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жаңаша кҿзғарасты қажет етеді. 

Жинақта қазақстандық жҽне шетелдік ғалымдардың мен 

педагогтардың тҽжірибесі ҧсынылған. Ғалымдар мен тҽжірибелі 

педагогтар арасындағы диалог  мҧғалімдерге ҽдістемелік қолдау 

кҿрсету арқылы педагогикалық жҧмыстың шеберілігін арттыруға 

бағытталған. 

Осы электронды жинаққа енген ғалымдардың, ҽдіскерлердің, 

сонымен қатар мҧғалімдердің инновациялық тҽжірибесінің 

тақырыптары педагогикалық қауымдастық ҥшін  қызығушылық 

тудырады.  
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ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ МАҢЫЗДЫ БАСЫМДЫҚТАРДЫҢ 

БІРІ – ЖАС ТҦЛҒАНЫҢ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІК 

НЕГІЗДЕРІН ДАМЫТУ 

 

КУНЕКОВА Т. М., п.ғ.к., ҚҦӚУ–нің доценті 

 
Қайырлы кун қҧрметті ҽріптестер, достар, замандастар! 

Добрый час, дорогие друзья, коллеги, современники! 

 Бҥгінде бҥкіл ҽлем жаһандық сынақтардың бірін бастан кешуде 

жҽне ол біздің планетамыздағы миллиондаған адамдардың 

отбасыларына қиындық ҽкелді. Мен қазақстандықтарға, барлық  

дҥние жҥзіндегі  осы қиыншылыққа тап болған отбасыларына кҿңіл 

айтамын. 

Ҽлемдегі ауқымды ҿзгерістер – бҧл бҽріміз ҥшін ерекше емтихан тҥрі. 

Біздің рухани қҧндылықтарымыз ерекше сынақтардан ҿтуде. Келесі 

оқу жылы басталмай тҧрғанда, біз мҧғалімдер, ҿмірімізді, 

педагогикалық ҧстанымдарды талдап кҿрейік. 

Біздің рухани қҧндылықтар дегеніміз не? «Рухани» сҿздін 

мағынасына қарасақ, бҧл сҿз «рух», «жан» мағынаны білдіреді. Олар 

жалпы адамзаттық жҽне ҧлттық рухани қҧндылықтарға  бҿлінеді. Осы 

қҧндылықтармен біз ҿмір сҥреміз, оларды бҧзамыз, оларға кҿніл 

бҿлмейміз.  

«Жалпыадамзаттық» қҧндылықтар  ҧғымды  қҧрайтын бҿлшектері - 

мен, отбасы, ҥй, ел, бейбітшілік, жақсылық, ҽділдік, махаббат.  

«Ҧлттық» қҧндылықтар деген ҧғым - тіл, ҽдебиет, музыка, мҽдениет, 

мемлекет рҽміздері, тарихы, діл, салт-дҽстҥр жалпы бір елдің ҿзіне тҽн 

кассиеттері деп айтуға болады.  

Рухани «қҧндылықтарды жаңғыру» деген ҧғымды қолданар кезінде, 

ең алдымен, жалпы адамзаттық жҽне ҧлттық рухани негіздеріне 

ерекше ҧқыпты  қарауын  негіздеу керек деп ойлаймын.  

Сондықтан, ҧстаздар, біз   ҽлемдегі ең бақытты адамдармыз, ҿйткені, 

бізге  балалардың  ҿміріне енуге, оларға  жол кҿрсеткіштер болуына  

рҧқсат берілген.  

Алаш арысы Ҽлихан Бҿкейхан: «Халыққа қызмет ету – білімнен емес 

мінезден», деп бекер айтпаса керек. Осынау парасатты пікір Абайда 
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да бар: «Атаның баласы болма, адамның баласы бол». Бҧл – ҧрпақтан-

ҧрпаққа алмасып отырған «елдік сана» желісі.  

Бҥгінгі кҥннің басты қҧндылығын қандай екен? 

Бірінші,   әр нәрсені жоғарғы деңгейде сана-сезіммен ҧғыну 

(осознанность) 

Мын жыл астам бҧрын ҧлы ҧстаз аль Фараби «Оқып-ҥйренуге жаттап 

алу дҥрыс па, жоқ тҥсініп алу дҥрыс бола ма деген сҥраққа: «Тҥсініп 

алған дҧрыс, ҿйткені барлығын жаттап алу мҥмкін емес, оларды 

белгілі бір байланыстары арқылы ойда топтастыру пайдалы»,-деп 

жауап береді. Оның «белгілі бір байланыстары» дегені – таным, 

қабылдау, ҧғыну, бекіту, іскерлік, дағды, яғни осы буындар 

арасындағы байланысты айтқаны. 

Екінші, ӛз-ӛзінді бағалау, ҧстай алу және жетелеу (самоценность). 

Ҽлемді адам ҿзінің  призма  арқылы қабылдайды. Сол ҥшін  ҽлем, 

қоғам, ҿзара қарым-қатынас,  физика, химия жҽне басқа зандарды білу 

қажет. Білім алудың ең басты ынтасы (мотивациясы) осы болуы тиіс 

деп санаймын. 

     -     Ҥшінші, отан сҥйу,  отбасылық және ҧлттық рухани 

қҧндылықтар сақтау. 

Естерінде бар ма? 2015-ші жылы «Славянский базар» халықаралық 

байқауында Димаштын анасы Светлана Айтбаева баласына ақ 

батасын: «Димаш, сен қазақтың ҧлысын. Ҽр қашанда еліңнің, 

жҧртыңның сенімін ақтау-сенің міндетің» деп берді.  

   -      Тӛртінші, ертеңгі кҥнге деген сенім білдіру. Ҥмітті  ҥзбеу, 

жоғалтпау. Қандай сынақтан ҿтсек те, оң кҿңіл-кҥйді болу – ата-

бабаларымыздын батасы. 

19-шы ғасырдын ақыны Дҧлат Бабатайҧлының  ҿлеңінде: 

О, Ақтан жас, Ақтан жас, 

Сенде жетер ме екенсің?  - сҧрағына, былай деп жауап беріпті: 

 

Жетімдіктен ҿтерсің, 

Шаң бермей ҽлі кетерсің. 

Қажыма, Ақтан, қажыма, 

Жетерсің, ҽлі жетерсің. 

Қорыта келгенде, қҧрметті ҧстаздар, замандастар, елдің болашағы, 

ҥміті – біздің жауыпкершілігімізде. Бҥгін қазақ баласын қалай 

оқытамыз, қалай тҽрбиелейміз, оның нҽтижесін 10-15 жылдан  

кҿреміз. Адамзаттық, ҧлттық қҧндылықтарын  терен мағынасын 

ашып, балаларымыздын бойына, сана-сезіміне  сініру – ең маңызды 

мақсат. 

Ісімізге сҽт! 

 

Қазақстанда оқушылардың дарындылығын дамыту 

жағдайы мен болашағы 

 

Каркулова А.А. 

 «Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығының 

Педагогикалық шеберлік зертханасының жетекшісі 

 

Қҧрметті конференцияға қатысушылар 

Қазақстанның қазіргі білім беру саясаты білім беру жҥйесі ҥшін 

базалық басымдық болып табылатын білім беру саласындағы 

жалпыҧлттық мҥдделерді кҿздейді. 

Бҥгінгі кҥні елімізде білім беру сапасын арттыру жҽне оның 

тиімділігін, нҽтижелілігі мен қолжетімділігін қамтамасыз ету 

қҧралдарына қарқынды мҽн берілуде. 

Ҿңіраралық ынтымақтастықты дамыту, қоғамның білім беруді 

басқаруға қатысуын кеңейту, бизнес-қҧрылымдар мен ҥкіметтік емес 

ҧйымдарды білім беру жҥйелерін дамытуға тарту, білім беру 

мҥдделері мен қажеттіліктерін есепке алу тетіктерін қҧру сынды 

мҽселелер қолға алынуда. Міне, осының бҽрі дарынды балаларды 

анықтау, оқыту жҽне дамыту мҽселелеріне кҿп кҿңіл бҿлініп 

жатқандығының айғағы. 

Одним из приоритетных направлений построения национальной 

модели образования является подготовка интеллектуальной элиты - 

молодых людей, способных занять ключевые места в управлении 

государством, экономике, науке, культуре, искусстве. 

Координации работы с талантливыми детьми и молодежью в 

Казахстане способствовало распоряжение Президента «О 

государственной поддержке и развитии школ для одаренных детей» в 

1996 году. Для его реализации Постановлением Правительства РК  

был открыт принципиально новый научно-образовательный центр - 

Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства 
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образования и науки Республики Казахстан, который стал звеном в 

работе с одаренными детьми в стране.  

Миссия Центра – поиск, профессиональная поддержка, развитие 

одаренных детей  Казахстана.     

Девизом Центра стали слова великого философа Сенеки: «Учить мы 

можем до тех пор, пока учимся сами». Следуя этим словам, для 

достижения поставленных целей центр «Дарын» осуществляет 

научно-методическую деятельность. Исследуется комплексная 

программа «Научно-педагогические основы функционирования 

системы воспитания и развития одаренных детей»; разработаны 

концепции «Выявление, обучение и развитие одаренных детей в 

Казахстане»,  внедрена программа курса «Личностная готовность 

педагога к работе с одаренными детьми». Расширяются возможности 

международного сотрудничества, связь с научно-исследовательскими 

центрами. Проводятся профильные, культурно-познавательные 

смены, летние лагеря, заочные школы по основам наук, олимпиады и 

конкурсы. 

Так, республиканский научно-практический центр «Дарын» МОН РК 

совместно с ведущими вузами Казахстана, такими как  Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби, Международный 

университет информационных технологий, IT университетом г. 

Астана, Университет имени Сулеймана Демиреля; также в 

сотрудничестве с вузами Российской Федерации (МГУ имени М. 

Ломоносова) и Белорусским государственным университетом   

проводит   международные олимпиады,  конкурсы, и ведет подготовку 

членов олимпийской команды казахстанских школьников по  

предметам  естественно-математического направления.  

Прошло более 20 лет… История доказывает, что успех центра 

обеспечен, прежде всего, сильной государственной поддержкой. 

Программа «Дарын» находит постоянную поддержку Елбасы  Н.А. 

Назарбаева. Об этом свидетельствуют ежегодные встречи Нурсултана 

Абишевича с одаренными детьми.  

За 20 лет одаренными школьниками Казахстана на самых престижных 

мировых предметных олимпиадах завоевано 2 388  золотых медалей, 

3 491  серебряных медалей, 5 066 бронзовых медалей. Казахстанские 

школьники в течение последних лет доказывают свою 

конкурентоспособность на мировом рынке интеллекта.  

На современном этапе в рейтинге  международного  олимпийского 

движения сборная Казахстана занимает 15 -ую позицию среди 123 

стран-участниц предметных олимпиад. 

Наша страна  была удостоена чести в организации и проведении 

престижных мировых предметных  олимпиад. Так, Республиканским 

научно-практическим центром «Дарын» при поддержке Министерства 

образования и науки были проведены: 

В 2003 году - Международная олимпиада по русскому языку для 

выпускников стран СНГ и Балтии.   

2006 год – проведена 7-ая Азиатская олимпиада по физике; 

2010 год - 51-ая Международная математическая олимпиада; 

2012 год -46 -ая Международная Менделеевская олимпиада по химии;  

2014 год - 45-ая Международная олимпиада по физике;  

2015 год -  Международная олимпиада по информатике;  

2017год  - 51-ая Международная Менделеевская олимпиада по химии. 

Таким образом, центр «Дарын» стал ключевым звеном в нашей 

общенациональной системе поддержки талантливых, деятельных 

ребят, служит ориентиром для всех регионов республики. В «Дарыне» 

работают лучшие в Казахстане педагоги и тренеры, читают лекции 

наши выдающиеся учѐные, преподаватели известных школ и вузов. 

Здесь  постигают новое не только дети, но и их учителя- наставники. 

В  истории нашей страны всегда делалась ставка на людей, которые 

не боялись брать на себя ответственность. Среди них было и немало 

молодых, дерзких, самостоятельных. Такими были Керей и Жанибек- 

основатели Казахского ханства, Шокан Валиханов – личность,  

создавшая труды мирового уровня,  Алихан Бокейханов - 

политический лидер казахов, философ - мыслитель  Абай, 

стремящийся  увидеть свой народ просвещенной, развитой и 

независимой нацией и многие другие личности. Казахстан становился 

сильнее благодаря тем, кто стремился вести страну вперѐд, 

преумножать достижения предков. И сегодня мы по праву можем 

называть имена  первых олимпийцев, вносящих свою лепту и 

создающих современную историю независимого Казахстана.  

В символический зал Олимпийской Славы Золотыми буквами 

вписаны следующие имена наших одаренных ребят, которые сегодня  

успешно реализовывают свой профессионализм во благо Страны:  
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Куат Есенов – призер международной выставки науки и техники в 

США , сегодня работает в знаменитой кампании ГУГЛ. 

 Бауржан Бектемиров - многократный победитель международной 

олимпиады по математике 

Ернур Рысмагамбетов, один из самых титулованных олимпийцев. 

Ернур сам, будучи учеником 11 класса, получил приглашение на 

учебу в Кембриджский университет. Был обладателем золотой и 

серебряной медалей международных олимпиад по физике. В течение  

5 лет являлся тренером Сборной Казахстана по физике. И теперь  уже  

его  ученики стали победителями, достойно представляя Казахстан на 

олимпиадах. Сегодня Ернур Рысмагамбетов является успешным 

руководителем Международного финансового центра Астаны. 

Казахстанские одаренные школьники, проявившие себя на 

Олимпиадах, сегодня смело берутся за сложные задачи и достигают 

ощутимых результатов в самых разных областях: от уникальных 

разработок в биологии – до прорывных изобретений в медицине. Они 

реализуют социальные проекты, организуют свой бизнес, трудятся 

на производстве,  стремятся  применять свои знания на практике.  

В Республике ведется системная работа по выявлению, поддержке, 

обучению и сопровождению одаренных детей. В этих целях в 12 

регионах страны функционируют региональные научно-практические 

центры «Дарын». 

Из года в год расширяется сеть специализированных организаций 

образования в республике. И если в конце 90-х годов насчитывалось 

15  школ, в данное время в стране успешно функционируют 131 

специализированных организаций образования  для одаренных детей. 

И сегодня специализированные школы  выступают инициаторами 

многих инновационных проектов в сфере образования и воспитания, 

направленных на всестороннее гармоничное воспитание учащихся. И 

в успешной реализации этих проектов в жизнь, нельзя не оценить 

весомый вклад каждого педагога.  

Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 

биылғы Халыққа жолдауында ауыл балалары мен жастарына аса мҽн 

беруді тапсырған болатын. Осы мақсатта  

ҚР Білім жҽне ғылым министрлігі Тҧңғыш Президент Қорының  

бастамасымен талантты ауыл жастарын анықтау жҽне қолдау 

бойынша "Ел ҥміті" бағдарламасын ҽзірледі. 

"ЕЛ ҤМІТІ" бағдарламасындағы жобаларды іске асыру арқылы 

дарынды балалар мен жастарды анықтау жҽне қолдау жҥйесін қҧруға 

мҥмкіндік береді.  Бҥгінг кҥні "ЕЛ ҤМІТІ" бастамасын іске асыру 

жҿніндегі Жол картасы ҽзірленді   

Бағдарлама жобасының бірі - "Мың бала" Жалпыҧлттық 

интеллектуалдық турнир.  Турнирдің мақсаты – шағын қалалар мен 

ауылдық жерлердегі мектеп оқушыларының таланттары мен 

қабілеттерін дамыту жҽне қолдау ҥшін жағдай жасау. 

Бҧл зияткерлік жарысқа тек ауыл жҽне шағын қалала мектептерінің 

7,8,9,10 сынып оқушылары ҿзінің оқу ҥлгеріміне қарамастан 

олимпиадаға қатысуға мҥмкіндігі болады.  

Балалардың пҽндік білімі емес, қабілеттері, яғни (креативтілігі, сыни 

ойлауы, ақпаратты талдай білуі, оны жҥйелеуі, оқудың 

функционалдық сауаттылығы, логикасы) PISA, ТІМS халықаралық 

жҥйесі бойынша бағалаумен ҧқсас бағаланады.  

Ең бастысы, бҧл жобада олимпиададан кейінгі кезеңге аса мҽн берілуі  

керек деген ойдамыз. Олимпиада ҥздік деп танылған, жеңімпаз 

атанған, ауыл мектептерінің 7 сынып оқушылары мамандандырылған 

мектептерге тҥсуге мҥмкіндігі болады. 

 «Мың бала» жалпыҧлттық интеллектуалдық турнирі ауыл 

оқушыларына, оның ішінде аз қамтамасыз етілген жҽне кҿп балалы 

отбасынан шыққан балалардың  ҽлеуметтік дамуына септігін тигізіп, 

ауыл мектептерінің беделін артаттыруды кҿздейді.  

 

"ЕЛ ҤМІТІ" бағдарламасының тағы бір ауқымды жобасы  «Елбасы 

медалі» бағдарламасы.  

 

Жобаны ҚР Білім жҽне ғылым министрлігі Тҧңғыш Президент 

Қорының қолдауымен іске асыратын болады. Бағдарлама жыл сайын 

қаңтар айынан желтоқсан айына дейін жҧмыс жасайды. 

Бағдарламаға Қазақстан Республикасының аумағында тҧратын 14-25 

жас аралығындағы барлық тілек білдірушілер қатыса алады.  

Бағдарламаның Миссиясы: жастарды мақсатты, жан-жақты жҽне 

патриоттық тҧлға қҧндылықтарына тҽрбиелеу. 

Бағдарламаға қатысушылар белгіленген мерзімде 7 бағыт бойынша 

сынға тҥсетн болады.   
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Сегодня мир стремительно меняется, растѐт конкуренция. Если 

провести спортивную аналогию, о своей готовности бороться 

за чемпионские титулы заявляет всѐ большее количество государств. 

И ставки в этом историческом матче очень высоки: будем ли мы сами 

производить уникальные технологии, делиться с миром прорывными 

знаниями, сможем ли мы сделать окружающую среду безопаснее 

и комфортнее для жизни, будем ли гордиться достижениями 

отечественного искусства, нашими спортивными рекордами – или 

будем завидовать чужим триумфам. И, наконец, сможем ли ответить 

на глобальные  вызовы, обеспечить лидерство и суверенитет родной 

державы.  

 
 

Жаңартылған білім беру – заманауи қажеттілік 

 

Ақтӛбе қаласы №73 ЖББОМ 

 орыс тілі мен әдебиетінің мҧғалімі  

Тулеуова Айнур Жумабаевна 

 

ХХІ ғасырда бҥкіл ғаламдану заманында, соның ішінде білім беру 

саласындағы ҿзгерістердің орын алуына сай мҧғалім алдында тҧрған 

мақсаттар мен міндеттердің салмағы зор болып отыр. 

Қазіргі мҧғалімдер рухани байлықты бойына жинаған, заман ағысына 

сай біліммен қаруланған ой-ҿрісі жоғары, зерделі, жан- жақты 

дамыған маман. 

Мҧғалім бҧрын информатор, бақылаушы, тексеруші, жазалаушы 

болса, қазіргі заманда керісінше ізденуші, зерттеуші, технолог, 

ҿнертапқыш, шығармашылықпен жҧмыс істейтін жаңашыл болуы 

керек. 

Оқушыны субъект ретінде қарастырып, оқушының ҿзін — ҿзі тануына 

жол ашу, сыни ойлай білетін, ҿз білімін кез келген ортада 

қолдана алатын жеке тҧлғаны қалыптастыру, бойындағы қасиетті 

дамыту, білім мен тҽрбиені жеке тҧлғаға қарай бағыттау — бҥгінгі 

таңдағы мҧғалімнің кезек кҥттірмейтін қасиетті міндеті. 

Мҧғалім жеке тҧлғаға кҿтерілмей, мҧндай зор мақсатқа жету екіталай. 

Оқу — тҽрбие ҥрдісін ізгілендіру, технологияландыру ҽр мҧғалімнен 

ғылыми еңбекті талап етеді. Педагогика, технология ҽлеміндегі 

жаңалықтарға ҥңілу, оны зерделей, зерттей отырып іс — тҽжірибеге 

пайдалану, ҿзінің техногиясын қалыптастыру — заман талабы, заман 

ағымына ілесу де оңай емес. 

Кҽсіби біліктілігі жоғары ҿзіндік позициялы, бағалы бейімділігі бар 

сапалы маман даярлау — бҥгінгі ҿмір талабы. 

Елбасы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев Қазақстан Республикасының 

білім жҽне ғылым қызметкерлерінің ІІІ съезінде сҿйлеген сҿзінде: 

«Жаңа формацияға жаңа педагог қажет»- деп атап кҿрсетті. Жаңа 

формацияның жаңа педагогын қалыптастыру ҥшін жаңа кҽсіби 

мазмҧн, жаңа кҽсіби даярлық технологиясы қажет, ҽрі даярлық 

сапасын арттыруға бірден — бір қызмет етуі керек. 

Бҥгінгі ҧстаз шҽкіртіне ғылым негіздерінен мҽлімет беріп қана 

қоймай, оны дҥниежҥзілік білім, ақпарат, экономика кеңістігіне 

шығуға, яғни қатаң бҽсеке жағдайында ҿмір сҥруге тҽрбиелеуі керек. 

Ол нағыз ҧстаздың ғана қолынан келеді. Ҧстаз атана білу, оны қадір 

тҧту, қастерлеу, арындай таза ҧстау — ҽр мҧғалімнің борышы. Ол — 

ҿз кҽсібін, ҿз пҽнін, барлық шҽкіртін, мектебін шексіз сҥйетін адам. 

Осы іске деген қызығушылық пен сҥйіспеншілік қана оны небір қиын 

ҽрекеттерге жетелейді, іске батыл кірісуге септігін тигізеді. 

Нҽтижесінде бір емес, бірнеше жас жҥрекке мҽңгі ҧстаз болып 

қалады. 

Ҧлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд: «Жай мҧғалім хабарлайды, 

Жақсы мҧғалім тҥсіндіреді, Керемет мҧғалім кҿрсетеді, Ҧлы мҧғалім 

шабыттандырады,»- дейді. Білім беру жҥйесі мамандардан кҽсіби 

икемділік пен ҧтқырлықты, сан қырлы шығармашылық қызмет пен 

ҿзін-ҿзі басқару, ҿзін-ҿзі ҧйымдастыру жағдайындағы біліктілікті 

қажет етеді. Ҿйткені қазіргі жас буын — еліміздің келер кҥнгі келбеті. 

Қазіргі заман мҧғалімі – рухани дамыған ҽрі ҽлеуметтік тҧрғыдан 

есейген, педагогикалық қҧралдардың барлық тҥрлерін шебер 

меңгерген білікті маман, ҿзін-ҿзі ҽрдайым жетілдіруге ҧмтылатын 

шығармашыл тҧлға. 

Ол жоғары білімді шығармашыл тҧлғаны қалыптастырып, дамыту 

ҥшін жауапты» деген. Мҧғалімнің кҽсіби білігін шыңдаудың 

ҥздіксіздігі оның шығармашылық қабілетінің дамуының кепілі жҽне 

ҿзіндік жеке педагогтік тҽжірибесінің дамуының алғы шарты болып 

табылады. 

https://martebe.kz/zha-artyl-an-ba-darlama-bilim-berudi-zha-a-mazm-ny/
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Ҧстаздың кҽсіби шеберлігінің негізі, біріншіден, мҧғалімнің ҿмірге 

кҿзқарасы, оның идеялық нанымы. 

Екіншіден, пҽнді жетік білуі, ойын оқушыларға жеткізу ҥшін жан 

жақты, терең дайындықпен баруы, оқуышлар бойына ҽдеп, ҽдет, 

дағды сияқты жақсы қасиеттерді сіңіруі, моральдық нормаларды білуі. 

Ҥшіншіден, оқыту мен тҽрбиелеудің ҽдіс тҽсілдерін міндетті тҥрде 

меңгеру. Білім берудің ҧлттық моделіне кҿшкен қазіргі мектепке 

ойшыл, зерттеуші, практикалық қызметте педагогикалық ҥйлестіруді 

шебер меңгерген психолог педагогтік диагностика қоя білетін іскер 

мҧғалім қажет. 

Кҥнделікті іс тҽжірибеде мҧғалімнің кҽсіптік білімін кҿтеруіне мектеп 

ішінде де жағдай жасау керек. Ол ҥшін мектепте ғылыми ҽдістемелік 

кеңес пен бірлестіктердің жҽне зертханалардың жҧмыс істеуі тиіс. 

Бҥгінгі ҿмір талабына сай ҧстаздардың біліктілігі мен білімділігін 

шыңдап отыратын жоғарыда атап ҿткен мҽселелермен қатар, ҽр 

мектепте интернет жҥйесі барлық сыныптарға қосылып жҧмыс істеуі 

жҿн шығар. 

Президенттің халыққа жолдаған Жолдауларында айқындық кҿрсеткен 

білімді жетілдіруге арналған ҽлемдік Кембридж тҽсілін енгізу кеңінен 

қолға алынды. Бағдарламаның жаңаша оқу тҽсілдерін меңгеріп, оны 

іс-тҽжірибеде қолдану жҽне мҧғалімдердің оқушыларды ХХІ ғасырға 

қалай дайындау керектігі жҿніндегі мҽселені шешуге бағытталды. 

Қазақстан Республикамыздың білім беру жҥйесіне де ҿзгерістер 

енгізіліп жатыр –Назарбаев Зияткерлік мектептер, Назарбаев 

Университеті ашылып, мектептер e-learning жҥйесіне қосылып, 

мҧғалімдерді жаңа ҽдіс – тҽсілдермен оқытуға ҥйрететін курстар ҿтіп 

жатыр, сонымен қатар мектептердің тиімділігін ҿлшейтін жҽне 

арттыратын қҧралдар жылдан жылға дами отыруда (Ҧлттық Бірыңғай 

тестілеу, мектептердің мемлекеттік аттестациясы, ОЖСБ). 

Бҧл – жаңалықтарды енгізудің кҿрсеткіштері болып 

табылады.Қазақстан Республикасындағы білім беру жолдарын 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арнаған мемлекеттік 

бағдарламасының жобасында елімізде оқитын жастарға сапалы білім 

беріп, рейтингілердегі білім кҿрсеткішінің кҿтерілуі мен еліміздің 

білім беру жҥйесін арттыру ҥшін ҧстаздардың мҽртебесін кҿтеру, 

оқытылуы жҽне кҽсіби біліктілігін дамыту жолдарын қамтамасыз ету, 

сондай- ақ ҧстаздардың еңбегіне ҥкіметіміздің қолдауы мен 

ынталандыруын арттыру жолдарына ҥлкен мҽн берілген. Соған 

байланысты қазір Қазақстанның білім беру жҥйесіндегі ҿзгерістер мен 

жаңалықтар кез келген ҧстаздың ойлануына анық. 

Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру мақсатында елімізде деңгейлік курс бағдарламаларын оқыта 

отырып, жаңа формация мҧғалімдерін даярлауда. Бағдарламаның 

негізгі идесы – «ХХІ ғасырда нені оқыту керек?» жҽне «Мҧғалімдер 

оқушыларды ХХІ ғасырда қалай дайындайды?» Деңгейлі бағдарлама 

барлық мҧғалімдерді оқу тҽжірибесін ҿзгерту ҥшін НЕ істеу қажет, 

осы ҿзгерістерді ҚАЛАЙ енгізу керектігі туралы қарастырады. 

Ҧстаз — егемен еліміздің жас ҿркенін білім нҽрімен сусындататын, 

сапалы тҽрбие беретін ірі тҧлға. Қазақстан Республикасының «Білім 

туралы заңында» 2015 жылға білім беруді дамыту 

тҧжырымдамасында: «Бастауыш мектептің негізгі міндеті баланың 

жеке басын бастапқы қалыптастыруды қамтамасыз ету, оның 

қабілеттерін анықтау жҽне дамыту» деп кҿрсетілген. 

Бҧл қағида оқушыны тҧлға ретінде қалыптастыруды жаңа формация 

мҧғаліміне қойылатын талаптың жоғары екенін айқын белгілеп отыр. 

Соған сҽйкес мен ҿз тарапымнан мҧғалім ретінде педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курсын Қостанай қаласының 

«Педагог шеберлік орталығының оқытудағы Кембридж тҽсілі 

негіздерін бойынша» шығармашыл пҽн мҧғалімдеріне арналған 3 

айлық курсты оқып, сертификатталдым. 

Кембридждік ҽдістің теорияларын меңгеріп, оқытудың жаңаша ҽдіс-

тҽсілдері 7 модульді практикалық тҥрде қолданып, оның 

артықшылдықтарына кҿз жеткізіп жҥрмін. 

Бҥгінгі тaңдa ҽлeмдeгі білім бeру жҥйeсі бір aрнaғa тoғысқaн. Бaтыс 

eлдeрінің oзық бaғдaрлaмaлaры oқу прoцесіне eніп, eліміздeгі 

жалпығa білім бeрeтін мeктeптeрдe қoлдaнылып кeлeді. ХХІ ғaсырдa 

oқушыдaн тaлaп eтілeтін дaғдылaр жaңa дeп aйтуғa бoлмaйды. 

Мҽсeлeн, сын тҧрғысынaн ойлaу мeн прoблeмaлaрды іспeн шeшу 

дaғдылaры eртe зaмaндaғы қҧрaл жaсaу, aуыл шaруaшылық 

жeтістіктeрі, вaкцинaны oйлап тaбудaн бaстaп қaзіргі зaмaнғы 

зeрттeулeргe дeйінгі бҥкіл aдaмзaт тaрихының ҿн бoйындa адaм 

прогрeсінің сeнімді сeрігі бoлды. 

Нақтыдaн бaстап кeшенді сaрaптамaлық білімдeрді игeру қaжеттігі 

дaғдылaры дa бҥгін пaйда болғaн емeс. Плaтонның «The Republic» 
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(Республикa) дeген eңбегінде зият дeңгейінің тҿрт тҥрі турaлы сҿз 

болaды. Aл ҧжымдық жҽнe жeке тaбыстaрдың осындaй дaғдылaрдың 

бoлу, бoлмауына тҽуелді бoлуы турaлы қoрытынды шын мҽніндe 

жaңалық. 

Oсыған байлaнысты мeктептeр сын тҧрғысынaн ойлaуға ҥйрeтуде, 

ҽрбір oқушының жекe дaралығынa қaтысты прoблемаларды шeшу 

ҥшін ынтымaқтастық жҥргізудe ҿте мҧқият бoлғаны дҧрыс. Бҧндай 

ҿзгерістерді іске асыру ҥшін мектеп директорлары ҿздеріне 

міндеттеме алып, сондай-ақ анағҧрлым қҧзырлы жҽне тиімді 

мҧғалімдердің ат салысқаны қҧба-қҧп. 

Қазіргі заманның жаңа формациядағы мҧғалімі — баланың жеке 

басының дамуына педагогикалық жағдай жасай алатын рухани 

жағынан таза, дҥниеге тік қарайтын, қоршаған ортамен жҥйелі 

байланыс орната алатын, білімнің заманауи жаңа мазмҧнымен 

қаруланған, ҽлемдік бҽсекеге қабілетті жаңа ҧрпақ ҿсіріп, дамытып 

жетілдіретін мҧғалім болуға тиіс. 

 
 

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ПӘНІНДЕ ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, БІЛІМ САПАСЫН 

АРТТЫРУ 

 

Аккузова Ж.Е., 

Ақтӛбе қаласы, №73 ЖББОМ 

 дене шынықтыру пәнінің мҧғалімі 

 

  

Қазақстанның ҽлемдегі бҽсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіруі жҿнінде 

мемлекет басшысы алға қойған міндетті жҥзеге асыруда халықтың денсаулығы ең 

маңызды мҽселе болып табылады. Қазіргі уақытта ҽлеуметтік жағдай, ҿмір сҥру 

ҧзақтығының тҿмендеуі жҽне адам экологиясының қолайсыздығы бҥкіл ҿркениетті 

ҽлем ҥшін кҿкейтесті мҽселе болып отыр. Еліміздің даму бағытын бекіткен  

«Қазақстан – 2030» бағдарламасында салауатты ҿмір салтын ҧстану мемлекеттік 

маңызы бар мҽселелермен тең дҽрежеде екендігі баса кҿрсетілген. Ҿмір салты мен 

денсаулық арасындағы ҿзара байланыс салауатты ҿмір салты ҧғымын қҧрастырады. 

Салауатты ҿмір салтын насихаттауда, салауатты ҿмір сҥру мҽдениетін 

қалыптастыру мҽселелерін жетілдіретін, осы саладағы басымдылықтарды 

анықтайтын ғылым да, ҿскелең ҧрпақты оқыту, тҽрбиелеу формалары мен жаңа 

ҽдістерді ҧстанатын білім де қажет. Мектеп оқушыларының салауатты ҿмір салтын 

қалыптастыру туралы алған білімдері болашақ азаматтардың денсаулығын сақтап 

қалуға берік тірек болады.  

Мектеп оқушыларының салауатты ҿмір сҥру мҽдениетін қалыптастыру 

дегеніміз:  

І. Жеке тҧлғаның ҿзін қоршаған жансыз жҽне жанды табиғи ортамен жан – 

жақты ҥйлесім тауып, ҿз ғҧмырын Отаны, елі, отбасы жҽне ҿзі ҥшін барынша 

пайдалы ҿткізу дағдысын қалыптастыру;  

ІІ. Салауатты ҿмір салты – ол денсаулықтың ҥйлесімді дамып, сақталуы мен 

орнығуын қамтамасыз ету мақсатында денсаулықты нығайтуға бағытталған іс – 

шараларды жҥргізу.  

Салауатты ҿмір салтын қалыптастыру ҥшін қандай жағдайларға назар аудару 

керек? Ҿмір салты дегеніміз не? 

Бҧл жеке адамның тіршілік етуге бағытталған мҥмкіндіктерін қалыптастыру. 

Біздіңше, адамның ҽлеуметтік – психологиялық жҽне биологиялық жақтан 

салауатты ҿмір салтын қалыптастыруға мына жағдайлар негіз бола алады: 

- белсенді қозғалыс нҽтижесінде организмді шынықтыру дене тҽрбиесі 

немесе спортпен шҧғылдану;  

- физикалық еңбектің гигиеналық талаптарын жҥзеге асыру;  

- жеке жҽне ҽлеуметтік гигиеналық талаптарын жҥзеге асыру; 

- қарым – қатынас жҽне экологиялық мҽдениетке жету; 

- дҧрыс жыныстық тҽрбие алу;  

- зиянды ҽдеттерден аулақ болу.  

Сондықтан балаларды жасынан салауатты ҿмір салтына қалыптастыруға кҥш 

салып, зиянды ҽдеттерден сақтандыруымыз керек. Денсаулық тҽрбиесі – ортақ 

мҽселе. Халық санының ҿсуі, оның сапасы, деннің саулығы мемлекет ҽл – 

ауқатының дамуына мҧрындық болады. Қазақстан Республикасының Президенті Н. 

Ҽ. Назарбаев «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының 

стратегиясы» деген еңбегінде соның 4 негізгі кҥшін атап кҿрсетті. Оның бірі – жер 

ҥстіндегі байлық деп отырғанымыз – адам, оның білімі мен іскерлігі, таланты мен 

мҽдениеті, денсаулығы деген еді.  

Дене тҽрбиесі сабағында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі 

жоғары. Білім – қоғамды тҧрақтандыратын, рухани мҧраны сақтайтын, ҧрпақты 

ҧрпаққа сабақтастыратын қҧрал. Қолда бар мҥмкіндікті пайдаланып оқытудың жаңа 

ҽдіс-тҽсілдерін тиімді қолдану, жаңа технологияны ҽркімнің ҿз сабағында пайдалану 

арқылы оқушы жастарды халықтың дҽстҥр ҥрдісінде адамгершілікке, салауатты 

ҿмір сҥруге баулу дені сау ҧрпақ тҽрбиелеу дене тҽрбиесі пҽні мҧғалімдерінің басты 

міндеті. Олай болса, оқыту мен тҽрбиелеудің ой елегінен ҿтетін ҽдіс-тҽсілдерін, 

жаңашыл педагогтардың тапқан ҽдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, оны ҽркім 

ҿз мҥмкіндігінше кҥнделікті сабақта пайдалану қажет.  

Дене шынықтыру пҽнінің басқа пҽндерге қарағанда кҿптеген ерекшеліктері 

бар. Мҧнда негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. 

Дегенмен де оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, спортқа деген 

қызығушылығын арттыру жақсы ҧйымдастырылған сабаққа байланысты. 

Сондықтан оқушылардың пҽнге қызығушылықтарын арттыру, сабақта тақырыпқа 

байланысты спорт тҥрлерінің шығу тарихын, спорт тҥрлері дамыған елдерді 

спорттың ҽр саласындағы белгілі спортшылар ҿмірін алуға болады.  
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Сол себептен мҧғалім сабақты тартымды етіп теория мен практиканы 

ҧштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі баса назарда 

болуы қажет. Бҧл мҧғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас, сабақты жақсы 

оқитын, спортқа бейім оқушылармен белсенді жҧмыс істеп қана қоймай, барлық 

баланың дамуы ҥшін қолайлы жақсы ойлар туғызып, қабілеті жеткен жерге дейін 

еңбек етуін ойластыру тиіс. Барлық оқушылар ҿз қабілетін ең тҿменгі жеңіл 

тапсырмаларды орындаудан бастайды, оларды міндетті тҥрде толық орындап 

болғаннан кейін ғана, келесі кҥрделі деңгейдегі жаттығуларды орындауға кҿшіп 

отырады. Бҧл оқушылар арасындағы бҽсекелестікті жҽне ҽр оқушының ҿз 

қабілетіне, қызметіне сҽйкес жоғары деңгейге кҿтерілуіне толық жағдай жасалады.  

Жаңаша ҽдістерді сабақтарда ҥнемі қолданысқа енгізуде теория мен 

практиканың ҧштасуына мҽн бергенде ғана жҧмыстың мазмҧндылығы кҿріне алады. 

Осы бағыттарда сын тҧрғысынан ойлау жҽне деңгейлеп оқыту технологияларының 

тиімді ҽдістерін дене шынықтыру пҽнінде қолдануды ҧсынамын. Алдымен «Дене 

шынықтыру пҽні не береді?» –деген сҧраққа:» Қимыл қозғалысты береді. 

Машықтандыру. Дене мҽдениетін қалыптастыру. Денені шынықтыру, тҽрбиелеу. 

Жалпы дамыту жаттығуларын меңгертеді. Мемлекеттік стандарттық бағдарламаны 

жоспарлай білуді, нормативтік тест жаттығуларды игертуді береді. Дене тҽрбиесі 

сабағында сын тҧрғысынан ойлау технологиясын тиімді пайдалануға да болады. 

Осы технологияның шығармашылық бҿлігін басшылыққа ала отырып, ой толғау 

жасауға болады (мысалы, дене шынықтыру сабағын ойын тҥрінде ҧйымдастыру), 

сол арқылы, оқушылардың бейімділігін арттыруға болады. Кҥтілетін нҽтиже - дене 

тҽрбиесі пҽніне деген қызығушылықтарының артуы.  

Оқушы шығармашылығы, ҿзін-ҿзі басқаруы, қҧрметі, эстетикалық талғамы да 

артып келеді. Мысалы, дене шынықтыру сабағында 5-6 сыныптарына сергіту сҽтін 

алатын болсақ, «Эстафеталық жарыстар» атты сабағымда, алдымен оқушыларға ой 

толғау жасау мақсатында, қазақтың ҧлттық ойын тҥрлеріне тоқталдым, ҧлттық 

ойындар туралы ҿз тҥсініктерін сҧрай отырып, сабақ барысы кезінде орындатуды 

жоспарладым. Міне, осы арқылы оқушылар сабақтың жарыс тҥрінде топтық ойын 

ҽдісінде болатына кҿз жеткізеді. Ойлау қабілетін дамыту тҧрғысында 6 сыныптар 

арасында «Кҿңілді мҽре» сайысы оқушылардың ой-қабілетін, жылдамдық 

ерекшелігін, тез шешім қабылдауына жҽне топтық ҽрекет жасауына пҽндерді 

байланыстыра отыра кіріктірілген сабақ кҿрермендердің кҿңілінен шықты, сабақта 

биология, химия, математика, сурет, алғашқы ҽскери дайындық пен дене 

шынықтыру пҽндерінен қҧралған ойындар пайдаланылды.  

Сабақты қызықты ҿткізу ҥшін мультимедиалық проектор арқылы қазақтың 

ҧлттық ойындарының тарихын таныстырып ҿтіп, жасырылған сҧрақтарды табуға 

машықтандыру, ҽр топқа белгіленген ҧпай сандарына қарай бағалап отырдым. Кейін 

сабақ барысын: «Кім шапшаң?» бҿлімі деп алып, бҧл бҿлімінде оқушылар 

белгіленген жерге дейін эстафеталық таяқшамен жҥгіріп барып, белгілі жеріне 

жеткен кезде, тақтаға жазылып берілген есептерді шапшаң орындап шығып кейін 

қайтып келу талабы қойылды. Оқушылардың бҧл бҿлімде сабаққа деген 

қызығушылығының артуымен бірге машықтанады, логикалық ойлау қабілеттері 

артады, қимыл-қозғалыс ҽрекеті дамиды. Сондай-ақ 5-8 сынып оқушылары 

арасында ҧлттық ойын жҽне спорттық ойын тҥрлерінен жарыстар ҧйымдастырып 

жеңіпаздарды анықтап оқушылардың кішкене кезінен бастап спортқа деген 

қызығушылығын арттыру мақсатында тынымды еңбектер атқару ҥстіндеміз.  

Ҧлттық теле арнада салауатты ҿмір салтын насихаттау мақсатында ҿтіп 

жатқан жаңашыл ҽдістегі бағдарламалардың желісінде «Намыс дода», «Толағай» 

«Асық ату» атты спорттық, ҧлттық ойындар сайысын сынып аралық топтық сайыс 

тҥрінде ҿткізіп отырған тиімді. Ҽр тоқсан сайын қала қазақ мектептері арасында 

ҧлттық жҽне спорттық ойындардан жарыстар ҿткізіліп отырса, ҽсіресе «Арқан 

тартыс» ойыны оқушылардың арасында қызығушылығын арттырды. Себебі дене 

тҽрбиесімен айналысатын адам ҿзін ҽрқашан сергек сезінеді. Ал сергек адамның 

ҿмірге кҿзқарасы ерекше. Спорт қайратты қажет етіп, ҿмірге қҧштарлықты 

арттырады.  

Мҧғалімнің оқытуға, ҥйретуге ҿз тҧғырнамасы болуы қажет. Олар мыналар: 

- Ҽр оқушының білім деңгейін, қабілетін, мҥмкіншілігін тҥсіну; 

- Оқушының бойындағы жетістіктері мен кемшіліктерін қабылдау; 

- Оқушыларға қиындықтарды жеңуге, кемшіліктерден арылуға кҿмектесу; 

Осылай ойын элементтерін, ҽдістерін деңгейлеп орындату арқылы 

оқушылардың тапсырмаларды орындауда жинаған ҧпайларын «даму мониторингі» 

кестесіне белгілей отырып, оқушы біліміне талдау жасап отыру қажет. Ҿтілетін 

тақырыптарға байланысты қызықты сергіту ойындарын ойнатудың да сабақ 

барысының сапасын арттыруға ықпалы кҿп. Сонымен, дене шынықтыру пҽнінде 

жаңа инновациялық технологияларды қолданудың орны орасаң болары хақ. 

Оқушылардың пҽнге деген қызығушылығын арттырып, білім сапасын кҿтеруге 

сыныптан тыс спорттық шаралардың да маңызы зор. Соның ішінде қазақтың ҧлттық 

ойындары мен қозғалмалы ойындарын, ҽр тҥрлі жарыстарын, тоғызқҧмалақ, арқан 

тартыс, асық ату, аударыспақ сынды ойын тҥрлерін ҿткізіп отыру керек. Осындай 

жҧмыстарды жҥргізу нҽтижесінде оқушылардың белсенділігі артып, спортқа деген 

бейімділігі қалыптасады. Оқушылардың танымдық қабілеттерін артырып, салауатты 

ҿмір сҥру, адам денсаулығы осы спортқа байланысты екендігін тҥсінеді. 

Нҽтижесінде оқушылардың білім сапасы артып, оқу тоқсандарында жоғары сапаға 

қол жеткізуге болады.  

Ең бастысы, оқу ҥрдісінде міндетті пҽндерде оқушылардың теориялық 

білімін ҽлеуметтік тҧрғыдан қалыптастыруға мҽн беру керек.  

Әдебиеттер: 
1. Г. Икіманова. Саулық пен сымбат. - Алматы: Қайнар, 1991.  
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3. «Қазақстан мектебі» журналы, №4, 2006ж.  

4 Дене мҽдениеті – оқушыларды оқыту мен тҽрбиелеу жҥйесінде. Ізденіс-Поиск. 
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Ақтӛбе қаласы №73 ЖББОМ 

қазақ тілі мен әдебиетінің мҧғалімі  

Ергужина Жансҥйген Адильовна 

 

Кілтті сӛздер:қажеттілік, реформа, инновация, формация, рухани 

жаңғыру, ҥйлестіруші, бҽсеке, қабілетті. 

Аңдатпа: Баяндама ХХІ ғасырда білім беру саласындағы болып 

жатқан ҿзгерістерді кҿрсетеді. Бҥгінгі заман талабына сай 

жаңартылған білім берудегі мҧғалімдердің алатын орнына тоқталдым. 

Мҧғалім еңбегіне қҧрмет те сай болу керек. Қазіргі заман талабына 

сай мҧғалім болу. Заманауи қажеттілік. 

ХХІ ғасырда, бҥкіл ғаламдану заманында, соның ішінде білім 

беру саласындағы ҿзгерістердің орын алуына сай мҧғалім алдында 

тҧрған мақсаттар мен міндеттердің салмағы зор болып отыр. Қазіргі 

мҧғалімдер рухани байлықты бойына жинаған, заман ағысына сай 

біліммен қаруланған ой-ҿрісі жоғары, зерделі, жан- жақты дамыған 

маман. 

Мҧғалім бҧрын информатор, бақылаушы, тексеруші, жазалаушы 

болса, қазіргі заманда керісінше ізденуші, зерттеуші, технолог, 

ҿнертапқыш, шығармашылықпен жҧмыс істейтін жаңашыл болуы 

керек. 

Оқушыны субъект ретінде қарастырып, оқушының ҿзін - ҿзі тануына 

жол ашу, сыни ойлай білетін, ҿз білімін кез келген ортада қолдана 

алатын жеке тҧлғаны қалыптастыру, бойындағы қасиетті дамыту, 

білім мен тҽрбиені жеке тҧлғаға қарай бағыттау - бҥгінгі таңдағы 

мҧғалімнің кезек кҥттірмейтін қасиетті міндеті. Мҧғалім жеке тҧлғаға 

кҿтерілмей, мҧндай зор мақсатқа жету екіталай. Оқу - тҽрбие ҥрдісін 

ізгілендіру, технологияландыру ҽр мҧғалімнен ғылыми еңбекті талап 

етеді. Педагогика, технология ҽлеміндегі жаңалықтарға ҥңілу, оны 

зерделей, зерттей отырып іс - тҽжірибеге пайдалану, ҿзінің 

техногиясын қалыптастыру - заман талабы, заман ағымына ілесу де 

оңай емес. Кҽсіби біліктілігі жоғары ҿзіндік позициялы, бағалы 

бейімділігі бар сапалы маман даярлау - бҥгінгі ҿмір талабы. Елбасы 

Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев Қазақстан Республикасының білім 

жҽне ғылым қызметкерлерінің ІІІ съезінде сҿйлеген сҿзінде: «Жаңа 

формацияға жаңа педагог қажет»- деп атап кҿрсетті. Жаңа 

формацияның жаңа педагогын қалыптастыру ҥшін жаңа кҽсіби 

мазмҧн, жаңа кҽсіби даярлық технологиясы қажет, ҽрі даярлық 

сапасын арттыруға бірден - бір қызмет етуі керек.   Бҥгінгі ҧстаз 

шҽкіртіне ғылым негіздерінен мҽлімет беріп қана қоймай, оны 

дҥниежҥзілік білім, ақпарат, экономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң 

бҽсеке жағдайында ҿмір сҥруге тҽрбиелеуі керек. Ол нағыз ҧстаздың 

ғана қолынан келеді. Ҧстаз атана білу, оны қадір тҧту, қастерлеу, 

арындай таза ҧстау - ҽр мҧғалімнің борышы. Ол - ҿз кҽсібін, ҿз пҽнін, 

барлық шҽкіртін, мектебін шексіз сҥйетін адам.Осы іске деген 

қызығушылық пен сҥйіспеншілік қана оны небір қиын ҽрекеттерге 

жетелейді, іске батыл кірісуге септігін тигізеді. Нҽтижесінде бір емес, 

бірнеше жас жҥрекке мҽңгі ҧстаз болып қалады. Ҧлы ағылшын 

ағартушысы Уильям Уорд: «Жай мҧғалім хабарлайды, Жақсы мҧғалім 

тҥсіндіреді, Керемет мҧғалім кҿрсетеді, Ҧлы мҧғалім 

шабыттандырады,»- дейді. Білім беру жҥйесі мамандардан кҽсіби 

икемділік пен ҧтқырлықты, сан қырлы шығармашылық қызмет пен 

ҿзін-ҿзі басқару, ҿзін-ҿзі ҧйымдастыру жағдайындағы біліктілікті 

қажет етеді. Ҿйткені қазіргі жас буын - еліміздің келер кҥнгі келбеті. 

Қазіргі заман мҧғалімі – рухани дамыған ҽрі ҽлеуметтік тҧрғыдан 

есейген, педагогикалық қҧралдардың барлық тҥрлерін шебер 

меңгерген білікті маман, ҿзін-ҿзі ҽрдайым жетілдіруге ҧмтылатын 

шығармашыл тҧлға. Ол жоғары білімді шығармашыл тҧлғаны 

қалыптастырып, дамыту ҥшін жауапты» деген. Мҧғалімнің кҽсіби 

білігін шыңдаудың ҥздіксіздігі оның шығармашылық қабілетінің 

дамуының кепілі жҽне ҿзіндік жеке педагогтік тҽжірибесінің 

дамуының алғы шарты болып табылады. Ҧстаздың кҽсіби 

шеберлігінің негізі, біріншіден, мҧғалімнің ҿмірге кҿзқарасы, оның 

идеялық нанымы. Екіншіден, пҽнді жетік білуі, ойын оқушыларға 

жеткізу ҥшін жан жақты, терең дайындықпен баруы, оқуышлар 

бойына ҽдеп, ҽдет, дағды сияқты жақсы қасиеттерді сіңіруі, 

моральдық нормаларды білуі. Ҥшіншіден, оқыту мен тҽрбиелеудің 

ҽдіс тҽсілдерін міндетті тҥрде меңгеру. Білім берудің ҧлттық моделіне 

кҿшкен қазіргі мектепке ойшыл, зерттеуші, практикалық қызметте 

педагогикалық ҥйлестіруді шебер меңгерген психолог педагогтік 

диагностика қоя білетін іскер мҧғалім қажет. Кҥнделікті іс тҽжірибеде 

мҧғалімнің кҽсіптік білімін кҿтеруіне мектеп ішінде де жағдай жасау 

керек. Ол ҥшін мектепте ғылыми ҽдістемелік кеңес пен 

бірлестіктердің жҽне зертханалардың жҧмыс істеуі тиіс. Бҥгінгі ҿмір 
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талабына сай ҧстаздардың біліктілігі мен білімділігін шыңдап 

отыратын жоғарыда атап ҿткен мҽселелермен қатар, ҽр мектепте 

интернет жҥйесі барлық сыныптарға қосылып жҧмыс істеуі жҿн 

шығар. 

Президенттің халыққа жолдаған Жолдауларында айқындық кҿрсеткен 

білімді жетілдіруге арналған ҽлемдік Кембридж тҽсілін енгізу кеңінен 

қолға алынды. Бағдарламаның жаңаша оқу тҽсілдерін меңгеріп, оны 

іс-тҽжірибеде қолдану жҽне мҧғалімдердің оқушыларды ХХІ ғасырға 

қалай дайындау керектігі жҿніндегі мҽселені шешуге бағытталды. 

Қазақстан Республикамыздың білім беру жҥйесіне де ҿзгерістер 

енгізіліп жатыр –Назарбаев Зияткерлік мектептер, Назарбаев 

Университеті ашылып, мектептер e-learning жҥйесіне қосылып, 

мҧғалімдерді жаңа ҽдіс – тҽсілдермен оқытуға ҥйрететін курстар ҿтіп 

жатыр, сонымен қатар мектептердің тиімділігін ҿлшейтін жҽне 

арттыратын қҧралдар жылдан жылға дами отыруда (Ҧлттық Бірыңғай 

тестілеу, мектептердің мемлекеттік аттестациясы, ОЖСБ). Бҧл – 

жаңалықтарды енгізудің кҿрсеткіштері болып табылады.Қазақстан 

Республикасындағы білім беру жолдарын дамытудың 2011-2020 

жылдарға арнаған мемлекеттік бағдарламасының жобасында елімізде 

оқитын жастарға сапалы білім беріп, рейтингілердегі білім 

кҿрсеткішінің кҿтерілуі мен еліміздің білім беру жҥйесін арттыру 

ҥшін ҧстаздардың мҽртебесін кҿтеру, оқытылуы жҽне кҽсіби 

біліктілігін дамыту жолдарын қамтамасыз ету, сондай- ақ ҧстаздардың 

еңбегіне ҥкіметіміздің қолдауы мен ынталандыруын арттыру 

жолдарына ҥлкен мҽн берілген . Соған байланысты қазір 

Қазақстанның білім беру жҥйесіндегі ҿзгерістер мен жаңалықтар кез 

келген ҧстаздың ойлануына анық. 

Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру мақсатында елімізде деңгейлік курс бағдарламаларын оқыта 

отырып, жаңа формация мҧғалімдерін даярлауда. Бағдарламаның 

негізгі идесы – «ХХІ ғасырда нені оқыту керек?» жҽне «Мҧғалімдер 

оқушыларды ХХІ ғасырда қалай дайындайды?» Деңгейлі бағдарлама 

барлық мҧғалімдерді оқу тҽжірибесін ҿзгерту ҥшін НЕ істеу қажет, 

осы ҿзгерістерді ҚАЛАЙ енгізу керектігі туралы қарастырады. 

Ҧстаз - егемен еліміздің жас ҿркенін білім нҽрімен сусындататын, 

сапалы тҽрбие беретін ірі тҧлға. Қазақстан Республикасының «Білім 

туралы заңында» 2015 жылға білім беруді дамыту 

тҧжырымдамасында: «Бастауыш мектептің негізгі міндеті баланың 

жеке басын бастапқы қалыптастыруды қамтамасыз ету, оның 

қабілеттерін анықтау жҽне дамыту» деп кҿрсетілген. Бҧл қағида 

оқушыны тҧлға ретінде қалыптастыруды жаңа формация мҧғаліміне 

қойылатын талаптың жоғары екенін айқын белгілеп отыр. Соған 

сҽйкес мен ҿз тарапымнан мҧғалім ретінде педагог қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру курсын Қостанай қаласының «Педагог шеберлік 

орталығының оқытудағы Кембридж тҽсілі негіздерін бойынша» 

шығармашыл пҽн мҧғалімдеріне арналған 3 айлық курсты оқып, 

сертификатталдым. Кембридждік ҽдістің теорияларын меңгеріп, 

оқытудың жаңаша ҽдіс-тҽсілдері 7 модульді практикалық тҥрде 

қолданып, оның артықшылдықтарына кҿз жеткізіп жҥрмін. 

Бҥгінгі тaңдa ҽлeмдeгі білім бeру жҥйeсі бір aрнaғa тoғысқaн. Бaтыс 

eлдeрінің oзық бaғдaрлaмaлaры oқу прoцесіне eніп, eліміздeгі 

жалпығa білім бeрeтін мeктeптeрдe қoлдaнылып кeлeді. ХХІ ғaсырдa 

oқушыдaн тaлaп eтілeтін дaғдылaр жaңa дeп aйтуғa бoлмaйды. 

Мҽсeлeн, сын тҧрғысынaн ойлaу мeн прoблeмaлaрды іспeн шeшу 

дaғдылaры eртe зaмaндaғы қҧрaл жaсaу, aуыл шaруaшылық 

жeтістіктeрі, вaкцинaны oйлап тaбудaн бaстaп қaзіргі зaмaнғы 

зeрттeулeргe дeйінгі бҥкіл aдaмзaт тaрихының ҿн бoйындa адaм 

прогрeсінің сeнімді сeрігі бoлды. Нақтыдaн бaстап кeшенді 

сaрaптамaлық білімдeрді игeру қaжеттігі дaғдылaры дa бҥгін пaйда 

болғaн емeс. Плaтонның «The Republic» (Республикa) дeген eңбегінде 

зият дeңгейінің тҿрт тҥрі турaлы сҿз болaды. Aл ҧжымдық жҽнe жeке 

тaбыстaрдың осындaй дaғдылaрдың бoлу, бoлмауына тҽуелді бoлуы 

турaлы қoрытынды шын мҽніндe жaңалық. Oсыған байлaнысты 

мeктептeр сын тҧрғысынaн ойлaуға ҥйрeтуде, ҽрбір oқушының жекe 

дaралығынa қaтысты прoблемаларды шeшу ҥшін ынтымaқтастық 

жҥргізудe ҿте мҧқият бoлғаны дҧрыс. Бҧндай ҿзгерістерді іске асыру 

ҥшін мектеп директорлары ҿздеріне міндеттеме алып, сондай-ақ 

анағҧрлым қҧзырлы жҽне тиімді мҧғалімдердің ат салысқаны қҧба-

қҧп. 

Қазіргі заманның жаңа формациядағы мҧғалімі - баланың жеке 

басының дамуына педагогикалық жағдай жасай алатын рухани 

жағынан таза, дҥниеге тік қарайтын, қоршаған ортамен жҥйелі 

байланыс орната алатын, білімнің заманауи жаңа мазмҧнымен 
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қаруланған, ҽлемдік бҽсекеге қабілетті жаңа ҧрпақ ҿсіріп, дамытып 

жетілдіретін мҧғалім болуға тиіс.  

Пайдаланған әдебиеттер: 
1. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық 4- 5 -бет 

2. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық 5 -6 -беттер 

3. http://kk.wikipedia.org/wiki . 

4. ―Қазақ Ҧлттық Энциклопедиясы‖, 4 – том 

 

Заманауи білім беру әдіс – тәсілдерінің сипаттамасы 

 

Ақтӛбе қаласы, №73 ЖББОМ 

 тарих, қҧқық пәндерінің мҧғалімі  

Жҧрмағамбет Қобылан Қалтайҧлы 

 

 

Елбасы Н.Ҽ. Назарбаевтың 2011 жылғы «Болашақтың іргесін бірге 

қалаймыз!» 

атты Жолдауында «Ҿмір бойы білім алу» ҽрбір қазақстандықтың жеке 

кредосына 

айналуы тиіс деген пікірі басты назарда болды. Жолдауда: «Сапалы 

білім беру 

Қазақстанның индустрияландырылуының жҽне инновациялық 

дамуының негізіне айналуы тиіс», - делінген. 

Соған орай ҽрбір қазақстандық мҧғалім білім берудің сапасын 

арттыру ҥшін, 

қазіргі білім беру жҥйесін дамыту ҥрдісіне ҿзіндік ҥлес қосуы тиіс. 

Еліміз егемендік алып, дербес мемлекетке айналған Қазақстан 

Республикасының білім мен тҽрбие беру саласына тың ҿзгерістер 

енгізіліп, жаңа талап, міндеттер қойылып отыр. 

ХХІ ғасырда жаңа ақпараттық технологиялар жҽне жаңа қалып 

мҧғалімдерін даярлау 

талаптары жаңарған кезеңдегі мҧғалімнің шығармашылық іс-

ҽрекетінің мазмҧны 

зерттеушілік қызметтен, жеке ізденістерден, оқушының 

дарындылығын таныта 

білуден тҧрады. Ахмет Байтҧрсынов атамыз кезінде: «Жақсы мҧғалім 

мектепке -жан 

бітіреді», -деген. Ҽр кҥні кҿптеген ғылыми жаңалықтарға терең 

ҽлеуметтік ҿзгерістерге толы қазіргі кезеңде оқушыларға берілетін 

ақпарат кҿлемі кеңеюде. Сондықтан, білім берудің ҽдістемелік негізін 

ҿзгерту заман талабына сай туындап отырған қажеттілік. Қазіргі кезде 

оқытудың басты мақсаты ҿз бетінше дами алатын жеке шығармашыл 

тҧлғаларды қалыптастыру болғандықтан, мектеп қабырғасында 

оқушылар ҿз бетінше танымдық ҽрекет етудің ҽдістері мен 

дағдыларын игеруі тиіс. 

Білім мазмҧны ақпарат кҿзі болып қана 

қоймай,оқушылардың ҿздігінен білім алу 

қҧралына айналуы керек. Бҧл мақсатқа жету жолында 

оқушылардың ҿзіндік танымдық 

белсенділігін арттыруға арналған дҽстҥрлі жҽне дҽстҥрлі емес 

сабақтардың тҥрін ҿзгертіп 

отыру нҽтиже беретіні сҿзсіз. 

Заманауи мҧғалім алдына мынандай мақсаттар қойюы тиіс: оқытудың 

жаңа ҽдіс-тҽсіліне сҥйене отырып,оқушының ізденгішітік, танымдық 

іс-ҽрекетіне, ҿмірге кҿзқарасын қалыптастыру ҿз жҧмыс 

тҽжірибесінде дҽріс беріп жҥрген пҽндері бойынша алға қойған 

мақсаты: оқушылардың білімін іс жҥзінде пайдалана білуге ҥйрету. 

Сабақ барысында оқушының ізденуі мен зерттеу дағдыларын 

қалыптастыра отырып, пҽнге деген 

қызығушылығын арттыру. Осыған сҽйкес мен ҿз сабақтарымда сыни 

тҧрғыдан ойлау технологиясын пайдаланамын. 

Сыни ойлау – ашық қоғам негізі. Сыни ойлау деген –ҽр жеке тҧлғаның 

кез –келген жағдайдағы мҽселені ойлап, зерттеп қорытып, ҿз ойын 

еркін ортаға жеткізе алуы.Сыни тҧрғыдан ойлау, ҿзіндік, жеке ойлау 

болып табылады.Ол – ҿз алдына сҧрақтар қойып жҽне ҥнемі оларға 

жауап іздеу, шешімін табуды қажет ететін мҽселені анықтау, ҽр 

мҽселеге байланысты ҿз пікірін айту, оны дҽлелдей алу, сонымен 

қатар басқалардың пікірлерін дҽлірек қарастыруды жҽне сол 

дҽлелдемелердің қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Нағыз сабақ – ол 

ҽрқашан диалог, іздене, дайындала, ҥйрене, шҽкірттер болашағын 
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ойлай жасалған еңбек пен тҽжірбиенің бірлігі. Сын тҧрғысынан ойлау 

ҥш бҿліктен тҧрады: 

Біріншіден, сын тҧрғысынан ойлау ҿзіндік жҽне жеке ойлау болып 

табылады. 

Екіншіден , сын тҧрғысынан оқыту жаттанды қағидаларды дҽлелдеп 

айта беру  емес, оқушы оқып, оны еске сақтап айту қаблеті жоқ, 

керсінше терең ойлау арқылы ескіге жаңаша кҿзқарас қалыптастыру 

мҥмкін, тың идеялар ойлап табуы мҥмкін. 

Ҥшіншіден, сын тҧрғысынан ойлау сҧрақтар қойып, шешімін табуды 

қажет ететін мҽселені анықтаудан басталады.Жалпы адамзат баласы 

тумысынан білуге қҧмар болып келеді.Ҿзінің жеке 

қызығушылықтарымен қажеттіліктеріне жауап беруге талпынады. 

Сын тҧрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылықты ояту, 

мағынаны ашу, ой толғаныс кезеңдерінен тҥзіледі. 

Мен ҿз сабақтарымда стратегияларды оқу бағдарламасына сҽйкес 

бірізді жҥйелі тҥрде қолданып келдім. Сабақта қолданып жҥрген 

ҽдістерім мынадай: 

І – қызығушылықты ояту фазасында ой қозғау (шақыру). 

ІІ – мағынаны ажыратуда тҥртіп алу жҥйесі, 5 жолды ҿлең, 

семантикалық карта. 

ІІІ-ой толғаныс фазасында Венн диаграммасы, еркін жазу т.б. 

стратегиялар арқылы баланың дамуына, оның бойындағы жеке 

қабілеттердің ашылуына, шығармашылықпен ізденуіне жол саламыз. 

СТО бағдарламасы негізінде сабақта жеткен нҽтижелерім: 

1.                Сабағымда сабақтың жаңа қҧрылымы пайда болды. 

Сабақтың жоспары: 

1.     Психологиялық дайындық. 

2.     Ой ашар. 

3.     Ҥй тапсырмасын тексеру. 

4.     Жаңа сабақ. 

І. Қызығушылықты ояту. 

а) Ой қозғау. 

ҽ) Ҿзіндік жҧмыс. 

б) Тҥртіп алу ─ + ? v (INSERT) 

       ІІ. Мағынаны ашу  сатысы. 

а) Топпен жҧмыс. 

        ҽ)  Бес жолды ҿлең. 

б) Семантикалық карта 

        ІІІ. Ой толғаныс сатысы. 

         а) Венн диаграммасы. 

         ҽ) Бағалау. 

         б) Ҥйге тапсырма. 

2. Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту сабақтарының негізінде менің 

сабағымда оқушылар арасында: 

         -белсенді шығармашылықты ойлауға негіз қаланды: 

-   мҧғаліммен еркін сҿйлесіп, пікір алмастыруға; 

-   бір-біріне қҧрметпен қарауға; 

-   бір-бірінің пікірін тыңдау, сыйлауға ынтымақты қарым-қатынастың 

негізі  қаланды; 

 - ҿзін жеке дара тҧлға ретінде тануға жол ашуға; 

-   ҿз ойын ашық, еркін айтуға, пікір алмасуға; 

-   ҿзін-ҿзі, бірін-бірі бағалауға; 

-   достарының ойын тыңдап, мҽселені шешу жолдарын іздей отырып, 

қиындықты шешуге кҿмектесуге бейімделді. Міне, мен заманауи 

технологияларды ҿз сабағыма осылай жҥйелі енгізіп келемін. 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 
1. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық 4- 7 -бет 

2. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық 9 -13 –беттер 

3. Қазақстан тарихының ҽдістемелік журналы 2018 ж 
 

Эссе жазудың талаптары 

 

Ақтӛбе қаласы №73 ЖББОМ 

Жансугирова Раушан Бектуровна 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

 
Бҥгінде жалпы орта білім беретін мектептерде берілген біліміді бағалау 

ҥшін ЭССЕ кҿп жазылады. Ал батыс елдерінде оқуға қҧжат 

тапсырылғанда ерекше кҿңіл тағы да ЭССЕ-ге бҿлінеді.  
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Эссе дегеніміз (фр. тіл. essai -тҽжірбие, лат.т. exagium - қҧрау ) - 

философиялық, ҽдеби, тарихи, публицистикалық, ҽлеуметтанулық, саяси 

жҽне тағы басқа саладағы ғылыми емес, автордың жеке кҿзқарасын 

білдіретін прозалық мҽтін. Жанр ретінде енгізген 1580 ж. Мишель 

Монтень болатын, ал «эссе» сҿзін бірінші рет қолданып, осы жанрда 

1597 жылы Френсис Бэкон кітаптарын жазып шығарды.  

Эссе екіге бҿлінеді:  

1) субъективті; негізгі мақсаты - авторды жан жақты ашу, таныту.  

2) объективті; негізгі мақсаты - белгілі бір ғылыми тақырып бойынша 

автордың кҿзқарасын ашу, таныту.  

Эссе жазу кезеңдері: Проблеманы анықтау -ойлану-жоспарлау -жазу-

тексеру  

ЭССЕ жазу барысында қатаң сақталынуы тиіс талаптар:  

- Жеке кҿзқарастың кҿрінісі;  

- Фактілі дҽлелдер (аргументтер);  

- Теоретикалық негіздеме;  

- Терминдерді қолдану;  

- Цитаталарды келтіру;  

- Ҽртҥрлі кҿзқарастарды мысалға алу;  

- Логикалық заңдылықтың сақталынуы;  

- Салыстыру жҽне қорытындылау ҽдістерін қолдану;  
- Сауаттылық (пункт., орфогр.);  

- Юмор, сарказм;  

- Қолд. ғылыми еңбектерге сілтеме жасау.  

Эссенің жазылу қҧрылымы:  

1. Кіріспе. Тақырыптың негізгі мҽні мен негіздемесі тезис тҥрінде 

кҿрсетіледі;  

2. Тақырыпты дамыту: Тақырыпқа сҽйкес бар біліміңізбен: теория, 

фактілер, идея, ақпараттар, паралелдеу, аналогия, ассоцация, теңеу, 

сҧрақтар қою, т.б. қолданып, дҽлелдейсіз (аргументация).  

Мыс. 1. Аргумент тҥсіндіру мысал (факт) байланыстырушы сҿйлемдер. 

2. Аргумент тҥсіндіру мысал (факт) байланыстырушы сҿйлемдер;  

3. Қорытынды. Жалпылау мен аргументтеріңіздің логикалық 

қорытындысы. «Тоқсан ауыз сҿздің тобықтай тҥйіні».  

Эссенің қҧрылымы кіріспе, негізгі бҿлім, қорытындыдан тҧрады. 

Маңызды ережелерінің бірі - тезис қою. Тезис - эссенің кілті. Кілті 

табылмаса, эссенің негізгі мақсатына жетуі де қиындыққа ҧшыратады. 

Тезис - автор ҧстанымы, негізгі бҿлімде дҽлелденетін ойға сілтеуші 

негізгі идея. Тезис кіріспе бҿлімде қойылады. Кіріспе бҿлім нені қамту 

керек? Кіріспе бҿлімде эссе жазушы эссе тақырыбына тҥсінік береді. 

Осы арқылы жазушының эссе тақырыбын тҥсінгенін анықтай аламыз. 

Бҧл тақырып неліктен ҿзекті екендігі жазылады. Тақырып жҽне оның 

ҿзектілігі туралы жазылғаннан кейін тезис қойылады. Тезистен кейін 

негізгі бҿлімге кҿшуші сҿйлем жазылады. Тезис нақты ҽрі анық берілсе, 

жазбауға да болады. Кіріспе бҿлім бойынша мысалға назар аударайық.  

- Дос табу оңай ма? - депті қарт.  

- Ата, дос табу ақылдыға оңай, ақымаққа қиын, - депті бала.  

Эссе тақырыбы: Сіз қалай ойлайсыз? Дос табу ақылдыға оңай ма, 

ақымаққа оңай ма?  

Дос - адамның рухани болмысы, дҥниетанымы жағынан ҥндес келетін 

жақын жаны. Ҿз ойыңды, сырыңды, қуанышыңды, ренішіңді, ҿкінішіңді, 

жетістігіңді, кемшілігіңді досыңмен бҿлісе аласың. Бірақ осының бҽрін 

бҿлісе алатын дос табу оңай ма? Дос болудан бҧрын, дос табу қиын. Дос 

табу кімге оңай? Менің ойымша, дос табу ақымаққа оңай. Неге?  

Тақырыпты тҥсінуін білдіретін сҿйлемдер: Дос - адамның рухани 

болмысы, дҥниетанымы жағынан ҥндес келетін жақын жаны. Ҿз ойыңды, 

сырыңды, қуанышыңды, ренішіңді, ҿкінішіңді, жетістігіңді, кемшілігіңді 

досыңмен бҿлісе аласың.  

Тақырыптың ҿзектілігін білдіретін сҿйлемдер: Бірақ осының бҽрін бҿлісе 

алатын дос табу оңай ма? Дос болудан бҧрын дос табу қиын. Дос табу 

кімге оңай?  

Тезис: Менің ойымша, дос табу ақымаққа оңай.  

Негізгі бҿлімге ҿтуші сҿйлем: Неге? (риторикалық сҧрақ)  

Эссенің бірнеше тҥрі бар. Кіріспе бҿлімінің тезисі де ерекшелігіне сҽйкес 

қойылады. Мысалға келтірілген кіріспе бҿлім аргументтік эссеге қатысты 

қойылған. Кіріспе бҿлімде тезис қойылғаннан кейін негізгі бҿлімге 

кҿшеді.  

Негізгі бҿлім эссе жазушының тезиске, яғни негізгі идеяға қатысты 

айтатын қолдаушы идеяларына (пікіріне) байланысты абзацтарға 

бҿлінеді. Бҿлім қҧрылымына не кіреді? Пікір, аргумент, абзацты 

қорытындылаушы сҿйлем, абзацтан абзацқа ҿтуші сҿйлем. Бір пікір бір 

абзац. Негізгі бҿлім бойынша мысал.  

Ақымақ кез келген адаммен дос бола береді. Себебі оның ҿмірлік 

ҧстанымы айқын емес. Ол ҿз істеріне талдау жҥргізіп ойланбайды. Дҧрыс 

па, дҧрыс емес пе деген сҧрақтар да оны кҿп толғандырмайды. Ҿз ісіне 

есеп бере алмағандықтан, ҿзгелерді де бағалай алмайды. Сондықтан 
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ақымаққа дос табу оңай. Ақымаққа дос табудың оңай болуының тағы да 

басқа себептері бар.  

Пікір (негізгі идеяны, яғни тезисті қолдаушы сҿйлем): Ақымақ кез келген 

адаммен дос бола береді.  

Аргумент:  

1. Себебі оның ҿмірлік ҧстанымы айқын емес.  

2. Ол ҿз істеріне талдау жҥргізіп ойланбайды.  

3. Дҧрыс па, дҧрыс емес пе деген сҧрақтар да оны кҿп толғандырмайды.  

4. Ҿз ісіне есеп бере алмағандықтан, ҿзгелерді де бағалай алмайды.  

Абзацты қорытындылаушы сҿйлем: Сондықтан ақымаққа дос табу оңай.  

Абзацтан абзацқа ҿтуші сҿйлем: Ақымаққа дос табудың оңай болуының 

тағы да басқа себептері бар.  

Негізгі бҿлімнің соңғы абзацында басқа абзацқа ҿтуші сҿйлем орнына, 

негізгі бҿлімнен қорытынды бҿлімге ҿтуші сҿйлем жазылады.  

Қорытынды бҿлімде логика бойынша кіріспе бҿлімдегі тезиске қайта 

оралады. Тезисте қандай идея, қандай ҧстаным айтылып еді. Негізгі 

бҿлімде негізгі идея талданды ма? Осы екі сҧрақ бойынша ойланып, 

негізгі бҿлімдегі абзацтардың тҥйінін шығарып, қорытынды бҿлім 

жазылады. Мысалы: Қорытындылай келе, дос табудың қиындығы 

ақылдыға тҽн. Мақсатсыз, ... ... ..., ... ... ..., ... ... ... адамға дос табу жеңіл. 

Дос табуда қателеспеуге тырысыңыз.  

Бҧл - эссенің негізгі қҧрылымы. Эссе қҧрылымының бҿліктері бір-бірінен 

ажырамайтын, спираль іспеттес болады. Сҿз оралымдары, яғни абзацтан 

абзацқа ҿтуші сҿйлемдер, шылаулар, қаратпа сҿздер эссе қҧрылымын 

байланыстырады. Шылаулар абзацтарда айтылатын пікір мағынасына 

қарай қолданылады. Қаратпа сҿздер эссе жазушының ойына байланысты 

қойылады.  

Эссе тақырыптары эссе тҥрлеріне қарай ҽртҥрлі қҧрылады. Аргументтік, 

дҽлелдемелік, ҽдеби, сыни, синтез эсселердің ҿзіндік ерекшеліктері бар. 

Осыған сҽйкес тақырыптарында да ҿзгешілік бар.  

Эссе жазу адамды ҥздіксіз оқуға итермелейді. Идея айтып, пікір 

білдіргенмен, аргументтермен бекіте алмау - аяқталмаған эссе. Толық 

эссе жазылу ҥшін қоғамда болып жатқан жаңалықтар, ҽртҥрлі саладағы 

ҿзге-  

рістер, тың ойлар, оқиғалар, жаһандық мҽселелер назардан тыс қалмау 

керек. Нашар аргументтен нашар эссе жазылады. Эссе - білім алушыны 

ҥздіксіз оқуға жетелейтін жазба жҧмыс тҥрі.  

Оқу- тҽрбие жҧмысында оқушылардың ой- ҿрісін кеңейтіп, ҿз бетінше 

еңбектенуге, ізденуге жҽне ҿз ойларын ауызша, жазбаша жеткізе білуге 

ҥйрету- алға қойылып отырған басты мақсаттардың бірі. Бҧл жҧмысты 

қалыптастыруда диктант, мазмҧндама, шығарма жҽне де соңғы 

талаптарға сай эссе жҧмыстарының маңызы зор. Сауатты жазуға 

ҥйретуді оқудан бҿліп қарауға болмайды. Эссе жазуға ҥйретудің алғашқы 

кҥнінен бастап жазуға да қойылатын талапты естен шығармау керек.  

Жиі кездесетін қателіктер:  

1. Проблема ашылмайды;  

2. Автордың жеке позициясы кҿрінбейді;  

3. Теоретикалық негіздемесі жоқ;  

4. Терминдерді орынсыз, сауатсыз қолдану;  

5. Тым қарапайым ҿмірдің мысалдары кҿп;  

6. Ауызекі сҿздер, диалект, сленг, жаргон сҿздер;  

7. Келтірілген мысалдар автор позициясына қайшы;  

8. Қорытындылау, тҥйін шығару деген жоқ;  

9. Логиканың болмауы.  

Сонымен, эссе ғылыммен, публицистикамен жҽне кҿркем ҽдебиетпен 

байланысты, дегенмен олардың ешқайсысына да тікелей қатысы жоқ 

жанр. Эссе кҿбінде «сараптамалық ҽдебиетке» жақын болып келетін 

жҽне философия, ҽдебиет, саясат, сын, ҿнеге, эстетика, идеологияны 

объект ретінде қолданып, соларды сараптайтын жанр. Эссе ҥшін ең 

маңызды факторлар: ҿзектілілік, экспрессивтілік жҽне бейнелілік. Жалпы 

сҽтті жазылған эсселердің авторлары философтар, тарихшылар, 

мҽдениеттанушылар, ҿнер зерттеушілері, жеке салада хабардар 

журналистер бола алатынына ҿмірдің ҿзі дҽлелдеп жҥр, демек эссе 

жанры автордың интеллектуалдық байлығына, ҿмірден білген, кҿрген, 

сезінген, тҥйгенін халыққа жеткізу стилінің ҿзіндік ерекшелігіне 

байланысты деген қорытындыға келуге болады.  

Әдебиеттер: 

 

1. Қабдолов З. Сҿз ҿнері.-Алматы: Санат, 2002.  

2. Ҽдебиеттану терминдер сҿздігі 

(Қҧрастырушылар:З.Ахметов,Т.Шаңбаев) Алматы: Ана тілі,1998.  

3. Т.Ю. Лямзина Жанр эссе (К проблеме формирования теории) 

интернеттен  

4. Журналист газеті №9(34) қыркҥйек 

5. «Интербелсенді ҽдістемені мектепте қолдану» Асхат Ҽлімов, - 

Алматы, 2015 
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Математика пәнінде жаңартылған білім берудің тиімділігі мен 

ерекшеліктері 

 

Қайроллаева Гҥлмарал Абылайқызы 

Ақтӛбе қаласы №73 ЖББОМ 

 

Аннотация 

         Оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын дамыту 

арқылы танымдық белсенділіктерін, шығармашылық, логикалық 

ойлау қабілеттерін, ҿз бетінше жҧмыс жасай білу қабілетін  дамыту. 

Білім беру мазмҧнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау 

жҥйесін енгізу жҽне оқытудың ҽдіс-тҽсілдері мен ҽртҥрлі қҧралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Негізінен 

жаңартылған білім жҥйесі қҧзыреттілікке жҽне сапаға бағытталған 

бағдарлама.Оқушы тҧлғасының ҥйлесімді қолайлы білім беру ортасын 

қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлауы, зерттеу жҧмыстарын жҥргізуі, 

тҽжірибе жасауы, АКТны қолдану, коммуникативті қарым қатынасқа 

тҥсу, жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу, функционалды 

сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді жҽне оны тиімді 

жҥзеге асыру ҥшін қажетті тиімді оқыту 

«Орта білім жҥйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев 

зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп 

тҥлектері қазақ, орыс жҽне ағылшын тілдерін білуге тиіс, оларды 

оқыту нҽтижесі сындарлы ойлау, ҿзіндік ізденіс пен ақпаратты терең 

талдау машығын игеру қажет» 

 

Н.Ҽ. Назарбаев 

        Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі 

мақсаты- білім беру жҥйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу. Бҧл 

тҧрғыда ел Президенті Н.Ҽ.Назарбаев еліміздің ҽлемдегі бҽсекеге 

қабілетті 50 елдің қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны мҽлім. 

Білім беру жҥйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды 

рҿл атқарады. Болашақта ҿркениетті, дамыған елдер қатарына ену 

ҥшін заман талабына сай білім қажет.Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаевтың 

биылғы «Қазақстандық жол – 2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір 

болашақ» атты Жолдауында еліміз дамуының барлық Стратегиялық 

бағыттарын жҥзеге асыратын міндеттер қойылды. Республика 

болашағына бағдар беретін бҧл жолдауда «XXI ғасырдағы дамыған ел 

дегеніміз - белсенді, білімді жҽне денсаулығы мықты азаматтар»- 

деген.Ал, дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. 

Сондықтан да, ҽлемдегі дамыған елдер сияқты Тҽуелсіз елімізде білім 

жҥйесі сапасын жетілдіру ең негізгі ҿзекті мҽселелердің бірі болып 

отырғаны белгілі. Осыған орай, білім беру жҥйесінде жастарға сапалы 

білім беріп, олардың ҥйлесімді дамуы мен тҧлға ретінде 

қалыптасуында ҧстаздың кҽсіби шеберлік кҿрсеткіштерінің бірі - 

жалпы педагогикалық, ғылыми- теориялық, ҽдістемелік жаңалықтар 

мен озық тҽжірибені жетік меңгерудің маңызы зор.        Қазіргі заман 

– ғылым мен техниканың ҿркендеген, математика ғылымының ҿте 

жан – жақты тараған кезеңі. Ал, ҽрбір ҧстаздың басты міндеті – жас 

ҧрпаққа жан-жақты білім бере отырып, оқушының бойындағы 

қабілетін ашу арқылы, ҿмірге деген кҿзқарасын қалыптастыру. 

Математика пҽніне қызығушылығын арттыру арқылы, логикалық 

ойлау қабілетін дамыту. Барлық бала бірдей математикалық қабілетке 

ие бола алмайды. Сондықтан, оқушыларға топтасып есеп шығаруға 

жағдай жасап, оқушыларды ҿздерін – ҿздеріне немесе ҿзара бағалату 

ҽдістерін қолдану керек. Жаңа технологияларды пайдалана отырып, 

интерактивті тақта арқылы оқушылардың белсенділігін арттыруға 

мҥмкіндік беру. Ал, жақсы нҽтиже кҿрсету ҥшін, оның сапасын 

бастауыш сыныптан қолға алуымыз қажет. «Білім негізі – 

бастауышта» қаланатынын ҽр уақытта жадымызда ҧстап, негізгі 

бақылауды бастауыштан бастау керек. Математикалық білім берудің 

сапасын арттырудың бір жолы бастауыш пен орта буын арасындағы 

сабақтастықты нығайту. Сабақтастықты нығайтудың тиімді 

жолдарының бірі – теория мен тҽжірибені ҧштастыру; іс – тҽжірибе 

алмасу. Бастауыш мектеп – баланы оқуға ҥйрету мен тҽрбиелеу, оның 

тҧлға ретінде ҿзін-ҿзі ашуға, жалпы дамуының қалыптасуына жағдай 

жасайтын негізгі саты. Бастауыш сыныпты бітірген оқушылардың 

орта мектептегі оқу-тҽрбие процесіне бейімделіп кетуін қамтамасыз 

ету сабақтастықты нығайтудың негізгі міндеті болып табылады. 

         Математиканы ҥйренумен белсенді шҧғылдану, шын мҽнінде 

есеп шығару. Оқушының математика пҽнін игерудегі негізгі қызметі: 

математикалық формулалар мен ережелерді жатқа білу, оларды 

есептер шығаруда қолдана білу, кҥнделікті ҥй тапсырмаларын 
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орындап отыруы. Оқушының ҥй тапсырмаларын орындап отыруы – 

олардың есеп шығара білу дағдысын жақсартады. Математика 

сабағында мҧғалім теориялық ілімдерді меңгертуді практикалық ҽдіс-

тҽсілдермен ҧштастыра отырып, тез, ҧтымды есептеулерге 

жаттықтырады. Математикалық есептердің тҽрбиелік мҽні зор. Есеп 

шығару кезінде тҿзімділік пен табандылық қалыптасады. Қазіргі 

ҧстаздар алдындағы міндет: ғылым мен техниканың даму деңгейіне 

сҽйкес оқушының білімі терең, іскер жҽне ойлауға қабілетті, ҽлемдік 

стандарттар негізінде жҧмыс істей алатын қҧзырлы тҧлғаны 

қалыптастыру. Мҧндай талапқа сай қызмет істеу ҥшін ҧстаз ҥздіксіз 

ізденісте кҽсіби білікті болуы тиіс. 

      Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасының 

ҥйлесімді қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып сын тҧрғысынан 

ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тҽжірибе жасау, АКТны қолдану, 

коммуникативті қарымқатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта жҧмыс 

жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана 

білуді жҽне оны тиімді жҥзеге асыру ҥшін қажетті тиімді оқыту ҽдіс-

тҽсілдерді курс барысында ҧғындық. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. 

Спиральділік қағидаты бойынша қҧрылған оқу бағдарламасы Джером 

Брунердің «Білім беру ҥдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған 

танымдық теорияға негізделеді. Оған оқу мақсаттарын зерделей 

отырып тапсырмаларды, сабақтарды қҧрастыру барысында кҿз 

жеткіздік. Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі ҿзгеріске ҧшырап, 

критериалды бағалау жҥйесіне ҿтеді. Критериалды бағалау кезінде 

оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты 

жиынтығымен ҿлшенеді. Оқушылардың пҽн бойынша ҥлгерімі екі 

тҽсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау жҽне жиынтық 

бағалау. Баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. Бҧл бағалау 

жҥйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, 

ғылыммен айналасуға ықыласын туғызады. Жаңартылған бағдарлама 

бойынша ҽлемдік білім беру жҥйесі бҽсекеге қабілеттілікке қарай 

білім алушыны баулу, қоғамнан ҿз орнын таба білетіндей сапалы 

маман болуына бағытталынған. Ал осы уақытқа дейін біздің елімізде 

жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар кҥтілетін нҽтижеге 

кҿз жеткізбей, тҥрлі ҽсер етуші факторлар ықпалымен мамандық 

таңдап, ақыр соңында сол оқыған мамандықтары бойынша жҧмысқа 

тартыла алмай отырғаны бҽрімізге белгілі. Орта білім мазмҧнын 

жаңарту аясында ҽзірленген оқу бағдарламалары оқушылардың бір 

сыныптан екінші сыныпқа ҿтуі кезінде білімі мен дағдылары 

қайталанып тексеріліп отыратын спиральділік қағидаты бойынша 

қҧрылған оқу бағдарламасы моделіне негізделген. Оқу ҥдерісінің алға 

ілгерілеуі айқан кҿрінуі ҥшін, оқу мақсаттары ҿзара тоғысқан бҿліктер 

мен бағыттарға біріктірілген. Айталық, қарапайымнан кҥрделіге қарай 

шиыршық бойымен ҿрлей тҥскені жай мысалдарарқылы ереже 

қҧрастыруалудан, анықтамаларға сҥйеніп есептің шығарылу 

алгоритмін қҧрастыру дағдыға ие болып, тілдік қҧзыреттіліктері 

шыңдала тҥседі. Мҧғалімдердің пайдаланатын оқыту ҽдісі 

оқушыларды оқытудың ең жоғары стандарттарын қамтамасыз ету 

ҥшін маңызды. Осы орайда жаңа бағдарламаны меңгеру барысында 

ерекше есте қалған мына ҽдіс-тҽсілдер сабақтың тиімді ҿтуіне, оқушы 

бойында қажетті дағдыларды қалыптастыруға ықпал ететіні сҿзсіз: 

«Қабырғадағы роль», «Ыстық орындық», «Пікірлер сызығы», 

«Саналылық аллеясы», «5 сҧрақ, 5 жауап», «5 қадам», «Драма ҽдісі», 

«Маңыздылық аймағы», графикалық органайзерлер – «Дара 

диаграмма», «Қос диаграмма», «Оқиға тауы», «Хикая картасы», «Стоп 

кадр» «Жигсо ҽдісі», «Tarsia» ойыны «Ойлан тап ҽдісі», «Интервью 

ҽдісі», «Бас бармақ ҽдісі», т.б 

         Мҧғалімдер пайдаланатын ҽдіс оқудың тиімділігіне елеулі ҽсерін 

тигізеді. Педагогикалық ҽдістерді жетілдірмей тҧрып, оқу 

бағдарламасын ҿзгерту білім беру стандарттарына қатысты 

реформалау шараларының мҥмкіндіктерін жҽне нҽтижелілігін 

тҿмендетеді. Жаңартылған бағдарлама бойынша ҽр мҧғалім 

тҿмендегідей нҽтижелерге қол жеткізді: 

• жаңартылған оқу бағдарламасының қҧрылымына; 

• жаңартылған оқу бағдарламасының мазмҧны мен жҥйесіне; 

• оқу бағдарламасының жҽне оны іске асырумен байланысты 

қҧжаттамалардың мақсаты мен рҽсімделуіне; 

• білім беру бағдарламасын іске асыруға кҿмектесетін тиісті 

педагогикалық тҽсілдерді меңгеруге. 

        Оқушылармен сабақтың барысында тҥрлі ойындар, жаңа ҽдіс 

тҽсілдерді, АКТ – ны тиімді қолдану арқылы сабақтарды қызықты 

етіп ҿтуге, тілді меңгертуге болатындығын білеміз. Оған бірнеше 

мысалдар келтірейік. 
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1. «Фиш боун» әдісі. Балықтың қаңқасына салынған тапсырмаларБҧл 

ҽдіс бойынша балықтың басына негізгі тапсырма жазылады. Ҥстіңгі 

қаңқаларына негізгі тҥсініктің орыс тіліндегі атаулары жазылады. 

Ішіне қазақша атаулары мен анықтамалары жазылса, тҿменгі 

қанаттарына ағылшын тіліндегі аудармасы жазылады. Бҧл ҽдістің 

ерекшелігі оқушылар термин сҿздер мен анықтамаларды ҿздері 

жазғандықтан олардың айтым, жазылым, оқылым дағдыларын 

дамытады. Жаңа сабақты қорытындылау барысында қолдануға тиімді. 

2. «Веер» әдісі. Парақтан желпуіш жасалады. Оның ҽр бетіне сол 

сабақта ҿткен жаңа сҿздер, терминдер мен анықтамалардың ҥш тілдегі 

аудармаларын жазылады. Жеке жеке қиылады. Оқушылар ҿздері 

қҧрастырады. Орындап болған соң бір – бірлерімен алмастыру 

арқылы тексертеміз. Оқушылардың ой бҿлісуін ҧйымдастыруға да 

болады. Бҧл ҽсістің ерекшелігі оқушылардың оқылым, жазылым, 

тыңдалым, айтылу дағыдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар, 

оқушылар бір – бірін тексеру арқылы ҿздерін ҿздері бағалайды, 

тҥзетеді. Ҿткен сабақты қайталау ҥшін қолданса тиімді болады.  

3. «Ыстық картоп» әдісі. Ҽр термин сҿздерді жеке параққа жазып, 

бір бірлерімен қабаттастырып ораймыз. Оқушылар бір – бірлеріне 

ҧзатады. Мҧғалім «тоқта» - дегенде қолына ҧстап қалған оқушы 

парақты ашып оқып, оның ҥш тілдегі атауын айтады. Оқушыларды 

тез ойлауға, еркін ойын жеткізе білуге, жауапкершілікке, айтылым 

жҽне тыңдалым дағдыларын дамытуға кҿмектеседі. Сергіту сҽті ҥшін 

қолдануға болады. 

Қорытынды 

Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарлама-ның мҽні, баланың 

функционалды сауатты-лы-ғын қалыптастыру. Оқушы ҿзінің мектеп 

қабырғасында алған білімін ҿмірінде қа-жетке асыра білуі керек. Сол 

ҥшін де бҧл бағдарламаның негізі «Ҿмірмен байланыс» ҧғымына 

қҧрылған. Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік міндеттелді. 

Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда ҿмірдің барлық салаларында 

табысты болу ҥшін, қажетті дағдыларды дарыту ҥшін, мҧғалімдер 

тынымсыз еңбектену керек. Оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, 

оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы отырмыз. 

Жаңартылған білім – болашақтың кепілі. 
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В статье рассматривается роль школы в воспитании детей, изучение 

поведения и психологии учащихся в учебном процессе. Автор делится 

со своими опытами в определении решении ситуационных проблем в 

поведении учащихся. 

In this article is considered the role of school in the upbringing of children 

study of behavior and psychology of students in educational 

process.Author shares his experiences in determining the solution of 

situational in the behavior of students . 

Тҽуелсіз мемлекетіміздің бҥгіні мен ертеңі болашақ ҧрпақ қолында 

екенін ескере отырып, жан - жақты дамыған тҧлға тҽрбиелеу – кезек 

кҥттірмейтін мҽселелердің бірі. Сондықтан жас ҧрпақты шыңдап 

ҿсіру, білікті азамат болып қалыптасуын қамтамасыз ету – бҥгінгі 

мектеп алдына қойылып отырған басты міндет. 

Ҧстаздар мен ғалымдардың Қазақстандық съезінде Елбасы Н. Ҽ. 

Назарбаев: «Қымбатты ҧстаздар, сіздер біздің балаларымызды ҿсіріп, 

олардың ақыл - ойын жетілдірудесіздер. Олар ҥшін кейде ата - 

аналарына қарағанда сіздердің беделдеріңіз ҥлкен. Жаңа ҧрпақтың 

болашақ азаматтық бағдары, олардың патриотизмі, туған жерге 

етенелілігі кҿп ретте сіздерге байланысты. Оларды зиянды 

ҽдеттерден, есірткіден сақтап, бойларында салауатты ҿмір салтын 

орнықтыруға сіздердің кҥш - қуаттарыңыз жетеді. Ел ҥшін оның 

балалары балғын шағынан тҽуелсіз Қазақстан ҥшін мақтаныш сезімін 
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бойларына сіңіріп, оның тарихы мен заңдарын, мемлекеттік 

нышандарын білгені ҿте маңызды»,- деген. 

Ҽбу Насыр Ҽл - Фараби: «Адамға ең бірінші білім емес, тҽрбие 

берілуі керек, тҽрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы» - деген 

екен. 

Халық педагогикасы жалпы, қазақ халқы педагогикасы жеке алғанда 

кҿптеген ғасырлар бойына қаланды, ҿңделді жҽне бҥгінгі кҥнге 

ҿзіндік педагогикалық дҽстҥрлер мен кҿзқарастарды жеткізіп, 

сондықтан оқыту-тҽрбиелеу жҥйесінде лайықты орнын алуы керек. 

Жҥргізіліп жатқан тҽжірибелік-педагогикалық жҧмыстар халықтық 

идеялар мен тҽжірибені жеткіншек ҧрпақ тҽрбиесінің қҧрамды бҿлігі 

болып табылатындығын сенімді дҽлелдеуде. 

Тҽрбие процесінің тиімділігі қандай да бір техникалық жаңалықтарды, 

қандай да бір ерекше айла-тҽсілдерді енгізу жолымен емес, 

дҧрысында тҽрбие процесінде халықтық, адамдық, гуманистік 

принциптерді кҥшейту жолымен кҿтеріледі. Оқытудан айырмасы 

тҽрбиені жақсартуда шешуші роль жаңа ойлап табуларда емес, ал 

нақты халықтық негіздерді балалар мен ата-аналар, кіші жҽне ересек 

балалар, балалар мен педагогтар, ата-анадар мен педагогтар жҽне т.б. 

ҿзара байланысында мейлінше қайта жаңартуда; адамдар арасындағы 

қарым-қатынастарда жалпы, балалар арасындағы жекелей алғанда 

сезгіштік, қайырымдылық, сергектік, ақ пейілділік, ізгілік ақуалын 

туғызуда. 

Байланыстың жақындығы мен қарым-қатынастың тығыздығы тҧлғаны 

қалыптастыру мен дамытудың шешуші шарттары бола алады. 

Мектеп оқушыларының танымдық ҽрекетінің белсенділігін 

арттыратын жҽне оқытудың тиімділігін жоғарлататын жаңаша ҽдіс-

тҽсілдер неғҧрлым мол оқыту технологияландырылған болса, 

адамдық пен адалдылықтың, қайырымдылық пен мейірімділіктің 

халықтық дҽстҥрлеріне соғҧрлым кҿп кҿңіл бҿлу талап етіледі, демек, 

этникалық, этикалық жҽне психологиялық қҧбылыстар мен 

мҽліметтерге назар аудару мен соғҧрлым кҿбірек болуы заңдылық. 

Қазіргі таңда тҧлға қалыптастырудағы алға жылжулар бҥкіл ғылым 

жҽне техникалық жетістіктерді оқыту процесінде тҽрбиенің маңызды 

факторы ретінде барынша қолдау жҽне халықтық пайдаланумен 

байланысты. Адамның ҽлеметтенуінде тҽрбиенің халықтық дҽстҥрлері 

Қазақстан тҽуелсіз алған қазіргі жағдайында қоғамдық жаңаруы мен 

демократиялануы ісіне қызмет етіп тиісті орнын алуы қажет. 

Тҽрбиелеу мен оқыту арасындағы ҥйлесімді сҽйкестік жас ҧрпақты 

қалыптастырып дамытуға жалпы халықтық назар аударумен жҽне 

педагогикалық дҽстҥрлердегі бҥкіл шынайы халықтықты қайта 

ҿркендетумен қамтамасыз етілмек. Қоғамдық рухани мҽдениетте 

тҽрбиелеудің таусылмас идеясы мен тҽжірибесін сақтаушы халықтың 

«педагогикалық зердесі» жасампаздық роль ойнауға қабілетті. 

Педагогикалық ҽдеп мҧғалімнің ең кҽсіптік белгісі. Қандай да бір 

мамандықтың ҿзіне тҽн белгісі болатындығы сияқты. Мысалы, ол 

белгі адамның ҥйреншікті ҽдетінен, сҿйлеген сҿзінен, тіпті киім 

киісінен де байқалуы мҥмкін. Мҧғалім кҽсібінің ерекшелігі ең 

алдымен оның мҧғалімдік ҽдетінде. Ҽнші ҥшін ҥн, музыкант ҥшін 

музыканы ҧғу қандай қажет болса, мҧғалім ҥшін ҽдеп сондай қажет. 

Қазір бізде ҧстаздық шеберлік жайлы кҿп айтылып жҥр. Мҧның ҿзі 

заңды. Шеберлікті ҧдайы шыңдамайынша мектеп алдына қойылып 

отырған қыруар міндеттерді жҥзеге асыру мҥмкін емес. Сонымен, 

ҧстаздық шеберік дегеніміз не? 

Мҧғалімнің ҿмірге кҿзқарасы, оның идеялық нанымы, оларды ҿз 

ҧлтының азаматы рухында тҽрбиелеуі, ол ҥшін ҿз бойына осы 

қасиетті сіңірген адам болуы қажет; 

Ҿз пҽнін жетік меңгеру; 

Оқыту мен тҽрбиелеудің ҽдіс-тҽсілдерін міндетті тҥрде меңгеру; 

Бірақ осы айтылған 3 қасиет болғанмен, мҧғалім оқушылармен қоян 

қолтық араласпаса, педагогтік ҽдеп жоқ жерде сабақ, тҽрбие іске 

аспайды. 

Ҧстаздық ҽдеп жайын сҿз еткенде біз ҽрдайым ғалымдардың 

зерттеулеріне назар аударамыз. Ғалымдардың зерттеулеріне қарағанда 

«Ҧстаз», «Тҽрбиеші», «Мҧғалім» деп қастерлі мамандықтың сыр-

сипаты 200-ден астам компоненттерден тҧрады. 

Педагогикалық ҽдепке анықтама беру ҥшін 3 тҥрлі кҿзқарасқа 

негізделеді. 

Біріншісі - педагогикалық ҽдеп оқушылармен қарым-қатынасқа 

жалпы адамзаттың ҽдептілік сіңіру, екіншісі – мҧғалімнің жеке 

басының психологиялық ерекшелігі. Ҥшінші – мҧғалім шеберлігінің 

жеке бір бҿлігі. Алғашқы екі кҿзқарас бойынша педагогикалық ҽдеп 

мҧғалімнің оқушыларға деген сҥйіспеншілігі, олармен шынайы 
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қарым-қатынасы, олардың қадірін біліп силауы, қайырымдылық, 

ілтипаттылық, байсалдылық, сенімділік сияқты мінез қасиеттері 

қатарында қарастырылады. Ҥшінші кҿзқарас бойынша педагогикалық 

ҽдеп - оқушылармен дара ерекшелігі қажетті қарым-қатынастар 

орнату жҽне сол қалпында ҧстай білудегі арнайы кҽсіби іскерлік 

ретінде қарастырылады. Оған жалпы педагогикалық амал- тҽсілдердің 

едҽуір бҿлігі, жекелеп айтқанда педагогикалық тактика болып 

табылады. «Такт» латынша «тастуб» - «жанасу», «тҥйсіну» деген 

мағына, ал «тактика» грекше «тҽртіпке келтіру» деген сҿзден 

шықққан. 

А.С.Макаренко да педагогтік шеберлікті, тҽрбие беру ҿнерін 

меңгеруге ҥлкен мҽн береді: 

«Менің педагогикалық тҽжірибем туралы» баяндамасында ол: «... 

педагогтік шеберлік – тіптен бос іс емес... тҽрбиеші шеберлігі ... 

дҽрігердің ҿз шеберлігіне ҥйрету қандай керек болса, тҽрбиеші 

шеберлігіне де сондай-ақ, музыкантты ҥйрету қандай қажет болса, 

тҽрбиеші шеберлігіне де сондай ҥйретілуі тиіс», - дейді. Ол «тҽрбие 

бере білу - ҿнер» деген дҧрыс тҥйін жасады. 

Тҽрбие жҧмысының ҽдістемесі – белгілі мақсатқа жетудің амал, 

тҽсілдің, қҧралдың жиынтығы деген едік. Ал ҽдістеменің екі тҥрі бар: 

Оқыту ҽдістемесі (ҽр пҽннің) 

Тҽрбие ҽдістемесі – бҧл педагогикада оқылған кейбір тақырыптардың 

қатысы бар. Мысалы, тҽрбие теориясы, тҽрбиенің жалпы ҽдісі, сынып 

жетекшісі, азаматтық тҽрбиенің салалары. 

Тҽрбиедегі басты бағыт: ―Ҽрбір адам ең алдымен ҿз халқының 

президенті, ҿз отанының азаматы болу керек екенін, ҧлттың болашағы 

тек ҿзіне байланысты болатынын есте ҧстауға тиіс‖. Оның осындай 

тҧжырымға тоқталуына ҧлттық ҽдет – ғҧрыптар мен дҽстҥрлер кҿптеп 

кҿмектеседі. Солар арқылы ол жалпы адамзаттық ҽлемге аяқ басып, ҿз 

халқының игілігін басқа халықтарға жақын да тҥсінікті ете алады. 

Сондықтан ҽрбір, ҧрпақ ҿз кезі мен ҿткеннің талаптары, объективті 

факторлар негізінде жеткіншек ҧрпақты ҿмірге даярлап, оны 

жинақталған тҽжірибе арқылы тҽрбиелей отырып, ҿзінің ата 

бабаларының рухани мҧрасын игере тҥсуі керек. 
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В этой статье описана с выгодное планирование преподавание детей с 

ограниченными возможностями. 

In this article there about the planning appropriate teaching of opportunity 

limited children. 

 

Инклюзивтік білім беру - бҽріне бірдей мҥмкіндік беру. Инклюзивтік 

білім беру идеясының туындауы балаларды бір-бірінен ажырататын 

кедергілерді жою мҽселесіне бағытталады. Мҥмкіндігі шектеулі 

балалардың дамуы ауруының сипатына, басталған уақыты мен тҥзеу 

жҧмысының уақытылы басталуына тҽуелді болады. Кейбір 

сыныптарда қазірдің ҿзінде сау балалармен бірге мҥмкіндігі шектеулі 

балалар бірге оқитын сыныптар пайда бола бастады. Бҧл – алғашқы 

қадамдар. Жалпы, инклюзивті білім беру- біз ҥшін жаңа термин. АҚШ 

пен бірқатар еуропалық мемлекеттерде ондай тҽжірибе баяғыдан бар 

кҿрінеді.[1]. Бізде бастау алғанына ҥш жылдай ғана. Инклюзивті білім 

берудің мҽні мынады: мҥмкіндігі шектеулі балалар ҿздігінің сау 

қҧрдастырымен бірге бір сыныпта оқиды. Бҧл мҥгедек баланың ҿзін 

қоғамнан тыс жапандағы аралда жалғыз ҿмір сҥріп жатқан секілді 

сезімнен арылтып, мемлекеттің азаматы ретінде қалыптасуына ықпал 

жасайды. Бала қандай болмасын қоғамнан тыс қалмауы керек[2]. 

Қазіргі кезде ғылыми ортада жҽне педагогикалық қауымдастықтар 

арасында инклюзивтік  білім беру (баршаға қол жетімді жҽне бҽріне 

бірдей білім беру жҥйесіне қосу) идеясы кең етек алып келеді. Мҧнда 

балалар оқу процесіне даму ерекшеліктері мен жетілу деңгейлеріне 

қарамастан бҽрі бірге тартылады. Мҥмкіндігі шектеулі балаларды 

жалпы білім беретін ортамен 

шындап біріктіру ісін жҥзеге асыру ҥшін инклюзивтік білім беру 

ҽдісін еңдірудін алғы шарттарын жасау қажет. Бҧл алғы шарттар 

мыналар: 
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жалпы білім беру жҥйелері ҧсынатын оқыту мен тҥзету қызметтеріне 

байланысты таңдау мҥмкіндіктерінің болуы; 

жалпы білім беретін мектеп пен балабақша қҧрылымында арнаулы 

білім беру қызметінің тҥрлері мен мҥмкіндігі шектеулі балалардың 

тіршілік қарекетіне қажетті айрықша жағдайлардың болуы. 

Негізге алынатын мемлекеттік заң шығару қҧжаттарында мҧндай 

балалардың ҽр тҥрлі категорияларын белгілі бір жағдайлар жасау 

арқылы жалпы білім беру процестеріне қосуға болатындығы туралы 

нақты жазылған. Бҧл жағдайлар, атап айтқанда, мыналар болып 

табылады: 

даму жағдайындағы мҥмкіндіктері шектеулі балаларды 

интерацияланған жолмен оқыту (жалпы білім беру ортасына қосу) 

процесін нормативтік қҧқықтық тҧрғыдан қамтамасыз ететін 

ҽзірлемелер жасау (интерациялық білім беру ісін ҧйымдастырудың 

ережелері) . 

Мҥгедек балалар ҥшін «Кедергісіз зоналар жасау» (кҿтергіш 

қондырғылар, арнаулы парта, ҥстел) 

Мҥмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық педагогикалық 

тҧрғыдан сҥйемелдеуін қамтамасыз ету. 

Мҥмкіндігі шектеулі балалар мынадай тҥрге бҿлінеді: 

Психикалық даму деңгейі тежелген 

Жеңіл деңгейде ақыл-ойы тежелген 

Орташа деңгейде ақыл-ойы тежелген 

Кҥрделі жҽне қимыл қозғалысы бҧзылған балалар мен сҿйлеу 

бҧзылыстары бар балалар Мҥмкіндігі шектеулі балалардың дамуы 

ауруының сипатына, басталған уақыты мен тҥзеу жҧмысының 

уақытылы басталуына тҽуелді болады. Дені сау балалардың ата-анасы 

баласының мҥгедекбалалармен оқуына іштей

 қарсылықтарын жасыра  

алмайтынын, олар мҥгедек балалардың қимылы, жҥріс-тҧрысы 

ҧнамайтынын білдіреді. Осындай-ақ, проблема алдымен сау 

балаларда емес, олардың ата-аналарында екендігі анық. Мҧндай 

кҿзқарасты тҥбірімен ҿзгерту керек. Ешкім де мҥгедекті сҧрап 

алмайды. Тағдырдың ауыртпалығын ҿмір бойы арқалап келе жатқан 

бала мен оның ата-анасына сау адамдар тарапынан оң кҿзқарас, 

тҥсіністік, сҽл де болса, олардың ауыртпалықтарын жеңілдетуге деген 

адами жылылық орнатуымыз керек. Инклюзитивтік білім берудің 

тиімділіктері: 

Бала бойында ҿз-ҿзіне деген сенімділік жоғарылайды; 

Бала басқа балалармен бірдей деңгейде білім алады; 

Ҿзі қатарлас балалармен қарым-қатынас орнатады; 

Дені сау бала мҥгедек балалардың жан дҥниесін ҧғына алады; 

Қоғам дамуына байланысты қалыптасады. 

Біріктіріп оқыту тҽжірибесін іске асыру ҥшін инклюзивті білім беру 

мемлекеттің саясаты болуы керек жҥйелі шараларды ҧйымдастыруы 

қажет. Ол жанҧяны, жалпы мектептерді қолдауға, мҥмкіндіктері 

шектеулі балалардың интеграциялау деңгейін жоғарлатуы керек 

етеді.[1]. Бҧл жерде мҥмкіндіктері шектеулі балалардың жҽне 

жасҿспірімдердің білім беру жҽне ҽлеуметтік қажеттілігін бағалау оқу 

мекемелерінде бара бар жағдайларын қамтамасыз ету, жанҧяны 

қолдауды дамыту қажет. 

Арнайы бағдарламамен оқыталатын сыныбымда /ПДТ/ ҽр оқушыға 

жеке бақылау кҥнделігін ашып, ҥйдегі, мектептегі жетістіктерін 

жазып отырамын. Баланың сабақтағы ҥйренгендерін кҿрсетуге, ҿлең 

оқуға, ҽн салып, би билеуге, ойын ойнауға талпыныстарын 

қалыптастыру ҥшін шаттық шеңбер, сергіту сҽттері, санамақ, сазды 

ҥзілісті бірыңғай ҿткізіп отырамын. Мҧндай сабақ ҥдерісіндегі қимыл 

қозғалыстар- баланың есте сақтау, ойлау қабілеттерінің дамуына жҽне 

бір-біріне деген ынтымақтастық қарым-қатынас ортасын қҧруға 

тиімді ҽдістер. Сабақтың қызығушылық сатысында ҽуенді музыка 

қойып ойларын, зейінін шоғырландыруда  жҧп  қҧратып, бір- бірінің 

кҿздеріне қарап отырып, «Мен саған сенемін …» ҿйткені сен жақсы 

адамсың»деп жҧптарына тілек айтудан бастатамын. Сонымен бірге 

«Сиқырлы сҿздер» ойыны бар.Мҧғалім  кез  келген  ҿтінішті  айтады,  

ал  оқушы  оны  ҽдепті  тҥрде  айтуы  керек. Мысалы: 

«Айнаш, ҿтінемін дҽптерді берші» Мақсаты: баланың ҿзіне деген 

сенімділігі пайда болады, ортадан оқшауланбайды.   «Менің есімімнің 

тарихы» ҽдісі  А.Ж.Егізбаев бойынша  Оқушыларды бір-бірімен 

таныстыру, олардың бойында қҧндылықтарды қалыптастыру, 

адамның туылған кезде есімін қоюға ҥлкен мҽн беруге бағыттау, 

тҽрбиелік аспектісін дамыту. 

Сабақты тиімді жоспарлауда қазіргі жаңаша оқыту ҽдіс-тҽсілдерін 

жҥйелі қолданамын. Қазақ тілі мен ҽдебиеттік оқыту сабақтарында 
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мҽтін тҥрлері мен шығармалар ҿткенде балаға белгілі бір суреттегі 

жағдайды кҿрсетіп, мазмҧнын ҽңгімелеп беруге тапсырма беруде 

«Галерияға ой шарлау», «Білемін, Білгім келеді, Ҥйрендім», 

«ДЖИГСО» ҽдіс-тҽсілдерін жиі қолданамын. Бҧл оқушының ойлау 

мен сҿйлеу дағдысын дамытуға кҿмегі кҿп екенін практикада кҿріп 

жҥрмін. Математикада есте сақтауы мен қабылдауын жҽне 

математикалық сауаттылығын дамытуда «Таза тақта», «Сҧрақты 

ҧстап ал», «Ыстық орындық» ҽдістерін тиімді қолдануда бала 

сҧрақтың нақты жауабын тауап айтады, кҿбейту кестесін тез 

жаттайды, жылдам есептеуге ҥйренеді. Сабақ ҥдерісіндегі тиімді 

қолданылған мҧндай жаңа ҽдіс-тҽсілдер мҥмкіндігі шектеулі 

балалардың саусақ қимылы мен қол қимыл жаттығуын дамыту 

баланың жан-жақты дамуында маңызды рҿл атқарады. Қол жҽне 

саусақ қимылын дамыту бала миының дамуына жақсы ҽсер беретінін 

мамандар баяғыда-ақ дҽлелдеген. Мамандардың айтуы бойынша қол 

мен саусақ қимыл жаттығу ойындары ми жҥйесін керемет жағдайда 

ҧстай отырып, ақыл-ес жҽне дененің ҥйлесімді қатынасын реттейді. 

Қазақ халқының халық педагогикасына сҥйенсек, бізде кездесетін –

«Қуыр- қуыр, қуырмаш», «Саусақ санау», «Санамақ», «Бес саусақ» 

сияқты ойын жырларының бірі-  «санамақ» деген атпен белгілі. Жас 

баланың қолын ҧстай отырып, саусақтарына ат қойып, оларды бірде 

бҥгіп, бірде жазып ойнау арқылы баланың кҿңілін ғана аулап қоймай, 

балалардың бірлесіп қайталауына, дыбыстарды дҧрыс айтуға, 

айтылған жырды есте сақтауға, психикалық демалуда таптырмайтын 

ҽдіс. Япония мемелекетінде кеңінен тараған осындай жаттығулардың 

бірі – грек жаңғақтарын қолдану[3]. Жаңғақтарды алақанға салып ҽр 

бағытта домалату арқылы баланың шаршағанын басып, сауықтырады. 

Кҿбінесе ата-аналар осындай жаттығу тҥрлерін ҥй жағдайында 

жасатуға кеңес беріп отырамыз. Ҽр саусақтың қарапайым қимылын 

жасату арқылы баланың дыбыстарды дҧрыс айтуын қадағалап, 

мҽнерлеп сҿйлеуін де дамытып сҿздік қорын байытамыз. Қоршаған 

орта туралы тҥсініктерін кеңейтеміз. Баланың қарапайым қасық, 

қарындаш ҧстау, жуыну, сияқты қимылдарына кҿңіл аударып 

отырады. Мҥмкіндігі шектеулі балаларда отбасында барлық жағдай 

жасалғанымен, ҿзі қатарлас балалармен қарым-қатынас жетіспейді. 

Бҥгінгі бала-ертеңгі қоғам адамы. Сондықтан еліміз жарқын болсын 

десек, бала тҽрбиесінде мына мҽселелерге ерекше назар аударғанымз 

жҿн. Баланың ҿзі шыққан ата тегін білу, сенімді дос табуына 

кҿмектесу, туған жерін, Отаның сҥюге бағыттау -біздің негізгі 

міндетіміз. 

Тҽрбие берудің негізгі мҽйегі – мейірім мен сҥйіспеншілікте. Бала 

кімнен мейрім кҿрсе, сол адамды жақсы кҿреді. Ендеше сҥйіспеншілік 

– бала тҽрбиесіндегі басты қағида. «Таза қағаз бетіне қалай ҿрнек 

салсан, сол сықылды балаға берген тҽрбие мен білім де бойына 

қалыптасады» деген екен ата-бабаларымыз. Мҥмкіндігі шектеулі 

балалар қоғамда шет қалмауы тиіс деген ҧғым ҽр адамның жҥрегінде 

орын алуы керек. Олардың дені сау балалармен бірдей дҽрежеде білім 

алып, ҿмірге кҿзқарастарының жақсы деңгейде қалаптасуына негіз 

қалап, оларды қолдап жҥрейік. 
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Критериальное оценивание  стало одним из важнейших условий 

модернизации современного образования в казахстанской школе. 

Вообще, следует отметить, что вопросы оценивания учебных 

достижений учащихся в настоящий момент вышли на первый план. 

Если традиционная советская педагогика оценивала саму процедуру 

оценивания как некий конечный, итоговый этап урока, полностью 

являющийся только прерогативой самого учителя, то при 

современных подходах оценивание стало составной частью самого 

учебного процесса, в которой активную роль играют сами ученики. 

Таким образом, оценивание осуществляется и учителем, и учениками, 

а может включать в себя и других членов учебного процесса. 

Критериальное оценивание является принципиально новым моментом 

обновления образования. Критериальное оценивание позволяет узнать 

на каком уровне, на каком этапе усвоения материала находится 

каждый конкретный ученик, что он усвоил и в каком объеме и так 

далее. При этом, что очень важно, происходит процесс сравнивания 

его достижений с его же собственными результатами и 

достижениями, а не равнение на других учеников. 

Благодаря этому, обучение приобретает тот личностно-

ориентированный характер, нацеленный на раскрытие потенциала 

каждого отдельного ученика, о необходимости  которого мы 

постоянно говорим в последнее время. Важно отметить, что именно 

при реализации этого подхода мы можем наметить конкретную 

траекторию обучения каждого обучающегося в зависимости от 

особенностей его когнитивного развития, уровня осведомленности по 

предмету. 

Таким образом, оценивание становится очень гибким и эффективным 

инструментом не только оценки результатов обучения, но и 

мониторинга и корректировки выбранных учителем методов и 

стратегий, проверки их продуктивности в практике реального урока, 

что позволяет вовремя внести необходимые изменения, для того, 

чтобы поставленные цели, а именно они в формате обновленного 

содержания образования они определяют собой и содержание урока, и 

выбор используемых учителем образовательных стратегий. 

Критериальное оценивание включает в себя два вида: формативное и 

суммативное оценивание.Суммативное оценивание – это конечное 

итоговое оценивание, различают суммативное оценивание за 

отельные изученные разделы и суммативное оценивание за четверть и 

так далее. Суммативное оценивание по своей сути несколько 

напоминает привычное нам оценивание – оно осуществляется 

учителем и носит итоговый констатирующий характер. 

Формативное оценивание осуществляется на протяжении всего 

процесса обучения, оно непрерывно, подвижно, носит 

промежуточный характер и осуществляется не только учителем, а 

всеми участниками учебного процесса. Эта форма оценивания 

является самой мобильной, и в ней самое непосредственное и 

активное участие принимают сами обучающиеся. Главная задача при 

формативном оценивании – это получение обратной связи, которая 

носит разнонаправленный характер: это и обратная связь от учителя к 

ученику, в которой он (учитель) показывает сильные стороны 

выполненной работы ( что у ученика получается хорошо, где он 

правильно выполнен задания) и слабые (что сделано неправильно и 

над чем обучающийся еще должен поработать). Таким образом, 

формативное оценивание является универсальным механизмом, 

направленным на корректировку процесса обучения.Следует особо 

отметить, что если суммативное оценивание по своему характеру и 

конечным целям относится к форме и виду работы, похожей на 

традиционное оценивание, или, по крайней мере, по своей сути 

напоминающее его, то формативное оценивание, это тот 

принципиально новый вид оценивания, при котором главный акцент 

делается не только и не столько на, собственно говоря, оценивание 

само по себе, сколько на выяснение уровня  усвоения учеником 

изученной темы, орфограммы, правила и т.д., его умения применять 

эти знания в практике выполнения тренировочных заданий, для того 

чтобы внести необходимые изменения в практику собственного 

преподавания. И в этом своем качестве оно является тем 

универсальным инструментарием, который при умелом его 

применении способен стать главным катализатором и движущей 

силой обучения. Все виды оценивания, а формативное оценивание в 

особенности, предполагают использование тщательно разработанных 

критериев для организации оценивания работы учащихся. 

Оценивание с использованием критериев позволяет сделать данный 

процесс прозрачным и понятным для всех участников 
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образовательного процесса. Критерии способствуют объективации 

оценивания. 

 Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо. Мерило оценки. 

Основой для разработки критериев оценки учебных достижений 

учащихся являются учебные цели. Критерии могут быть 

подготовлены учителем или с участием учащихся. Совместная 

разработка критериев (учитель – учащийся) позволяет сформировать у 

учащихся позитивное отношение к оцениванию и повысить их 

ответственность за достижение результата. При разработке критериев 

оценки важно всегда помнить о целях и содержании урока. 

При этом следует отметить, что при нем (при формативном 

оценивании) принципиально иным является и сам способ оценивания, 

который носит безотметочный характер, при нем используется 

множество стратегий оценивания, в которых с большим 

удовольствием принимают участие сами ученики. При этом, как 

оказалось, они с большой ответственностью относятся к самому 

процессу оценивания, при этом показывают и объективность, и 

самостоятельность, и умение анализировать, сопоставлять, 

сравнивать, делать выводы. 

Таким образом, формативное оценивание, активизирует учебный 

процесс, вовлекает в свою орбиту всех его участников, что очень 

важно, способствует развитию критического мышления 

обучающихся. А еще – их умение участвовать на равных в диалоге, 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения, а при выработке 

коллективный оценки всей группы – навыки слушания собеседников 

и принятия их позиции, их мнения. Таким образом, формативное 

оценивание становится и инструментом коллаборации, объединения, 

сотрудничества всех членов группы для достижения поставленных 

учебных и познавательных целей, решения конкретных задач и т.д. 

В заключении следует подчеркнуть, что, как сказано в «Руководстве 

учителям по критериальному оцениванию», система критериального 

оценивания станет основой для внесения изменений в действующую 

структуру оценивания учебных достижений обучающихся 

общеобразовательных школ. Это позволит обеспечить качество 

процедур оценивания, их соответствие международным стандартам и 

потребностям обучения каждого обучающегося. 

Новая для Казахстана система критериального оценивания будет 

направлена на развитие обучающегося, повышение его интереса и 

мотивации к обучению. Этого можно достичь, если установить ясные 

и измеримые критерии оценивания, понятные каждому 

обучающемуся и его родителям. Целью критериального оценивания 

является получение объективной информации о результатах обучения 

обучающихся на основе критериев оценивания и предоставление их 

всем участникам для дальнейшего совершенствования учебного 

процесса. 

Обучение подразумевает не столько передачу знаний, сколько 

всестороннее развитие личности обучающегося. Информация о том, 

насколько успешно проходит обучение, и в чем обучающийся 

испытывает затруднения должна предоставлять эффективная система 

В системе критериального оценивания планируется переход от 

простого субъективного фиксирования количественных отметок 

предоставлению качественной объективной оценки. В ходе 

оценивания результатов обучения будут введены новые формы: 

суммативное оценивание с выставлением баллов и формативное 

оценивание с предоставлением обратной связи. 
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Бастауыш сыныпта қазақ тілін оқытуда интерактивті әдістерді 

қолданудың дидактикалық мҥмкіндіктері 
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Молдабекова Салтанат Нурекеевна 

Алматы облысы,  Ақсу ауданы 

 Барлыбек Сырттанов атындағы орта мектебі 

  

В материале рассматриваются интерактивные формы и методы 

обучения языка в начальных классах.     

 The material considers interactive forms and methods of teaching in 

primary classes. . 

 Бастауыш оқу – білім берудің ең негізгі саласы. Бастауыш білім 

жалпы орта білім беретін мектептердің бастауыш сыныптарында не 

бастауыш сатысында оқыту мен тҽрбиелеудің ҿзара байланысы 

арқылы қамтамасыз етіледі. Негізгі мектеп пен жоғары сынып 

оқушылары осы жерден дағды алып, алғашқы жҽне негізгі 

дайындықтардан ҿтеді. Бастауыш сатының ҿзіндік ерекшелігі – 

ғылымның негізгі салаларының бастапқы тҥсініктері осы жерде 

беріліп, интеграцияланған пҽндердің, сараланған оқыту жҥйесінің 

болуында. Сонымен қатар оның ҿзіндік оқыту теориясы, ҿзіндік 

ҽдіснамасы қалыптасқан  

1. Жалпы білім беретін мектептерде білім мазмҧнын жаңарту, оны 

жаңа деңгейге кҿтеру тҽжірибесінде ҽдістерді жаңаша кҿзқараспен 

қолдану басты талаптардың бірі. Себебі дҧрыс ҧйымдастырылған 

оқыту ҥрдісі – білім мазмҧнын сапалы меңгертетін бірден бір жол. Ал 

оқушыға терең де тиянақты білім, жан-жақты тҽрбие беруде қазақ 

тілінің алатын орны ерекше.  Білім беру ҽдістері сан алуан. Ғалым 

С.Р.Рахметова «Қазақ тілін оқыту ҽдістемесі» атты оқу қҧралында   

зерттеуші ғалымдардың оқыту ҽдістерін топтауын басшылыққа алып, 

ҽр топтаудағы жекелеген ҽдістерге тоқталды.  «...ҽдістердің 

қайсысының қай кезде тиімді екенін мҧғалімнің ҿзі айқындап алып, 

іріктеп қолданады» - деп, ҽдістердің тиімді жолдарын таңдауды 

мҧғалімдерге жҥктейді  

2. Оқытудың интерактивтік ҽдістеме элементтерін белсенді ендіру 

жҧптасып, шағын жҽне ҥлкен топтарда жҧмыс жасауды кҿздейді. 

―Интерактивтік оқыту ҽдістемесі‖ – ағылшын тілінен. ―interact‖ – 

ҿзара ҽрекетестікте болу, бір-біріне ҽсер ету; ауыспалы топ қҧрамында 

ҿзара ҽрекеттесу арқылы оқыту дегенді білдіреді.  Егер сабақ 

барысында оқушылар арасында, сондай-ақ оқушылар мен мҧғалім 

арасында ҿзара ҽрекеттестік жоғары деңгейде кҿрініс тапса, онда біз 

оқыту мен оқуды интерактивті деп атаймыз. Осындай 

ҿзараҽрекеттестік ҽдетте қандай да бір мҽселені қалай шешу 

қажеттігін жҽне ҧсынылған шешім қаншалықты тиімді екенін 

талқылау формасында ҿтеді Ең бастысы бҧл жерде проблеманы шешу 

ҥрдісі ҧсынылған шешімнен де маңыздырақ екенін тҥсінген маңызды. 

Ҿйткені интерактивтік ҽдістеменің мақсаты жай ақпарат беру емес, 

оқушылардың жауапты ҿз бетінше таба білу дағдыларын 

қалыптастыру.  Топтың сандық қҧрамы оқудың немесе 

ҿзараҽрекеттестік сапасын анықтамайды. «Ҿзара ҽрекетестік» ҽдісінің 

негізгі ерекшелігі сол, ол ашылу ҥрдісін ҧсынады, оның мҽні 

оқушылардың ҿзара ҽрекеттестік арқылы оқу дағдыларын 

меңгеруінен тҧрады. Ең нҽтижелі оқыту дҽл ҿзара ҽркеттестік 

ҥрдісінде жҥзеге асады. Мектеп оқушылары дискуссия, яғни 

пікірталас кезінде тез ҥйреніп, жақсы еске сақтайды деген пікір бар. 

Бҧл келесі себептер жҥзеге асады:   оқушылар ақпарат алып қана 

қоймайды, олар басқа нҧсқаларға қарағанда, ҿздерінің шешім 

қабылдаудағы жолы жҽне шешімнің ҿзі неліктен дҧрыс деп есептелді 

деген сҧрақтарға логикалық тҥсініктеме беруге мҽжбҥр;  оқушылар 

идеяны тереңінен қарастырады, ҿйткені олар негізсіз қҧрылған 

қорытындының талас туғызатынын біледі;  оқушылар проблеманы 

шешу барысында ҿзінің жҽне ҿзгелердің тҽжірибесін қолданады. 

Осындай ортақ білім қоры кез-келген жеке оқулықтағы білімнен 

артып тҥседі;  мҧғалім де оқушылардан бір жаңалықты ести отырып, 

ҥйренеді. Кҿптеген сыныптарда тек ең ҥздік, озат оқушылар 

сҧрақтарға жауап береді, ал қалғандары ҥнсіз қалатыны тҽжірибе жиі 

байқалады. Оқушы сынып алдында еркін шығып, ҽсіресе, қандай да 

бір фактілерге қатысты сҧрақтарға жауап беру ҥшін, алдымен 

жеткілікті деңгейде сізге сенім артуы тиіс. Оқушылар ҿз пікірі мен 

идеяларын ҿз қалауымен ашық айтуы ҥшін мҧғалім келесі пайдалы 

тҽсілдерді қолдануы қажет: 1) Ҽрқашанда олардың айтқан пікіріне 

алғыс білдіріңіз. 2) ―Берілген жауап дҧрыс емес деп есептеймін― деп 

айтпаңыз, оның орнына басқа оқушылар осы пікірмен келісе ме, 

сҧраңыз. Егер бҥкіл сынып талқыланған сҧрақты дҧрыс тҥсінбесе, 

онда сізге оларға ҿз кҿзқарасыңызды тҥсіндіруіңізге болады 3) 

Пассивті оқушыларды таңдауға тырысыңыз. Кейде кейбір оқушылар 

пассивті болып кҿрінуі мҥмкін, бірақ олардың да ҿзгелерден ҧтымды 

ҿзіндік ойы не пікірлері болуы жҽне сыныптың талқыланатын 



28 
 

мҽселеге деген басқаша кҿзқарасын туғызуы мҥмкін. Интерактивтік 

ҽдістеменің, кез-келген оқыту ҽдістемесі секілді топтағы ҿзара 

ҽрекеттестікті ҧйымдастыруға ықпал ететін кҿптеген тҽсілдері бар. 

Бҧл тҽсілдерді тҿмендегідей классификациялауға болады: Сҽйкестікті 

іздеу Рейтинг Топтастыру  Дҧрыс/дҧрыс емес Дҧрыс немесе ҿзгерісті 

талап етеді Сіз қалай ойлайсыз? Зерттеу жҽне есеп беру Ролдік ойын 

Миға шабуыл Дебаттар  

Сондай-ақ интерактивті болатын кҿптеген тапсырма тҥрлері де бар, 

оның барлығы мҧғалімнің шығармашылығына байланысты. Мҽселен, 

сҽйкестікті іздеу тҽсілін қарастырайық. Оқушылардан осы 

тапсырманы орындау барысында сипаттау сҿзінің не сҿйлемнің 

сҽйкестігін анықтау талап етіледі жҽне де бҧл тапсырманы кҥрделі 

мҽтіндермен таныстыруды бастағанға дейін орындау ҧсынылады. Бҧл 

ҧғымдардың мағынасын бекіту ҥшін таптырмас тапсырма. Тапсырма  

―Сҽйкестікті іздеу‖. Жҧптасып жҧмыс жасай отырып, қандай 

жануардың қандай тҿлі бар екенін анықтаңдар.  

Кесте №4 Жануарлар  Тҿлі  

1. Ит 2. Қой 3. Жылқы 4. Сиыр А) Қозы Б) Бҧзау В) Кҥшік  Г) Қҧлын  

Кесте №5.   Тапсырма  ―Ертегілер‖  Пікірлер   

Менің пікірім 1 2 3 4 5 6 Ертегілер оқуға жеңіл, тез жатталады. 

Оларды ересектер де, балалар да жақсы кҿреді. Ертегілер тҥрлі 

ғажайыптарға толы. Олар қашанда жқсылықпен аяқталады. Мен де 

ертегі жаза аламын. Мен ертегі оқығанды жақсы кҿремін.  

 Дҧрыс/ дҧрыс емес тҽсілі бойынша Бҧл тҽсілді орындау  барысында 

оқушылар айтылған пікірді мҧқият қарастырады да, дҧрыс не дҧрыс 

емес деп шешім қабылдайды. Бҧл бҧрын меңгерген ҧғымдарын 

бекітудің, оқушыларды қажетті жауапты іздеуге бағыттаудың жҽне 

олардың тҥсінігін тексерудің жақсы тҽсілі. Нҽтижесінде біраз 

пікірталас туындайды. Дҧрыс немесе ҿзгерту қажет. Бҧл тапсырманы 

орындау барысында оқушылар айтылған пікірді талдай отырып, 

дҧрыс не қате екендігін шешеді. Егер қате болса, онда пікірді дҧрыс 

жауабы боларлықтай жазу қажет.  

Кесте № 6   Пікір Дҧрыс/Дҧрыс емес 1. 2. 3. А.Қҧнанбаев – қазақтың 

ҧлы ақын. Абайға ҽжесі Зере ертегілер оқып беретін еді. Ертегі  – бҧл 

ойдан шығарылған ҽңгіме   

Кез келген жағдайда теориялық жҽне практикалық материал оқыту 

ҥрдісі ҥшін тҥсінікті, ыңғайлы сипатталуы тиіс.   

Материалдарды қҧрастыру, оны білім беру бағдарламасы ретінде 

ҧсыну идеясы бағдарламалап оқыту (60-жылдары) жҽне компьютерлік 

оқыту (80-  

Интерактивті ҽдістермен ҿткізілген сабақтардан кейін оқушылардың 

ойлау қабілеті артады жҽне келесі бағытқа қарай дамиды:  

1. Жекеден жалпыға  

2. Тҽуелділіктен тҽуелсіздікке   

3. АКТ қолдану дағдыларына  

4.  Интиуциядани логикаға  

5. Ортақ ойдан баламаға  

6. Шығармашылық пен визуальды ҽсерге  

7. Тҽуелсіз зерттеу жҧмысын жҥргізу дағдыларының эволюциясына  

8. Талдау, зерттеу, меңгеру жҽне ой қорыту қабілеттері артады  

9. Бізді қоршаған кез-келген объектіні сипаттау қабілеті қалыптасады  

  11. Оқушылар компьютерлік бағдарламалармен танысады  

12. Жеке зерттеулерін презентация, яғни тҧсаукесер формасында 

ҧсыну қабілеті қалыптасады 

 13. Кҿпшілік немесе аудитория алдында еркін сҿз сҿйлеу қабілеті 

қалыптасады.    

  Осы кҿрсетілген грамматикалық - тілдік, сҿйлеу, рефлексиялық 

жаттығуларды орындату барысында мҧғалім мынадай дидактикалық- 

ҽдістемелік міндеттерді шешеді. -сҿз қҧрамының сҿйлем жҽне мҽтін 

қҧру қызметін біледі; -сҿз мағыналары меңгереді; -шығармашылық 

қабілетін дамыту мақсатында тҥрлі шығармашылық жаттығулар 

орындайды. Интерактивтік ҽдістерді жҽне АКТ-ды қолдана отырып, 

қазақ тілі сабағын жҥйелі ҿткізу оқушылардың шығармашылық 

қабілетін дамыту міндеттерін ойдағыдай шешеді деген тҥйін жасауға 

мҥмкіндік береді.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер:  
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ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА ЭКСПЕРИМЕНТТІК 

ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫ  

 

Жазыбекова Айтбала Мухажанкызы 

Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы  

«Ә.Бӛкейхан атындағы ЖББО (мектеп жанындағы 
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Физика есептерін шығару оқушылардың оқу материалдарын саналы 

тҥрде терең игеруіне қолайлы жағдай туғызады, олардың алған 

білімдерін пайдалана білу қабілетін қалыптастырады жҽне бекітеді. 

Сонымен қатар, есептерді шығару оқушылардың ҿздігінен ойлануын, 

қиыншылықтарды жеңуге деген жігерін жҽне табандылығын арттыру 

қҧралдарының бірі болып есептелініп, оқу процесін жақсарта тҥседі. 

Есеп шығару – оқу ҥрдісінің бҿліп алуға болмайтын бір бҿлігі болып 

табылады. Себебі, ол физикалық ҧйымдарды қалыптастыруға 

оқушылардың физикалық қҧбылыстарды ойлау қабілетін дамытуға, 

оны практикада қолданып білуге ҥйретеді. 

Білімді игерудің  нҽтижелілігі таным ҥдерісіне адамның ҽртҥрлі сезім 

мҥшелерінің іске қосылуы жҽне нақты заттар мен қҧбылыстарға 

бетпе-бет келгенде оны сезіну, кҿре білу жҽне қабылдау арқылы 

артады. Бҧл жағдайда физикалық эксперименттің маңызы зор. 

Ҽрбір оқушы оқу материалын шығармашылық деңгейде игере алады, 

яғни шығармашылық қабілетін дамытады. Бҧл ҥшін оның 

шығармашылық ойын дамыту негізінде оқуға, яғни ҿздігінен білім 

алуға ҥйрету қажет. Сондықтан, ең алдымен оқушы даяр білімді 

мҧғалімнің тҥсіндіруімен алатын дҽстҥрлі оқыту практикасынан бас 

тарту керек. Бізде ҽлі кҥнге мектепте сабақтағы белсенді бірде-бір 

тҧлға – оқу материалын тҥсіндіруші мҧғалім, ал оқушының рҿлі 

тыңдаумен, оқумен жҽне оны білімді тексеру кезінде қайта айтып 

берумен шектеледі. Шығармашылықты арттырудағы басты мҽселе – 

есептің шартынан оның шешіміне барар жолдағы логикалық 

алшақтықты тҥйсік арқылы жеңу. Толғандыратын мҽселе (есеп, 

зертханалық жҧмыс, эксперименттік тапсырма, т.б.) оны толық билеп, 

кҥші мен назары соған ауады. Бастапқыда оқушы есепті бір апта 

немесе одан да кҿп уақытта шығаруы мҥмкін. Ол оның сана 

тҥкпірінде жҥреді. Ол есепті міндетті тҥрде шығарады, тек ешкімнен 

кҿмек сҧрамауы маңызды. Шығармашылық қызметтен тҽжірибе 

жинақталған сайын есеп бҧрынғыдан да тез шығарылатын болады. 

Шығармашылық қабілеттерін арттыруда эксперименттік 

тапсырмаларды ҥйге берудің маңызы ерекше. Экспериментті 

жҥргізудің дидактикалық қҧрылымы тҿмендегідей болуы мҥмкін: 

демонстрациялық тҽжірибелер, фронтальды зертханалық жҧмыстар, 

физикалық практикум, ҥй жағдайындағы тҽжірибелер. 

Мҧғалімнің ҥйге эксперименттік тапсырмалар беруі сирек кездеседі. 

Дегенмен, оқу процесінде дҽл осы тҽсілді қолданудың ерекше 

маңыздылығы, біріншіден, ҥй жҧмысының формасын тҥрлендіреді 

(кітапты оқыту, есеп шығару), екіншіден оқушының алдына тек қана 

ҿздігінен эксперименттік тҽжірибе жасау арқылы ғана шешілетін 

мҽселені қояды. Ҥй тапсырмасына эксперименттік тапсырмалар беру 

оқушының мынадай қабілеттерін жҽне шеберліктерін дамытады: 

 - Интеллектуалдық (салыстыру қабілеті, негізгіні ажырата білу, 

зерттеу, эксперимент нҽтижелерін жазу жҽне қорытындылау).  

- Пҽндік (теорияны практикамен ҧштастыру шеберлігі, физикалық 

білімдерін қҧбылыстарға анализ жасауға қолдану, кҿптеген ҥй 

аспаптары мен қҧралдарының жҧмыс істеу принципін тҥсіндіру).  

- Ҧйымдастыру-танымдық (қҧрал-жабдықтардың функционалдық 

міндеттерін анықтай білу, техникалық қҧрылғылармен жҧмыс 

істегенде техника қауіпсіздігі мен пайдалану ережелерін сақтау).  

Еңбек ету (қол қҧралдарымен жҧмыс істеуді ҥйрену дағдысы, 

ҧсталық, т.б.). 

Ҥй жҧмысының қорытындылары туралы мҽліметтер жазу 

оқушылардың ҿз ойын сауатты жҽне қысқаша жеткізуге ҥйретеді. 

Сонымен қатар жазу мҽдениеті, яғни белгілі жҥйе, нақтылық пен 

реттілік қалыптасады. Ҥйдегі тҽжірибелерді жҽне бақылауларды 

баяндау оқушыға кҿргенін терең ойлауға, негізгіні ажырата білуге 

ҥйретеді.  

Эксперименттік есептерді шешу тҽсілдері оларды шешудегі 

эксперименттік жҧмыстың қойылуына тҽуелді. Мысалы, есепті шешу 

ҥшін барлық тексеру қажет болса, онда есептің шешуін нҧсқауларға 

сҽйкес жазады. Эксперименттік есептердің басқа тҥрлерінде есепті 

шешу мен баяндау қажет болады. Егер есепті шешу ҥшін қажетті 
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шамалар тҽжірибе нҽтижесінде алынса, онда экспериментті қою жҽне 

ҿлшеулер жҥргізу маңызды.  

Есеп тҥріндегі эксперименттік тапсырмаларды шешу мен жазу келесі 

элементтерден тҧрады: есептің қойылуы, шарттарды анализдеу, 

ҿлшеулер жҥргізу, есептеулер, тҽжірибеден тексеру. 

Мысалы: есептің қойылуы. Керекті қҧрал-жабдықтар: тік бҧрышты 

қаңылтыр банка, таразы, масштабты сызғыш, суы бар ыдыс, қҧм. 

Банканың вертикаль қалыпта суда жҥзуі ҥшін ішіне қҧм салады. 

Банканың суға батқандағы тереңдігін анықтау керек. Берілген есептің 

шартын сурет салып, астына сҧрағын қою арқылы жазса да болады. 

Содан кейін анализ жасайды, есепті шешу ҥшін қандай ҿлшеулер 

жҥргізу керектігін анықтайды. Талдау. Банкаға ҽсер ететін ауырлық 

кҥші жҽне астынан ҽсер ететін кері итеруші кҥш теңескенше банка 

суға бата береді. Бҧл жағдайда Fa=P. Бірақ Архимед кҥші денемен 

итерілген сҧйқтың салмағына тең болғандықтан, Fa=gV, мҧндағы V- 

банканың батқан бӛлігінің кҿлемі, ρ– судың тығыздығы. Батқан 

бҿлігінің кӛлемі табан ауданы мен бату тереңдігінің кӛбейтіндісіне 

тең.  Fa=g*ρ*h*S Осыдан                                  h=Fa /g * ρ *(1)  

формуладағы қҧмы бар банканың салмағын білу керек. Судың 

тығыздығы мен банканың табанының ауданын білу керек.  

Ҿлшеулер. Динамометрмен салмағын, ҧзындығы мен енін сызғышпен 

ҿлшейміз. Ауданын анықтаймыз. S=l*a. ρ су=1 г/см
3
. Есептеулер. 

Тығыздықтың, салмақтың жҽне ауданның мҽндерін (1) формулаға 

қойып, бату тереңдігін (һ) анықтайды. Тҽжірибелік тексеру. Банканың 

вертикаль қабырғасына тҥсті сызықпен бату тереңдігін белгілейді. 

Тҽжірибе кҿрсеткендей, табылған мҽнімен есептелген биіктіктің мҽні 

сҽйкес келеді. Эксперименттік есептерде тҽжірибені қажет болғанда 

ғана қояды, кейбір есептерде фронтальды тҽжірибе қойылуы мҥмкін.  

Физика сабағында оқушының функционалдық сауаттылығын 

арттырудың бір жолы–оқу бағдарламаларында графиктер мен 

сызбаларды оқи алуы, оларға талдау жасай алуы, ҿзара салыстыру 

арқылы қорытынды жасауы. Тақырып бойынша графиктер мен 

сызбалар физиканың барлық бҿлімдерінде кездеседі. Графиктер мен 

сызбаларды талдау барысында оқушы бірнеше функционалдық 

сауаттылықты қамтиды. 

Графиктердегі шамалар арасындағы тҽуелділіктерді білу, оларды 

график салуда координата ҿсі бойына белгілей алу, ҿлшем бірліктерін 

жазу, талдау жасау барысында оқушы ҿзінің білу, салыстыру, 

қорытынды жасау, математикалық сауаттылығын, ақпаратты ҿңдеу, 

керектісін таңдай алу жҽне оны қолдану сияқты бірқатар 

сауаттылықты іске асырады.[4] 

Мысалы: 9 сынып «Тербелістер» тарауы бойынша ҥлестірмелі 

тапсырманы талдап кҿрелік  

Графиктен координата осі бойынша бҿлік қҧнын анықта; 

Графиктен координата осі бойынша бҿлік қҧнын анықта; 

Амплитуданың мҽнін анықтаңыз; 

Тербеліс периодын анықтаңыз; 

Тербеліс жиілігін анықтаңыз; 

Циклдік жиілігін анықтаңыз; 

Осы тапсырма арқылы оқушының математикалық сауаттылығын, 

графиктегі  тҽуелділікті, физикалық шамалардың арасындағы 

байланыс пен тҽуелділікті анықтай алады. Бҧл тапсырманы 

кҥрделендіріп, деңгейі жоғары оқушылаpға да беруге болады: 

Тербеліс теңдеуін жаз; 

1.1. Тербеліс графигі қандай заңымен ҿрнектелген? косинусоида 

Жылдамдық амплитудасын есептеңіз 

2.1. Жылдамдық теңдеуін жазыңыз 

2.2. Жылдамдықтың уақытқа тҽуелділік графигін салыңыз 

2.3. Жылдамдық графигі қандай заңымен ҿрнектелген?  синусоида 

2.4. Фазалар ығысуын жазыңыз 

Ҥдеу амплитудасын есептеңіз: 

3.1. Ҥдеудің теңдеуін жазыңыз 

3.2.Ҥдеудің уақытқа тҽуелділік графигін салыңыз 

3.3. Ҥдеу графигі қандай заңымен ҿрнектелген? косинусоида 

3.4. Фазалар ығысуын жазыңыз: нешеге тең 

Фазалар ҧғымы физика жҽне математика курстары бойынша кҥрделі 

ҧғымдардың бірі. Жылдамдық пен ҥдеудің уақытқа тҽуелділік 

теңдеулерін жазу мен графикке салу арқылы оқушы фаза ҧғымы 

туралы алғашқы тҥсінікті алып қана қоймай, оны дҧрыс тҥсінуге 

мҥмкіндік алады. 

Сабақтың ерекшелігі мен тиімділігі жҽне оның тиімділігін 

арттырудың негізгі тҽсілдерінің бірі – оқушыларға деңгейлік 

тапсырмалар беру. Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, ҿз бетінше 

жҧмыс жасауға дағдыландыру барысында ҿз іс тҽжірибемде жаңа 
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технологияларды саралап оқыту ҽдісін қолданамын. Физика 

сабақтарында эксперименттік есептер шығару оқушылармен жҧмыс 

жасау барысында ҽрбір мҧғалімнің негізгі ҽдістемесінің қҧраушысына 

айналуы керек. Себебі, қазіргі заман талабына сай, оқушыларды 

техникалық бағыттағы пҽндерге атап айтқанда физика саласына 

бағыттау ең басты қажеттілік болып табылады. 
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―USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN 

FOREIGN LANGUAGE TEACHING‖ 

 

Тыныштықова Маржан Мҧхтарқызы 

Новый орта мектеп-лицейі 

    Ақтӛбе облысы,Ақтӛбе қ. 

 
ITILT stands for Interactive Technologies in Language Teaching, and is a 

European project which aims to explore effective use of the interactive 

whiteboard (IWB) for communicative language teaching. 

 The agency of research work: The teaching and learning strategies you 

need to use when teaching with interactive whiteboards will not be 

unfamiliar. The features that make for successful lessons are the same, 

regardless of the technology or equipment you use. Successful lessons are 

well-designed and well-structured. They have clear learning objectives and 

outcomes and are broken into teaching episodes. This structure helps pupils 

to understand the content of the lesson and to relate it to what already 

know. 

 The novelty of research work: Interactive whiteboards may look like 

normal whiteboards, but they can facilitate the integration of new media in 

the language classroom, enhance learner engagement, support new 

electronic literacies and meet the needs of students with diverse learning 

styles. If used well, IWBs can significantly transform the language 

classroom. For this to happen, language teachers need to be given adequate 

training and support in how to use the tool communicatively, to be aware of 

strategies and procedures for designing effective IWB materials, and to 

have the opportunity to reflect on their own practice. The topical of this 

research caused by recognize of role of interactive technologies in FLT.  

 The aim is to give theoretical argumentation for the importance of 

interactive technologies and give practical recommendations. In accordance 

with the main aim it was necessary to solve following problems: 

a) Research materials by given them; 

b) To use it in practice ; 

c) To make conclusion by given them; 

 Our objective of research work will be determined whether it is proper to 

regard the  interactive technologies as using to foreign language. 

 The object: the process of teaching a foreign language. 

 The subject: role of using interactive technologies in teaching  a foreign 

language. 

 The theoretical and practical meaning of the research  consist  in usage of 

using interactive technologies to teach foreign language. Interactive 

technologies  is a training manual aimed for modern foreign language 

teachers who work with interactive whiteboards in their classrooms. The 

educational contexts vary from primary and secondary schools, to 

vocational colleges and universities. The given examples, organized around 

the four skills, speaking, listening, reading and writing and vocabulary and 

grammar teaching, should support the teachers to exploit the potential of 

the IWB and help them to teach in a communicative and task-based way. 

They are based on a set of criteria of task-design for IWB materials which 

can be found under the heading IWB based material. The examples should 

be seen as teaching ideas that can be adapted to suit the target context. 

Fields of amplification: The present work might find a good way of 

implying in the following spheres: 

 1. Introducing an IWB which learners can use interactively during whole 

class teaching may offer new opportunities for publicly expressing their 

ideas, not only verbally, but using graphical and other representations. 

Hence they can more easily articulate scientific knowledge and receive 

teacher (and peer) feedback. 

 2.It can be useful for everyone who wants to enlarge his/her  knowledge in 

English. 
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 3.It can be used by teachers of schools, colleges, universities by teachers 

of English manual. 

 Methods of the research: The ever-present concern to maintain lesson pace 

means that ironically IWB use may afford even less thinking time and 

opportunity for pupil input than other forms of educational technology.  

Indeed teacher-only operation of the IWB avoids reducing pace through 

committing time for turn taking and it simultaneously retains teacher 

control. Authoritative use of IWBs in science seems particularly congruent 

with the requirement to ‗deliver‘ a content-laden curriculum.  

 Materials of the research: The earlier review indicated that use becomes 

more fluid and pedagogically interactive with experience. For given 

research used  a lot of books, journals and articles by interactive 

technologies and emotion which written in a bibliography.     

    This study has highlighted the varied pedagogic strategies that two 

teachers used to engage pupils in meaningful whole class activities with the 

IWB. It has illustrated how the dynamic, manipulable objects of joint 

reference afforded by the technology were exploited in order to focus 

thinking on key scientific concepts and processes, to unpack, explain and 

‗organically‘ build them up, and to negotiate new, shared understandings. 

Strategies included interspersing whole class teaching with small group 

discussion and supporting stepwise knowledge building that was mindful 

of prior learning. The multiple case study methodology served to illustrate 

the diversity of possible ways of fostering a positive classroom climate for 

active pupil learning through guided participation and collaboration. This 

included different strategies for sourcing and preparing teaching and 

learning resources, and for differentiating according to pupil needs.  

The teachers strove to create the social and cognitive conditions for inter 

subjectivity Rogoff [113pp], evidenced for example in the co-construction 

of the food web in Ursula‘s lesson and the paired statements activity in 

Brian‘s lesson. These attempts to create a social context posing the 

‗manageable risks‘ believed to be essential for effective learning Pollard 

and Filer [14-15pp]were mainly successful in terms of the adolescents‘ 

willingness to publicly manipulate objects on the IWB, with some 

exceptions. Such manipulation was also subject to external constraints. 

Learners were nevertheless cognitively (if not physically) and socially 

engaged through the various strategies for vicarious participation in whole 

class activities deliberately designed to be motivating, challenging and 

relevant, and to stimulate scientific reasoning. Use of individual printed 

copies of displayed IWB material for manipulation or annotation by all 

pupils increased their active participation by providing a bridge between 

activity within the public arena and private learning spaces. Our specific 

focus is on teacher mediation between the IWB (and software employed), 

and the pupils; exploitation of technical interactivity is an integral part of 

this. In science, dialogic, interactive communication allows teacher and 

pupils to explore ideas together, pose questions, and reconcile scientific 

and informal ideas, building up and making accessible the ‗scientific story‘. 

The IWB contributes to the creation of a fluid ‗shared communication 

space‘ where this can happen. Godwin and Sutherland [131-152pp]describe 

how teachers represent individually constructed knowledge in the larger 

context in order to build a mutually acceptable ‗common knowledge‘. The 

likelihood that individuals will instead develop their own ‗idiosyncratic 

knowings‘ rises when learners use digital tools individually or in groups, 

with more scope for experimentation. Whole class interactive teaching also 

overcomes the managerial difficulties of teachers supervising multiple 

pupils in hands-on mode and making timely interventions. Thus the IWB 

appears well suited to support interactive teaching. Yet how active a role 

are pupils actually playing?                        

The research literature on whole class interactive teaching in non-

technology contexts raises some alarm bells. Such teaching may be 

associated with a faster lesson pace and superficial collaboration and 

participation at the expense of co-constructing, assessing and extending 

knowledge – the ‗deep‘ interactivity helpfully described by Hargreaves 

[217-236pp] and of developing genuine dialogue and a reflective and 

strategic approach to thinking . 

 Likewise, teachers value the surface features of the IWB – those 

associated with pace, motivation, involvement, participation and 

collaboration yet these may not be sufficient to enhance learning .In fact, 

IWBs may by their very nature allow teachers to teach in a familiar, 

authoritative way – 'with the central focus of a board, but with the 

excitement of media-rich content it doesn‘t interfere with their existing 

pedagogy'    

 Research indicates that teacher choice of technology is often related to 

their own conceptions of teaching and learning, and introducing new tools 

does not typically drive radical pedagogical change. Instead a slow, 
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evolutionary process occurs whereby these powerful tools interact with 

existing practices. Whole class teaching with technology in science has 

tended to use the computer for demonstration with little manipulation by 

pupils (e.g. Rogers and Finlayson, [287-305pp]. 

The use of interactive whiteboards allows for the creative and seamless use 

of materials, as lessons or topics can be structured around a single file. 

Files or pages can be prepared in advance and used to link to other 

resources deployed in the lesson. Teachers say that preparing lessons 

around a single file helps with planning and assists the flow of the  lesson. 

It also allows for reflection after the lesson. 

 'It is very useful as a means of planning on the basis of past teaching and, 

following review  with colleagues ,we can share, adapt and develop 

according to needs‘ (teacher quoted in Glover and Miller ). 

Objects and text can be moved around easily using the whiteboard, 

diagrams labelled, text, pictures and diagrams annotated, key areas 

highlighted and colour added. In addition, sections of text, pictures or 

diagrams can be concealed then revealed at key points during the lesson. 

This is done with teachers or pupils at the front of the room and becomes 

the focal point of the class' attention. Pre-preparing text, charts, diagrams, 

pictures, music, maps, subject-specific CD-ROMs as well as including 

hyperlinks to multimedia files and the Internet can give lessons a crisp 

pace, as no time is wasted writing on the board or moving between 

keyboard and screen .These pre-prepared resources can be annotated on 

screen if required, using the handwriting tool ,and saved for future use. 

Files from previous lessons can then be recalled to help with reinforcing 

previous learning. 

These strategies can also engender a greater sense of involvement and 

engagement in 

the lesson in the pupils .The work they do on the board can be saved and 

referred to later .Flip charts or pages can be stored at the side of the board 

as thumbnails and the teacher can move backwards to an earlier section, if 

need be, to reinforce learning for the whole class or a small group. Pupils 

who are unclear about what has been taught can refer back to teaching 

points from earlier parts of the lesson. 

The potential of developing pupils‘ IWB abilities and allowing them more 

involvement 

in classroom decisions can be allied to teacher development. Proposes a 

transition framework based on research with primary school teachers, 

moving from the IWB as a substitute for a traditional blackboard or 

whiteboard through five stages to ‗synergistic‘ use where ‗both teachers 

and pupils are able to construct meaning and dictate the direction, 

momentum and scale of the next step in the lesson‘ across four dimensions 

of technical, mechanical, software and pedagogical competences. 

Pedagogy of use. An important trend in the early reports is the change of 

focus from describing and exploring the affordances of the technology to 

consideration of the development of the pedagogy of use. Miller 

[16pp],describe how this mirrors the process of technological change more 

broadly. As teachers become more fluent in their use of IWB and as they 

recognize  the link to pedagogical change, the IWB becomes a potential 

catalyst for further change. The enthusiasm generated by this phase of 

technology innovation was perhaps spurred on by the relatively 

disappointing impact resulting from pupils‘ use of computer technologies 

on attainment over the same period and supported the development of a 

number of policy-led initiatives to develop the use of  Models of teacher 

development. As the IWB became established in classrooms, researchers 

began to examine the process of teacher development associated with both 

the introduction of the IWB and the development of its use. This focussed 

on technical as well as pedagogical change, and included the position of 

pupils in this process of development and their own use 

of  the technology.  

The depth of pedagogical interactivity varied within and between lessons. 

While pupils participated actively and engaged in discussion, teacher 

questions were often closed or ‗funnelling‘ towards a desired response 

(Bauersfeld, 1988). Learners did not capture, devise or present their own 

material as might have been anticipated in the context of science. Teachers 

maintained control of the content, pace and structure of the lesson at all 

times. In keeping with previous research on integrating use of computers 

Hennessy [155-192pp], existing pedagogical approaches and thinking 

appeared to shape IWB use. Practice was developed by extensively 

‗tweaking‘ existing lesson plans (as Brian described it) to incorporate a 

wider range of more exciting and interactive media-rich content. These 

relatively IWB-experienced teachers recognized  that the potential of using 

the technology – in terms of technical and pedagogical interactivity – was 
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not yet fully exploited. This was partly attributed to curriculum and time 

pressures and may reflect the fact that IWB use stimulates more pre-

planning. These factors may constrain teachers‘ flexible responsiveness to 

pupils‘ needs. 

However, our data have revealed the significant steps that these teachers 

have already taken – both technically and pedagogically – in adopting a 

complex, multimodal tool, and the directions in which they and others may 

continue to progress in their practice. The strength of the IWB lies in its 

support for shared cognition, especially articulation, collective evaluation 

and reworking of pupils‘ own ideas, and co-construction of new knowledge 

– the basic tenets of ‗deeper‘ interactivity Hargreaves [217-236]. The latter 

also includes attending to pupils‘ social and emotional needs. The 

motivating effects observed here (and universally) of using this technology, 

particularly in conjunction with carefully chosen real world applications 

and a predominantly supportive classroom culture, certainly serve that aim. 

The relationship between the technology and interpersonal classroom 

interactions has emerged as critical. While these case studies yield some 

initial insights, future research might benefit from further sociocultural 

analysis of how creating space for pupil contributions, and the degree 

teacher responsiveness to learners, may influence feelings of participation 

in activity using the IWB, and in turn, cognitive outcomes. 

 Your interactive whiteboard has arrived in your classroom. This booklet 

aims to help you take the first steps in using the whiteboard to support your 

teaching of modern foreign languages. You should find enough support 

here to get started, after which, we hope, you will soon find using the 

whiteboard both easy and exciting. 
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Математика  сабағында жаңа технологияларды қолданудың 

тиімділігі 

 

СҚО, Есіл ауданы, 

«Тауағаш орта мектебі» КММ 

математика пәнінің мҧғалімі 

Сиванбаев Мурат Сергалиевич 
 
       Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру 

жҥйесінің басты міндеті – ҧлттық жҽне жалпы адамзаттық 

қҧндылықтар, ғылым мен жетістіктері негізінде жеке адамды 

қалыптастыруға жҽне кҽсіби шыңдауға бағытталған білім алу ҥшін 

қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, 

білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» делінген. Педагогикалық 

технологияның мҽні жайлы соңғы онжылдықта белгілі болып келген 

кҿптеген анықтамалар бар. 

         Технологияны – қандай да болсын істе, ҿнерде қолданылатын 

тҽсілдердің жиынтығы( орыс тілінің тҥсіндірме сҿздігі). 

              Технология – бҧл ҿнер, шеберлік, ептілік, ҿңдеу тҽсілдерінің 

жиынтығы,қалыпты ҿзгерту(В.М.Шепель) 

Педагогикалы технология – білім беру тҥрлерін оңтайландыруды 

ҿзінің тапсырмасы ретінде қарастыратын техникалық жҽне адамның 

қорларды есепке ала отырып, ҿзара бірлескен білімді меңгеру мен 
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оқытудың барлық процесін анықтау, қолдану, қҧру тҽсілдерінің 

жҥйесі   ( ЮНЕСКО). 

Бҧл міндеттерді шешу ҥшін ҽр мҧғалімнің кҥнделікті ізденісі арқылы 

барлық жаңалықтар мен қайта қҧру, ҿзгерістерге батыл жол ашарлық 

жаңа тҽрбиеге, жаңа қарым-қатнасқа ҿту қажеттігі туындайды. 

Сондықтан да, ҽр мҧғалім ҿз ҽрекетінде қажетті ҿзгерістерді, ҽр тҥрлі 

тҽжірибелер жҿніндегі мағлҧматтарды, жаңа ҽдіс тҽсілдерді кезінде 

қабылдап, дҧрыс пайдалана білуі  керек.  

Жаңа технологияны қолдану тҿмендегідей кезеңдер арқылы іске 

асады. 

I  кезең-оқып үйрену 

II кезең- меңгеру 

III кезең-ӛмірге ендіру 

IV  кезең-дамыту 

                 Инновациялық оқыту дҽстҥрлі дидактикамен қатарласа 

жҥргенімен, оның ҿзіндік  айырмашылықтарымен ҿзгешеліктеріне 

мҽн беруге тура келеді. Мҽселен, оқытудағы ҧстаным мектептегі 

оқыту бағдаламасында кҿсетілген нҧсқауды орындап, ондағы 

мағлҧматтарды беру, оны қайталап пысықтап менгерту болса, 

инновациялық оқытудағы мақсат-іс-ҽрекет барысында оқушының 

қабілетін оятып, тҥрлі жағдай жасау арқылы олардың ҿзінше 

ҽрекеттенуіне бағдар беріп, шығармашылыққа талпындыру.  

    Нақты айтқанда, оқушыға ҥнемі жол сілтемей, ҿзінше ҽрекеттене 

алуына бейімдеу. 

  Мҧның нҽтижелік кҿрсеткіші сол: оқушының білімді 

мағлҧматты жҽй ғана, бір сҽттік тҧрғыда қабылдап қана қоймай, 

саналы да тиянақты игеруіне ықпал ету. 

Тақырып: «Математика сабағында жаңа технологияны қолдану» 

Ҽр топқа 3 ватман беріледі, ватмандағы сызбаны толтырып,қорғау. 

1.Кҥшті жағы. 

2.Ҽлсіз жағы 

3.Қауіп 

4. Мҥмкіндігі 

             Математика пҽнін оқытуда озық технологияларды 

пайдаланудың басты мақсаты – оқушыларға білім беру процесінде 

кҿмектесу. Оған: оқыту бағдарламалары, оқытуда қолдануға арналған 

электрондық оқулықтар, тексеру бағдарламалары мен тестік, ҿзіндік 

жҧмыстар ерекше орын алады. 

             Математика – оқушылардың ойлану қабілетін қалыптастырып 

жҽне дамытатын негізгі буын. Ол оқушылардың интеллектін, 

логикалық ойлауын жҽне шығармашылық қабілеттерін дамытуға, 

табиғат заңдылықтарын толығымен тҥсінуге ықпал жасайды. Оның 

мақсаты: жаңа ақпараттық дамыған қоғамда оқушыларды белсенді 

шығармашылық іс-ҽрекетке дайындау.  

                   Математика сабағында оқушылардың оқу біліктілігімен 

қатар ойлауы, іс-ҽрекеті, ҿзара қарым-қатынасы жҽне ҿзінің сана-

сезімі дамып, қарапайым ойлау операциялары (анализ, синтез, 

салыстыру, сҧрыптау) жҽне шығармашылық іс-ҽрекеті қалыптасады. 

Ҿз тҽжірибемде соңғы уақытта сабақ тақырыптарын «жарнама 

тақырып» ретінде алуды іске асырып жҥрмін. Бҧл бҥгінгі кҥннің 

талабы деуге де болады.Қандай да бір істі бастағанда, ол істің сҽтті 

жалғасы болуы жасаған жарнамаңызға тҽуелді.Бҧл да оқушылардың  

зейінін ҿзіңізге бҧрудың тиімді ҽдісі дер едім.Мысалы ,5-сыныпта 

«Масштаб»тақырыбын ҿткенде сабақтың тақырыбын «Атақты ата 

қоныс – алтын Есіл!» ,10-сыныпта  «Туындыны табу ережелері» 

сабағын «Қырын,сырын кҿруге ,кҿкірегіңде болсын кҿз...» деп 

алып,ҿлең жолдарының авторы жҿнінде шағын ҿмірбаянын айтып 

кетсеңіз , осындай кҿптеген ҧлтымыздың ҧлағатты ҧғымдарын сабақ 

мазмҧнына енгізсе, оқушы ҽр сҿздің мағнасын ҧғынып, келешекте 

ҥлгі тҧтатын болады.Мақтаныш тҧтқан ҧлтыңнан шыққан ғҧламаға 

деген патриоттық сезімге бҿленіп, тебіренеді. 

 Мен сабақтарымды «Оқу мен жазу арқылы  сын тҧрғысынан ойлау» 

бағдарламасы бойынша жҥргіземін. Бағдарлама оқушылардың ойлау 

қабілетін жан-жақты дамытуды мен шығармашылық ізденіс 

дағдыларын сыни тҧрғыда қалыптастыру жолдарын ҧсынады. Жҧмыс 

барысында кҿптеген қиындықтар болды. 

Сын тҧрғысынан ойлау уақытты қажет етеді. Сондықтан да мен 

сабақтарымда оқушыларға ойланып, толғануға мҥмкіндік жасауға 

тырысамын. Ҽр сабақта оқушыларым ойларын ортаға салып, 

болжамдар жасайды. Менің байқауым бойынша, олардың келтіретін 

тҧжырымдары алғашқыда кереметтей терең болмағанымен, кейінірек 

олар толықтырылып,  жетілдірілген соң, мҽнді жҽне мазмҧнды болып 

шығатындығына кҿзім жетті. Математиканы ҥйрену тек сабақ 

уақытымен ғана шектеліп қалмайды.Ҿздеріне тақырып таңдап 
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алғаннан кейін оқушылар зерттеу жҧмыстарын жҥргізеді.Сабақтан 

бос уақыттарында олар математикалық ҽдебиеттерді қолдана 

отырып,оқумен айналысады.Мысалы,Жҧмабаев Дҽурен 

 «Алгебра жҽне анализ бастамалары-10» оқулығына сараптама 

(авторы Шыныбеков )  тақырыбы бойынша ғылыми жобасын жазды. 

Мҽселен, 9-сыныптағы  «Тригонометриялық функциялар жҽне 

олардың ҿзгерістері» тақырыбының аясында алгебра пҽні бойынша 

ҿткен сабақтан мысал.Бҧл сабақтың негізгі мақсаты – оқушы білімін 

қорытып,бір жҥйеге келтіру.Бҧл мектептегі алгебра курсының ең 

маңызды тақырыптарының бірі болып  табылады.Сондықтан біз бҧл 

сабаққа жақсылап дайындалдық.  

СТО бағдарламасындағы топтық жҧмыстың ерекшелігі: 

Топтық жҧмыс нағыз ҿз бетінше ҥйренушілер ортасын қҧрады; 

Балалар ҿздері бҽрінің бірдей екенін ҧғады; 

Мҧғаліммен де еркін сҿйлесіп, сыныптағы оқушылардан 

жасқанбайтын болды; 

Кҿптің пікірін тыңдап, сыйлайды; 

Ешбір қорқынышсыз отырады, жҥздерінде қуаныш пайда болады; 

Оқушылар бір-біріне кешіріммен, мейіріммен қарайды; 

Қарым-қатынас мҽдениеті де жетіледі. 

Осы кҥнге дейін ӛзімнің және оқушыларымның бойындағы 

ӛзгерістер: 

Сабақты жаңашыл тҥрде жоспарлауым; 

Оқушыларымның жаңашыл болуы; 

Балалар ретімен кезектесіп сҿйлейді, бірлесе дамиды; 

Баға ҥшін емес, ой даму ҥшін оқи бастайды, бірақ ҽлі толық ҿзгеріске 

енген жоқпыз, себебі жаңашыл бағалауды да енді ҥйреніп келемін; 

Сабақ барысында жаңа ҽдіс-тҽсілдерді ҿз жанымнан қосуға мҥмкіндік 

аламын; 

Ҿз сабағыма ҿзім баға беремін жҽне кемшілігімді тҥзеймін,  жаңа жол 

іздеп, жаңаша талқылауды да ҥйреніп келемін. 

Соңғы 3 жыл ішінде оқушылардың ҥлгерімі 

 

 оқу 

жылы 

оқушылар 

саны 

 тарификацияға 

сҽйкес 

мҧғалімнің 

сабақ беретін 

 пҽн 

бойынша 

ҥлгерімі 

( %) 

білім 

сапасы 

сыныптары 

Математика 

2016-

2017 

25, 25 5 100    34 % 

2017-

2018 

25, 26 6 100   45 % 

2018-

2019 

25, 25 7 100   45 % 

        

Жас ҧрпақ – ел тірегі ертеңіміздің кепілі. Ҽрбір ҧстаздың міндеті 

мектеп оқушыларын отан сҥйгіштікке, ақыл-ойын жан-жақты 

дамытуға, ҧмтылуға тҽрбиелеу. «Қыран-тҥлегіне қайыспас қанат 

сыйлайды, ҧстаз – шҽкіртіне талап сыйлайды» деген халқымыздың 

қанатты сҿзі ҧстаз арқылы дарыған талаппен ҧрпақтың алысқа 

ҧшатынын меңзеген.  «Еліміздің ертеңі бҥгінгі жас ҧрпақтың қолында, 

ал жас ҧрпақтың тағдыры ҧстаздың қолында» деп білім 

қызметкерлерінің бірінші қҧрылтайында сҿйлеген сҿзінде Елбасы 

айтқандай ҧстаздарды ҿз Отанын шексіз сҥйетін, еліміздің 

болашығына, оның гҥлденуіне аянбай ҥлес қосатын білімді 

жеткеншектерді даярлау міндеттері кҥтіп тҧр. Халқымыз ҽрқашан да 

ҧстаз мҽртебесін кҿтеріп, аса жоғары қастерлеп, бағалаған. «Ҧстаздық 

еткен жалықпас, Ҥйретуден балаға», «Адамның адамшылығы жақсы 

ҧстаздан болады» деп айтқан ҧлы Абай. Ал чехтің педагогы 

Я.А.Коменский: «Мҧғалім мҽңгі нҧрдың қызметшісі, ол барлық ой 

мен қимыл ҽрекетіне ақылдың дҽнін сеуіп, нҧр қҧятын тынымсыз 

жалын иесі» деп ҧстаздар қауымын жоғары бағалаған. «Педагогтік 

шеберлік» – дарынды талант емес, ҥйрену, ізденудің нҽтижесі. 

Ендеше, іздену мен ҥйренуді ешқашан тоқтатпайық дегім келеді. 

Ҿркениет кҿшіндегі білім кемесінің сапары сҽтті болғай. 

 
ЖҤРЕКТЕРГЕ ЖЕТКЕН ЖЫР 

 

Нуршеков Ерғазы Манапҧлы 
 Нҧр-Сҧлтан қаласы 

Білім беруді жаңғырту  
орталығының әдіскері, 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі,  
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педагогика ғылымдарының магистрі 

 

 

  «Қызықпай атаққа да, мансапқа да, 

Ӛтсем дедім ӛмірден ән сап қана»-, деп тҿгілте жырлаған 

ақын Ҽбен Данабекҧлы Дҽуренбеков ағамыз қанымызға қағазсыз 

сіңген бекзат ҿнер поэзияның қасиетіне қылау тҥсірмей, керісінше 

оны барынша қазақы қалыппен кестелеп, жҥрегінің терең тҥбінде 

тҧнытып, тау бҧлағындай мҿлдір қалпы оқырманына қайта ҧсынып, 

жыр сҥйер жҧртшылықтың мейірін мейлінше қандыра білген 

қарымды қаламгер.  

«Ҽбен Дҽуренбеков» дегенде жыр сҥйер жҧртшылықтың есіне 

ҽдемі ғана жымиып, жылы ҧшырап тҧратын бипаз жан кҿз алдына 

елестейтін болар. Ҽбен есімі бҥгінде ҿлеңнің бҿлшектенбес бір 

парасына айналып ҥлгерді. Соңына ҿлмейтҧғын мҧра қалдырған ақын 

қандай ғҧмыр кешті? Нендей іс тындырды? Бҧл сҧрақ бҽріміздің де 

кҿкейімізді мазалары анық.  

 Фҽниден бақиға озғанына кҿп уақыт бола қоймаса да оның 

тҧлғасы уақыт ағымымен бірге cатылай жайғасқан тау ҿркештері 

секілді біртіндеп биіктеп бара жатқаны шындық. Ал енді осы кҿркем 

кестелі ақынның ҿмірбаянына бір сҽт ҥңіліп кҿрсек... 

 Ол 1939 жылы 17 қазанда ҚХР Шығыс Тҥркістан ҿлкесі, Жарсу 

елді мекенінде дҥниеге келген. 1967 жылы Абай атындағы қазақ 

педагогикалық институтын қазақ тілі мен ҽдебиеті мамандығы 

бойынша тҽмамдаған. Еңбек жолын мҧғалімдіктен бастаған ол араға 

аз уақыт салып, тілшілік қызметке ауысады. 1970 жылдан бастап 

Талдықорған облыстық «Октябрь туы», «Жерҧйық» газеттерінде 

бҿлім меңгерушісі, Қазақстан Жазушылар Одағының «Аққҧс» 

қауымдастығының тҿрағасы қызметтерін атқарды. Ҽбен Дҽуренбеков 

ҥркіншілік жылдары шекара асып, кейіннен туған жеріне қайтып 

оралған қарапайым отбасының ҥшінші ҧлы екен. Ҽкесі Данабек елдің 

жиын, сайлауларын ҧйымдастырып, ҥнемі аттың ҥстінде жҥрген адам 

болыпты. Кішкене кезінен жазу-сызуға зерек ҿскен Ҽбен-Ҽбубҽкірден 

ҽкесі кҿп ҥміт кҥтсе керек. Алдымен ауыл мектебінде, соңынан 

Сҥйдіндегі орта мектепті ҿте жақсы тҽмамдаған ол ақыры Қҧлжадағы 

мҧғалімдер даярлайтын училищеде оқып, ҧстаз мамандығын меңгеріп 

шығады.  

Қайжан, мен Қайыпжамалды солай атайтынмын, нағыз 

ақынның жары дейтін жан еді ғой. Сҽкен, Секен Иманасов сияқты 

ақын-жазушылардың жанында ҿскен ол табиғатынан кең, қонақжай, 

кешірімді болатын. Менің ҽлгі: «Ішіндегі ең сауы менмін!» дейтін 

ҽңгімем бар емес пе еді. Қатты кейігенде: «Тағы да ең сауы болып 

келіп жҥр ме»,- дейтін де қоятын. Бір кҥні «Октябрь туының» барлық 

жігіттері ҽлдебір қуанышты біздің ҥйдің жанындағы баққа келіп 

жудық. Ҥйде Қайжан: «Бір ағайындарды қонаққа шақырамыз»,- деп 

дайындалып жатқан. Арақ та, тамақ та бар екенін білемін. Ҽдбен 

қызғаннан кейін жігіттердің бірін қалдырмай ҥйге шақырмаймын ба. 

Алакеуім уақытта Тҽкен, Бейбітжан, Сейітқали, Жайырбек, 

Амангелділер сау етіп ҥйге кіріп келгенде, жеңгең «мыналар Ҽбеннің 

жаманатын естіртуге келген екен» деп қатты сасыпты. Сҿйтсе, 

жігіттердің ең соңын ала тҽлтірек басып мен кіріп келе жатпаймын ба. 

Қайжан қуанғанынан қонаққа деп ҽзірлеген барлық дҽмін дастарханға 

жайып жіберіп, келгендерді тҿрге шақырғанда кҿл-кҿсір дастарханды 

кҿріп енді бҧлар таңғалыпты. Жалпы, Қайжан ҿте кҿпшіл, кҿңілді жан 

болатын. Онымен бірге менің ырыс-бақытым да кеткендей», -деп еске 

алады ақын Қуат Қайранбаевтың «Ардақ ақын» атты сҧхбатында.  

Ақынның Света, Гҥлзада, Ҽсия, Жазерке, Айдын атты ҧл-

қаздары бар. Бҥгінде барлығы да ҥйлі-баранды. Жарынан жас кезінде 

айрылған ақын осы балаларының қанатының қатаюына ерекше еңбек 

сіңірді. Ҽке орнына ҽке, шеше орнына шеше бола білді. Міне, 

осындай тағдырдың тартуына мойымаған ақын, Алматы сынды ҥлкен 

ҽдеби ортадан жырақта жҥріп-ақ, қазақ сҿзінің бойына қонған киесін 

ардақтай білген сҿз шеберін ҽдеби қауым да ерте танып, талант-

талайының ашылуына барынша жағдай жасағаны анық. Сондықтан 

да, оның « Мҿлдір тамшы», «Саяхат», «Балконнан ҧшқан кҿгершін», 

«Мамыр айы» «Тамшы бҧлақ» , «Белжайлау», «Қҧс тілінен тамған 

жыр» атты жыр жинақтары бірінен соң бірі араға кҿп уақыт салмай 

жарық кҿріп жатты.  

Ардақ ақынның ҽуенге айналған, «Белжайлау сазы», «Шопан 

атаға хат», «Тойың тойға ҧласcын» ҽндері еліміздің ҥлкен 

сахналарынан бастап, ҽр қиырдағы қазақы той-томалақтардың 

тҥндігін желпілдетіп, қуаныш кҿрігін қыздырған ҥстіне қыздыра 

тҥсуі, аз жазса да саз жазған талғампаз ақынның жҧрт кҿңіліндегі 
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қуаныш пернелерін дҿп басып, халқының сезім сетеріне айналғанын 

айғақтамай ма?! 

Ҽбен аға туралы ҽңгіме бола қалса, оны жҧрт ҿлеңнің ҿлшемі 

ретінде ғана қарап, сҿз зергерін ҿңешті, ҿзекті жанға тҽн пенделік, 

тҧрмыстық хал-ахуалдан тыс періште кейіпте қарастыратыны бар. Иҽ, 

шындығында да оның пенделіктен биік тҧрған болмысы ақын 

тҧлғасын кҿзі тірісінде-ақ аңызға айналдырып ҽр тҥрлі ҽңгімелерге 

желеу болғаны рас-ты. Бҧған да ешкімнің таласы болмаса керек.  

Тағдырдың талайына жазған сан алуан қыл кҿпірден жыр 

кемесін жарға жықпай ҿткізген ақын шығармаларында кҥйреуік, 

тағдырына, айналасына, билікке, жаратқанға деген ҿкпе, назды 

білдіретін ҿлеңдердің болмауы да оның тағы бір қырын азаматтық 

бітімін аша тҥскендей. Пенделіктен биік тҧра білген ақын халықтың 

қҧрметіне бҿленген тҿл перзенті ретінде сол елге қатысты ҽрбір істе 

ҿзіндік азаматтық ҧстанымдарын білдіріп, ҧлт пен ҧрпақ қамы ҥшін от 

пен судан тайынбайтынын талай дҽлелдегенін тҧстастарынан, сол 

оқиғаларға куҽ болғандардан талай естіп, білдік. Бірақ ҽр ісін міндет 

қылмайтын ақын онысын ешкімге бҧлдамаған. Жарнамаға елітпейтін, 

қызметін бҧлдамайтын қаламгердің тҽуелсіздігіміздің дҥмпуі білініп, 

кеңес одағының темір пердесі сырыла бастаған тҧста бҧғаудағы ҧлт 

рухын оятуға орасан еңбек сіңіргенін естен шығармағанымыз абзал. 

Ол ҿзі ғҧмыр кешкен Талдықорған қаласындағы тҧңғыш қазақ 

мектебін ашуға жан аямай кірісіп, «Қазақ мектебіне бала 

жиналмайды» деген сылтаумен білім ошағын ашуға тосқауыл қоймақ 

болған ҽкімшілік жҥйенің жҥйкесін жҥн тҥткендей ете жҥріп, ҽр 

қазақтың есігін ерінбей қағып, бала жинап, бала жинап қана қоймай 

кҿптеген отбасының ҧлттық рухын тірілтіп, еңселі қазақ орта 

мектебінің шаңырағын тік кҿтергенін бейбіт кҥндегі ерен ерлік, асқақ 

азаматтық деп бағаламасқа бола ма?  

Сондай-ақ, Қазақстан Жазушылар одағының жанынан 

қҧрылған қазақтың кҿрнекті қаламгері Оралхан Бҿкей жетекшілік 

еткен «Аққҧстың» яғни ауылдағы қазақ қаламгерлерінің ҧйым 

серіктестігінің Талдықорған ҿңіріндегі бҿлімшесін басқарған тҧста 

қазақ мҽдениетінің, ҽдебиетінің дамуына ҿлшеусіз ҥлес қосқанын 

қалам ҧстаған қауым жақсы біледі. Оған сол кездегі ауқымды тҥрде 

ҿткізілген тҥрлі мҽдени-рухани шаралар легі мен осы серіктестіктің 

атынан шығып тҧрған «Шабыт» журналы дҽлел. Осы баяндама 

жазуды ойға алғанда тез-ақ тҿгіп-тҿгіп салармын деп ойлағанмын. 

Олай болмай шықты. Шындығында Ҽбен аға туралы тҥк те білмейді 

екенмін. Ҽншейінгі той-томалақта бірге болу, онда мадақ сҿз айту, 

оңашада шҽй-пҽй ішу, мҧның барлығы да қасымыздағы қастерлі 

ақынның болмысын ашуға тҥк те ҽсер ете алмайды екен, жасудай 

септігін тигізе алмайды екен. 

Ақынның бҥкіл мінезі, ішкі рухтық қуаты, қайраты, жігері, 

ҧстанымы, дҥниетанымы ҿлеңінде болады емес пе?- деп сырласуға 

ден қойдым. 

Адам бір сҽт те ойсыз ҿмір сҥре алмайды. «Қарын тойдыру» 

туралы қарабайыр ойдан бастап, ірілі-ҧсақты, мақсатты-мақсатсыз 

ойлар қу жаныңды кҥніне қырық рет қуырдақ қылып, мазаңды алады 

емес пе? Бҧдан кейін сҿз ҿнерін серік еткен адамдардың ойшылдығы 

туралы айтып жатудың ҿзі артық. Сонымен қатар ақын – сезімнің 

ордасы. Ой мен сезім қосылғанда, «минут сайын ми қабығын мың 

қажап» қаламгерге қанша азап тартқызады екен, ҿлшеп кҿрсе ғой, 

шіркін! Сондай бір азапты кҥйді сҿзімізге арқау болып отырған дарын 

иесі: 

  Қашқан ойды қаумалап құрықты сап, 

  Бір қораға қамадым ұрып, тұсап. 

  Бірікпеген бастары бәтшағарлар, 

  Бір-бірімен, сонда да, қырық пышақ, – деп бейнелепті. 

 

 Сократ деген данышпан айтыпты деген сҿз бар: «Пенденің бҽрі 

философ, менің олардан айырмашылығым ойларымды қағазға тҥсіріп 

жаза аламын». Шындығында да, ақынның басқадан айырмашылығы – 

адамдардың ішкі діліндегі таным тетіктерін тап басуында болар. Оған 

бір ғана ойды ғажап ҿлеңге айналдырған сҿз зергерінің қҧдіреті дҽлҽл. 

«Басымда неше тҥрлі ой бар», деп ҽркім айтады. Онысы есте 

қалмайды, ҽсер де етпейді. Ал, сол ҿлі сҿзге жан бітіріп, асау ойға 

қҧрықты сап, ҧрып, тҧсап тҧрған шайыр қҧдіретіне қалай бас имейсің. 

Осы бір шумақ ҿлеңде ауылда ҿскен қазақ баласына таныс қаншама 

сҿз бар. Кҥнделікті жасап жҥрген кҽсібі. 

*** 

 Ақындардың халық арасында орасан зор беделге ие болуы 

оның шынайы шындықтың сҿлін сорғалатқан қалпы, найзадай тҥйреп, 

айтатын жерде айта алатын қасиеті болса, екінші жағынан олардың 
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қуаныш пен қайғыны, шаттық пен мҧңды, ізгілік пен парасатты 

жырлап, аярлық пен арамдықтың, жамандық пен жақсылықтың 

қайшылыққа толы шайқасын ҿз жҥрегінен ҿткізіп барып, оқырманына 

нҽрі мен ҽрін, танымы мен талғамын ҧсынатындығында болса керек. 

Ҽбен Дҽуренбеков жырларының дені ізгілікті ту етіп, 

этнопедагогикалық, этнопоэтикалық қуатты барынша мол 

сіңіргендігінен болар шайыр шығармаларына зейін салсаңыз, шым-

шымдап тереңіне тартыла бересіз. Оның осындай орасан қуатпен 

жазылған ерекше қаламгерлік арынын танытқан, кең тынысты аңыз-

дастандары «Аққу ана», «Аңшының зары», «Кісі киік», «Маралдың 

қозықасы», «Аққҧтан жҽне ҥйректің балапаны» сынды кҿлемді 

сюжетті толғаулары. Бҧл толғамды туындылардың шымырлығы мен 

кҿркемдігі туралы таңды таңға ҧрып айтуға болады. Ал, біздің 

айтпағымыз шырынды шығармалардың ҧлттық сана мен сезімді арқау 

еткен тағылымды тҥйіндері, оқырманын асқақ адамгершіліктің 

шыңына жетелеп отыратын ғаламат қуаты. Ал, мҧндай ҿшпес ҿрнек 

салған ақын уақыт ҿткен сайын зері айқындалып, кҿркемдігі кҿз 

тартар жауһардай жарқырай бермек. 

Балаң кезде шайыр шығармаларын жатсынбай оқып, жаныма 

тез сіңіріп алуымның себебі, оның сҿздік қорының мейілінше 

қазақылылығында, ҧлттық нақышқа толылығында екен ғой. Мына бір 

ҿлеңі есіңде жаттамаймын десең де жатталып қалады. Ҽбен ақын 

атауын алты алашқа алаулатып ала жҿнелгенде осы қазақы сҿз 

қайнарын мейілінше мҿлдектетіп пайдаланатын қасиеті ғой. Мҧндай 

қазақы тҧрмысқа қатысты бейнелі сҿздерді ақын шығармашылығынан 

кҿптеп кездестіруге болады. Мысалы: «Кҽрі емен» туралы ҿлеңінде: 

  Үндемеген қалпында қарсы алады, 

  Жабағыдай жалбырап әр сабағы. 

  Ақ боранмен алысып, ақ дауылмен, 

  Кӛрініп тұр қалжырап, шаршағаны, –деп тҿгілтеді. Осы 

бір шумақ ҿлеңнің ҿн бойынан кҽрі еменнің бҥкіл тарихын тануға 

болады емес пе? Кҿз алдыңызға кҿрінісі де кҿлбеңдеп тҧра қалады. 

Ҽсіресе, кҽрі еменнің ―жабығыдай жалбыраған ҽр сабағы‖ деген 

теңеуі ҿте сҽтті табылған кҿркемдік кестесі. Жабығының не екенін 

жақсы білетін жан, қандай шеберлік деп сҥйсінеріне мен кепіл. 

Шалқар шабыт иесінің кез келген ҿлеңін оқысаңыз, қазақы 

мінездің, ҧлттық болмысымыздың бояуына қанығып шыға келесіз. 

Таңдай қағасыз. Сҥйсініп тҧрып қаламгер зерделігіне зейін қоясыз. 

Дҽлел керек пе? «Ата қоныс» деген ҿлеңін алға тартайық. Бҧл ҿзі 

сюжетті ҿлең. Қысқаша мазмҧны былай: Таңқурайлы, бҥлдіргенді 

Талдыесік беткейінің бауырын бҧрғылап, бір топ кенші кен іздеп жҥр. 

Кезекті бір қопарылыс кезінде қайдағы бір қаңғыған тас осы жайлауда 

мал бағып отырған Орманбайдың сиырын мерт етеді. Кінҽсін сезген 

кенші жігіт кешірім сҧрай келеді: 

   Байқалмайды реніш ағада кӛп, 

  Сиыр жатқан ентігіп жағаға кеп. 

  Сойып, етін таратты таудағы елге: 

         «Аяқты мал жанымнан садаға», деп. 

  

  Қызық-думан табылса, жетер тамақ, 

  Мал ашуы лезде кетер тарап. 

  Кешірім сұрай келген кенші жігіт, 

  Бара жатты жарты қап ет арқалап, – деп аяқталады. 

 Осы бір ҿлеңнің ҿн-бойында қазаққа ғана тҽн мҽрттік, жомарттық, 

асқақ адамгершілік, ҥлкен жҥректі жылылық жатқан жоқ па? Баяғы 

кеңестік кесіммен айтар болсақ, оқымаған, қараңғы, мал бағуды ғана 

білетін біздің Орманбайларымыздың ҿзі осындай кесек тҧлғалар ғой. 

Оның орнында басқа біреу болсыншы кенші жігіт он есе айыппҧл 

тҿлеп, жҧмысынан сҿгіс алып, сотқа дейін барып, сандалып қайтар 

еді. Мҧның барлығы сайып келгенде ақын танымының тамыры 

тереңде жатқандығын, ҿзінің шынайы болмысты тҧлға екендігін, ҿз 

ҧлтын, оның ҽрбір салт–дҽстҥрін ерекше қадір тҧтатындығының 

белгісі емес пе? 

 «Қызықпай атаққа да, мҽнсапқа да, ҽншейін жҥргендігінен 

болар ҽн сап қана» Ҽбекең шығармасына қынабында қылышы жҥретін 

қызыл партия кезінде ҽлдебір ҽсіре солақай сыншы кездеспепті, қҧдай 

оңдағанда. Ҽйтпесе, мынадай ҿлеңін оқып отырып: «Ескіліктің 

қалдығы, феодалдық дҽуірді кҿксейді, партиялық жаңашылдыққа 

жат»,-деп рас шҥйлігер еді-ау. Бірақ осы сол кезге жат дҥние қазір біз 

ҥшін қап тҥбіндегі алтын секілді. Айналамыз ғаламданып, неше тҥрлі 

мҽдениет мидай араласып, кҿжедей біте қайнасып жатқан тҧста, Ҽбен 

Дҽуренбеков сынды ҧлттық бояуы қалың қаламгерлердің тағылымды 

туындылары ғана қазақылығымызды қақпақылдан қорғап қала алады. 

Ендігі біздің міндет толайым тҧлғасымен ҧлтшыл, бірақ 
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ҽлдекімдердей жалт етпе атақ іздеп ҧрандамайтын, ақырын жҥріп, 

анық басатын еңбегі далаға кетпес шалқар шабыт, дарабоз дарын 

иелерінің шырынды шығармаларын кеңінен насихаттап, жас ҧрпақты 

тҽрбиелеуде басты қҧрал етіп пайдалану.  

Ҽспетті ақынның кез келген шығармасында елдік мҧрат пен 

ҧлттық мҥдде жалауы желбіреп тҧрады. Ҿйткені ол қашанда туғанда 

дҥние есігін ҿлеңмен ашатын жаны жомарт, ырысы жҧғысты, 

адалдықты темірқазық еткен жҧрттың ҿзіне деген ыстық ықыласына 

арқа сҥйеп, емін-еркін тілдесіп отырған.  

  

Жүрегі – жүзге жекжат, мыңға бауыр, 

 Есімнен бір кетпейсің туған ауыл. 

 Немесе: 

 Маңғазым, мақтанышым, мақұлдарым, 

 Ағалар шеттерінен ақыл-дарын. 

 Жүрмісің аман-есен ауыл-аймақ, 

 Ет бауыр, етенедей жақындарым. 

  

 Ҽбен ақын поэзиясы – қазақы қуатты бойына барынша сіңірген 

кеңістіктің кестелі де дестелі, қҧдіретті сҿз нҽрімен суарылған 

шығармалар жиынтығы. Содан да болар бір қарағанда жатық, 

қарапайым кҿрінетін оның ҿлеңдері жан-жҥрегіңе шым-шымдап енген 

сайын кҿркемдік пен терең танымның тҧнбасына байқатпай тарта 

жҿнеледі. Себебі ақын жырлары арқылы біз кірлеңкіреп қалған 

кҿңіліміздің бҧлақ кҿзін тазалап, ақиқат ҽлемінде серуен қҧрамыз. Ал 

қызарып, сҧрланған ынтық жандар ақын жырлары арқылы гҥлзар 

сезімнің теңізіне бойлап, мҿлдір іңкҽрліктің патшалығында дҽурен 

кешеді. Сезіміңіздің қуатын тексеріп кҿргіңіз келе ме? Ендеше 

―Мҽдинаны‖ оқиық: 

 Саусағыңды саусағың сипап еді, Мәдина, 

 Саусақтарың не деген шипалы еді, Мәдина. 

 Күлімдеген кӛзіңнен күн кӛрінген, Мәдина, 

 Кӛре алмайды ол күнді кім кӛрінген, Мәдина. 

 Бҧл мҿлдір пейілдің ҿрісімен шырмалған тҽтті жырдың бір ҥзігі 

ғана. Тамсанып қалдыңыз ба? Ҽбен ақын жырлары кіл осындай 

тамсантулардан тҧрады. Шеберлік шетіндігі дегеніңіз осы болар. 

Осыншама қаймақты қасиет, мінсіз мҿлдірлік, кіршіксіз кҿңіл, 

ақжарқын арман, пҽлсапашыл парасат, ҿрнекті ҿре, зерлі зейін ақын 

бойында қалайша тоқайласты екен? Мҧншалық асыл қазынаны жинау 

ҥшін қаншама қажыр-қайрат тері тҿгілді екен? Асылды жасықтан 

айырып, торта қайнатқандай тозаңынан тазалап, тал бойына 

талғаммен жинауда ізденімпаз жанға кімдер кҿмекке келді екен? 

Сҿйтсек мҧның жауабын шалымды шайыр ҽлдеқашан «Ҧлытауға 

шықтың ба?» ҿлеңінде айтып қойыпты: 

…Ұлар етін жегем жоқ, Ұлытауды кӛрмедім, 

Ӛлең болды жасымнан, кестелеген, ӛргенім. 

Қызыл тілдің шешені, қара сӛздің кӛсемі, 

Болмағанмен, әзірге намысымды бермедім. 

Ағайынның алдында жасырмаймын мінімді: 

Бола алмадым, әрине, жұрттан асқан білімді. 

Сүтпен сіңген сүйекке, қанға сіңген қағазсыз, 

Асылыңды ардақтап, кестеледің тіліңді, 

Жоғалтпадым тілімді. 

Осы тілмен келемін ӛздеріңді ӛкшелеп, 

Жиғанымды беремін осы тілмен кестелеп. 

Ойланамын күнімен, толғанамын түнімен, 

Жұмыр басты пенденің жүрегіне жетсем деп. 

 Сҥтпен сҥйекке, қанға қағазсыз сіңген бабалар мҧрасының 

мирасқоры Ҽбен Дҽуренбековтың: «Жҧмыр басты пенденің жҥрегіне 

жетсем»,- деген арманы бҥгінде саналар тҿрінде салтанат қҧрып, 

уақыт легінде жҿңкіліп барады.  

Келеместің кемесіне мінген ақынның соңындағы мҧрасын 

қадірлейтін жыр сҥйер қауым жетерлік. Қазақтың белгілі ақыны Ҽбен 

Дҽуренбековпен жезде, балдыз болып ҽзілі жарасып жҥретін, «сҿз 

қадірі – ҿз қадірім» деп білетін, жездесіне кезекті бір реткі ҽзілде 

сҿзден тосылып, айыбына ҿті жоқ мал тҿлеп жҥретін Ахмет 

Кендірбекҧлының ҧйытқы болуымен ҿтіп жатқан ақының 75 жылдық 

мерейтойы туған жері жазиралы Жаркентте кеңінен аталып ҿтті. 

Ескерусіздеу қалып бара жатқан ақын мерейтойын еске алу кешіне 

ҧластырып, оқырманымен қайта қауыштырып, ҿзінің баспадан шығып 

бара жатқан кітабының орнына Ҽбен Дҽуренбековтың «Таңдамалы 

жинағын» ҿзі қҧрастырып, жҽне бір баспаға тағы тапсырыс беріп 

естелік жинағын шығаруға атсалысқандығы Ҽбен мҧрасының қадірін 

тағы бір асырғандай. Сол кездегі Облыс ҽкімінің кеңесшісі, белгілі 
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ақын Ахмет Кендірбекҧлы ағамызға Жаркент жҧртшылығы жҽне 

қаламгерлер қауымы атынан ҥлкен алғысымызды білдіреміз. 

Ал дҥние жанарындағы ақын кемесі асқақ поэзияның мҽйегін 

бетке алып, желкенін желмен желбіретіп жҥйткиді. Ол сонда мҽңгі 

мекендеп қалмақ. 
 

Қашықтан оқыту – заман талабы 

Раева Айман Баймурзиновна 

                                                           Ақтӛбе облысы, Хромтау ауданы 

                                                                       №1 Хромтау орта мектебі 

                                                       Тарих және география пәні мҧғалімі                                                                    

 
     Білім беру жҥйесін жан-жақты ақпараттандырып, қашықтан 

оқытудың алғы шарттары Н.Ҽ. Назарбаев ҧсынған «Қазақстан -2030» 

стратегиялық бағдарламасында айқын кҿрсетілген. 

   Қашықтықтан оқытудың жергілікті жүйесі белгілі бір білім 

және жекелеген қала (университет) шеңберінде жұмыс атқарады, 

оның құрамына тек жоғары оқу орындары ғана емес, мектептер, 

гимназиялар мен колледждер де кіреді. Осындай жҥйенің аясында 

жҧмыс жасаудың алғашқы сатысында зиялылық потенциялын, 

компьютерлік техниканы ҧтымды пайдалана отырып, ҥздіксіз білім 

беру принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет. Осыған орай, 

мектептер мен жоғары оқу орындары жергілікті жҽне аймақтық желіні 

пайдаланып, шығармашылық жҧмыстарын таратып, оқыту ҥрдісінде 

ҽдістеме бойынша тҽжірибе алмасуы қажет. 

Оқытудың ауқымды және жергілікті жүйелерін ойдағыдай 

пайдалана білудің нәтижесінде білімнің базалық және деректердің 

банкілік мәліметтеріне, клиент – сервер, мультимедиа, 

компьютерді оқып-үйренуші жүйелерге, электрондық 

оқулыктарға, оку-әдістемелік материалдарға, қашықтықтан 

оқыту жүйесінің технологиясымен үйлесімді болып келетін, 

алдағы уақытта оқыту тәсілдерінің ішінде кең тараған бес аспап 

әрі ӛміршең түрлері бола алатындай жайлы окулықтарға, 

бағдарламаларға еркін кіруге болады.  

Қашықтықтан білім беру мүмкіндігін ұсынатын оқу орындарының 

барлығы бір бірінен белгілі қасиеттері бойынша 

ерекшеленеді. Олардың ерекшеліктері білім беру мазмҧны мен 

деңгейі, білім алушылардың саны мен қҧрамы, техникалық жҽне 

қаржылай мҥмкіндігі бойынша ерекшеленеді. Қашықтықтан білім 

беру жҥйесі дамытылған елдер де мемлекет деңгейінде қаржыландыру 

арқылы жҥргізіле ді. Дҥниежҥзіндегі дамушы елдердің барлық 

жоғарғы оқу орындары қашықтықтан білім беру технологиясымен 

жҧмыс жасауда. Мысалы, алпауыт елдердің бірі Америка қҧрама 

штаттарында 1995 жылдан бастап жоғарғы оқу орындарының 58% 

қашықтықтан оқыту технологиясына тҽжірбие жасап, бҧл 

технологияның тиімді екенін алға тартқан. Қазірде бҧл елде мыңдаған 

оқу орындары осы технология бойынша жҧмыс жасауда. 

Осындай сан қырлы, әрі күрделі мәселелерді жүзеге асыруда 

оқытушының атқарар рӛлі орасан. Оған ҽрі ауыр, ҽрі жауапты 

міндет жҥгі жҥктеледі: ол курстың бағдарламасының қҧрылымын 

дайындап, оны қашықтықтан білім беру жҥйесімен астастырып 

бейімдейді, оқу ҥрдісінің барысын қадағалап, тапсырмаларды 

орындау барысында, ҿз бетімен бақылау-пысықтау жҧмыстарын 

орындау жҿнінде ҧсыныстар береді. Бҧл ретте қашықтықтан оқыту 

жҥйесінің ҽдістерінде кҿрсетілгеніндей, кҿңіл-кҥй, психологиялық 

қарым-қатынас бой кҿрсетеді. Қашықтықтан оқыту тҽсілі бойынша 

жҧмыс істейтін оқытушы оқытудың жаңа технологиясын, оқытудың 

компьютерлі жҽне тораптық жҥйелерін жетік біліп, олармен іс жҥргізу 

ісін орындау шарт. 

Қашықтықтан оқыту тҽсілімен оқытатын оқытушыларға жҽне осы істе 

мҥдделі басқа да адамдарға бірнеше талаптар қойылады: 

Оқытушы компьютермен жоғары дҽрежеде сауатты жҧмыс істей білуі 

қажет. 

Қашықтықтан оқытудағы мақсаттары мен міндеттері, оның алдағы 

уақытта ақпараттық технология жҽне коммуникация қҧралдарының 

негізінде дамуы туралы білуі қажет. 

Қашықтықтан оқыту технологиясын жетік білетін, білім саласындағы 

қызметкерлерді, оқушыларды таныстыра білуі қажет. 

Оқытушының ақпараттық қҧралдармен жҧмыс істеуге іс жҥзінде 

дағдылануы қажет. 
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Оқытудың телекоммуникациялық қҧралдарын қолдану ісіне 

дағдылануын қалыптастыру, атап айтқанда: тҧтынушылар арасында 

ақпараттар алмастыру жҽне ақпараттық жҥйелердегі ресурстарды 

пайдалануға дағдылануын қалыптастыруы қажет. 

Жинақталған тҥрде оқу бағдарламасын қҧрайтын белгілі бір тҽртіптегі 

модульдік курстардың ҽдістемелерін баяндай жҽне курстарды ҿткізуді 

ҧйымдастыра білуі қажет. 

Оқу ҥрдісін қашықтықтан оқыту шеңберінде жҥргізу ісіне жан-жақты 

даярлау, қашықтықтан оқыту жҥйесі бойынша сабақ ҿткізу ҥрдісінде 

ҥйлестіруші болуы қажет. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқытушының 

негізгі міндеті білім алушының келесі түрдегі орындалатын ӛз 

бетінше жұмысын басқару болып табылады: туындайтын 

мәселелерді қарастыру; мақсат пен міндеттерді қою; білім, 

тәжірибелерді беру; ұйымдастыру қызметі; білім алушылардың 

арасында ӛзара байланысты ұйымдастыру; оқу процесін 

бақылау. Тыңдаушылар қашықтықтан оқыту кезінде білім беру 

процесінің негізін қолайлы уақытта, ыңғайлы орында, тиімді 

темптегі ӛз бетінше жұмыс құрайды. [2, 53]. Сондықтан 

тындаушылар ҿз бетінше жҧмыстың техникасы мен ҽдістемесін, 

жоғарғы деңгейде білімді ҿз бетімен толықтыру негіздерін меңгеруі 

қажет. Қашықтықтықтан оқыту нысаны негізгі ҥш технологиялар 

бойынша жҥзеге асырылуы мҥмкін: 

желілік технология (автономды желілік курстар немесе виртуалды 

кафедралар, Интернетті пайдаланатын университеттер); 

кейс-технологиялар негізінде қашықтықтықтан оқыту; 

ТВ-технологиялар негізінде қашықтықтықтан оқыту. 

Сонымен бірге нҽтижелі тҥрде оқу ҥшін жаңа ақпараттық 

технологияның кҧралдарымен жҧмыс істей білуі тиіс. 

Сонымен, қашықтықтан оқыту – адамның білім алуға және 

ақпарат алуға деген құқықтарын іске асыратын үздіксіз білім беру 

жүйесі нысандарының бірі ретінде мамандардың негізгі қызметін 

атқара жүріп білімін, біліктілігін арттыруға мүмкіндік 

береді. Қашықтықтан оқытуды ҧйымдастырудағы маңызды кезең 

виртуальдық (синхрондық немесе асинхрондық) ҿзара іс-қимыл. 

Синхрондық ҿзара іс-қимыл студент пен оқытушының нақты уақыт 

режиміндегі қатынасты қарастырады. Бҧл ҥшін қашықтықтықтан 

оқыту жҥйесінің чаттары немесе бейне конференциялар қолданылуы 

мҥмкін. Асинхрондық ҿзара іс-қимыл студент пен оқытушы нақты 

уақытта қарым-қатынаста болмаған жағдайда жҥзеге асырылады, бҧл 

жағдайда қашықтықтықтан оқытудағы байланыстар жіберу 

тізімдерінің немесе телеконференциялардың кҿмегімен электрондық 

пошта бойынша хат алмасу арқылы ҧйымдастырылады. Оқытушының 

кеңесі (синхрондық немесе асинхрондық) – қашықтықтан оқытуды 

орындаудың міндетті шарттары. 

Білім беру жүйесінде ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологияны дамытудың тиімді құрылымы – білім порталдары 

болып табылады. Порталдың негізгі міндеті жоғары технологиялы 

оқу процесінің қолдауы арқылы бірыңғай білімді ақпараттандыру 

ортасын дамуына ҿз ҥлесін қосатын маңызды функциялармен 

толықтырылады. Порталдың білім жҽне технологиялық саясаты, 

сонымен бірге оның ағартушылық қызметі ҽдістемелік жҽне 

технологиялық арнаға ақпараттандыру процесін бірте-бірте ендіру 

ҽдісі болып табылады. 

Электрондық оқулықтар жасаудың педагогикалық технологиясының 

қҧрылымы оқыту ҥрдісінің заңдылықтарына негізделіп, бір-бірімен 

байланысты тҿрт бҿліктен тҧрады: мотивациялық-мақсатты, 

мазмҧндық, операциялық жҽне бағалы-нҽтижелік. 

Электрондық оқулықтың мотивациялықмақсатты бӛлігі 

модульдер мен шағын модульдерді құрастырудан тұрады. Модуль-

пҽн салаларындағы жҥйелік жҽне қызметтік білімнің жиынтығы. Ол 

электондық оқулық арқылы оқытуды ҧйымдастырудың «қызметтік 

тҥйіні» болып табылады. 

Электрондық оқулықтың мазмұндық бӛлігі гипермәтін арқылы 

жүзеге асады. Бҧл мҽліметтер жиынтығы ретіндегі ақпараттық оқу 

ортасы. Ол білім беру міндетті білім деңгейі талаптарына сай 

электрондық оқулықты жасаушы автордың кҿзқарасымен іріктеледі. 

Гипермҽтіндер сол пҽн саласы бойынша бейнематериалдармен 

толықтырылған. Мҽтін қазақ, орыс жҽне кейбір кітаптарды ағылшын 

тілінде дыбысталған. 

Электрондық оқулықтың операциялық бӛлігі интерактивті 

режимдегі тапсырмаларды орындауға негізделген. Бҧл ҽдістің 

жҥзеге асуы, негізінен, оқыту ҽдістемесіндегі педагогикалық 
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мҽселенің дайындалу деңгейіне жҽне сонымен қатар қашықтықтан 

оқыту ҽдістемесіне байланысты. 

Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып оқу процесін 

ҧйымдастырудың негізгі міндеттері: 

оқытуды даралау; 

оқытудың тиімділігін (сапасын) арттыру; 

дҽстҥрлі оқыту нысаны қолайсыз болып табылатын тҧлғалар ҥшін 

білім беру қызметін ҧсыну болып табылады. 

Білім беру ҧйымдарында қашықтықтықтан оқыту жҥйесін 

ҧйымдастыру жҽне дҧрыс қызмет етуі ҥшін мынадай функцияларды 

орындау қажет: 

оқу курстарын қолдау; 

білім алушыларға оқу материалдарын жеткізу; 

кеңестер беру; 

білім алушылармен кері байланысты ҧйымдастыру; 

білім алушылардың білімдерін бақылау. Білім беру ҧйымдарында: 

білім алушылар ҥшін оқу-ҽдістемелік жҽне оқу-ҽкімшілік 

ақпараттарынан тҧратын беттері бар білім беру Интернет-

порталының; 

телекоммуникациялық желіге шығатын (Интернет, спутниктік 

теледидар) жабдықтардың; 

ҽртҥрлі терминалдардың: мультимедиялық сыныптардың, 

электрондық оқу залдарының; 

CD, DVD дискілеріне арналған оқу контентінің (жеке меншік жҽне 

немесе сатылып алынған); 

желілік оқу мультимедиа контентінің (жеке меншік жҽне сатылып 

алынатын); 

тестілеу кешендерінің; 

тиісті дайындықтан ҿткен профессор-оқытушы, оқу-кҿмекші жҽне 

техникалық персоналдардың; 

жеке меншік контентін (локалдық жҽне желілік) қҧру ҥшін 

мультимедиа зертханаларының; 

желілік тестілеу кешендерінің; 

оқытуды басқарудың желілік жҥйелері (Learning Management Systems 

– LMS); 

оқыту контентін басқару жҥйелерінің (Learning Content Management 

SystemsLCMS) бар болуы қашықтықтықтан оқыту нысаны кезінде оқу 

процесін ҧйымдастырудың қажетті шарттары болып табылады. 

Қашықтықтан оқытудың базалық жоғары оқу орындарында 

қашықтықтан оқытудың жетекшісі басқаратын жҽне ҿзінің қҧрамында 

мынадай міндетті қызметтері арнайы қҧрылым (факультет, орталық, 

бҿлім жҽне басқа) қҧрылады: 

оқу процесін ҧйымдастыру жҽне басқару; 

қашықтықтан оқытудың дидактикалық қҧралдарын ҽзірлеу; 

ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету. Қашықтықтан оқыту 

нысанына тҥсуші тҧлғалар ҥшін білім беру ҧйымдары оқу сабақтары 

басталғанға дейін қашықтықтықтан оқытудың технологиялары жҽне 

жҥйелерімен танысу жҿнінде кіріспе курстарын ҿткізеді. 

Білім беру ұйымы білім алушылардың мүмкіндіктерін есепке ала 

отырып, телекоммуникациялық құралдарды пайдаланумен бірге 

оқу процесіне қатысушылардың ӛзара іс-қимылы арқылы білім 

алушыларды ғылыми және әдістемелік кӛмекпен қамтамасыз 

етеді. Сессиялар арасындағы кезеңде қашықтықтан оқыту нысаны 

білім алушыларға теориялық материалдарды ҿз бетінше зерделеуді 

жҽне тьюторлардан қашықтық кеңестерін алуды ҧсынады. Студенттің 

ҿзіндік жҧмысына электрондық оқу-ҽдістемелік кешенімен жҽне 

қосымша материалдармен атқарқан жҧмысы жатады. Оқытушы–

тьютордың жетекшілігімен жҥргізілетін студенттің ҿзіндік жҧмысына 

барлық оқу пҽндерінің материалдары бойынша интерактивті 

консультация жатады (чат, форум арқылы). 

Жоғары оқу орны білім алушылардың ағымдық, аралық жҽне 

қорытынды аттестаттау жҥйесін, олардың білімдері мен біліктерін 

жҽне тҽуелсіз бағалау ҽдістерін, қол жетімділікті шектейтін 

электрондық әдістерді қолдану арқылы бұрмалауларға, 

жалғандыққа қарсы қорғауларды, аумақтан тысқары 

аттестаттау комиссиясының кӛпшілік қорғау жұмыстарын 

бағалаудағы әділдігін ұйымдастырады Бітірушілерді қорытынды 

мемлекеттік аттестаттау (мемлекеттік емтихан, дипломдық 

жұмыстарды, жобаларды қорғау) базалық жоғары оқу 

орындарында дәстүрлі әдістермен жүргізіледі. [3, 119]. 

Жоғары оқу орны білім алушыларды мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарттарымен кӛзделген, кәсіптік 
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практиканың барлық түрлерінен ӛткізу мүмкіндіктерімен 

қамтамасыз етеді. Білім алушылар практиканы виртуалды 

зертханаларда, кіруге рҧқсат етілмеген зертханаларда немесе 

виртуалды оқу фирмаларында ҿтеді. Мҧндай практиканы жоғары оқу 

орындарының ҿздері, сондай-ақ жоғары оқу орындары тиісті 

ақпараттық ресурстары бар кҽсіпорындардың, мекемелердің жҽне 

басқа да ҧйымдардың арасындағы шарттар негізінде ҧйымдастырады. 

Сонымен қатар, практика жоғары оқу орны мен практикадан ҿту ҥшін 

орындар бҿлетін кҽсіпорындар, мекемелер жҽне басқа да ҧйымдардың 

арасындағы шарттардың негізінде ҧйымдастыру-қҧқықтық 

нысандарына қарамастан жҥзеге асырылады. 

Қашықтықтан оқыту бойынша білім алушылар ҥшін оқу жоспарында 

кҿзделген практика ретінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарында қарастырылған сағаттар кҿлемінде бейіндік 

кҽсіпорындардағы, мекемелердегі немесе басқа да ҧйымдардағы 

жҧмыстары есептелуі мҥмкін. 

Жалпы немесе жеке оқу жоспарларына сҽйкес таңдауы бойынша 

мамандықтарға сҽйкес оқу бағдарламаларын толық орындаған, яғни 

теориялық оқытуды аяқтаған жҽне дипломдық жобаны (жҧмысты) 

қорғаған студенттерге мемлекеттік ҥлгідегі білім туралы қҧжат 

беріледі. 

Жоғары оқу орны білім берудің компьютерлік ақпараттық жҥйесінің 

кҿмегімен білім алушылардың біртума немесе лицензияланған, 

жетекші электрондық жеке істерін барлық білім алушылардың оқу 

процесінің қорытындысын есепке алу мен мҧрағаттық сақтауды 

жҥргізеді. 

Қазіргі қойылатын талапка сай жаңа технологиялар – берілетін білім 

деңгейінің кенейтілуінің жҽне студенттердің білім дҽрежесінің артуын 

талап етіп отыр. 

  Қорыта келгенде, қашықтықтан оқыту технологиясы білім 

берудің ортасында тұратын оқыту жүйесін құру мүмкіндігін 

береді. Бҧл жҥйеде оқытушы студенттің жҥмыстарын, жеке 

қызығушылықтары мен сҧраныстарын ескереді. Білім беру жҥйесінің 

ортасында студент тҧратынын ескерсек, оқыту жҥйесі тҧтасымен 

ҿзгереді. Оқытушы студентке арналған ҿзіндік жҧмыстарды 

ҧйымдастырумен шҧғылданады. Қашықтықтан оқыту технологиясын 

қолдану да оқытушының рҿлі арта тҥседі жҽне ҿзгереді.Сырттай 

бҿлім мен қашықтан оқытуды араластыруға болмайды деген 

позицияны кейбір авторлар ҧстанып отыр. Олардың басты ерекшелігі, 

қашықтан оқыту кезінде интервативтіліктің жҥйелілігі жҽне тиімділігі 

қамтамасыз етіледі. Қашықтан оқытуда кҥндізгі бҿлімде оқытылатын 

материалдар қолданылады. Осымен байланысты қашықтықтан оқыту 

технологиясын қолданып жҥргізілетін білім беру сапасын бақылауды 

дҥрыс жҥргізу жҽне жҥзеге асыру мҽселесі туындайды. 

 

CREATIVITY AS ONE OF THE SOFT SKILLS WHILE 

TEACHING ONLINE 

 

T.V.Mashinets, NIS IB, Nur-Sultan 

 

Annotation 

This article is devoted to such modern trends as soft skills and online 

teaching. For many years, teachers have been looking for the ways of how 

to motivate and engage students into the learning process. There thousands 

of ideas emerged to the world. However, in this period of social-distancing 

and quarantine we are still opening new horizons that can be challenging 

both for teachers and students. And one instrument to satisfy the needs of 

educators and learners is creativity. Different practical examples 

represented in this work can be helpful in the process of teaching online. 

 

Today almost all teachers experience stress on every day basis. Some may 

think that normal life was interrupted by the new format of educational 

process as it has shifted from real life teaching to teaching remotely. And 

they are absolutely right. 

The period of quarantine due to the pandemic in the end of the school year 

2019-2020 has obviously opened the road to digital tooling while 

conducting our lessons, assessing students and engaging them into the 

learning process.  

So many apps and platforms were studied in the case of teaching in a new 

way and some teachers even became ―homemade IT specialists‖ to face 

and reflect to the challenges of ―Corona Time‖. We all were made to leave 

our comfort zones and be ready to change the vision and life habits. 
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And new school year starting with distance learning is also going to be 

quite tough. Teachers do their best now to absorb all the new information 

needed to become better online teachers. Everyone participates in the 

webinars and takes courses on how to teach from home, etc.  

But this article was written not to teach teachers how to teach, but to help 

teachers to realize that there are positive sides of the current situation too. 

And one of them is the opportunity to try and implement something new in 

order to diverse the process of teaching.  

―The World Economic Forum Future of Jobs report suggested that by 2020, 

complex problem-solving, critical thinking, creativity, people management 

and emotional intelligence would be among the most important skills 

required in the workplace [1]‖. This shows us what should be considered 

while creating curriculum for our schools. And creativity is one of the key 

skills. Why? Well, in the times of fast changes, it seems sometimes that 

there is nothing stable or normal. Edward de Bono has said: ―Creativity is 

breaking out of established patterns to look at things in a different way 

[2]‖. Indeed, educators find new ways of interaction with learners, we have 

worked in Zoom, Microsoft Teams, Google Meets and others to find the 

better path to teach.  

Teacher is the only person who can turn a boring lesson into exciting time 

spending and the first thing to do is to flip the classroom. Teaching requires 

being flexible and student needs oriented. That is why herewith we would 

like to share some examples from practical experience of teaching English 

using Google Services. 

First of all, it is important to notice that Google Classroom is an amazing 

web platform that is free to use. It gives the chance to work with 

documents, Power Point Presentations, Videos and Audios, Maps, etc. 

There is no need to describe all the possible variant of using it, but we have 

had an experience of using it even before the pandemic. It allowed our 

students and teachers easily to switch to online classroom and work 

successfully. It helped us to work synchronously and asynchronously when 

we needed.  

So, let us see what was offered to learners and how we did it. We had two 

types of works: long term works that could last several lessons or even 

months and day by day works. Diaries can be used as long term work and 

also as day by day work. It depends on the teacher, curriculum and the 

needs of your students. 

 

 
 

Long term works were different and some of them were used as Summative 

Assessment.  

Diaries – an interesting method we used to see the personality and 

individuality of the students, inside traits and monitor progress in writing 

skills. It can become an authentic type of communication for students. The 

main idea was to write diaries showing personal attitude to the materials 

learnt during several lessons. In the end of the process students worked as 

experts assessing each other‘s diaries and giving recommendations. The 

final result of such work was the preparation of speech for Public Speaking 

class in which they had to speak on how another student‘s personality had 

developed paying attention to grammar, structure, spelling and coherence 

and cohesion. It was realized by the agreement of the assessed student, 

students needed to discuss what could and could not be said on public.  

Blog Writing is another method of social interaction. It helps to develop 

not only writing skills, but also reading and speaking skills. ―Students 

create and run learner blog, either individually or as a small collaborative 

group. They use it as a platform to express themselves through free writing 

[4]‖. We used blogs to give our students the chance to share personal 

interests, hobbies and everything they were interested in. The significant 

part here is the freedom given to the students in the choice of blog themes. 

Students were inspired to express their own ideas and views by writing 

Long 
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Diarie
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g Inquir
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https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
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blogs without giving strict instructions. But before doing this, teachers need 

to discuss and help students to find the exact theme for their own blog as 

some of the students were not sure, others wanted to write about many 

things in one blog. There are many advantages of using blogs: 

encourages feedback and represents both writing and reading activity; 

stimulates debate, critical thinking, and encourages articulation of ideas 

and opinions; 

offers opportunities for collaborative learning: projects, debates or 

interactive travel logs; 

provides environment in which students can develop skills of persuasion 

and argumentation; 

creates a more student-centered learning environment (students control the 

content);  

offers informal language reading. 

One of the objectives of such work was for the students to conduct group 

discussions. They discussed the topics they have chosen for their blogs. 

Each group posted at least five questions for discussion. Later, they used 

discussions as the framework for the oral group discussion; then for their 

oral presentations; and finally, for their written project work.  

Play Writing is a way to involve students into the process of creative 

writing 

after reading appropriate piece of literature. English learners need to use 

their English in productive settings to improve their communicative skills. 

One of the most fun ways to do this is by working on collaborative projects 

by developing writing skills as they get a more in-depth practical 

understand of playwriting.  

But what should teachers remember while using play writing?  

Freedom of Expression: According to Kenny, most writing classes focus on 

grammatical structure and correct form. There is less concentration on 

utilizing the creativity of the students. As a result, it can ―lead to 

dissonance and low motivational levels‖ as well as ―leave little room for 

the cultivation of views, opinions and ideas.‖ However, he thinks that 

creative writing activities have a direct connection to the learners‘ 

imaginations as these are allowing the learners to explore their ―interests 

and ideas in a spontaneous. Immediate and personal way [5].‖  

The use of the imagination: It is claimed that promoting the use of the 

imagination, the implementation of creative approaches, activities and tasks 

play a vital role in the development as a human being. If the teachers help 

the students to access their creative mind and promote self-expression, it 

will raise the students‘ motivational levels as well as encourage them in 

good learning habits.  

Emotional response: The major difference between creative writing and 

factual writing is creative writing can ignite an emotional response in 

learners and facilitating an emotional response can have a beneficial effect 

on learning.  

Connecting the known to the unknown: Creative writing can link pre-

existing knowledge with new ideas and unfamiliar linguistic structures.  

Creative writing breaks the monotony of the class. It brings fresh air in the 

classroom. It helps students to learn language with fun. The most important 

thing is that it boosts their morale. It gives them confidence that they can 

write plays and stories in English. Some benefits of creative writing for 

learners are that it aids language development at all levels, such as 

grammatical, vocabulary, phonology and discourse.  

It fosters ―playfulness‖ which encourages learners to take risks with the 

language, to explore it without fear of reproof; it tends to develop self-

confidence and self-esteem among learners; play writing leads to a 

corresponding growth in positive motivation [6].    

The aim of such work in our virtual classroom was not only to write the 

play itself, but also to prepare the advertisement for it in order to become 

the winner in the final lesson. This idea was fruitful in the field of team 

work and speaking class. So, the final result should be the oral presentation 

of the play and it helped to practice the persuasive skills due to the chosen 

book students read beforehand.  

The whole process was conducted in Google Classroom using Google docs 

and presentation. Google Meet was chosen as a source for oral 

communication and interaction.  

Inquiry projects involves a group of students investigating a worthy 

question, issue, problem, or idea.  

This type of the authentic project work that those working in the disciplines 

actually undertake to create or build knowledge. These projects involve 

serious engagement and investigation.  

The resources that we have used in our online lessons were the novels read 

by our students. Generally speaking, it was a research project followed by 

the Power Point presentations in the process of oral presentation. Students 
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needed not only to study the material given by the teacher, but also to 

present their findings and results of their research work properly.  

Day by day works: 

Diaries can be used not only as a long term works. In the case of day by 

day work this method can be a helpful tool as there is not a whole lot to 

prepare for this activity. Though, you could take some sample writing from 

blogs or online diaries to show your students. 

Moreover, by looking at samples, they will have a better idea of the types 

of sentence forms and informal writing styles that are typically seen in 

diary writing. 

 There are lots of good reasons for using learner diaries. Diaries 

provide a ―one to one‖ connection to students and allow them and the 

teacher to develop an individual relationship, which can be hard to do from 

the front of a classroom. 

 Learner diaries provide with some really valuable insights into what 

the students think of the lessons, what they understand and what problems 

they are having.  

 In every class teacher uses them with, the atmosphere and general 

leaning dynamics of the classroom greatly improves. The fact that they 

have a private and individual learning relationship with each student can 

have a very positive effect on student behaviour and class control.  

Another way to use Google Docs is to create Online Workbooks. The idea 

here is very simple. All the exercises could be done online should be done 

online. It helps teachers to save the sight by not looking through photos of 

exercises and especially homeworks done in the copybooks and sent to the 

teacher as the quality of those in most cases is bad.  

 You need just to create a google doc for each of your students or 

they can just upload word files to the Google Classroom. Sometimes 

students are allowed to save all their works in their own google disc and 

send the link to the teacher with access to proof and give feedback.  

 In conclusion, it is significant to say that there are not only 

advantages of working online. There are some disadvantages. One of them 

is the internet connection. Unfortunately, online learning process can not be 

100 percent easy as the speed of the Internet does not depend on the 

teachers or students.  

 Another minus of online teaching is bad time management and the 

lack of personal responsibility among the students. That is why now is the 

time to teach students in the frames of new paradigm of online education.  

 Teachers should be stressful and flexible all the time and it is not 

always possible. But if teachers change and open new horizons, everything 

is possible. Teachers are creative every day of their life and as Albert 

Einstein thought: ―Creativity is contagious, pass it on.‖ 
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Тҧлғаның дамуының барлық кезеңдерінде отбасы мен білім беру 

ҧйымдарының педагогикалық қоғамдастығын енгізу – білім беру 

сапасын арттырудың қажетті шарты 

 

Уменова Шарипа Алходжақызы  

№106 «Қайнарбҧлақ» ЖОББМ  

тарих пәнінің мҧғалімі  

Шымкент қаласы 

 

Аңдатпа 

          Ғылым мен техника, ақпараттық технология жедел қарқынмен 

дамыған ХХІ ғасырда білімін дамытпаған ел жаһандық ҿркениет 

кҿшінен кейін қалып қоятыны анық. Мектеп білім беру мекемесі 

ретінде бҽсекеге қабілетті жан-жақты ҥйлесімді дамыған тҧлғаны 

қалыптастыруда негізгі тҽрбиелік жҧмыстарды атқарады жҽне 

жетекшілік жасайды. Тҧлға қалыптастыруда саналы, білімді, ҧлттық 

https://louisem.com/59649/101-creativity-quotes
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қҧндылықтарды жас жеткіншек бойына дарыта тҽрбиелеу – отбасы, 

білім беру ҧйымдары мен қоғамдық оқу-тҽрбие орындарының бірден 

бір парызы, асыл мҧраты. Сондықтан отбасы мен білім беру 

ҧйымдарының педагогикалық қоғамдастығын қҧрып, бірлесе жҧмыс 

жасап – тҧлғаны оқу-тҽрбиелеуде білім беру сапасын арттырып 

нҽтижеге жету.  

  

Аннотация 

 

Очевидно, что страна, не развивающая знания в ХХІ веке, в котором 

развита наука и техника, информационные технологии, остро встает 

за лидером глобальной цивилизации. Руководит и осуществляет 

основную воспитательную работу в формировании всесторонне 

гармонично развитой личности, конкурентоспособной как 

образовательной организации школы. В рамках реализации 

государственной программы развития образования Республики 

Казахстан на 2011 – 2020 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113, в целях 

реализации государственной программы развития образования 

Республики Казахстан на 2011-2020 годы, утвержденной Указом 

Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113, в 

период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года проводится 

государственная программа развития образования Поэтому создание 

педагогического сообщества семьи и организаций образования, 

сотрудничество – повышение качества образования в учебно-

воспитательном процессе личности. 

 

Annotation 

 

It is obvious that a country that does not develop knowledge in the ХХІ 

century, in which science and technology and information technologies are 

developed, is acutely behind the leader of global civilization. Directs and 

carries out the main educational work in the formation of a 

comprehensively harmoniously developed personality, competitive as an 

educational organization of the school. In the framework of the state 

program of education development of the Republic of Kazakhstan for 2011 

– 2020, approved by presidential decree of the Republic of Kazakhstan 

dated 29 November 2010 № 1113, in order to implement the state program 

of education development of the Republic of Kazakhstan for 2011-2020, 

approved by presidential decree of the Republic of Kazakhstan dated 29 

November 2010 № 1113, during the period from 1 January 2011 to 31 

December 2011 the state program of education development So the 

creation of the educational community of family and educational 

institutions, cooperation – improving the quality of education in the 

educational process of the individual. 

              Отбасы – адам ҥшін ең жақын ҽлеуметтік орта жҽне ҿсіп-ҿнер, 

қанат қағар ҧясы, алтын бесігі. Отбасында бала алғаш рет ҿмірмен, 

қоршаған ортамен танысып, мінез-қҧлық нормаларын игереді. Бала 

ҿмірінің алғашқы кҥнінен бастап ата-ана ҿздерінің негізгі 

борыштарын яғни, баланы тҽрбиелеуге кіріседі. 

Қазақстан Республикасының Ата Заңының 27 бап 2-ші тармағында: 

«Балаларға қамқорлық жасау жҽне оларды тҽрбиелеу ата-ананың 

табиғи қҧқығы, ҽрі парызы деп, отбасы тҽрбиесінің аса жауапты 

екендігі атап кҿрсетілген».[1.1999.03.12.№3/2қаулысы.] Сондықтан 

ата-аналардың балалары алдында олардың денсаулығының дҧрыс 

жетіліп ҿсуін қамтамасыз ету, тҽрбие беру, білім беру, отбасы 

қҧндылықтарын жас ҧрпақтың бойына бала жастан сіңіруге қатысты 

міндеттерді орындауы, ал балалары алдында ата-анасын қамқорлыққа 

алып, сҥйеніш болуы, ҥлкенге қҧрмет кҿрсету міндеттерімен 

жалғасады. Осы міндеттерді бҥгінгі таңдағы отбасы тҽрбиесінде, 

қоғам, білім беру ҧйымдары жҽне ата-аналар алдындағы ҥлкен 

жауапкершілікпен қарау. Ҿйткені «Мҽңгілік Елдің» іргесін берік, 

керегесін кең, шаңырағын биік ететін ҧлттың басты қҧндылығы – 

ҿрелі ҧрпақ, ҧлағатты отбасы екені ақиқат.     

Отбасы тҽрбиесінің негізгі мҽні отбасындағы ҿзара ынтымақтастық 

пен тҥсіністік болып табылады. Ата-аналар да балаларының кҥн 

сайынғы ҽрекеттерін қадағалап жағдайларын біліп отырады. Оның 

біртҧтас ынтымақта болуы, береке бірлігі ең алдымен ата-ана 

мҥддесінің мҽні мен мағынасында, ҽке мен шешенің бір-біріне, 

балаларына, олардың достары мен жолдастарына деген қарым-

қатынасына байланысты болады. Бала жақсы адам болып ҿсуі ҥшін ол 

кҥн сайын отбасы мҥшелері арасындағы ең жарасымды, ең ҽділетті 

қарым-қатынастың куҽсі болуы керек. Ол ата-анасының ҿзіне қандай 

қамқоршы екенін кҿрумен қатар, олар бір-біріне де сондай қамқоршы, 
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сҥйеніш екенін сезінуі керек. Ҿз ата-анасын сыйлап, қҧрметтеп 

ҥйренген бала ҿзге ата-аналарды да қҧрметтей біледі, қашан да 

ҥлкендер алдында ҿзін дҧрыс ҧстап, қҧрмет пен қамқорлық таныта 

біледі. 

Бала мектепке барғаннан бастап отбасында жҽне мектепте бір 

мезгілде қатар тҽрбиелеу ҥдерісі жҥреді. Ал мектепте қоғамдық мінез-

қҧлықтар мен қоғам алдындағы ҿз міндеттерін орындау, отбасында 

бос уақытты кітап оқып білімін дамыту, ҿзінің сҥйікті ісімен 

айналысып ҥйреніп оның орындалу деңгейінде жауап берудің 

алғашқы тҽжірибелерін жинақтайды. Ата-ананың тҽрбиесі – бала 

мінезінің іргетасы. Сондықтан балаға ҿмірінің алғашқы жылдарынан 

бастап адамгершілік сезімдерін егудің орны бҿлек.  Тҧлғаның 

жастайынан бойға сіңген мінез есейгенде де де сақталады. Олай 

болса, тҧлғаны жҿргегінен ізгі адамгершілік мінез-қҧлықтарға баулуға 

ҽрбір ата-ана міндетті. 

Ата-ананың ҧстамсыздығы, ҧрыс жанжал, дҿрекіліктер бҽрі баланы 

бҧзады, оны теріс қылықтарға тҽрбиелейді. Егер бала ҥйде 

ҥлкендердің айтқанын бірден орындайтын болып ҥйретілмесе, ол 

мектепте де тіл алмайтын қырсық болуы мҥмкін. Жас жеткіншектің 

сҿзге қҧлақ қойғыш болып ҿсуі мектеп ҿмірінде де, ҥй тҧрмысында 

да, болашақ ҿмірі ҥшін де қажет. Жанҧяның ықпалы мен 

педагогикалық мҥмкіндіктері кҿптеген педагог ғалымдардың 

еңбектерінде кҿрініс тапқан.  Ҿзбектің ғалым-педагогі Н.Зуннун 

ҿзінің «Данышпандардың тҽрбие жайлы айтқан ойлары»,- деген  

еңбегінде ата-аналарға бала тҽрбиесінде бірқатар кеңестер берген. 

Онда ата-аналарға: 

Балаларыңызды бар ықыласыңызбен тҽрбиелеңіз. Таза жҥруге, 

ҥйлесімді киінуге жҽне жарасымды мінез-қҧлыққа ҥйретіңіз. 

Балаларыңызды жас кезінен бастап тҽрбиелеңіз, олардың пҽк, нҽзік 

кҿңілдеріне жарасымды мінез-қҧлықтың, адамгершіліктің, 

инабаттылықтың қандай екенін тҥсіндіріңіз. Керек болған кезде аздап 

қаталдау да мейірімділеу де болған жҿн. 

Балаңызды шектен тыс еркелетіп ҿсірмеңіз. Балаға деген мейірімділік, 

еркелету, жазалау ҿз кезегімен орын алып отыруы керек. Бірақ барлық 

нҽрсенің мҿлшерден артық болуы тҽрбиеге кері ҽсер етенінін 

ҧмытпағанымыз жҿн. Олардың сізге қарсы сҿйлеуіне жол бермеңіз. 

Ол ҥшін балалардан талап ете отырып, ҽруақытта ҿзіңізді талапқа сай 

ҧстай біліңіз. 

Балаңыз ҿскенде ҿз жҧмысыңызды, ҿнеріңізді кҿрсетіңіз. 

          Баланың тҧлғалық қасиеттерінің дамуында жанҧя тҽрбиесінің 

рҿлі туралы қазақ халқының ҧлы ақын дана ойшылы - Абай 

Қҧнанбайҧлы отбасында балаларға тҽрбие беру ҥшін ғасырлар бойы 

қалыптасқан ҥй-іші қатынастарының елеулі маңызы бар деп 

есептейді. Ата-аналарды сыйлау, оларға қҧрметпен қарау, ҥлкендерді 

қҧрметтеу. Ҽке мен ҧлдың, шеше мен қыздың арасындағы ҿте бір 

нҽзік жарасымды ҿзара қатынас инабаттылыққа, ізеттілікке 

тҽрбиелейді. 

Баланың отбасындағы ҿмірін жҽне іс-ҽрекетін ҧйымдастыруда кҥн 

тҽртібін жасау жҽне талап қоя білудің мҽні ерекше. Кҥн тҽртібі 

баланың еңбегі мен демалысының, парасаттылықпен бірге жас жҽне 

дербес ерекшелігіне сҽйкес ҿтуін қамтамасыз етуі тиіс. Отбасы 

мҥшелері бала бойында жақсы ҽдеттерді қалыптастыруды жҽне оның 

дҥниетанымы мен ҿмірлік бағыт-бағдары мен кҿзқарастарын дҧрыс 

қалыптастыруды мақсат тҧтады. 

Баланың кҥн тҽртібін ҧйымдастырудағы отбасының іс-ҽрекеті: 

кҥнделікті сабақ ҥлгерімін бақылау, сабақты себепсіз қалдырмауына 

атсалысу; 

оқуда ҥлгеруіне, достарымен қарым-қатынасының дҧрыс болуына 

кҿмектесу, жағдай туғызу; 

сынып жетекшісімен, мектеппен тығыз байланыс орнату; 

қызығушылығын дамыту, танымдық қасиеттерін кеңейту ҥшін 

ҥйірмелер мен факультеттерді таңдауына кҿмектесу; 

қоғамға пайдалы, алған білімін ҿмірде қолдана алуға, дағдыларды 

қалыптастыруға, ҿнімді еңбекке, имандылыққа, сауаттылыққа 

тҽрбиелеу. 

 Тҧлға болашағының негізі балалық шақта қаланады. Жанҧяда, мектеп 

жасына дейінгі оқыту ҽсерлі ҽрі кҥшті, есте ҧзақ сақталғыш болады. 

Сондықтан осы кезде меңгерілген білім, біліктілік пен дағды, мінез-

қҧлық берік қалыптасады, жеке тҧлғаның дамуына негіз болады жҽне 

адамзат ҧрпағына жанҧяның аса қҧнды ықпалы мен ҽсерін еш 

нҽрсенің кҥшімен салыстыруға болмайды. Сондай-ақ тҧлғаның 

қалыптасуында ата-ана тҽрбиесінің орнын ешнҽрсе толтыра алмайды.    
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Білім беру ҧйымы мен отбасы – балалық   жҽне жасҿспірім шақтағы 

тҧлға ҽлеуметтенуінің негізгі жҽне тең қҧқылы субьектілері. Отбасы 

мен мектептің қарым-қатынасы туралы айтқанда, бҧлардың тҽрибе 

ісінде ҿзара байланысы – бірін-бірі  толықтырып отыруы жҽне тығыз 

жҧмыс жасауын атап ҿткен жҿн. Бала ҥшін маңызды бҧл институт 

бірге отырып ҽрекет еткенде ғана жағымды жетістіктерге жетуге 

болады. Тҽрбие мен оқытудың маңызды міндеттері мен мақсаттарын 

шешуде ата-аналар ҿздерінің педагогикалық ҧжымның мҥшелері 

ретінде сезінуі жҽне сол тҧрғыдан балаға ықпал етуге тиіс. Ҿз 

тарапынан да мектепте тҽрбие обьектісі ретіндегі ҿз тҽрбиеленушісіне 

байланысты емес оның ата-анасына жҽне отбасының басқа 

мҥшелеріне назар аудару, ықпал ете білуі қажет.  

Мектеп – отбасы жҽне қоғамдық ҧйымдардың біріккен іс-ҽрекетін 

ҧйымдастырушы орталығы. Мектеп, отбасы жҽне қоғамдық 

мекемелердің тҽрбиелік іс-ҽрекетінің бірлігі білім беру жҥйелеріне 

қойылатын бірқатар талаптарды қанағаттандыратын мектептің жҥйелі 

жҧмысымен айқындалады. Мҧндай талаптарға: ғылыми негізділік, 

шығармашылық ізденіс, отбасылық тҽрбие нҽтижесінде 

жауапкершілік пен қызығушылық, ата-аналардың педагогикалық 

мҽдениетін мақсатты жҽне жҥйелі қалыптастыру жатады.[2.162б.] 

 Мектеп білім беру мекемесі ретінде бҽсекеге қабілетті жан-жақты 

ҥйлесімді дамыған тҧлғаны қалыптастыруда негізгі тҽрбиелік 

жҧмыстарды атқарады жҽне жетекшілік жасайды. Мектеп отбасының 

тҽрбиелік мҥмкіндіктерін кеңейтеді, тҽрбие ҥдерісіне қатысушы 

қызметкерлердің педагогикалық дайындығын қамтамасыз етеді. 

Ғылым мен техника, ақпараттық технология жедел қарқынмен 

дамыған ХХІ ғасырда білімін дамытпаған ел жаһандық ҿркениет 

кҿшінен кейін қалып қоятыны анық. Ҽрине, біздің мемлекетімізде 

білім беру жҥйесін ҽлемдік ҥрдістерге сай жаңаша ҧйымдастыру, 

реформалау бағытында нақтылы іс-ҽрекеттер жҥзеге асырылып 

жатыр. 

Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесін жаңартудың басты 

міндеті сапалы біліммен қамтамасыз ету, білім беру жҥйесінің барлық 

компоненттерін жеке тҧлғаны қоғам мен мемлекеттің болашақ 

табыстарымен сҽйкестендіру жҽне отандық білім беру жҥйесін заман 

талабына сай жаңаша ҧйымдастыру. Сондықтан қазіргі таңда халықты 

толғандыратын басты мҽселенің бірі де осы білім сапасы екені анық.   

К.Д.Ушинский: «Мҧғалім ҿзінің білімін ҥздіксіз кҿтеріп отырғанда 

ғана мҧғалім, оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мҧғалімдігі де 

жойылады»,-деген. Ендеше, білім сапасы мҧғалімнің біліктілігі мен 

қабілетіне тікелей байланысты. Бастауыш мектеп мҧғалімі - ерекше 

мҧғалім. Ол балалар мен ересектер ҽлемін ҧштастырушы. Ол енді 

қалыптасудағы сҽби психикасының терең қҧпияларын жете таниды, 

балаға білім бере алады, оны тҧлға – азамат болуға баулиды. 

Маңыздылық тҧрғысынан бастауыш мектеп мҧғалімінің еңбегін басқа 

кез келген ешбір еңбекпен салыстыруға болмайды, себебі мҧғалім 

тҿккен маңдай тердің жемісі – тҧлға. Мҧғалім лауазымының сипаты 

да оның осы ҽр оқушы, ҿсіп келе жатқан ҧрпақ, қоғам мен мемлекет 

алдындағы жауапкерлігімен анықталады.[3.381б.]  

 Педагог еңбегінің бҥгінгі нҽтижесі қаншама жоғары болса, біздің 

қоғамымыздың ертеңгі мҽртебесі де соншама жоғары болмақ. Сонау 

ҿткен заман ҿміріне кҿз жҥгіртсек, қатаң заңдылық байқалған: 

мҧғалім дҽрежесі – қоғам деңгейінің кҿрсеткіші. Адамзат ҿркениетінің 

даму тарихында қай елдің мектебі мен мҧғалімі жетілген, білімді 

болса, сол ел биік дҽрежелі жетістіктерімен танылған. Бҥгінгі 

заманауи жаңашыл ҧстаз болу – кҽсіби шеберлігі жоғары, 

жаңартылған ақпараттық инновациялық технологияларды игерген, 

дені сау, ой-ҿрісі жоғары дамыған жеке тҧлғаға ғылым негіздері мен 

адами қасиеттерді бойына дарыту, дҥниежҥзілік білім, ақпарат, 

ҽлемдік экономика кеңістігіне шығуына, жаһандық бҽсекеге 

қабілеттілік жағдайында ҿмір сҥруге тҽрбиелеу ҽрбіріміздің міндетіміз 

ҽрі жауапкершілігіміз. 

Тҧлға қалыптастыруда саналы, білімді, ҧлттық қҧндылықтарды жас 

жеткіншек бойына дарыта тҽрбиелеу – отбасы, білім беру ҧйымдары 

мен қоғамдық оқу-тҽрбие орындарының бірден бір парызы, асыл 

мҧраты. Тҽрбиенің бастауы болған отбасы мҥшелері тҽрбие мен оқу 

жоспарын іске асыруда мектептің ең басты одақтасы бола алады. 

Білім беру ҧйымдары отбасы мҥшелері ҿзара бірлесіп жҧмыс 

істегенде ғана ынтымақтастықпен қарым-қатынас болып, арада 

тҥсіністік пен ҥйлесімділік орнамақ. Себебі, баланың ҿмір сҥруге 

қҧштарлығының оянуы тҽлім-тҽрбиедегі бір жҥйелілікпен, ҿзін 

қоршаған ортамен, бірге оқыған қҧрбы-достарымен, олардың 

кҥнделікті іс-ҽрекетімен, сҿйлеген сҿзі, жҥріп-тҧруы тағы басқа 

қасиеттерімен байланысты. Орынды тҽрбие арқылы адам баласының 
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тағдыры шешіледі, оның білімді тҧлға болып қалыптасатынын, елдің 

берік тірегі болатынын кҿрсетеді. Ҧлы педагог В.А.Сухомлинский: 

«Тек ата-аналармен бірге жалпы кҥш-жігерді біріктіру арқылы ғана 

мҧғалімдер балаларға ҥлкен адамдық бақыт беруі мҥмкін» деген 

ҧтымды ойды айтқан.[4.78б.] Бҥгінгі таңда тҧлға тҽрбиесінде 

кездесетін келеңсіз жайыттардың алдын алу ҥшін ата-ана, мектеп, 

қоғамдық ҧйымдар қай кезде де бірлесе отырып жҧмыс жасауы керек. 

Адамның адамшылығы жақсы ата-ана мен білікті тҽрбиешіден. 

Білімді, ойлы ҧрпақ тҽрбиелегіміз келсе, ата-ана, мектеп пен бала 

ынтымақтастықта отырып, білім ордасындағы тҽрбие отбасында 

жалғасын табатындай етіп ҧштастыра білгеніміз жҿн. 

 Қазақтың зиялы қауым ҿкілі М.Жҧмабаевтың: «Тҽрбиедегі мақсат 

баланы тҽрбиешінің дҽл ҿзіндей етіп шығару емес, келешек ҿз 

заманына лайық қылып шығару» деп айтуы бала тҽрбиесіндегі ата-

ана, мектеп, қоғам алдында ҥлкен жауапкершіліктің тҧрғандығын 

дҽлелдейді. Ата-аналар балаларын тҽрбиелеу ісінде мектеппен қарым-

қатынас, тікелей байланыс жасауды басты міндетіміз деп есептеуі 

тиіс, ҿйткені олардың ҿз балаларын тҽрбиелеудегі жетістіктері сынып, 

мектеп ҧжымдарының оқу-тҽрбие жҧмысының нҽтижесіне 

байланысты. Бҧл жағдай оқу-тҽрбие процесінің мазмҧнын, сапасын 

жҽне тиімділігін жақсарту ҥшін отбасы мен мектептің ынтымақтасып 

жҧмыс жасау білім беру сапасын арттырудың бірден бір жолы. Ол 

ҥшін отбасы мен мектептің ҿзара ынтымақтастығын нығайту ҿте 

маңызды. Ал тҽрбие қоғамдық қҧбылыс болғандықтан, оны қоғам 

талаптарынан тыс ҧйымдастыру мҥмкін емес. Бҧл тҧста ҥштік одақ: 

мектеп,отбасы жҽне қоғамдық мекемелер жҧмысындағы ҿзара 

сабақтастық жҽне ынтымақтастық ҿз ҥйлесімін табуы тиіс. Сондықтан 

отбасы мен білім беру ҧйымдарының педагогикалық қоғамдастығын 

қҧрып, бірлесе жҧмыс жасап – тҧлғаны оқу-тҽрбиелеуде білім беру 

сапасын арттырып нҽтижеге жету. Мектептер – жҥйе қҧрушы 

ҽлеуметтік орталық ретінде, отбасы мен қоғам мҥддесін біріктіріп 

ҥйлестіретін, ҿз мҥддесін ҧжымдық жҽне қоғамдық міндеттермен 

қиыстыра отырып, оларды жеке-жеке бҿлініп кетуден қорғайтын 

тиімді қҧрал. 

Қоғамдастықтың дамуына ынтымақтастық пен кҽсіби 

қызығушылығын дамытуда серіктестердің жеке пікірі мен қатысуы 

маңызды екендігі туралы идеяға сҥйене отырып адамдарды біріктіру – 

сенімді қарым-қатынас қҧруға кҿмектеседі. Білім беру желілері мен 

желілік қоғамдастық: ата-аналар, мҽдени, діни қоғам ҿкілдері мен 

ҽлеуметтің қызығушылығының деңгейі бойынша жіктеледі жҽне 

жергілікті сипатта болады немесе қашықтықтан оқыту 

технологияларын пайдалану негізінде жҧмыс істейді.[5.8б.]  Қоғам 

қайраткері, ақын, жазушы М.Дулатҧлы: «Басқалармен тізелесуге, 

тартысуға, жарысуға оқу-білім керек... Жалғыз сҥйеніш, жалғыз ҥміт – 

оқуда. Теңдікке жетсек те, жҧрттығымызды сақтасақ та дҥниеде 

сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. 

Жақсылыққа бастайтын жарық жҧлдыз - оқу» екендігін 

айтқан.[6.130б.]  Мектепте – отбасымен, игілікті болашақ жолында 

ҿзара ынтымақтастық қоғамдастығының қызметі: жеке тҧлғаның оқу 

ҥлгеріміне қойылатын талаптарды арттырудың қажетті шарты 

екендігіне басымдық беру.  Бҥгінгі заманауи ҧстаздың алдындағы 

мақсат дайын ғана ақпарат беру емес, тҧлғаның ҿздігінен оқып-

ҥйренуі, ҿзіне қажетті білімді табуы, алған білімді ҿмірде қолдана 

білуі жҽне ҧтымды пайдалануы.  

Білім жҥйесінде экономикалық ынтымақтастық жҽне даму ҧйымы 

елдерінің стандартына біліктілігі мен қҧзіреттілік деңгейі сай келуі 

ҥшін бҽсекеге қабілетті сапалы білім жҽне саналы тҽрбие беруге 

қажетті жағдайлар жасалды.[7.5б.] Осы мақсатқа қол жеткізу ҽр 

мҧғалімнің сапалы жҧмысына, оқушының білімге деген уҽждемесіне 

жҽне ата-ананың қызығушылығына байланысты қалыптасады. 

Бҽсекеге қабілетті жас ҧрпақ қоғамның қозғаушы кҥші болуға тиіс.   

 Дегенмен, ҽлемдік ҿркениетке бет алған бҥгінгі қазақ елінің 

болашағы білім мен тҽрбие алауын жаққан мектеппен тікелей 

байланысты. Ҧлтымыздың ең асыл қазына-қҧндылығымыз ҧрпағымыз 

– ҧлттық бҽсекеге сай, интеллектуалды, дені сау, ой-ҿрісі жоғары 

дамыған, халықаралық деңгейге сҽйкес білімі бар, жеке тҧлғаны  

дамыта оқыту мен тҽрбиелеуде: отбасы, мектеп жҽне  ҧстаздар 

алдында сапалы нҽтижеге бағытталған білім беру мақсаты мен 

міндеттерін  ҥлкен жауапкершілікпен атқару талабы тҧр.   
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Профессиональное самообразование педагога. 

 

Ешниязова У. А. ГККП  

«Центр детского и юношеского творчества» 

г. Актобе  

 

Для профессиональной деятельности педагога сегодня 

недостаточно просто работать в образовательном учреждении и знать 

свой предмет. На современном уровне, для педагогической 

деятельности, необходимо постоянно обновлять и обогащать свой 

профессиональный потенциал. Сама жизнь, весной 2020 года 

обозначила проблему непрерывного педагогического образования как 

наиболее актуальную. Современная образовательная ситуация 

объективно требует становления педагога субъектом собственного 

профессионального развития. 

В. А. Сластенин профессиональное 

саморазвитие  рассматривает как процесс интеграции внешней 

профессиональной подготовки и внутреннего движения, личностного 

становления человека. Внешняя профессиональная подготовка задает 

содержание, формы, схемы профессиональной рефлексии, а 

внутреннее движение обеспечивает энергию, реализацию личностный 

смысл профессионального саморазвития. Внешняя подготовка и 

внутреннее движение являются составляющими процессами 

профессионального саморазвития. 

К числу механизмов, обеспечивающих профессиональное 

саморазвитие педагога, относятся: 

самосознание, ассоциированное с пониманием, признанием, 

принятием своего Я; 

самоопределение, показанное обозначением границ своего Я; 

самоактуализация, связанная с проявлением и высвобождением того, 

что заложено и сформировано в Я человека; 

 самореализация, представленная с выражением потенциала Я; 

 самодеятельность, которую человек осуществляет как субъект и в 

которой он объективирует и развертывает свое Я; 

саморегуляция, соединенная с управлением человеком различными 

сторонами своей личности и с их интеграцией; 

самостроительство, связанное с целенаправленным культивированием 

и развитием определенных (целостно значимых) способностей, сторон 

и качеств личности; 

самоидентификация, представленная с отождествлением и 

разотождествлением себя с какой-либо позицией, ролью; 

самооценка, связанная с соотнесением «себя актуального» и «себя 

потенциального» по различным шкалам [4, с. 366]. 

Повышение квалификации – условие жизни в современном мире. В 

наши дни невозможно один раз получить специальность, а потом 

только реализовывать свои знания и умения. Хороший специалист 

сегодня уже может оказаться невостребованным завтра. Чтобы 

оставаться профессионалом, требуется непрерывный процесс 

самообразования. Самый ценный капитал – внутренний, а не 

внешний. Если человек умеет действовать сообразно меняющемуся 

миру, он всегда добудет в нем необходимое. В этом и смысл 

личностной ориентации – то, что вложено в знания, способности и 

умения движущегося человека, оказывается дороже вложений в 

«недвижимость». Развивающийся специалист сумеет обрести и 

внешний капитал. 

Профессиональное самосовершенствование и самовоспитание 

педагога в принципе невозможно, если он сам не увидит пробелы в 

общепедагогических знаниях, в знаниях по преподаваемым основам 

науки, недостаточность своего педагогического инструментария. 

Приступая к работе по самовоспитанию и профессиональному 

самосовершенствованию, педагог должен иметь данные анализа своей 
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работы за определенный период, объективную их оценку и 

рекомендации коллег по улучшению своей деятельности. Опыт 

педагогов, добившихся заметных успехов в профессиональной 

деятельности путем систематической работы над собой, 

свидетельствует о том, что работу по самосовершенствованию надо 

начинать с углубленного анализа собственной педагогической 

практики, с установления причин, как успехов, так и неудач. 

Анализируя результаты и процесс собственной деятельности, педагог 

совершает рефлексию, без которой нет понимания закономерностей 

образовательного процесса, нет поступательного движения к 

педагогическому мастерству. 

Педагог, по словам А. Дистервега, «лишь до тех пор способен 

на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над 

своим собственным воспитанием и образованием» [2, c.74]. Если он 

не учится, не читает, не следит за научными достижениями в своей 

области и не внедряет их в практику, мало сказать что он отстает: он 

тянет назад, затрудняет решение задач, поставленных перед 

образовательным заведением, и хочет или не хочет, сопротивляется 

общему движению педагогического коллектива. Перекликаясь с 

«учителем русских учителей» - К.Д. Ушинским утверждавшим, что 

учитель живет до тех пор, пока учится, один из выдающихся ученых 

современности, академик Д.С. Лихачев, обращаясь к молодежи, 

писал: «Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и 

учились все крупнейшие ученые. Перестанешь учиться — не 

сможешь и учить. Ибо знания все растут и усложняются» [7, c.7]. 

Даже вождь пролетариата советского времени В.И.Ленин писал: 

«Учиться, учиться и еще раз учиться!» 

Профессия педагога предполагает непрерывное самообразование. 

Самообразование педагогов осуществляется не только через курсы 

повышения квалификации, но и самостоятельное штудирование 

научно-популярной литературы, работа с периодической печатью, 

методическая работа, участие в научно-практических конференциях, 

в профессиональных конкурсах. 

Однако каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не 

создается некий продукт, или нет каких-либо достижений. И в личном 

плане самообразования педагога обязательно должен быть список 

результатов, которые должны быть достигнуты за определенный срок. 

Каковы могут быть результаты самообразования педагога на 

некотором этапе? Самообразование непрерывно, но планировать его 

нужно поэтапно: 

- повышение качества преподавания предмета в процессе занятия 

(следует указать показатели, по которым будет определяться 

эффективность и качество); 

- разработанные или изданные методические пособия, статьи, 

учебники, программы, сценарии, исследования; 

- разработка новых форм, методов и приемов обучения; 

- доклады, выступления; 

- разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей; 

- разработка и проведение открытых занятий по собственным, 

новаторским технологиям; 

- создание комплектов педагогических разработок; ·проведение 

тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение 

опыта по исследуемой проблеме. 

      Результативными формами содействия самопознания и 

саморазвития являются: теоретические семинары, семинары-

практикумы, научно-практические семинары, индивидуальные 

консультации и помощь в построении индивидуальной программы 

саморазвития, деловые игры, специальные социально-

психологические тренинги и др. 

      Каждый педагог стремится самоутвердиться в своей 

профессиональной деятельности, поэтому так важно, чтобы эти 

процессы не становились демонстрацией индивидуализма, 

противопоставления себя другим. 

    Необходимо учить педагогов не только знаниям и дисциплинам, а 

мысленной деятельности. 
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ЖЕКЕ ТҦЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ЖАҢА 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

 Хусаинова Ботагоз Ауесхановна 

Қостанай облысы, Меңдікара ауданы 

«Меңдіқара ауданы әкімдігі білім бӛлімінің  

Введен орта мектебі»ММ   
 

Жеке тҧлғаны қалыптастыруда жаңа педагогикалық технологияларды 

пайдалану Тҽуелсіз ел тірегі – білімді ҧрпақ десек, жаңа дҽуірдің кҥн 

тҽртібінде тҧрған мҽселе - білім беру, ғылымды дамыту. Ҿркениет 

біткеннің ҿзегі, ғылым, тҽрбие екендігіне ешкімнің таласы жоқ. Осы 

орайда білім ордасы – мектеп, ал мектептің жаны – мҧғалімдердің 

басты міндеті – ҿз ҧлтының тарихын, мҽдениетін, тілін қастерлей 

жҽне оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани қҧндылықтарға 

ҧштастыра білетін тҧлға тҽрбиелеу. Мҧғалімдердің алдына қойылып 

отырған басты міндеттердің бірі – оқытудың ҽдіс – тҽсілдерін ҥнемі 

жетілдіріп отыру жҽне жаңа педагогикалық технологияны меңгеру. 

Осыған орай, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында 

«Білім беру жҥйесінің басым міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап кҿрсетілген. 

Жаңа педагогикалық технология – мҧғалімнің кҽсіби қызметін 

жаңартушы жҽне сатыланып жоспарланған нҽтижеге жетуге 

мҥмкіндік беретін іс – ҽрекеттер жиынтығы.  

     Жаңа технологияларда басты міндет – оқушының оқу – танымдық 

ҽрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету. 

Оқыту ҥрдісін жандандыру оқушылардың оқу материалының 

теориялық мазмҧнын игеру жҿніндегі еңбекті тиімді ҧйымдастыру 

жҽне олардың тҽжірибелік іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру 

болып табылады. Оқу ҥрдісінің тиімділігі мен сапасы мҧғалімнің 

ҽдістемелік дайындығы жҽне сабақ жҥргізу тҽсілдері мен ҽдістеріне, 

жаңа педагогикалық технологиялық технологияларды игерулеріне 

тікелей байланысты болады. Жаңа технологиялардың басты міндеті – 

оқушының оқу – танымдық ҽрекетін жандандыра отырып, алға қойған 

мақсатқа толықтай жету болып табылса, педагогикалық технология 

кҽсіптік қызметтің ерекше тҥрі болып есептеледі. Оқытудың жаңа 

технологияларын меңгеру мҧғалімнен орасан зор іскерлік пен 

шығармашылыққа негізделген ізденістерді қажет етеді. Осындай 

мақсат кҿздеген жҥйелі ізденістер мҧғалімнің жаңа технологияны 

меңгеріп, инновациялық жетілуіне ҽкеледі. Жаңа педагогикалық 

технологиямен жҧмыс істеу ҥшін тҿмендегідей алғышарттар керек: 

оқу ҥрдісін интенсивтендіруді жаппай қолға алу, оқушылардың 

сабақтастығын болдырмау шараларын кешенді тҥрде қарастыру, оның 

ғылыми – ҽдістемелік, оқыту – ҽдістемелік, ҧйымдастырушылық 

себептеріне ҥнемі талдау жасап, назарда ҧстау, жаңа буын 

оқулықтарының мазмҧнын зерттеп білу, пҽндік білім стандартымен 

жете танысу, білімді деңгейлеп беру технологиясын игеру арқылы 

оқушыларға білімді мемлекеттік стандарт деңгейінде игертуге қол 

жеткізу, оқу ҥрдісін ізгілендіру мен демократияландыруды ҥнемі 

басшылыққа алу.  Жаңа технологиялардың педагогикалық негізгі 

қағидалары:  - Балаға ізгілік тҧрғысынан қарау - Оқыту мен тҽрбиенің 

бірлігі - Баланың танымдық кҥшін қалыптастыру жҽне дамыту - 

Баланың ҿз бетімен ҽрекеттену ҽдістерін меңгерту - Баланың 

танымдық жҽне шығармашылық икемділігін дамыту - Ҽр оқушыны 

оның қабілеті мен мҥмкіндігіне орай оқыту - Барлық оқушылардың 

дамуы ҥшін жҥйелі жҧмыс істеу - Оқу ҥрдісін оқушының сезінуі  

Жаңа педагогикалық технологияны меңгеру барысында оқыту 

міндеттері жаңаша сипат алады. Олар: педагогикалық қызметтің 

ҿзекті мҽселелерін білу, оқу бағдарламасының тҥрлендірілген 

нҧсқауларын қарастыру, оқу модулін қҧрастыру, оқу жобаларының 

мазмҧнын анықтау, ҽр оқушыға арналған тапсырмалар қҧрастыру, 
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оқушылардың жаңа материалдарды меңгеруі бойынша деңгейленген 

жаттығулар жҥйесін жасау, оқу ҽрекетінің бағалау кҿрсеткіштерін 

анықтау. Педагогикалық технологияны игеруге қойылатын жаңа 

міндеттерді меңгеру оқытудың ең жоғары нҽтижесіне жетуге 

мҥмкіндік беретін оқу – тҽрбие ҥрдісін ҧтымды ҽрі ҥйлесімді жобалап, 

ҧйымдастырып басқаруды жҥзеге асыруға тікелей байланысты. Жаңа 

технология ҥрдістерінің талабы – оқушыларға білім беруде 

белгіленген мақсатқа жету, оқушылардың іс – ҽрекеті арқылы ойлау 

дағдыларын, оқу – танымдық іс – ҽрекетін белсендіре отырып, 

сабақтағы ҥш біріккен мақсатты жҥзеге асыруға қол жеткізу. Белгілі 

бір дҽрежеде оқу – танымдық іс – ҽрекетті белсендірудің қажеттігі 

туындайды. Мҧнда оқыту ҥрдісіндегі ҽдістемелік жҥйенің ҿзара 

байланысы негізінде оқу – танымдық іс – ҽрекет міндеттерін жҥзеге 

асырылуын талап етіледі. Қазіргі кезеңгі қоғам талабына сай оқытуда 

жаңа технологияны пайдалана отырып, оқушылардың оқу – танымдық 

іс – ҽрекетін белсендірудің шығармашыл ҽлеуетін кҿтерудің маңызы 

зор. Жаңа педагогикалық технология арқылы оқыту барысында 

оқушыларды тҧлға ретінде қалыптастыруға бірден – бір ҽсер етеді. 

Мҧғалім мен оқушылар бірлесіп оқи отырып, субъект – субъект 

ретінде болады. Мҧғалімнің рҿлі кҿбінесе оқу ҥрдісін 

ҧйымдастырушы топ басшысы, оқушылардың ынта – ықыласын 

белсенді етуші қалпында кҿрінеді. Жаңа технология оқушылардың ҿз 

ҿмір тҽжірибесіне, біліміне сҥйенулеріне негізделген. Сондықтанда 

олар ынтымақтастық педагогикасының жҥзеге асуына, бірлесіп 

«ҽрекет етуге», сабақта жайлы да жағымды психологиялық жағдай 

орнауына мҥмкіндік жасайды. Оқыту нҽтижесі оқушылардың бір – 

бірімен байланыс бірлігінен кҿрініп, оқушылар оқу нҽтижесінде бір – 

бірінің жауаптылығын сезінеді. Жаңа технология қолдануда 

практикалық тҧрғыда зерттеуші қажет ететін дидактика міндеттерінің 

бірінен саналады. Жаңа технологияны пайдалану мҧғалім мен 

оқушының қарым – қатынас жағдайын аса шеберлік, білімділік, 

демократиялық бағытта уақыт талабына сай таңдауды қалайды. 

Педагогикалық ҥрдісте жаңа технологияны енгізіп, пайдалану 

мҧғалімдерді шеберлік жағынан шыңдайды. Еліміз егемендік алып, 

қоғамдық ҿмірдің барлық саласында, соның ішінде, білім беруде 

жҥріп жатқан демократияландыру мен ізгілендіру, осы кезге дейінгі 

дағдарыстан шығаратын қуатты талпыныстарға жол ашты. Қазіргі 

кезде білім берудің жаңа жҥйесі жасалып, ҽлемдік білім беру 

кеңістігіне енуге бағыт алады. Осыған орай, қазіргі мектептерде оқу – 

тҽрбие ҥрдісіне енгізген жаңа педагогикалық технологиялар 

оқушыларды тиімді білім алу жолдарымен жҽне тҧлғаның жеке 

қалыптасуындағы іс – ҽрекеттеріне кең тҥрде қолданылуда.  

  

МАТЕМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА ЖАҢА 

АҚПАРАТТЫҚ ҚҦРАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

  Ибраева Айгуль Сайдахметовна 

Математика пәні мҧғалімі 

Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы  

Сарышаған кентіндегі  ЖОББМ 

 

Қазіргі кездегі ғылым мен техниканың даму деңгейі ҽрбір оқушыда 

сапалы жҽне терең білім іскерліктің болуын, олардың 

шығармашылықпен жҧмыс істеуін, ойлауға қабілетті болуын талап 

етеді. 

Математика пҽнін оқуыту процесінің негізгі мақсаты - арнайы 

педагогикалық ҽдістермен мақсаты жҥйелі тҥрде пайдаланып, 

оқушылардың шығармашылық ойлауын, ғылыми кҿз қарасы мен 

белсенділігін қалыптастыру, ҿз бетімен білім алу дағдыларын дамыту 

болып табылады. Оқушылардың ҿз бетімен жҧмысын қалыптастыру 

оқушының пҽнге деген қызығушылығынан жҽне қажеттілігінен 

туады. Ҿз білімін жетелеген оқушылардың ҿз бетімен жҧмыс істеу 

дағдысын дамытып, шығармашылық белсенділігін арттырады. 

Оқушылар оқыту барысында білім алады, ал содан соң оны қолдану 

ҽрі қарай шығармашылыққа ҥйлеседі. 

Алдымен математика сабағында оқушылардың шығармашылық 

қызметін қалыптастыруға бағыт беретін қҧралдарды таңдап алу қажет. 

 Қазіргі таңда білім саласы қызметкерлерінің алдында тҧрған басты 

мақсат – жана технологиялар арқылы білім мазмҧнын 

жаңарту.Сапалы білім беру қазіргі уақытта, білім алушылардың 

жҧмысын ҧйымдастыруда жаңа ҽдістер мен технологияларды кеңінен 

пайдалануды, білім беруді ақпараттандыруды талап етеді.Оқу - тҽрбие 

ҥрдісінде жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану сҿзсіз 
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білім сапасының артуына алып келеді, сондықтан жаңа технологияны 

ҽрбір ҧстаздың пайдалануы - ҿмір талабы. 

         Біріккен Ҧлттар ҧйымының шешімімен 

«ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» деп аталады. 

Компьютер – ақпаратты ҿңдеу қҧралы. Компьютердің мҥмкіндіктерін 

пайдалана отырып математика сабағында кҿрсету, тҥсіндіру, 

жаттықтыру, тҥзету жҽне бағалауды жҥзеге асыруға болады. 

Математика пҽні мҧғалімі педагогикалық жҧмыста белгілі бір 

нҽтижеге жетуді кҿздеп, компьютерлік техниканы математика пҽнін 

оқытуда тиімді пайдаланып, сапалы білім беруге қол жеткізуге 

болатындығы айқын. 

         «Компьютер – уақыт талабы» біз уақытымызды ҧтымды 

пайдаланамыз. Компьютер бізге зиян деп жатамыз, онымен жҧмыс 

істеп қолдана білсең еш зияндығы жоқ. Қазір жаңа заман. Біз бҽріміз 

компьютерді толықтай білуге тиіспіз.. 

        Жаңа информациялық технология қарқынды даму ҥстінде - 

осыған байланысты компьютерде еркін жҧмыс істеу, одан 

информацияны ала білу, оны ҿңдеу жҽне кҥнделікті істе пайдалану 

дамудың қажетті шарты болып табылады. Жаңа коммуникациялық 

технологияларды пайдаланудың басты мақсаты - оқушылардың оқу 

материалдарын толық меңгеруі ҥшін оқу материалдарының 

практикалық жағынан тиімді ҧсынылуына мҥмкіндік беру. 

Бҧл мақсаттарға жету жолында электрондық оқулықтар, тексеру 

программалары, оқыту программалары сияқты программалық ҿнімдер 

қызмет етеді. Білім саласында компьютер оқу ҥшін оқу қҧралы, ал 

мҧғалім ҥшін жҧмысшы болып табылады. 

         Жаңа ақпараттық технологиялар дегенiмiз – бiлiм беру iсiнде 

ақпараттарды даярлап, оны бiлiм алушыға беру процесі. 

Оқытудың ақпараттық технологиясы – білімді жаңаша беру 

мҥмкіндіктерін жасау (педагогикалық іс - ҽрекетті ҿзгерту), білімді 

қабылдау, білім сапасын бағалау, оқу - тҽрбие ҥрдісінде оқушының 

жеке тҧлғасын жан - жақты қалыптастыру ҥшін ақпараттық 

технологияның қосымшасы деп тҥсіну керек. 

Компьютер - бiлiм беру iсiндегi бҧрын шешiмiн таппай келген жаңа, 

тың дидактикалық мҥмкіндіктерді шешуге мҥмкiндiк беретін зор 

қҧрал. 

Бірақ ҽлі кҥнге дейін біз осы зор қҧралдың шексіз мҥмкiндiктерiнің 

оннан - бiрiн де пайдалана алмай отырмыз. 

Бҥгінгі таңда жас ҧрпаққа пҽнді тиімді ҧғындырудың бірі – жаңа 

технология негіздері болып табылады. Мҧндай жаңа технологияларды 

пайдаланып оқыту барысында оқытушыға қойылатын негізгі талап 

оқушының берген жауабын тҥзету, берілген тапсырманы орындау 

жолдарын кҿрсету, оқушыға ҿз ойын рет - ретімен толық жеткізуді 

ҥйрету болып табылады. 

            Қазіргі уақытта ҽрбір жаңа заманғы адам компьютерді біледі, 

оны жҧмыста да, ҥйде де қолданады. Компьютерлік 

технологиялардың жаңа заманғы ҽлемі бізге ҿте ҥлкен кҿлемді 

мҽселелерді шешуге мҥмкіндік береді, аз уақыт ішінде ақпараттың ҿте 

зор кҿлемін ҿңдеуге кҿмектеседі. 

           Ақпараттық технологияны пайдаланудың тҿмендегідей 

артықшылығы бар: білім мазмҧнының заман талабына сай болуы, 

болашақта қажетті білімді толығымен алу, білімді ҿздігімен меңгеру, 

ҿзін - ҿзі бағалай алуы, ҿз кҥшіне сенімділіктің болуы, ҿз жетістігін 

кҿре алуы, оқушыны ізденіске, шығармашылыққа бағыттайды. 

Осылайша ақпараттық технологияларды пайдаланып оқыту мынадай 

нҽтижелерге қол жеткізеді: 

 

- оқу материалын терең тҥсінуге; 

- оқу мотивациясының артуына; 

- алған білімнің ҧзақ уақыт есте сақталуына; 

 

Ал, ақпараттық технологияны қолдану оқушыға не береді? 

 Оқуға деген қызығушылығын арттырады 

 Кҿрнекті тҥрде тапсырмаларды орындай алады 

 Ғылыми - зерттеу жҧмыстарымен айналысуға кҿмектеседі 

 Уақытты ҥнемдейді 

 Қайталау мҥмкіндігін кеңейтеді 

 Орындаған жҧмыстарының қателерін 

бірден кҿруге мҥмкіншілік тудырады 

 

Менің математик ретінде ҿз алдыма қойған тағы бір мақсатым: 

«Оқытудың озық ақпараттық – иновациялық технологиялар 

ҽдістерінің тиімді жағын пайдаланып, математикалық білім жҥйесін 

дамытып, сапалы білім беру». 
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Жасалған жҧмыстарымның негізінде оқушының есептің берілгенін 

толық оқып шығуға дағдыландыру,теорияны білу, оны логикамен 

ҧштастыру, 

шапшаң ойлау қабілетін қалыптастыру,кҿру, есте сақтау қабілетін 

дамыту, 

есепті шығаруда тиімді жағын кҿруге баулу,пҽнге деген 

қызығушылығын арттыру бағытында кҿп жылдардан бергі 

педагогикалық жҧмыстарын жҥргізіп келемін. Іс тҽжірибемде 

ақпараттық технологияның барлық мҥмкіндіктерін пайдалана отырып, 

оқушылардың шығармашылық даралығын қалыптастыру ҥшін 

сабақта тҿмендегі іс - шараларды қолданудың маңызы зор екенін 

байқадым. 

•Оқушының дайындық деңгейін, ынтасын жҽне қабылдау 

жылдамдығын ескеру арқылы жаңа материалдарды меңгеруге 

байланысты оқытуды ҧйымдастыру жҽне оқыту процесіне жаңа 

ақпараттық технологияның мҥмкіндіктерін пайдалану. 

•Оқытудың жаңа ҽдістері мен формаларын (проблемалық, 

ҧйымдастырушылық іс - ҽрекетін компьютерлік ойындар жҽне т. б. ) 

сабақта жиі қолдану. 

•Проблемалық зерттеу, аналитикалық жҽне модельдеу ҽдістерін 

қолдану арқылы классикалық ҽдістерді жетілдіру. 

•Блок – схема, графиктер, диаграмма, карта т. б. 

Тірек – схема, кҿрнекіліктер жҽне анықтама қҧралдары. 

•Ойын арқылы оқыту. Сҿз жҧмбақ, ребустар. Логикалық есептер. 

Тестілеу жҽне бақылау. 

Қазіргі заман – математика ғылымының ҿте кең, жан-жақты тараған 

кезеңі. Ал талапқа сай математикалық мҽдениеттіліктің деңгейін 

ақпараттық қҧралдар арқылы  кҿтеру болып табылады. Оқушының 

білімін дамыту ҥшін жаңа ҧғым, жаңа ҥлгі, жаңа тҽсілдер керек деп 

ойлаймын. 

 

БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 

САУАТТЫЛЫҚ- МЕКТЕПТЕ 

 
Сагаш Батталова Рахимовна 

Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы 

Ақтҥбек ЖОББМ 

 

«Елбасының білім саласын жаңарту туралы бастамаларын іске 
асырудағы маңызды тетіктерінің бірі – функционалдық 
сауаттылықтың тҥсінігі болып табылады.  
Білім беру жҥйесіндегі ҿзгерістар қазіргі қоғам талабына сай 
жҥргізілуде.  
Біріншіден, еңбек нарығындағы ҿзгерістердің орын алуы. Ҿзгеріп 
жатқан ҿмірде кҽсіби шеберлік сынды сапа білім беру жҥйесінде 
орнығу керек.   
Екіншіден, жаһандық ақпараттандыру жҥруде. Міне осы ҿзгерістерге 
байланысты білім беру жҥйесіндегі функционалдық сауаттылық 
туралы кҿптеген  ойлар орын алуда. Қазіргі қоғамға 
постиндустриалды ҿмірдегі болып жатқан ҿзгерістерге тез бейімделу 
қабілеті бар азаматтар керек. Білім беру жҥйесі қазіргі  жағдайларды 
ескеріп, бітірушілердің  бойында функционавлдық сауаттылықты  
дамытуды кҿздеп, олардың ҿмір бойы білім алуына тҽрбиелеу 
керектігін алға қоюда. Қазіргі ҚР «Білім туралы» Заңның жеке тҧғаның 
жан-жақты дамуытуын кҿздейтінін атап кеткен жҿн. Осы сҧраныстың 
негізгі жауабы ретінде білім беруде функционалдық сауаттылықты 
дамыту негізі ой болмақ.  
Сауаттылық бірінші кезекте – білім алушылардың сауатты жазып, 
оқи алуы ғана емес, дҥниетанымда, адамдармен  қарым-қатынаста, 
кҽсіби ҿмірде, тҧлғалық ҿзін-ҿзі анықтауда орын алатын 
проблемаларды шеше алуын мақсат етеді. Ал бҧл ҥдерістің кіндігі – 
функционалдық сауаттылық, ҿйткені функционалдық сауаттылықтың 
негізгі тҥсінігі «білімнің негізінде күнделікті ӛмірде кездесетін 
жағдайлардың шешімін табу».  
Ҽлемдік білім кеңістігіне ену мақсатында елімізде білімнің жаңа 
жҥйесі қҧрылуда. Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев республика мектептеріндегі 
білім беру мен тҽрбие жҧмысын жақсартудағы қатаң талабы бҥкіл 
республикамыздың білім саласын жаңаша ҧйымдастыру міндетін 
қойып отыр. Кейінгі кезде қазақстан Республикасының білім беру 
жҥйесінде орын алып отырған оңды ҿзгерістер қуантарлық жайт. Бҧл  
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- Елбасының білім саласын жаңғарту туралы бастамаларын іске 
асырудағы маңызды тетіктердің бірі. 
 «Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жҿніндегі 

2012-2016 жылдарға арналған  ҧлттық  іс-қимыл жоспары» атты 

қҧжатында «тҧлғаның ең басты функционалдық сапалары белсенділік, 

шығармашыл тҧрғыда ойлауға жҽне шешім қабылдай алуға, кҽсіби 

жолын таңдай алуға қабілеттілік, ҿмір бойы білім алуға дайын тҧруы 

болып табылады» - деп кҿрсетілген. 

Сауаттылық ҧғымы – дҽстҥрлі тҥрде жеке тҧлғаның  грамматикалық 
нормаларға сай оқу, мен жазу дағдыларын игеру дҽрежесі. Ҧлттық 
мінез-қҧлқына сай – бірден-бір базалық кҿрсеткіштер мен ҽлеуметтік-
мҽдени дамуының бет-бейнесі болып табылады. Сауаттылық 
ҧғымының мазмҧны тарихи тҧрғыда қоғамдық талаптар мен 
индивидке койылатын талаптардың ең тҿменгі шектік деңгейінің  
ҿзгеруіне байланысты ҿзгеріске ҧшырады. Қазіргі кезеңде 
«функционалдық сауаттылық» ҧғымы мағынасы жан-жақты зерттеліп, 
қоғам дамуын тежеуші сауатсыздықты  жою мағынасында ғана емес, 
ҧғымдық мағынасы іс-ҽрекеттің нҽтижесі тҧрғысында сауатсыздықты 
жою механизмдері мен тҽсілдерін іздеу мҽселесі ретінде де 
қарастырылады. Қазіргі ақпаратталған жаңа қоғамда  «функционалдық 
сауаттылық» барлық қоғамдық деңгейлердің ҽрекет нҽтижесінің 
жетістік тҥйіні болмақ. Жаңа сипат «функционалдық сауаттылық» 
мағыналық тҧрғыда кеңейіп, мҽдениеттілік атрибуты дҽрежесіне дейін 
кҿтерілді. Функционалдық сауаттылық ҧғымы  ғылыми-техникалық 
талаптар мен ҽлеуметтік прогресс нҽтижесінде пайда болып, 
сағыналық тҧрғыда ҽмбебап сипатта ғана емес мҽденит-тарихи 
сипатта да қолданылады.  
Функционалдық сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары Қазақстан 
Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 
арналған Мемлекеттік бағдарламасында анықталған, басты  
мақсаттарының бірі – жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан 
Республикасының зияткерлік, дене бітімі жҽне рухани дамыған 
азаматын қалыптастыру, тез ҿзгеретін ҽлемде оның табысты болуын 

қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттілігін қанағаттандыру болып 
табылады.  
Қазақтың ҧлы зиялылары, ағартушылары, ақын-жыраулары мен 
ғҧлама ойшылдарының білім беру ерекшіліктері туралы қҧнды ой-
пікірлері мен кҿзқарастарының бҥгінгі кҥн талаптарына сҽйкес 
келетінін аңғара аламыз. А.Қҧнанбаев, С.Торайғыров, Ы.Алтынсарин, 
Ш.Уалиханов, А.Байтҧрсынов, Ш.Қҧдайбердиев, М.Жҧмабаев, 
Ж.Аймауытов, С.Кҿбеев, М.Дулатов, Б.Майлин, І.Жнансҥгіров, 
С.Сейфуллин еңбектерінде болашақ ҧрпақтың сауатты, мҽдениетті, 
білімді болу керектігін арқау еткенін кҿреміз.  
Сауатсыздық пен қараңғылдықты жою жҽне алдын алу,  білім беруді 
дамыту жайлы Ж.Е.Ҿтебалиева, В.А.Қҧманаев, Ш.К.Беткенбаева, 
Н.С. Мышко еңбектерінде жан-жақты  зерттеледі.  
Қазіргі заман қоғамының талап-сҧраныстарына сҽйкес адамдардың 
функционалдық сауаттылығына қойылатын жаңа талаптар 
П.Терешкович пен С.Крупниктің еңбектерінде қарастырылған. 
Функционалдық сауаттылық мҽселесі білім беру философиясы 
деңгейінде қарастырылады. (Б.С.Гершунский, В.В.Мацкевич, 
С.А.Крупник). 
Т.И.Акатова тілдік функционалдық сауаттылықты студенттердің 
тілдік мҽдениетімен ҿзара байланыста; Л.И.Перминова, О.Е.Лебедев 
т.с.с.. оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 
технологиясын; Л.Н.Полищук орта арнайы білім беру мекемелерінде 
технологиялық типті функционалдық сауаттылықты қалыптастыру; 
П.И.Фролова гуманитарлық пҽндерді оқыту ҥрдісінде техникалық 
жоғары оқу орындары студенттерінің оқу-танымдық 
қҧзыреттіліктерін дамытудың негізі ретінде функционалдық 
сауаттылықты қалыптастыруды қарастырады. Мектептегі білім беру 
жағдайындағы функционалдық сауаттылық соңғы жылдарда 
зерттеулер объектісіне айналды.          Мысалы, Н.Н.Сметанникова 
фукнционалдық сауаттылықты оқуға ҥйренудің стратегиялық 
тҽсілдері шеңберінде зерттейді. М.И.Губанова, Е.П. Лебедева 
функционалдық сауаттылықты қалыптастыру мҽселелерін зерделей 
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келе, мектептің кіші буын оқушыларын оқыту ҥрдісіндегі тиісті 
мазмҧнды енгізудің  перспективасын ашты. С.Г.Вершловский, 
М.Д.Матюшкин социологиялық зерттеулерді жҥргізудің негізінде 
қазіргі заманғы мектепті бітірушілердің  функционалдық сауаттылық 
деңгейін талдайды. 
Дегенмен  жекелеген пҽндерді оқыту кезінде функционалдық 
сауаттылықты қалыптастыру мҽселесі бойынша  нҽтижелері 
мектептегі білім берудің мазмҧнына ҽлі жаппай енгізілмеген бары-
жоғы бірнеше ғана еңбектер бар. Оларды атап ҿтсек, қазақстандық 
зерттеушілер А.Ж.Мырзалинова, Ж.Ж.Ордабаева, А.К.Рауандина 
оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту мҽселесін қазақ 
тілінде оқытатын мектептерді физиканы, орыс тілін оқыту, орыс тілін 
оқытатын мектептерде қазақ тілін оқыту барысында қарастырады. 
Отандық ғалым Рауандина Айтжамал Қалкенқызы ҿз еңбегінде 
функционалды сауаттылық тҧлғаның белгілі бір мҽдени ортада ҿмір 
сҥруі ҥшін қажетті деп саналатын жҽне оның ҽлеуметтік қарым-
қатынас жасауын қамтамасыз ететін білім, білік дағдылардың 
жиынтығы деп атайды. Сондай-ақ ғалым тҧлғаның оқып, тҥсінуін, 
қарапайым қысқа мҽтіндерді қҧрастыра алуын тілдік сауаттылыққа 
жатқызады. Яғни сауаттылық тҧлғаның тҧрақты қасиеті болып 
табылса, функционалдық сауаттылық сол тҧлғаның бойында белгілі  
бір нақты жағдаяттарда кҿрініс табылады. Демек функционалды 
сауаттылыққа оқушы нақты білім алу кезеңдерінен ҿткеннен кейін 
ғана қол жеткізеді. Бҧл жерде білім белгілі бір сауаттылық деңгейін 
қамтамасыз ететін қҧрал жҽне іс-ҽрекеттер аясы ретінде 
қарастырылып отыр. 
Жалпы алғанды, Ҧлттық жоспарды жҥйелі жҽне одан ҽрі іске асыру 
Қазақстанның ҧлттық білім беру жҥйесінің бҽсекеге қабілеттілігін 
жҽне  функционалдық сауаттылығының дамуына мҥмкіндік береді.  
Білім берудегі сауаттылық мҽселесі, біріншіден, нақты бір елдегі 
халықтың ҽлеуметтік жағдайына, екіншіден, мемлекеттің 
экономикалық дамуына, ҥшіншіден, елдегі мҽдени ахуалға тҽуелді 
болатындығы айқын. Бҥгінгі ҿркениеттің дамуы деңгейі білімділік пен 

сауаттылық ҧғымдарының мазмҧны мен оны  тҥсіндірудің сара 
жолдарын қажет етіп отыр.  
Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру қазіргі таңда оқыту 
жҥйесіне қойылып отырған ҽлеуметтік сҧраныс талаптарымен сай 
келу ҥшін бастауыш сыныптардын бастап оқу, жазу сауаттылығын, 
жаратылыстану ғылымындағы сауаттылығын, математикалық 
сауаттылығын, компьютерлік сауаттылығын, денсаулық мҽселесіндегі 
сауаттылықты, қҧқықтық сауаттылығын қалыптыруға бағытталған 
арнайы жҧмыс арқылы оң нҽтижелерге қол жеткізуге болады.  
Жалпы алғанда, Ҧлттық жоспарды жҥйелі жҽне одан ҽрі іске асыру 
Қазақстанның Ҧлттық білім беру жҥйесінің бҽсекеге қабілеттілігін 
жҽне функционалдық сауаттылығының дамуына мҥмкіндік беріп, 
тҿмендегідей нҽтиже кҥтеді: 
1. Ғылыми зерттеу жағынан қамтамасыз етеді 
2. Білім беру мазмҧны жаңартады. 
3. Оқу-ҽдістемелікпен қамтамасыз етеді. 
4. Мектеп оқушыларының білім сапасын бағалау жҽне оған 
мониторин гжҥргізу жҥйесі енгізіледі. 
5. Материалдық-техникалық базасы жаңартылып, нығайтылады.  
 Бҧдан тҥйетін ой Елбасының бастамасын ҿмірге келген 
«Функционалдық сауаттылық бойынша  Ҧлттық жоспардың» маңызы – 
оқушылардың білімдерін ҿмірде тиімді қолдануға ҥйрету. Қазіргі 
таңда балаға ҿзіне қажетті білімді ҿзі таңдап, алған білімдерін ҿмірде 
пайдалана алатындай шешім қабылдауға мҥмкіндік берілуі керек. Осы 
тҧрғыда, білім мазмҧнын жаңарту мҽселесі алға шығып отыр.  
 
ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ- КОММУНИКАТИВТІК 

ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ 

Жумабекова Тогжан Орынкулкызы 

Информатика пәні мҧғалімі 

Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы 

«Ә.Бӛкейхан атындағы ЖББО 

 ( мектеп жанындағы интернатымен) базасындағы 
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Тірек мектебі (РО)» КММ 

 

Білім беруді ақпараттандыру – жаңа технологияны пайдалану арқылы 

дамыта оқыту, дара тҧлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жҥзеге 

асырады. «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен 

байланысты ҽлемдік стандартқа сай мҥдделі жаңа білім беру ҿте 

қажет» деп, Елбасы атап кҿрсеткендей жас ҧрпаққа білім беру 

жолында ақпараттық технологияны, яғни компьютерді оқу ҥрдісінде 

оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. Ақпараттық –

коммуникативтік технология ақпараттық қҧралдармен  жҧмыс істеуге, 

оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық 

оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жҧмыс 

істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. 

Ақпараттық ҽдістемелік материалдар коммуникативтік байланыс 

қҧралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді кҿздейді. 

Ақпараттық – коммуникативтік технологиялардың келешек ҧрпақтың 

жанжақты білім алуына, іскер ҽрі талантты, шығармашылығы мол, 

еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай 

жасау ҥшін де тигізер пайдасы аса мол. Барлық пҽндерде сабақта 

ақпараттық – коммуникативтік технология қҧралдары оқушыларға 

жаңа ақпарат кҿздеріне жол ашады, жеке жҧмыс пен білім алудың 

нҽтижелілігін, тиімділігін кҿтереді, кҽсіби дағдыларды қабылдау жҽне 

бекіту ҥшін мҥмкіндіктер береді, қашықтықтан оқытудың жаңа 

тҥрлері мен ҽдістерін жҥзеге асыруға мҥмкіндіктер ҧсынады. 

Ақпараттық – коммуникативтік технология – оқытушы 

жҧмыстарының ҽдістері мен ҧйымдастыру тҥрлерін тҥбегейлі 

ҿзгертуге, оқушылардың жеке қабілеттілігін дамытуға, оқудағы 

пҽнаралық байланысты кҥшейтуге, оқу ҥрдісін ҧйымдастыруды ҥнемі 

жаңартып отыруға мҥмкіндік береді. Жаңа ақпараттық технологиялар 

дегенiмiз – бiлiм беру iсiнде ақпараттарды даярлап, оны бiлiм 

алушыға беру ҥрдісі болып табылады. Ақпараттық – коммуникативтік 

технологияны  сабақтарыға енгізуге алдымызға жаңа бағыттағы 

мақсаттар қойылды: 

Оқу-әдістемелік электронды кешендер құру  

Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану; Инновациялық ҽдістерді 

пайдалану, қҧралдар жасау Қашықтықтан оқыту (Internet желісі) 

барысында ҿздігінен қосымша білім алуды қамтамасыз ету. Іс 

тҽжірибеде ақпараттық технологияның барлық мҥмкіндіктерін 

пайдалана отырып, оқушылардың шығармашылық даралығын 

қалыптастыру ҥшін сабақта тҿмендегі іс-шараларды қолданудың 

маңызы зор екенін  байқадым.  Оқушының дайындық деңгейін, 

ынтасын жҽне қабылдау жылдамдығын ескеру арқылы жаңа 

материалдарды меңгеруге байланысты оқытуды ҧйымдастыру жҽне 

оқыту ҥрдісіне жаңа ақпараттық технологияның мҥмкіндіктерін 

пайдалану. Оқытудың жаңа ҽдістері мен тҥрлерін (проблемалық, 

ҧйымдастырушылық іс-ҽрекетін компьютерлік ойындар жҽне т.б.) 

сабақта жиі қолдану. Проблемалық зерттеу, аналитикалық жҽне 

модельдеу ҽдістерін қолдану арқылы классикалық ҽдістерді жетілдіру. 

Жаңа ақпараттық технология қҧралдарын пайдалану арқылы оқу 

процесінің  материалдық – техникалық базасын жетілдіру. 

Интерактивтік оқыту технологиясы– бҧл ҧжымдық, ҿзін-ҿзі 

толықтыратын, барлық қатысушылардың ҿзара ҽрекетіне негізделген, 

оқу ҥрдісіне оқушының қатыспай қалуы мҥмкін болмайтын оқыту 

ҥрдісін ҧйымдастыру болып табылады. Интерактивтік оқыту – бҧл, ең 

алдымен білім алушы мен оқытушының қарым қатынасы тікелей 

жҥзеге асатын сҧхбаттасып оқыту болып табылады. Сабақтағы 

интерактивтік ҽрекет ҿзара тҥсіністікке, ҿзара ҽрекетке, қатысушының 

ҽрқайсысына қажет есепті бірлесіп шешуге алып келетін – 

ҧйымдастыру жҽне сҧхбаттасып қарым-қатынас жасауды дамытуды 

ҧсынады. Интерактив бір кҿзқарастың немесе бір ғана сҿйлеушінің 

басым болуы жағдайын болдырмайды. Сҧхбаттасып оқыту барысында 

оқушылар сыни ойлауды, тиісті ақпарат пен белгілі жағдайды талдау 

негізінде кҥрделі мҽселелерді шешуді, балама кҿзқарастарды 

салыстыруды, ақылды шешімдер қабылдауды, дискуссияға қатысуды, 

басқа адамдармен тиімді қарым-қатынас жасауды ҥйренеді. Ол ҥшін 

сабақта жекелей, жҧптық жҽне топтық жҧмыс ҧйымдастырылады, 

зерттеу жҧмыстары, рҿлдік ойындар қолданылады, қҧжаттармен жҽне 

тҥрлі ақпарат кҿздерімен жҧмыс жасайды. Ҽр оқытушы сабақ ҿткізген 

кезде оқушыларға сапалы білім беру ҥшін жаңа технологияларды 

пайдалана отырып, сонымен қатар компьютерді, интерактивті тақтаны 

қолдану арқылы білім берсе, оқушылардың қызығушылығы арта 

тҥсері анық. Интерактивті тақта – топтағы оқушылардың барлығын 

оқыту ҥшін қҧнды қҧрал. Бҧл оқытушы жаңа материалды ҿте 
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қызықты жҽне қарқынды етіп тҥсіндіруге кҿмектесетін кҿзге кҿрінетін 

қҧнды қҧрал. Оның ақпаратты тҥрлі мультимедиялық ресурстар 

кҿмегі арқылы танысуға мҥмкіндігі зор. Ол сызбаларды тҥсіндіруді 

жеңілдетіп, қиын мҽселелерді шешуге кҿмектесе алады. Оқытушылар 

ҿздерінің жаңа ойларын, идеяларын ҽсерлі, тартымды етіп кҿрсету 

ҥшін осы тақтаны қолданса мақсаттарына жетеді. Бҧл тақтада 

оқытушылармен жаңа материалдарды бірігіп талдауға мҥмкіндігі зор. 

Зерттеулер кҿрсеткендей, тҥрлі ресурстарды, қызықтыруларды 

ҧлғайта отырып қолданса, оқытушылар ҥшін де, оқушылар ҥшін де 

интерактивті тақта сабақты қызықты ететіні анықталды. Интерактивті 

тақтамен дҧрыс жҧмыс жасаса, оқушылардың білімдерін тексере де 

алады. Интерактивті тақта топтағы барлық оқушылардың басты 

назарына айналады. Ал егер де керекті материалдардың барлығы 

алдын ала дайындалып, тҥсінуге оңай болса, сабақтың жақсы 

қарқынды ҿтуін қамтамасыз етеді. Жаңа сабақты тҥсіндіру барысында 

сабақтың мазмҧнын дайын кҥйінде бермеуге тырысамын. 

Оқушылардың ҿздігінен танып – білу дағдыларын қалыптастыра 

отырып, жаңа тақырып бойынша анықтама, ережелерді ҿздері 

қҧрастырып тҧжырымдай білуіне жетелеймін. Ол ҥшін оқытудың 

интерактивті ҽдіс –тҽсілдерін сабақта қолданамын. Олар: ¨  Жеке 

шығармашылық тапсырмалар, жобалар. ¨  Тірек – сызба, 

кҿрнекіліктер жҽне анықтама қҧралдары. ¨  Ойын арқылы оқыту. ¨  

Сҿзжҧмбақ,  бейнесҿздер. ¨  Логикалық тапсырмалар мен деңгейлік 

жаттығулар.   

¨  Тестілеу жҽне бақылау. Интерактивті оқыту моделін пайдалану – 

ҿмірлік жағжаяттарды модельдеуді, рҿлдік ойындарды қолдануды, 

мҽселені бірлесіп шешуді қарастырады. Оқу процесінің қандайда бір 

қатысушысын немесе идеяны ерекшелеуді шектейді. Интерактивті 

тақтамен жҧмыс істеудің артықшылықтары: 1. Бағдарлама бойынша 

барлық топ оқушыларына қолайлы;  2. Web-сайттарды, басқа да 

қҧралдарды қолдана отырып, жаңа материалдарды тҥсіндіруге, 

меңгеруге қолайлы;  3. Берілген материалды ҽсерлі жеткізуге жҽне 

оны топтағы оқушылары арасында талқылауға ҥлкен мҥмкіндіктер 

туғызады;  4. Интерактивті тақта топтағы барлық оқушылардың басты 

назарына айналуына байланысты орталықтан демонстрациялауға 

қолайлы жағдай туғыза алады;  5. Оқытушының, оқушының да 

шабытын, қызығушылығын арттырып, сабақты тартымды ҿткізуге 

ынталандырады;  6. Оқушы алдына жаңа материалды жанды тҥрде 

кҿрсете отырып, танымдық қабілетін арттыруға мҥмкіндік алады.  

Қазақстандық білім берудің ҿзіндік ҧлттық ҥлгісі мен жаңа 

мазмҧндағы жҥйесінің басты міндеті – қазіргі заманғы ғылым мен 

тҽжірибенің жетістіктері негізінде алынған білімді қажет жағдайда 

пайдалану икемділігін меңгерген, ҿз бетінше дҧрыс, тиімді шешімдер 

қабылдайтын, бҽсекеге қабілетті жеке тҧлғаны қалыптастыру болып 

табылады. Бҧл міндетті жҥзеге асыру оқушыны іс ҽрекетті атқарушы 

объектіден нҽтижесінде жеке тҧлғаның ҿз ісін ҿзі басқаруға, 

орындауға қабілетті субьектіге кҿшіру арқылы мҥмкін болады. Білім 

беру жҥйесіне жаңа инновациялық технологияларды енгізу арқылы 

оқыту ҥрдісін жетілдіру, оқушының танымдық қабілетін дамыту 

саналы деңгейге кҿтеру – бҥгінгі кҥнгі кҥрделі мҽселе. Білімді жеке 

тҧлғаға бағыттау, оқушының ҿзін-ҿзі тануы, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуі, ақыл-

ойын дамытуы, яғни, жан-жақты дамыған жеке тҧлға тҽрбиелеу 

мҧғалімдер алдына тың міндеттерді жҥктеп, жаңашыл іс-ҽрекетке 

жетелейді. Инновациялық тҧрғыдан жҧмыстану білім беру жҥйесін 

ақпараттандырумен тығыз байланысты. Білім беруді ақпараттандыру 

дамуының жаңа кезеңінің ерекшелігі – бҧл проблеманың 

инструментальдық емес, мазмҧндық аспектілерінің басымдылығында 

жҽне олардың шешілуінен білім сапалығы, оның ҽлеуметтік 

мҽнділігінің орны анықталады. Психологтардың зерттеулеріне 

сҥйенсек, ойлау стилі бастауыш сыныптан-ақ  оқушыларда жете 

қалыптаса бастайды. Оқушылардың бастауыш мектепте қазіргі 

ақпараттық технологияларды адамзат іс-ҽрекетінің тҥрлі салаларында 

қолдана білудің қажетті дағдыларын игеріп ҥлгеруіне мҥмкіндік 

туады. Оқытудың ақпараттық технологиясын оқу ҥрдісінде тиімді 

қолдану ҥшін бастауыш сынып оқушыларының оқу іс-ҽрекеті, 

психологиялық, тҧлғалық, ҽлеуметтік жҽне физиологиялық даму 

ерекшеліктерін есепке алу керек. Ақпараттық технология арқылы 

білім беру ҥрдісін ҧйымдастыру бастауыш сынып оқушыларының оқу 

материаларын жеңіл меңгеруін, компьютерде жҧмыс істеу 

дағдыларымен қарулануын жҥзеге асырады (оқу іс-ҽрекетіндегі 

ерекшелік). Ақпараттық технологияны мектепте қолдану бастауыш 

сынып оқушыларының білуге, оқуға қҧштарлығы, танымдық 

қызығушылығы, қиялы, логикалық ойлауы мен есте сақтау 

қабілеттерінің дамуына ҥлкен септігін тигізеді. Бастауыш мектептің 
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бағдарламасы баланың жеке тҧлғасын қалыптастыруға, оның ҿзіндік 

оқу-танымдық ҽрекетін дамытуға бағытталған. Бастауыш сынып 

оқушыларының  ҿз мҥмкіндігін кҿрсете білуі ҥшін  ақпаратты ҿзіндік 

іздеу, жоспарлау, бҿлшектеу, біріктіру, суреттеу, жалғастыру жҽне 

тиімді пайдалану, ҿз іс-ҽрекетінің дҧрыстығын тексеріп бақылау 

икемділігін бойына сіңіру ҽлдеқайда маңызды да кҥрделі. 

Компьютерлік техникамен жҧмыс жасау кезінде ескерілуге тиісті 

гигиеналық, эргономикалық талаптардың сақталуы мен ҽрбір 

оқушының денсаулығы туралы ақпараттарды бастауыш сыныптағы 

білім беру ҥрдісін ҧйымдастырушы ҥнемі есте ҧстауы қажет . 

Ақпараттық технологияны бастауыш сыныпта қолдану барысында 

оқушылардың оқу икемділігі дамиды. Шығармашылық оқу икемділігі, 

ҿзіндік жҧмыс жасауды жоспарлау, бақылау, бағалау икемділіктері 

дамып, ҿзіндік ойлау икемділігі ҿрбіп, компьютер арқылы оқу 

материалдарын, оқыту жҽне бақылау  бағдарламаларын іске қосу, 

орындау дағдылары қалыптасып, компьютерлік стандартты 

бағдарламалармен, электрондық оқу басылымымен жҧмыс жасау 

икемділіктері жетіле тҥседі.Ақпараттық технологияны қолдануға 

негізделген қазіргі білімнің парадигмасы ҿз бетімен дамып, ҿзҿзін 

тежей алатын шығармашыл, жан-жақты біліммен, мҽнді 

қызығушылықпен жҽне дҽстҥрлі емес жағдаяттарда жауапты шешім 

қабылдай алатын ҥздіксіз дамыған ақпараттық қоғамда ҿз орнын таба 

білетін жеке тҧлға тҥріндегі нҽтижеге бағдарланғандығында. Сол 

себепті қҧзыреттілікке бағдарланған оқу ҥрдісін бастауыш сыныптан 

бастап қолдану ҿз нҽтижесін беретіні сҿзсіз   Қазіргі заман талабына 

сай адамдардың мҽлімет алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық-

коммуникативтік технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, 

жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды 

қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Келешек қоғамымыздың 

мҥшелері – жастардың бойында ақпараттық мҽдениетті қалыптастыру 

қоғамның алдында тҧрған ең басты міндет.  Қорыта келгенде, қазіргі 

кездегі жалпы білім беретін мектептердегі оқу-тҽрбие ҥрдісінде 

ҽлеуметтік сҧраныс технология деңгейінің жетістігін талап етеді, яғни 

оқыту мен тҽрбиелеудің мазмҧнын модернизациялау деңгейінен 

(бағдарлама, оқулық, оқу курстары) ҿтіп, екінші саты-ақпараттық 

технология деңгейіне кҿтерілу. Ақпараттық технологияны 

қолданудың тиімді жақтарын зерттей отырып, ҥздіксіз жҥйелі жҧмыс 

жасау – білім субъектілерін дамытуда ҥлкен нҽтижелерге жеткізеді, 

сонымен қатар білім сапасын да арттырады.  

 Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған  даму бағдарламасы. 2. Қазақстан Республикасы 

жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

Астана, 2010 жыл.  3. «Қазақстан мектебі. №6, 2006 жыл. 

 

ЖАҢА БІЛІМ БЕРУ НӘТИЖЕСІНДЕ ИНТЕРБЕЛСЕНДІ 

ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ 

 

Муттахиқызы Гҥлжан 

Бастауыш сынып мҧғалімі 

Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы  

«Шетпе гимназиясы» ММ 

      

В работе рассмотрены основные особенности использования 

интерактивных  методов  обучения     

  The main features of using in this work is interactive teaching 

methods   

Ҽлемдік бҽсекелестік заманында ҽрбір адамның білім сапасын, 

қабілеттік деңгейін, іскерлік мҥмкіндігін анықтайтын адам 

ресурстарын дамыту мҽселесі кҥн тҽртібіне ҿткір қойылып, адамның 

білімі мен біліктілігі қазіргі кезеңде мемлекеттердің бҽсекеге 

қабілеттілігінің ең маңызды кҿрсеткішіне айналып отыр. Бҽсекеге 

қабілетті, интеллектуалдық кҥші жетік маман кадрлар болмай, ҽлемдік 

бҽсекеге тҿтеп бере алатындай экономика дамымайды. Қай заманда да 

ҿркениеттің ҿрлеуі интеллектуалдық шығармашылық қабілеттің 

негізінде іске аспақ. Бҥгінгі таңда жеке тҧлғаны емес, оның даму 

ҥрдісін басқару қажеттігі айқындалып отыр. Білім алушының тҥрлі 

ақпараттың толассыз ағынында бағытталуы қиынға тҥсіп отыр, ол 

ҥшін оның талдау, қҧрылымдау, жҥйелеу, мҽселені шешу дағдылары 

жетік дамытылуы тиіс. Ал бҧл, педагог жҧмысындағы тікелей 

жасалатын ҽдістерден, бас тартылып, артық дидактизмнен, ғибаратты 

сарыннан тежелуді; оның есесіне бірінші орынға қарым-қатынас 
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жасаудың сҧхбаттық ҽдістерін, шындықты бірлесіп іздеуді, сан алуан 

шығармашылық ҽрекетті тҽрбиелеуші шарттарды жасау арқылы 

дамытуды білдіреді.  Инновациялық ҽдістердің негізгісінің бірі-

«интербелсенді оқыту ҽдісі». Бҧл ҽдістің негізгі қағидасы – 

педагогикалық қарым-қатынас пен қарым-қатынас диалогі арқылы 

жеке тҧлғаны қалыптастырып дамыту [1]. Тақырыпты ашпас бҧрын 

ҽуелі «интерактивті оқыту технологиясы» сҿзіне анықтама бере 

кеткенді жҿн кҿрдім. Білім берудегі интерактивті технология 

(мҧндағы интерактивті сҿзі латын тілінен аударғанда - «inter» - 

«бірлесу», «act» - «ҽрекет жасау» ҧғымын білдіреді) – оқушының 

топпен жҧмыс жасауын кҿздейтін, бірін-бірі толықтырып отыратын, 

сабаққа барлық оқушының қатысуына қол жеткізуге мҥмкіндік 

туғызатын оқыту ҽдісі [2]. Интербелсенді ҽдістерде басты назарды 

―процеске‖, яғни  ҥйрену процесінің ҿзіне, білім алушылардың  

―қалай‖ жҽне  ―қандай ҽдіс-тҽсілдер арқылы ҥйренетіндігіне‖ 

аударады. Яғни, интербелсенді сҿзі – ҿзара ҽрекет ету бейімділігін 

білдіреді немесе ҽңгімелесу, ҽлде кіммен (адаммен) не болмаса ҽлде 

немен (мысалы, компьютермен) сҧхбаттасу режимінде болады. Осы 

жерде білім алушылардың жауаптарынан гҿрі мҽселенің шешімін 

табуға талпынғаны маңызды. Себебі, интербелсенді оқытудың басты 

мақсаты – білім алушыларды ҿз бетінше ой қорытып, жауап табуға 

ҥйрету. Сабақ барысында мҧғалім аз сҿйлеп, оқушының ойын 

тыңдауға басым бағытталады. Интербелсенді оқытудың мҽні мынада, 

оқу процесі іс жҥзінде барлық оқушы таным ҥрдісіне тартылатындай 

болып ҧйымдастырылуы тиіс, олардың осыған байланысты не біледі, 

нені ойлайды тҥсінуге жҽне рефлекстеуге мҥмкіндігі болуы тиіс. 

Таным процесінде білім алушылардың біріккен іс-ҽрекеті, ҽркім ҿзінің 

жеке-дара ҥлесін қосатын, оқу материалдарын меңгеруді білдіреді, 

білімдерін, идеяларын, іс-ҽрекет тҽсілдерін алмасу жҥргізіледі. Жҽне 

де бҧл мейірімділік пен ҿзара бір-біріне қолдау кҿрсету аясында 

болады, ол тек қана жаңа білім алуға мҥмкіндік беріп қоймайды, 

таным ҽрекетінің ҿзін де дамытады.  Интербелсенді ҽдістердің мҽндік 

ерекшелігі, сипаттамасы – бҧл субъектілердің ҿзара ҽрекеттестігінің 

бір бағыттағы белсенділігінің жоғарылығы, қатысушылардың ҿзара 

ҽрекеттестігі, эмоционалдық, рухани бірігуі. Қытайдың бір нақыл 

сҿзінде: "Маған айтшы – мен ҧмытып қаламын; маған кҿрсетші – 

менің есімде қалады; ҿзіме істетші – мен сонда тҥсінемін" делінген. 

Осы сҿздерден интерактивті оқытудың мҽні ҿз кҿрінісін табады 

 [3]. Интербелсенді ҽдістерді пайдалану кезінде оқушылар тҥсіну 

процесіне толыққанды қатысушылар болады, оның тҽжірибесі оқу 

танымының негізгі қайнар кҿзі қызметін атқарады. Оқытушы дайын 

білімді бермейді, бірақ білім алушыларды ҿз бетімен ізденуге 

ҥйретеді. Білім берудің дҽстҥрлі нысандарымен салыстырғанда, 

интербелсенді оқытуда оқытушы мен білім алушылардың ҿзара 

ҽрекеттестігі ауысады: педагогтың белсенділігі білім алушылардың 

белсенділігіне орын береді, ал педагогтың тапсырмалары олардың 

бастамасы ҥшін жағдай жасаушы болады. Интербелсенді ҽдіс қолдану 

кезінде мыналар ескерілуі керек: -тҧлғаның еркіндігі мен қҧқықтары 

сақталуы;  -тҧлғаның ҿзін кҿрсете алуына жағдай жасау; (оқушының 

ҿз ойын білдіруге мҥмкіндік беру) -педагогикалық қолдау кҿрсету. 

(мадақтау, айтылған ҽр ойдың маңыздылығын ескеру) Интербелсенді 

ҽдіс-тҽсілдерді қолдану нҽтижесінде оқу ҥрдісінің барысында 

оқушылар мыналармен қарым – қатынасқа тҥседі: 1. Мҧғаліммен 

(оқушылар мҧғалімнің сҧрағына жауап берген кезде); 2. 

Оқушылармен (жҧптасып жҧмыс істеу барысында) 3. Шағын 

топтармен (3-4 оқушымен); 4. Оқушылардың ҥлкен тобымен (кҿбіне 

пікірталас/дебат сынып болып ҽлдебір мҽселені талқылау барысында); 

5. Техника тҥрлерімен (мысалға, компьютермен,  интербелсенді 

тақтада жҧмыс істеуде). Интербелсенді оқыту ҽдістері дҽстҥрлі оқыту 

ҽдістерінен оқу ҥрдісінде оқушылардың ҿзінің ҿмірлік тҽжірибелерін 

пайдалану арқылы есте берік сақтаумен, мҽліметтерді талдап, 

жинақтау арқылы жеке жҽне кҽсіптік қабілеттерін аша алуымен 

ерекшеленеді. Интербелсенді ҽдістің тағы бір ерекшелігі 

оқушылардың белсенділігі мҧғалімнің белсенділігімен сҽйкестігінде 

сонымен қатар оқушы мен мҧғалімнің тҧрақты ҿзара іс ҽрекетінде. 

Интербелсенді ҽдістерді қолдануда оқушыларды сапалы дайындықпен 

қамтамасыз ету оқу процесінің нҽтижелігіне тікелей байланысты. 

Басты тапсырма оқушыларға берілген білімнің бағасында емес ол 

тапсырманы орындаудағы іс – ҽрекетінде.  Интербелсенді ҽдістерге 

мыналар жатады: проблемалық шығарма ҽдістері, презентациялар, 

пікірталастар, топпен жҧмыс, «миға шабуыл» ҽдісі, зерттеулер, 

іскерлік ойындар, рҿлдік ойындар, «инсерт» ҽдісі, сахналау, тест 

сынағы ҽдісі, дебат, т.б. Интербелсенді ҽдіске сондай-ақ ҽр тҥрлі 
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кҿмекші қҧралдарды яғни ақпараттық қорларды пайдалану: 

интербелсенді тақта, бейне материалдар, слайдтар, флипчартттар, 

компьютерлер бейне фильмдер мен бейне сюжеттерді қарап шығып 

талқылау, ҽртҥрлі науқандар мен акцияларды пайдалана отырып, 

таныстырулар жатады.  Оқудың интербелсенді ҽдістерінің 

артықшылығы:  * оқушылардың қызығушылығын туғызады; * 

ҽрқайсысының оқу ҥрдісіне қатысу белсенділігін кеңейтеді; * ҽрбір 

оқушының сезіміне назар аударылады; * оқу материалдарын тиімді 

меңгеруге бейімдейді; * оқушыларға кҿпжоспарлы ҽрекет етуге ҽсер 

етеді; * кері байланысты (аудиторияның жауап беру реакциясын) 

жҥзеге асырады; * оқушылардың пікірлері мен қарым-қатынастарын 

қалыптастырады; * ҿмірлік машықтарды қалыптастырады; * мінез-

- 

Сҧрақтар қоюда ынталандыру (СТО - 

 

 1.― Ыстық орындық‖ ҽдісі. Берілген тапсырмаға байланысты 

қойылған сҧрақтарға жылдам жауап беру керек, себебі, орындық 

ыстық.  2.―Автор орындығы‖ оқушының ҿзі жазған шығарма, эссесін 

оқытқанда отырғызып оқытуға болады.  Бҧл ҽдістер ҥй тапсырмасын 

сҧрауда, ҿткен сабақты бекітуде тиімді.  3. «Бірге ойлаймыз» ҽдісі. 

Бҧл ҽдістің тиімділігі сыныптағы елеусіз оқушыны сабаққа тартуда.  • 

кҿршілеріңіз естімейтіндей етіп, сіздің сҧрағыңызға жауапты 

талқылаңыз.  • мҧғаліміңіз 1 – 4 дейін санды таңдайды;  • осы санға 

сҽйкес келетін оқушы жауап береді;  • талқылау жҽне саралау ҥшін 

тамаша тҽсіл. .  4. Кері байланыс тҥрлері  «Алма ағашы» ҽдісі  • 

Оқушыларға сабақ басында екі тҥсті ―алма‖ беріледі. Сабақ соңында 

оны алма ағашына ілу керек. Жасыл тҥсті алма – мен бҥгін бҽрін 

жақсы орындадым деп ойлаймын: менің кҿңіл – кҥйім кҿтеріңкі. 

Қызыл тҥсті алма – мен тапсырманы орындай алмадым, кҿңіл – кҥйім 

жоқ.  5. «Бір сҿзбен» ҽдісі - Оқушылар ҿздеріне берілген 12 сҿздің 

ішінен, ҿздерінің бҥгінгі сабақтағы жағдайын сипаттайтындай 3 сҿзді 

таңдап айтады.  • Тҿзімсіздік, Ашу, Қуаныш, Немқҧрайлылық, 

Қанағаттану, Шабыт, Зерігу, Алаңдау, Тыныштық, Сенімділік, 

Сенімсіздік, Рахаттану.  6. «Табыс сатысы» ҽдісі: кҽдімгі сатының 

суреті, сатының  1 - баспалдағы Мен.............. БІЛЕМІН  2 - баспалдағы 

Мен.................. ТҤСІНЕМІН*,  3 - баспалдағы Мен............. ЖАСАЙ 

АЛАМЫН  7. «Таңдау» ҽдісі.  • 1. Мен ҥшін сабақ қызықты 

_____________ қызықсыз болды деп ойлаймын.  • 2. Мен сабақта: 

ҥйрендім кҿп нҽрсені _____________ ҥйренгенім аз болды.  • 3. Мен 

басқаларды мҧқият ______________ зейінсіз тыңдадым.  • 4. Мен 

пікірсайыстарға жиі ______________ сирек қатыстым  • 5. Мен 

сабақтағы ҿз жетістіктеріме ризамын ____________ риза емеспін.  • 

Бҧл карточканы таратып бергенде оқушылар ҿздерінің сабаққа қатысу 

деңгейі мен сабаққа деген ынтасын білдіретін сҿйлемдердің бірінің 

тҧсына « +» белгісін қою тапсырылады.  8. Кері - байланыс ҽдістерінің 

бірі: «Тазалық» ойыны  • Қатысушыларға бір парақ беріледі. Онда 

мыналар салынған:  1. Чемодан(суреті)  2. Қоқыс жҽшігі (суреті)  3. 

Еттартқыш (Суреті)  - Оқушылар, бҥгінгі тақырып бойынша алған 

керекті ақпараттарыңызды чемоданға салыңыздар (жазыңыздар), 

бҥгіні сабақтағы керек емес болған, артық дҥниені қоқыс жҽшігіне 

салыңыздар (жазыңыздар). Ал бҥгінгі ақпараттың ішінде ҽлі оқуым 

керек, толықтыруым керек дегендері болса, еттартқышқа салыңыздар 

(жазыңыздар)   Дҽстҥрлі ҽдіске ҥйреніп қалған мҧғалімдер мен 

оқушылар ҥшін бҧл ҽдістер жаңашылдық болып кҿрінеді. Осы 

ҽдістерді ҽр сабағымызда қолданып отырсақ оқушыларымыз да 

ҽдістҽсілдерге бейімделіп, мҧғалімнің кҿмегінсіз ой қорытып, 

берілген тапсырмадан нҽтиже шығара алатындай дҽрежеге жетер еді.  

Қазіргі уақытта оқу сабақтары барысында оқытудың интербелсенді 

ҽдістерін жҽне интербелсенді қҧралдардың кҿмегімен мҧғалімнің, 

оқушының шығармашылықпен жҧмыс істеуіне жол ашылып отыр. 

Сондықтан оқу тҽрбие ҥдерісінде ҥнемі жаңа оқыту қҧралдарының 

мҥмкіндіктерін ҧтымды пайдаланып, оған білім алушыларымызды 

ҥйрету – ҽр педагогтың басты міндеті.  
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В данной статье рассматривается роль учителя в воспитании 

подрастающего поколения, изучение психологии в поведении 

учащихся в учебном процессе. Педагогам предлагается виды работ 

для достижения высокого уровня знаний у учащихся.   

 In this article  is  considered the role of teacher in the upbringing  of the 

younger generation  study  of psychology of students  in educational 

process.Teachers  are offered types of work  to achieve a high level  of 

knowledge of students.  

Жаңа қоғам  мҧғалімінің  «рухани адамгершілігі жоғары, азаматтық 

жауапкершілігі мол, белсенді, жасампаз, рефлексияға қабілеті басым, 

экологиялық білімді, шығармашыл тҧлға, ҿзінҿзі дамытуға жҽне ҿзін-

ҿзі кҿрсетуге ҧмтылысы, ҽдіснамалық қалыптасуының жоғары 

деңгейін сипаттайтын ҽлеуметтік, тҧлғалық, коммуникативтік, 

ақпараттық жҽне біліктіліктің басқа тҥрлерін меңгерген  қҧзырлығы 

жоғары маман» деп сипаттауға болады.  

Сондықтан маманның кҽсіби қҧзырлығының ҽлеуметтік жҽне 

тҧлғалық тҥрлеріне ерекше мҽн беріледі. Бҧл ҥшін, алдымен, 

ақпараттық қоғамда кез келген маманның іс-ҽректі кҥшейтіледі, одан 

кейін, білім парадигмасының ҿзгеруі кҽсіби білім, біліктілік пен 

дағдыға маманның дайындығын қалыптастырудың, ойлаудың 

ҽдіснамасын дамытудың қажеттілігін кҿрсетеді, соңында, ізгілікті 

жҽне ҽлемдік интегративті ҥрдістер тенденциясы алдымен 

кҿпмҽдениетті тҧлғаны қалыптастырудың қажеттілігін айқындайды. 

Болашақ мамандардың кҽсіби қҧзырлылығын қалыптастыру 

мҽселесінің теориялық негізін айқындау «компетенция», «білімділік 

компетенциялар», «компетенттілік», «тҥйінді компетенция», «базалық 

компетенция» ҧғымдарының бірлігі мен ерекшеліктерін қарастырумен 

тығыз байланысты. Сонымен, «Компетенция» латын сҿзінен 

аударғанда адамның жақсы хабардар мҽселелер шеңбері жҽне 

танымдық пен тҽжірибеге ие болуы деген мағынаны білдіреді. Белгілі 

бір саладан компетентті болу - осы салаға негіздемелік талдау жасау 

жҽне ондағы тиімді ҽрекет етуге мҥмкіндік беретін лайықты білім мен 

қабілетке  ие болу дегенді кҿрсетеді. Ҽлемдік білім беру тҽжірибесі 

компетенцияның тҿмендегідей салаларын айқындап берді: -

интеллектуалды жҽне іс-ҽректтерден тҧратын білімді біріктіру: -

нақтыланған білім беру мақсаты ретінде кҿріну: -бір-біріне жақын 

мҽдениет пен ҽрекеттердің біліктіліктері мен білімдерінің 

интегративті табиғатын сипаттау. М.Чошанов кҽсіби қҧзырлықты 

«кҽсіби шеберлік деңгейі жҥйесінде орындаушылық пен 

жетілдірушілік арасында аралық мҽнге ие болуы» деп тҥсіндіреді. 

Мҽселені тҥсіндіруде келесі қағидаларға тоқталуға болады. Ҥстаз 

тҧлғасының моделіне жататындар: Кҽсіби шеберлік  

Жаңашыл тҥрлендірулер мен шығармашылық қызметке дайындығы.  

Оқу-тҽрбие ҥрдістеріне, балаларға жаңаша қарауды меңгерту. 

Танымдық іс-ҽрекеттің мҽдениеті. 

Ледагогикалық ҥрдіс пен ой еңбегінің нҽтижесіне обьективті талдау 

жасау.  

 Болжауға, жоспарлауға, диагностикалауға, мониторингілеуге 

қабілеттілік. 

 Зерттеушілік дағдыларының дамуы. 

Тҧлғалық қасиеттер.  

1. Жоғары азаматтық, белсенділік пен ҽлеуметтік жауапкершілігі. 

2. Ізгілікке бағытталғандық, рухани қажеттіліктер.  

3. Оқушыны тҧлға ретінде тануға жҽне сендіре білу  қабілеттілігі, 

оның кҥшіне деген  сеніміне жҽрдем жасай білу.  

4. Зиялылық. 

 5. Қарым-қатынас жасау мҽдениеті, сҿйлеу мҽдениеті. 

 6 .Жаңашылдық сезімі.  

7. Эмоцианалды байсалдылық. 

 8. Жауаптылық, еңбек сҥйгіштік.  

Қҧзырлық (біліктілік). 
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 1. Ҿзі оқытатын пҽн бойынша педагогикалық, психологиялық, 

теориялық білімінің жоғары деңгейі.  

2. Ҥздіксіз білім алуға деген қажеттілік. 

 3. Технологиялық білім мен білікті, бірлікті игеру. 

 4. Педагогкалық міндеттерді  тиімді шеше білу.  

5. Шығармашылық, шеберлік. Мектептегі ҽдістемелік жҧмыстың ең 

негізгі міндеті - мҧғалімнің мамандығын жетілдіру. Ҽр мҧғалімнің 

кҽсіби шеберлігі мен мҥмкіндігін айқындау, сабақтарына қатысып, 

жетістіктері мен кемшіліктерін кҿрсету, ҿзара сабақтарына қатысуын 

ҧйымдастыру, сабақ жоспарларын жасауға жҽне  оны ҿз бетінше  

талдауға басшылық ету, жеке ҽңгімелер ҿткізу жҧмыстарын 

ҧйымдастыруды мҧғалімнің іс-тҽжірибесін, шеберлігін зертеу 

қорытындысы бойынша жасалған диагностикалық карта негізінде 

мҧғалімдердің ҥш тобын анықтадық. Олар: - шығармашылықпен 

жҧмыс жҥргізуді қажет ететін жҽне сол деңгейде ізденетін 

мҧғалімдер: - шығармашылықпен ізденуге ынталы мҧғалімдер: - 

тҽжірибесі аз-жас мҧғалімдер. Осылайша мҧғалімнің даярлық 

деңгейін анықтау, біріншіден, ҽдістемелік жҧмысты тиімді 

ҧйымдастыруға ҽсерін тигізсе, екіншіден, берілетін тапсырма ҽр 

мҧғалімнің шеберлігіне, ізденісіне қарай бҿлінеді. Мамандықты 

жетілдіру ҥш бағытта жҥргізіледі:  

- тҽжірибесі аз мҧғалімдер - жас мҧғалімдерге жекелей, топтық кҿмек 

кҿрсету жҽне ҽдістемелік жеке тапсырмаларды орындауға тарту 

жҧмыстарын жҥргізетін «Жас мҧғалімдер мектебі» жҧмысын 

ҧйымдастыру: - педагогикалық шеберлік мҽселелерін жетілдіруге 

баулу жҧмыстарын жҥргізу, ол ҥшін пҽн ҽдістемелік бірлестіктерінің 

жҧмыстарын кҥшейту: Қазіргі таңда біздің мектептің ҽдістемелік 

жҧмыстың  мақсаты- «жаңа инновациялық  технологияларды іс-

тҽжірибеде тиімді қолдана алатын мҧғалім дайындау» тақырыбына 

негізделген. Мектептің ҽдістемелік қҧрамына пҽн бірлестігі мен класс  

жетекшілері кіреді. Барлық ҽдістемелік жҧмыстарды мектептің 

ҽдістемелік кеңесі басқарады.Ҧйымдастырылған  ҽдістемелік 

жҧмыстар мҧғалімдердің білімін, кҽсіптік деңгейін, шеберлігін 

жетілдіру жолдарын жҥзеге асырады.  Сҿзімізді қорытындылай келе 

білімді ҧрпақ - білімді ҧстаздан, білікті маманнан. Мектептегі қызмет 

атқарып жҥрген мҧғалімдердің кҽсіби деңгейінің кҿтерілуіне, оның 

жаңа ҧстанымға сай болуына, шығармашылықпен жҧмыс істеуіне 

бҥгінгі білім беру ісіндегі инновациялық процеске тікелей 

араласуына,бағдарлы білім беруде нҽтижеге жетулеріне жағдай жасау 

– басқарушылық міндет.  Мектеп директоры ҽр мҧғалімнің жаңа 

ізденістерін кҿріп, жетістіктерін бағалап, жеке тҧлғаны 

қалыптастырудағы ҽр сҽтті қадамын қолдау арқылы мҧғалімнің 

жігеріне  жігер қосуда.  Ҽрбір мҧғалімнің кҽсіби білімі мен біліктілігі 

ҥнемі жетілдіріп отыруын қадағалау- оқыту ҥрдісінің сапасын 

арттыруға, ҽсіресе, ҧстаз беделінің жоғарылауына тікелей ҽсер етеді. 

 

 Пайдаланылған әдебиеттер:  
 

1.Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. Алматы, 2012,8-

бап.  

2. А.Маратов «Бабалар тҽрбиесіндегі ҽдістер», Оқулық, Алматы. 

2013ж. 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҦНЫ БОЙЫНША 

5-СЫНЫПТАРДА ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ ТИІМДІ 

ӘДІС-ТӘСІЛДЕР 

 

Бирбаева Светлана Сериковна 

қазақ тілі және әдебиеті пәні мҧғалімі 

 

В докладе дано уместное применение активных методов и приемов на 

уроках казахского языка в 5х классах в рамках обновленного 

содержания. 

 In this work given the appropriate use of active methods and techniques in 

Kazakh lessons in the fifth grades within the updated content.  

Бҥгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмҧны жаңа бағытқа бет бҧрды. 

Елбасы  Н.Назарбаев ҿз сҿзінде: «Біз қазір «білім-ғылым-инновация» 

атты ҥштік ҥстемдік қҧратын постиндустриялық ҽлемге қарай бағыт 

алып барамыз», - деген болатын.  Ендеше, еліміздің ҽлемдік 

ҥрдістерге енуі   білім беру жҥйесінің жаңа сапалық деңгейге ҿту 

қажеттілігін арттыруда екені тҥсінікті.Жаңа оқу бағдарламасының 

ерекшелігі – оның ХХІ ғасыр дағдыларын дамытуға 

бағытталғандығында, яғни ақпаратты іздеу, талдау жҽне 
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интерпретациялау дағдыларын дамыту; адам, табиғат жҽне қоғам 

туралы олардың бастапқы білім қорларын қалыптастыру (ҽлемнің 

біртҧтас бейнесі); руханиадамгершілік қҧндылықтарын дамыту. Білім 

беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмҧнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жҥйесін енгізу жҽне 

оқытудың ҽдіс-тҽсілдері мен ҽртҥрлі қҧралдарын қолданудың 

тиімділігін арттыруды талап етеді. Негізінен жаңартылған білім 

жҥйесі қҧзыреттілікке жҽне сапаға бағытталған бағдарлама. 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасының 

ҥйлесімді қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып, сын тҧрғысынан 

ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тҽжірибе жасау, АҚТ –ны 

қолдану, коммуникативті қарымқатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта 

жҧмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты 

қолдана білуді жҽне оны тиімді жҥзеге асыру ҥшін қажетті тиімді 

оқыту ҽдістҽсілдерді қолдану болып табылады. 

 Бағдарламаның міндеттері: 1. Пҽн бойынша жаңартылған білім беру 

бағдарламасының қҧрылымымен,ондағы материалдардың 

кҥрделілігінің ҿсу ретімен, мазмҧнымен жҽне мақсаттарымен 

таныстыру; 2. Пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына 

сҽйкес келетін педагогикалық тҽсілдерді тҥсінуін жҽне қолдана білуін 

қамтамасыз ету; 3. Пҽн бойынша жаңартылған білім беру 

бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол жеткізу мақсатында 

критериалды бағалау жҥйесін тҥсініп, қолдана білуін қамтамасыз ету; 

4. Мҧғалімдердің бойында орта білім мазмҧнын жаңарту жағдайында 

пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру ҥшін 

қажетті дағдыларды қалыптастыру. «Қазақ тілі» пҽні бағдарламасы 

оқушының тілдік сауаттылығы мен сҿйлеу сауаттылығын, сҿз 

байлығын, басқалармен еркін қарым-қатынасқа тҥсу қабілетін 

дамытуды жҽне оқушының ойлау қабілеті мен танымдық дағдыларын 

жетілдіруді кҿздейді.Сонымен қатар, оқушыларға тҥсіну мен жауап 

беруді, тілдесім мен аудиобейне материалды тыңдау барысында ҿз 

кҿзқарастарын білдіруді ҥйретеді. Кҿркем мҽтін жҽне жай мҽтіндерге 

мақсатқа сай қорытынды жасау, синтез, анализ жасау дағдыларын 

меңгертеді.«Қазақ тілі» пҽні оқу бағдарламасының мазмҧны мен 

қҧрылымы оқу мақсаттарына негізделіп қҧрылған. Пҽндік білімнің 

мазмҧны коммуникативтік ҽрекеттер мен коммуникативтік 

дағдыларға негізделген. Коммуникативтік дағдылардағы оқу 

мақсаттары ҽр сынып деңгейіне сҽйкес динамикалық даму бағытында 

жасалған.  Пҽн бойынша оқу мақсаттары мҧғалім мен оқушыға 

болашақ қадамдары жҿнінде ҿзара ой бҿлісуге, оларды жоспарлау мен 

бағалауға мҥмкіндік беретін бірізділік пен сабақтастықты кҿрсетеді:  

1-бҿлім. Тыңдалым жҽне айтылым.  

2-бҿлім. Оқылым. 

 3-бҿлім. Жазылым.  

4-бҿлім. Ҽдеби тіл нормалары. 

 Одан ҽрі негізгі бҿлімдер дағды немесе тақырып, білім немесе тҥсінік 

деңгейіне қарай бҿлімшелерге бҿлінеді. Сынып аясында кҥтілетін 

нҽтижеге қатысты айтқан кезде бҿлімшелер оқу мақсаттарын 

айқындайды. Оқу мақсаттары ҽрбір бҿлімше бойынша ілгерілеуді 

білдіріп, мҧғалімдердің жоспарлауына жҽне бағалауына, 

оқушылармен алдағы қадамдары туралы ойларымен бҿлісуіне 

мҥмкіндік береді. Білім оқушыларға даяр кҥйінде берілмейді, ҿзінің 

ой еңбегін қажет ететін тапсырмаларды орындауы арқылы қол 

жеткізеді. Ҽр оқушы ҿз ойына шек келтірмей жауап беруге 

дағдыланады. Оқушы бойындағы танымдық қабілетінің 

шығармашылық ойлау жҥйесінің дамуына жол ашады. Практика 

кезінде ҿз сабақтарымда қолданып жҥрген ҽдіс – тҽсілдер: «Тыңдалым 

жҽне айтылым» бҿлімі аясындағы бҿлімшелер оқушылардың 

тҿмендегі дағдыларды ҥйренуіне мҥмкіндік береді: - болжау; - ҽртҥрлі 

жанрдағы мҽтіндерді талдау; - мҽтіннен ақпаратты анықтау; - негізгі 

ойды анықтау; - тыңдалым материалы бойынша жауап беру жҽне 

бағалау; - сҿйлеу мҽдениетін дамыту.            Мысалы «Ҽлем шарлау» 

ҽдісі бойынша қойылған сҧрақтарға оқушылар алған білімдерін бір - 

біріне тҥсіндіріп, жауап бергенде бір - бірін тыңдайды, ҿз ойларын 

ортаға салады. «Кубизм» ҽдісі аясында оқушылар берілген тапсырма 

бойынша сҧраққа жауап беру барысында ҧғымды жан - жақты, ҽр 

қырынан салыстырады, анықтайды, зерттейді. Суреттер желісі 

жҿнінде не айтар едіңдер? Бейнелі суреттердің адам ҿміріндегі 

қажеттілігі неде деп ойлайсыңдар?Ҿмірмен қалай байланыстырар 

едіңдер?Бҧл суреттердегі ортақ тақырыпты қалай атар едіңдер?Ортақ 

тақырып айқындалады, сабақтың мақсаты айтылады.Сонымен қатар  

«Фишбоун» тҽсілін қолдануға болады, бҧл тҧста оқушылар белгілі бір 

мҽтін бойынша берілген сҧрақты жан - жақты қорытындылап жауап 

берді.«Тҧжырымдамалық карта» ҽдісі де ҿте тиімді деп ойлаймын. 
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Оқушылар берілген тапсырмаға нақтылап, қорытынды жасап, зерттеп 

жауап берді. «Топтастыру» ҽдісі арқылы сҧрақ қойған кезде оқушылар 

бір нҽрсе туралы ойындағы негізгі қажеттіліктерін, білетіндерін, 

білгендерін топтады.«Ҥш қадамды сҧхбат» стратегиясы. Ҽр топ  

тақырыпқа байланысты   бірбіріне тыңдалған мҽтін  бойынша 3 тҥрлі 

сҧрақ, пікір айтып талқылайды. Негізгі ақпаратты анықтайды. «Қарлы  

кесек» тҽсілі. Мысалы мақал-мҽтелдер туралы мҽтін оқыған соң 

мҧғалім немесе оқушылардың ҿздері  мақал-мҽтел жазылған қағазды 

умаждап, бір-біріне лақтырады. Тосып алған оқушы сол мақалдың 

мағынасын ашып, тҥсіндіруі керек.«Оқылым» дағдысы аясындағы 

оқушылардың тҿмендегі дағдыларды ҥйренуіне  мҥмкіндік береді: - 

ақпаратты тҥсіну; - мҽтіннің стильдік ерекшелігін тану; - мҽтіннің 

жанрлық ерекшелігін ажырату; - мҽтін бойынша сҧрақтар қҧрастыра 

білу; - мҽтіндерге салыстырмалы анализ жасау; - оқылым 

стратегияларын қолдану; - ҽртҥрлі ресурс кҿздерінен қажетті ақпарат 

алу. Осы тҧста Бос уақыт жҽне хобби бҿліміндегі «Бос уақытты қалай 

ҿткіземін?» сабағында оқылым алдында «Мозайка» ҽдісінің ролі 

ерекше.Ҽр топқа «Хауыз», «Мҧражай», «Саябақ» тақырыбында 

қажетті суреттер қиындысы беріп, сол бойынша мҽтін таратып, ҿз 

ойларын білу, тақырып бойынша алдын- ала болжам жасау жҧмысы 

ҿте тиімді. Ал осы тҧста оқылым тапсырмасы кезінде мҽтін мазмҧны 

бойынша топта кластер жасап, оны «Ҿкіл жҽне елші» ҽдісі бойынша 

мҽтін мазмҧны келесі топтарға таныстырады. «Алты қақпақ» тҽсілі 

бойынша топтар мҽтінді ҽр қырынан салыстырып, зерттеп, талдап 

жауап берді.«Ыстық орындық» тҽсілі аясында оқушылар бір - біріне 

сҧрақ қою арқылы тақырыпты жан - жақты қарастырып, сыни 

тҧрғыдан ойланып жауап берді.«Блум таксономиясы» бойынша 

сабақты қорытынды жасағанда қойылған сҧрақтарға топтар білу, 

тҥсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау аясында жауап берді. 

«Жазылым» дағдысы  аясындағы бҿлімшелер оқушылардың тҿмендегі 

дағдыларды ҥйренуіне мҥмкіндік береді: - жоспар қҧру; - ҽртҥрлі 

жанрда мҽтіндер қҧрастыру; - жазба жҧмыстарын ҽртҥрлі формада 

ҧсыну; - эссе жазу; - оқылым жҽне тыңдалым материалдары негізінде 

жинақы мҽтін жазу; - мҽтіндерді тҥзету жҽне редакциялау.           

Жоғарыда кҿрсетілген сабақ барысында ҽрбір топқа сюжетті суреттер 

таратылады.Топта оқушылар таңдалған сурет бойынша «Мен бос 

уақытымды қалай ҿткіземін?» тақырыбында ҽңгіме қҧрастырады. 

Топта оқып ҿзара бағалайды. Ҥздік деген ҽңгіме «Автор орындығы» 

ҽдісі арқылы оқылады. Сонымен қатар «Рҿлдік ойыны» ҽдісін 

қолдануға болады. Оқушылар бір - біріне сҧрақ қою арқылы тілдері 

жаттығып, образдарда ойнауға ҥйренді.«Венн диаграммасы» бойынша 

қойылған сҧрақтарға топтар екі жаңа ҧғымды салыстырды, екі 

ҧғымның ортақ қасиеттерін таба алды.«Семантикалық карта» ҽдісі 

бойынша қойылған сҧрақтарға жауап бергенде оқушылар жаңа 

ҧғымның ҿзіне тҽн ерекшеліктерін, қасиеттерін, қызметін, маңызын 

танып анықтайды, зерттейді. «Тҿрт сҿйлем» тҽсілі.  

1.Пікір. Тыңдаған   мҽтін бойынша ҿзіндік пікірін бір сҿйлеммен 

жазады. 2.Дҽлел.  Ҿз  пікірін бір сҿйлеммен дҽлелдейді. 3.Мысал.  

Пікірін ҿмірмен байланыстырып, мысал келтіреді. 4.Қорытынды. 

Тақырып бойынша қорытынды шығарады.Жазылым дағдысында 

қолданылатын тағы бір тиімді ҽдістердің бірі- «ПОПС» 

формуласы.Бірінші  сҿйлем  «Менің ойымша,...  »,  Екінші сҿйлем  

«Себебі,  мен  оны  былай  тҥсіндіремін   … », Ҥшінші  сҿйлем   «Оны 

мен  мына  фактілермен, мысалдармен дҽлелдей  аламын   … », Соңғы 

сҿйлем  «Осыған  байланысты  мен мынадай  қорытынды  шешімге  

келдім  .... ». Берілген тапсырма бойынша ҿз ойын қорытындылап, 

ортақ бір шешімге келеді. Оқытуды «Диалогтік» тҽсілмен дамытудағы 

сҧрақ қою арқылы байқағаным: оқушылар тақырып бойынша жҽне 

сындарлы сҿйлеуге ынталанды, пҽнге қызығушылықты кҿрсетті, 

зерттеуге ынталанды, сыни тҧрғыдан ойлауға кҿмектеседі,  бір - 

бірінен ҥйренді, басқа оқушылардың идеяларын қҧрметтеуіне жҽне 

бағалауына ықпалын тигізеді, оқытудағы қиындықтар мен 

тҥсінбестіктерді анықталды. Аталған бағдарламаға сҽйкес алынған 

бҧл тҽсілдерді сабақта тиімді қолданысқа енгізсек, баланың танымдық 

белсенділігін арттыруға, ҿз бетінше білім алуға, шығармашылығын 

қалыптастыруға ықпал етеді,ҧжымда бірлесіп жҧмыс жасауға 

ҥйренеді, білімнің тереңдігі, ҽрі тиянақтылығы артады. Яғни, оқушы 

ҿз ой-пікірін ашық еркін айтады, бір-бірін тыңдауға ҥйренеді сыныпта 

ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады. Сондықтан басқа 

пҽндердің де осындай оқыту формасымен оқытылса, тиімді 

болатындығын айтуға болады. Осы бағдарламаны  меңгергенде ғана 

жан-жақты дамыған, болашағы айқын, бағдары анық, бҽсекеге 

қабілетті рухани бай тҧлға қалыптастыра алатынымызға сеніміміз 

мол. Жаңартылған білім мазмҧны бойынша оқу процесін 
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ҧйымдастыруда кҥтілетін нҽтижелер: - Мҧғалімдер жаңартылған білім 

беру бағдарламасының қҧрылымын, ондағы материалдардың 

кҥрлелілігінің ҿсу ретін, мазмҧнын жҽне мақсаттарын біледі жҽне 

тҥсінеді; - Пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына 

сҽйкес келетін педагогикалық тҽсілдерді, оқу материалдарын қолдана 

біледі; - Пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы 

оқу мақсаттарына қол жеткізу мақсатында критериалды бағалау 

жҥйесін тҥсінеді жҽне қолдана біледі; Жаңартылған білім беру 

бағдарламасы - озық технологиялардың барлық қыр-сырларын білуге 

жетелейді.Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің 

кҿкейге тҥйгенім: алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа 

жету жолында шҽкірттердің жҥрегіне жол тауып, ҽрекеттендіре білу 

шеберлігіне жетсек, егемен елдің ҧл-қыздары білімді де білікті болып 

шықпақ. Соның арқасында біз бҽсекеге қабілетті, іргесі мықты ел 

боламыз. Ҧстаздықтың ҧлы жолында ҿзімнің бар кҥш жігерімді 

салып, еліме пайдамды тигізіп жатсам, бҧл ғаламда одан артық бақыт 

жоқ деп ойлаймын.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:  
1. Білімдегі жаңалықтар ақпаратты-ҽдістемелік журналы  2007-№ 3.  

Б. 19 – 21  

2. Қалиев С., Молдабеков Ж., Иманбекова Б. «Этнопедагогика» – 

Астана, 2005ж.-б.17  

3. Назарбаев Н.Ҽ. «Қазақстанның болашағы-қоғамның идеялық 

бірлігінде» Алматы 2000 ж.б.10 

 

Разработка стратегии для развития навыков самообучения у 

учеников 

 
Бегимбаева Асия Умирзаковна 

№79 школа-лицей г. Нур-Султан 

 
В начале учебного года передо мной предстал ряд проблем при 

изучении математики в старших классах. Такие как: 

проблема обеспечения необходимого качества знаний при 

недостаточной самостоятельной активности учащихся на 

уроках  математики;  

проблема обучения математике в условиях, разного уровня знаний и 

умений учащихся;  

невозможность при традиционной организации урока выработать у 

учащихся навык самостоятельного приобретения знаний; 

невозможность изложить объемный материал из-за недостаточности 

времени.  

И я стала искать выход из этой ситуации. Основным решением 

проблемы стало, что я вошла в проект Лидерство учителей 

Казахстана. Уже на первых, вторых сессиях мы рассматривали 

профессиональные проблемы и искали пути их решения. Таким 

образом, для решения моей проблемы, я перед собой определила 

следующие стратегии:  

повысить качество преподавания  на основе внедрения ИКТ 

технологий (GoogleКласс и т.п) ; 

создать необходимые условия для активизации познавательной 

деятельности учащихся через активные методы обучения; 

создать условия для развития самостоятельной деятельности 

учащихся в    процессе обучения.  

Мы прекрасно знаем, что на современном этапе развития образования 

меняются роль и задачи школьного математического образования. 

Выпускник школы должен стать сформированной личностью, 

способной к самоопределению, самообразованию и самовоспитанию. 

В наши дни государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ориентирован на становление следующих 

личностных характеристик ученика: умение учиться, сознание 

важности образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способность применять полученные знания на практике, обучение 

математической самостоятельности. Современное образование 

должно обеспечить готовность учеников, будущих выпускников к 

гармоничному, адаптированному существованию в современном 

обществе. Одним из способов этого добиться является 

самостоятельное обучение. Поэтому главным принципом работы 

учителя математики является организация деятельности школьников, 

направленной на формирование не только предметных знаний и 
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умений, но и на развитие самостоятельности и творческой активности 

учащихся (Прошкина А.Н., 2017). Значительный вклад в развитие 

теории самостоятельности и творческой активности учащихся в 

процессе обучения внесли выдающиеся педагоги: Бабанский Ю.К., 

Данилов М.А., Есипов Б.П., Лернер И.Я., Махмутов М.И., 

Огородников И.Т., Пидкасистый П.И., Скаткин М.Н. и др.; психологи 

Богоявленский Д.Н., Выготский Л.С., Гальперин П.Я., Давыдов В.В., 

Занков Л.В., Матюшкин А.М., Менчинская Н.А., Леонтьев А.Н., 

Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Б., Эсаулов А.Ф. и др. Эти 

исследования показали, что одним из эффективных средств развития 

самостоятельности и творческой активности учащихся является 

самостоятельная работа. Я считаю, что самостоятельная 

деятельность учащихся – это в первую очередь, нацеленность на 

самостоятельное усвоение знаний, методов решения учебных и 

практических заданий, включая планирование деятельности, 

нахождение путей для достижения цели, умение осуществлять 

самоконтроль и корректировать работу на основе ее результатов.  

Излагая мысли российского ученого, педагога Павла Ивановича 

Пидкасистого можно сказать,  что эффективность урока ставится, 

прежде всего, в зависимость от активизации самостоятельной 

деятельности учащихся… Ученики за время обучения в школе 

должны не только усвоить определенную сумму научных знаний, но и 

научиться самостоятельно их приобретать» (П.И.Пидкасистый, 

1972). Считается, что основные структурные компоненты (цель, 

мотив, содержание, предметные действия и результат) в 

самостоятельной деятельности выражены специфично; они 

приобретают глубоко личностный смысл, становится актуальными и 

значимыми для ученика. Характерным является, прежде всего, 

активное отношение ученика к цели предстоящей работы, которая 

выполняется самостоятельно. В одних случаях цель глубоко 

осознается и «присваивается» учеником, что является абсолютно 

необходимым, так как в ней проектируются ожидаемые результаты, в 

других – ученик приобщается к целеобразованию (на основе анализа 

ситуации), в третьих – он сам ставит цель и в соответствии с ней 

реализует свою деятельность. Трансформация цели в мотив 

деятельности вызывает те внутренние побуждения, которые 

характеризуют деятельность учащихся при выполнении задания. Ярко 

выраженный мотив деятельности мобилизует познавательные 

возможности ученика, его волю, эмоциональную сферу. Наиболее 

характерными и специфичными для самостоятельной деятельности, 

являются мотивы самоконтроля и самостоятельности, которые 

проявляются, прежде всего, в желании ученика выполнить задание без 

посторонней помощи, удовлетворить свои познавательные 

потребности, утвердить свою индивидуальность (П.И.Пидкасистый, 

1972).  А также самостоятельная деятельность всегда завершается 

каким-либо результатом. Это выполненные упражнения, решенные 

задачи, написанные сочинения, заполненные таблицы, построенные 

графики, подготовленные ответы на вопросы, пережитые чувства. И 

поскольку к этим результатам ученик приходит самостоятельно, 

ценность и значимость их осознается острее по сравнению с теми, 

которые добываются в совместной работе. (П.И.Пидкасистый, 1972). 

 Самостоятельная деятельность на уроках математики может 

применяться на различных этапах урока:  

 при подготовке к восприятию нового материала;  

 при изучении новых знаний, формировании умений и навыков;  

 при применении знаний на различном уровне;  

при обобщении и систематизации знаний.  

Самостоятельная деятельность осуществляется через выполнение 

самостоятельной работы.  

Трудно передать учащимся весь объем информации. Поэтому 

самостоятельная работа стала неотъемлемой частью учебного 

процесса. Самостоятельная работа должна не только закреплять 

знания, но и способствовать получению новых. И поэтому я стала 

давать дополнительные задания учащимся применяя ИКТ, точнее 

через приложение GoogleКласс. Подбирала видео-уроки, задания для 

усвоения ими новые знания. Что и стало в свою очередь работать 

продуктивно. Конечно, были сложности с учащимися средней 

успеваемости. В таких случаях, мы в конце каждого урока оставляли 

время на разбор темы, где тему объясняла не всегда я, а учащиеся. Это 

привело к тому, что ребята начали понимать и изучать тему 

самостоятельно. Применяя эту стратегию, я предположила, что 

возможно будут следующие препятствия:  

несвоевременное изучение материала 

несвоевременное выполнение заданий 
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отсутствие интернет связи 

недоступность (непонимани) материала 

Но, я в свою очередь определила пути решения препятствий: 

контроль со стороны учителя 

индивидуальный подход к каждому ученику 

Этот способ развития навыков самообучения учеников также 

понравился учителям других школ, когда я представила свою 

проблему в двух межшкольных встречах. Во времякруглого стола 

впервой межшкольной встрече коллеги с разных школ 

порекомендовали добавить разноуровневые задания для 

самостоятельного выполнения, чаще применять технологию Караева, 

и различные активизаторы. А во второй межшкольной встрече, когда 

я представила план действий и проделанную работу перед коллегами, 

были сказанытолько положительные отзывы и пожелания.

 Учитывая рекомендации коллег, а также поставленные перед 

собой стратегии, я в феврале прошла онлайн-курс «Активные методы 

обучения по математике». Что в свою очередь, мне очень помогло. Я 

поняла, что можно развить навыки самостоятельного обучения 

применяя на уроках различные активные математические игры.  

Ведь ученики будут стремиться получать математические знания 

только тогда, когда будут учиться с увлечением. Во время урока 

самостоятельная работа учеников происходила через следующие 

формы учебной деятельности:  

фронтальная работа (все ученики выполняют одно и то же задание); 

коллективная работа (каждый выполняет какую-то часть общего 

задания);  

групповая работа (группы учеников выполняют разные или 

одинаковые задания);  

индивидуальная работа (каждый ученик выполняет особое задание).  

По виду выполнения работы давала учащимся:  

самостоятельные работы с логическими заданиями;  

самостоятельные работы в форме математических диктантов; 

домашние самостоятельные работы.  

Хотелось бы рассказать про пару видов математических игр, где 

активно чувствовалась самостоятельная деятельность учащихся на 

уроках. Например, один из активных методов самостоятельного 

обучения является «Каждый учит каждого». Это групповая работа, 

где ученики свободно передвигаются и делятся своими 

утверждениями, решениями с другими учениками по поводу задания. 

Цель их предвижения – разъяснение «своей» информации 

наибольшему количеству присутствующих, насколько это возможно. 

10 февраля провела исследование над учащимися 10 Б класса. 

Пригласила внешнего  наблюдателя на урок алгебры. Так как моей 

основной задачей является развить навыки самообучения у учеников, 

на уроке постаралась применить активные методы обучения. 

Учащихся разделила на группы, дала материал для самостоятельного 

изучения и задания для самостоятельного решения. Применяя 

активный метод «Каждый учит каждого», учащиеся старались 

объяснить друг другу тему урока, решить данные задания. По 

рекомендациям наблюдателя, для себя взяла, что также эффективнее 

действует парная и индивидуальная работа на уроках математики для 

развития навыков самообучения. После этого стала  на уроках часто 

применять игру «Вихрь задач», это – индивидуальная работа. По 

команде учителя учащиеся выбирают карточку с заданием, затем 

возвращаются на свое место и самостоятельно решают его на одном 

листочке. После решения задания учащиеся относят свои работы 

учителю для проверки. Если учитель видит ошибки, то он дает 

обратную связь и учащийся возвращается на свое место для 

продолжения работы над этим заданием. Если учитель ставит знак 

«+», то ученик берет следующее задание и выполняет его на 

следующем листочке. Цель игры – самостоятельно и правильно 

решить побольше заданий.  

Как известно, в процессе обучения действуют два вида связи: прямая 

– от учителя к ученику – и обратная – от ученика к учителю. 

Осуществление обратной связи является достаточно сложной 

дидактической задачей. В практике работы выявляются различные 

формы этих связей. В частности, могу сказать, что организовывала 

взаимную проверку знаний учащимися. При выполнении 

самостоятельной работы еѐ проверку осуществляла с помощью 

консультантов, назначаемых из числа хорошо успевающих учеников. 

Каждому ряду назначается консультант. Выполнив задание своего 

варианта, консультанты получают инструктаж и по мере выполнения 

работы остальными учащимися проверяют их, разъясняя допущенные 

ошибки, если таковые имеются. После того как все учащиеся 
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справляются с работой, ассистенты сообщали об этом мне, учителю. Я 

наблюдала и оценивала деятельность учащихся и ассистентов, 

проводила индивидуальную работу с отдельными учениками. 

Взаимная проверка хорошо себя оправдывает при обобщении 

материала. Результативность самостоятельной работы определяется 

чѐткой еѐ постановкой и систематичностью. Важным при этом 

является возбуждение интереса к ней, использование методов 

стимулирования познавательной деятельности (положительное 

подкрепление, поощрение, игра, небольшие дискуссии, соревнования) 

и организация контроля за самостоятельной работой.  

Хотелось бы отметить, что дистанционное обучение остро не 

повлияло на мой Проект развития. Так как,  одним из стратегий 

развития навыков самообучения было -  применения ИКТ (точнее 

возможности Google). Учащиеся с начала учебного года хорошо 

изучили эту программу и уже имели навыки самообучения.  

На этом проекте я узнала очень многое, и сам процесс заставил 

задуматься об обучении и преподавании в контексте моих 

собственных уроков. С помощью этого проекта я стала часто 

общаться, беседовать с учениками, задумываться об их взглядах по 

отношению к математике. Услышала, что именно трудно удается при 

изучении предмета в целом. И в дальнейшем хочу рассмотреть более 

простые пути обучения и преподавания. 

И в заключении хочется передать слова Д. И. Писарева. Он указывал, 

что надо учиться в школе, но еще гораздо больше надо учиться по 

выходе из школы, и это второе учение по своим результатам, по 

своему влиянию на человека и на общество неизмеримо важнее 

первого. 
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В статье затрагивается правовые проблемы в воспитании молодежи и 

что являются главными требованиями в воспитании учащихся по 

предотвращении правонарушении среди школьников. 

 

In this article is affected by legal problems in the upbringing of students on 

the prevention of violations among schoolchildren. 

 

Қазақ халқы ата-бабасының салт-дҽстҥрлері мен ҽдеп-ғҧрпы ажырап 

қалған, шетелдік компьютерлік ойындар мен қатыгездікке қойылған 

фильмдердің еркіндігіне кеткен жастарымызды қайтсек дҧрыс жолға 

саламыз деген ой ҽрқайсымызды мазалауы Һҽк. Бҧл ҧлтымыздың 

болашағын ойлайтын санасы сергек, адамгершілігі мол жеке тҧлғаны 

тҽрбиелеу- тҽрбие жҧмысының негізгі мақсаты. Жас ҧрпаққа тек білім 

берумен шектелу аз, оларды адамгершілік-рухани жағынан нағыз 

адам қалыптастыру керек. Бҥгінгі таңда қоғам да, қоғамдық 

кҿзкараста кҥн кҥнге ҿзгеру ҥстінде Бҧқаралық ақпарат жҽне қарым –

қатынас қҧралдарының жҧмысындағы барлық шектеулерден алынып, 

ақпарат тарату еркіндігі кең таралған. Тҧлғаны  жан – жақты 

ҥйлесімді тҽрбиелеу саласының бірі – қҧқықтық тҽрбие. Ол қоғамның 

ҽрбір азаматының мемлекеттік заңдары аса жауапкершілікпен 

орындап отыруы талаптарымен тығыз байланысты. Ҽсіресе, оның 

елімізде жҥріп жатқан жариялық, қҧқықтық жҽне зайырлы қоғам 

орнату процесімен байланысының маңызы ерекше. 

Бҧл талапты іс жҥзіне асыру, ҽсіресе елдің ҽлеуметтік – экономикалық 

жағдайын дамыту кезеңінде, ең бірінші кезекте қҧқықтық сананы 
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тҽрбиелеу мен мемлекеттік заңдарды жетілдіру процесінде 

жанадандыру айрықша міндетті іс. Ол балалардың сана сезімі мен 

рухына кері ҽсер етуде. Осының салдарынан қазір мектеп жасындағы 

балалардың шылым шегуі, ішімдік ішуі, есірткі қолданылуы немесе ҽр 

тҥрлі қылмыстық іс-ҽрекетке баруы жиілеуде. 

Бҥгінде оқушылармен жҥргізетін қҧқықтық тҽрбиенің мазмҧнын 

айқындауда В.А. Сухомлинский сҿзімен айтқандай «Қандай да бір 

қҧқықтық тҽрбие болмасын, егер ол белгілі бір мақсатпен 

ҧйымдастырылып жеке адамның мҧқтаждығына негізделсе, 

екіншіден, ҧжымдық жҧмыстарға оқушылар шаруашылықпен 

қатысса, соғҧрлым алдыңғы буын ағалардың  ҽлеуметтік- қҧқықтық 

жетістіктерін, тҽжірибелерін қабылдап, ҿз мінез – қҧлықтарына 

қалыптастырады» деп осы мҽселеге қатысты айтқан пікірлеріне кең 

тҥрде басшылыққа алудың маңызы ерекше. 

Балалардың мінез - қҧлқының нормадан, шамадан ауытқуына тҥрлі 

жағдайлар себеп болады. Олардың ішінде ең бастысы отбасы жағдайы 

боп есептеледі. Ҿйткені тҧлғаның жеке басының жаман - жақсы 

қасиеттерінің негізі отбасынан қалыптасады. Сондықтан да, 

балалардың ҿнеге алып ҥлгі тҧтары - ең алдымен ҿздерінің ата - 

аналары. Адамдар да, заттар да тҽрбиеленеді. Дегенмен, адамдардың 

ҥлес салмағы басым. Солардың ішінде ата-аналар мен педагогтар 

бірінші орынға шығады деген екен. Олай болса, қҧқықтық тҽрбиені 

нҽтижелі ҧйымдастыру ҥшін, отбасы жағдайын жан- жақты танып 

білу қажет. Бҥгінгі таңда бҧл жҧмыс табысы жҥргізіледі деп айту 

қиын. Соның нҽтижесінде балалардың мінезіндегі кейбір ауытқулары 

мҧғалімдер тарапынан дер кезінде байқалмауы, тҥбінде орны толмас 

ҥлкен ҿкініштерге ҽкеліп тірейтіні даусыз мҽселе. 

Балалардың ата - аналары қонақта болады немесе ҿздері қонақ 

шақырады. Осының бҽрі ішімдіксіз ҿтпейді, дастарханға ішімдікті 

самсатып қояды. Ал, жастардың қайсысы болмасын ересектерге 

еліктейді. Ҿздерін ересектерше ҧстайды, ересектерше ҽрекет жасауды 

қалайды. Ең қауіптісі сол - бала кҿргенін істеп, ішімдікке бой ҧрады. 

Ата-аналар жҽне тағы басқа да ішімдікке салынған адамдардың 

отбасында кҥнде жан - жал, тҿбелес болғандықтан балаларды дҧрыс 

тҽрбиелеу мен оқытуға ешқандай жағдай болмайды. Керісінше, 

мҧндай бҥлінген отбасында балалардың ҿздері ішімдікпен ҽуес бола 

бастайды. 

Екіншіден, отбасының ынтымағының бҧзылуы да сол отбасындағы 

жасҿспірімнің мектептен қол ҥзіп, нашар оқуына, тура жолдан 

ауытқуына ҽсерін тигізеді. Ондай балалар қоғамдық жҧмыстарға да 

қатыспайды. Ешбір ҿнерге де қызықпайды. Бос уақыттарын қызықты 

ҿткізуді білмейді. Шындығында келгенде, бҧлар қоғамдық ҿмірден 

тысқара қалған адамдар болып саналады. Демек, мҧндай ата-аналар ҿз 

балаларын ҿнер-білімге, еңбекке баулуда мектепке кҿмек бере 

алмайды. 

Педагогтар мен ата – аналардың оқушыларға қҧқықтық тҽрбие беруде 

олардың қҧқықтық сана сезімін бірінші кезекте қалыптасуға ҥлес 

қосуларының маңызы зор. Себебі, қҧқықтық сана – қоғамдық санның 

ерекше тҥрі. Қҧқықтық тҽрбие - сан қырлы, кҥрделі процесс, бҧл 

жалпы жҽне арнаулы шаралардың тҧтас бір жҥйесін қамтиды. Соның 

ең бірінші сатысы-оқушы заңмен хабардар етіп оның жалпы білім 

деңгейін кҿтеру. Осыған орай мектеп оқушыларының жас 

ерекшеліктеріне қарай қҧқық негіздерін оқыту іске асуда. 

Мектебімізде ҽр айдың соңғы жҧмасы 

«қҧқықтық білім беруді жетілдіру кҥні» болып белгіленген. Мектеп 

залдарына қҧқықтық тҽрбиеге байланысты кҿрнекіліктер ілініп, 

сынып бҿлмелерінде бҧрыштар ҧйымдастырылған, сенім жҽшіктері 

дайындалып, оқушылардан қҧқық бҧзушылық пен қылмыстың алдын 

алуды жҥзеге асыруға байланысты тест сауалнамалық сҧрақтарға 

жауап алынып отырады. 

1989 ж 20 қарашада Біріккен Ҧлтар Ҧйымы Бала қҧқықтары туралы 

конвенция қабылдады. Сол мезеттен 20 қараша кҥні бҥкіл ҽлемде 

Бҥкілҽлемдік бала қҧқықтары кҥні ретінде аталып ҿтіледі. Осыған 

орай 20 қазан-20 қараша айларының аралығында «Бала қҧқығы-Адам 

қҧқығы» атты акция ҿткізілді.Акция барысында оқушылар ҿздерінің 

қҧқытары мен міндеттерімен жҿнінде білімдерін кҿтерді. 

Мектеп қҧқықтық тҽрбие жҧмысын 1- сыныптан бастап, белгілі бір 

жҥйелікпен ҧйымдастырылған тҥрде оқушының оқуды бітіргенге 

дейінгі аралығында жҥргізуі қажет. Адамның қҧқықтары мен 

міндеттері жайында баяндағанда 1995 жылы 30 тамызда 

Бҥкілхалықтық референдумда қабылданып, 1995 жылы 5 қыркҥйектен 

кҥшіне енген Ата Заң - Конституцияның мазмҧнымен ҽрі ондағы 

қҧқықтық ҧғымдарды таныстырудан, тҥсіндіруден бастаған жҿн. 

Себебі, қҧқық ҽрбір адамның туғаннан, ҿлгенге дейін қоғамдағы жҥріс 
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- тҧрысын, мінез - қҧлқын, адамдармен, жалпы тіршлік ету ортасымен 

қарым - қатынасын реттейді. 

Осыған орай мектебімізде «Мен жҽне заң», «Жауапкершілік тҥрлері», 

«Заң бҧзушылық неге алып соғуы мҥмкін» тақырыптарда сынып 

сағаттары, дҿңгелек ҥстел, пікірталас ҿткізіледі. Сонымен қатар ата-

атаналар мен оқушылар ҥшін қҧқық қорғау органдарынын 

қызметкерлерімен кездесулер ҿткізіледі. 

Бҥгінгі таңда статистикалық мҽліметтер бойынша қылмыс 

жасаушылардың кҿп бҿлігі мектеп жасындағы балалар мен жастар 

екендігі белгілі болып отыр. Қылмыстың жастар арасында кҿбею 

себебі неде? Ата-анасының баласына уақыт бҿлмеу, отбасының 

тҽрбиесінің нашарлығы. Оқушылар мен жастар арасында қҧқық 

бҧзушылық пен қылмысты болдырмау ҥшін ҽрбір сынып 

жетекшісі,ҽрбір мҧғалім,ҽрбір мектеп басшылары оқушыларды жақсы 

тануы керек. Мектеп психологтары оқушыларға жан-жақты 

психологиялық зерттеулер жасап,оның нҽтижесінде мектебімізде 

ҽрбір қиын оқушының психологиялық мінездемесін анықтайтын 

педагогикалық карталары жасалған. 

Қҧқық бҧзушылыққа бейім балалардың бос уақытын тиімді ҿткізу, 

жасҿспірімдер арасында қҧқық бҧзушылықты болдырмаудың алдын 

алу бағытына сҽйкес мектептің іс-шаралар жоспары жасалып 

жҧмыстар жҥргізілуде. 
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     В педагогическом процессе выражение «о вкусах не спорят» не 

должно принимать аксиоматический характер. Уже на протяжении 

многих столетий о вкусах и спорят, и со вкусами спорят, однако в 

спорах всегда нужно помнить, что во вкусе велик момент 

индивидуальности, точнее, субъективности.  

      Эстетический вкус - это категория, которая играет большую роль в 

формировании личности ребенка как набора индивидуальных 

особенностей. Авторы по-разному трактуют понятие «эстетический 

вкус».  

     В частности, Б. Т. Лихачев определяет эстетический вкус как 

«способность ребенка к оценке предметов, явлений, ситуаций с точки 

зрения их эстетических качеств» [1].  

     А. И. Буров под эстетическим вкусом понимает «относительно 

устойчивое свойство личности, в котором закреплены нормы, 
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предпочтения, служащие личным критерием для эстетической оценки 

предметов или явлений» [2].  

      По мнению Ю. К. Бабанского, «эстетический вкус дает 

возможность тонко, дифференцированно и объективно оценить 

эстетические достоинства объектов окружающего мира» [3].  

     Н. И. Киященко полагает, что «вкус является составляющим 

компонентом генерализованной эстетической способности, 

включающей эстетическое чувство, взгляды, эстетическое 

переживание и наслаждение» [4].  

      Ю. Б. Борев считает, что «эстетический вкус — это система 

эстетических предпочтений и ориентаций, основанная на культуре 

личности и на творческой переработке эстетических впечатлений» [5].  

     С точки зрения Л. Н. Когана, «эстетический вкус — это устойчивая 

система оценок эстетической значимости явлений окружающего мира 

в соответствии с эстетическими взглядами, чувствами и идеалом 

человека» [6].  

     А. В. Сарже определяет эстетический вкус как «способность 

избирательно-оценочного отношения к эстетическим объектам, 

умение отличать прекрасное от безобразного на основе глубокого 

знания законов эстетики» [7].  

      В словаре по эстетике под редакцией А. А. Беляева 

рассматриваемое понятие трактуется как «способность человека по 

чувству удовольствия или неудовольствия («нравится» — «не 

нравится») дифференцированно воспринимать и оценивать различные 

эстетические объекты, отличать прекрасное от безобразного в 

действительности и в искусстве, различать эстетическое и 

неэстетическое, обнаруживать в явлениях черты трагического и 

комического» [8].  

       О.А. Васильченко указывает, что «эстетический вкус — 

важнейший компонент эстетического воспитания, который 

формируется под воздействием подлинных эстетических ценностей. 

Это способность дифференцированно воспринимать и оценивать 

различные эстетические объекты, отличать эстетическое от 

неэстетического» [9].  

      В философии эстетический вкус трактуется как «вырабатываемая 

общественной практикой способность человека эмоционально 

оценивать различные эстетические свойства, прежде всего отличать 

красивое, прекрасное от безобразного» [10].  

      Е. М. Сафронова определила эстетический вкус как 

«интегративное свойство эстетического сознания, обеспечивающее 

ориентировку личности в мире эстетических ценностей, выступающее 

в качестве меры ее духовности» [11].  

     Как видим, эстетический вкус тесно взаимосвязан с 

мировоззрением человека, его идеалами, взглядами, эстетическими 

ценностями.  

     Эстетический вкус развивается у ребенка, начиная с первого опыта 

общения и знания окружающей среды. Наиболее интенсивным 

периодом его образования являются годы обучения, где он имеет 

возможность систематически знакомиться с явлениями искусства, где 

его творческие способности активно развиваются. Вот почему мы 

говорим об образовании эстетического вкуса в учебном процессе 

общеобразовательных школ.  

      В развитии теории и практики эстетического воспитания классики 

русской педагогики внесли значительный вклад в научное и 

педагогическое творчество. Так, Макаренко и В.А. Сухомлинский. 

В.А. [12] утверждают, что школа для ребенка должна стать «школой 

радости». Она должна быть во многом связанная с личностью 

учителя, а его постоянная забота заключается в вовлечении 

школьника в мир высоких духовных и моральных концепций. Таким 

образом, новаторство их педагогических идей состоит, прежде всего, 

в том, что они направлены на максимизацию духовных, моральных и 

творческих сил ребенка.  

      Учитель в воспитательной работе направляет внимание ученика к 

эстетическим качествам явлений жизни и искусства. Основываясь на 

знании художественных или более широких эстетических 

предпочтениях школьника на данный момент, учитель всегда имеет 

возможность показать ему возможность улучшить свой эстетический 

художественный вкус. У проявлений художественного вкуса всегда 

есть свои объяснения, это важная особенность художественного 

вкуса. Человек с развитым художественным вкусом всегда сможет 

объяснить почему ему нравится или не нравится произведение 

искусства. Из этого следует, что «глубокий художественный вкус 

зависит от всего духовного мира человека: от его мировоззрения, 
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морали, общей культуры, художественного образования, 

эмоциональной отзывчивости». Следовательно, воспитание вкуса не 

представляет что-то подобное образовательная задача, изолирована от 

всех других форм. Художественное образование и культура чувств 

являются основными предпосылками для формирования 

художественного вкуса, следовательно, художественное образование 

и культура чувств - это образовательный процесс.  

       Таким образом, художественный вкус является результатом 

эстетического воспитания. Абсурдно верить, что человек имеет 

хороший художественный вкус с рождения. По нашему мнению, это 

результат социальной практики человека, определенного системного 

воздействия общества на человека и ее духовный мир. В любом 

человеке заложен художник, но, чтобы разбудить его, необходимо 

научить человека ценить истинную красоту высокого искусства, 

разнообразие художественного содержания, воплощенного в нем, 

очарование его формы, что можно сделать только через 

художественное образование. Недооценка художественного 

образования приводит к распространению плохих и часто чуждых нам 

художественных вкусов.  

       Отсюда следует, что педагогическая концепция «эстетический 

вкус младшего школьника», представленная нами, понимается как 

показатель развития эстетического чувства и эмоционально-

интеллектуального понимания, что является набором ценностей и 

проявляется во внутренней потребности.  

      Подводя итоги отметим, что начальная школа играет важную роль 

в подготовке к формированию эстетического вкуса. Именно в эти 

годы закладывается психологическая основа для такой деятельности, 

развивается воображение и воображение, культивируется творческое 

мышление, любопытство, создаются навыки для наблюдения и 

анализа явлений, проведения сравнений, обобщения фактов, выводов, 

критических оценивать деятельность, развивать независимости, 

деятельности, инициатива, развивать и дифференцировать интересы, 

наклонности, формируются потребности, составляющие основу 

творчества. Самое главное, что учитель может достичь в 

формировании вкуса - это воспитание желания выбирать и включать в 

арсенал средств его духовного развития каждого ученика по-

настоящему человеческих, действительно гуманистических 

ценностей.  
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Аннотация: в статье представлен материал  по развитию 

орфографической зоркости у учащихся младших классов в рамках 

современного урока русского языка. Рассмотрены типичные ошибки, 

допускаемые учащимися начальной школы и предложены способы их 

устранения с помощью различных заданий и упражнений. 

 

Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом по развитию 

орфографической зоркости у учащихся младших классов в рамках 

современного урока русского языка. 

Перед вами буквы. 

- Какие мысли приходят вам в голову при виде этих букв? 

 (а, о, е, и, я; б, п, в, ф, г, к, д, т, ж, ш, з, с) 

(- орфограммы эти буквы могут являться опасным местом в разных 

частях слова) 

- Правильно, эти буквы могут являться опасным местом в разных 

частях слова, в основных тринадцати орфограммах начальной школы. 

№п/п Орфограмма 

1 Безударные гласные в корне (проверяемые и 

непроверяемые) 

2 Звонкие и глухие согласные 

3 Непроизносимые согласные 

4 Разделительный ь 

5 Разделительный ъ 

6 Раздельное написание предлогов, слитное написание 

приставок 

7 Заглавная буква в именах собственных 

8 Заглавная буква в начале предложения 

9 Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу 

10 ь на конце имен существительных после шипящих 

11 Безударные окончания имен существительных 

12 Правописание окончаний имен прилагательных -ого, 

-его 

13 Правописание безударных личных окончаний глаголов 

 

 Как научить  детей видеть эти опасные места и предупреждать 

ошибки. 

 Главным в обучении правописанию является применение 

орфографического правила, т. е. решение орфографической задачи. 

Однако решение орфографической задачи возможно при условии, 

если ученик видит объект применения правила – орфограмму. 

Неумение выделять орфограммы при письме – одна из главных 

причин, тормозящих развитие орфографического навыка. 

 Учителей начальных классов волнует проблема грамотного письма 

учащихся. Как сделать так, чтобы количество ошибок уменьшалось, а 

письмо стало бы осознанным и грамотным? Хорошо, когда ребенок 

чувствует интуитивно и пишет правильно. Но таких единицы. Больше 

детей, которые знают правила, а пишут неграмотно. Почему?! 

-Не умеют применять правила. 

В чем же причина неумелого применения правил? 

Вывод напрашивается сам: очевидно, в неумении видеть нужную 

орфограмму. 

  Истинная орфографическая грамотность возникает лишь как 

результат изучения всех других разделов науки о языке. По этой 

причине наибольшие затруднения встречаются у учащихся на первом 

этапе формирования орфографического навыка, т.е. в начальной 

школе.         Начальным этапом в работе над ошибками является их 

предупреждение. Любой практикующий учитель не раз сталкивался в 

своей работе с бесконечными ошибками своих учеников. Это всегда 

обидно, досадно, порой опускаются руки. К тому же из года в год мы 

все чувствуем, что грамотность наших воспитанников неумолимо 

падает. Что же делать? В чем причина? Как научить писать без 

ошибок? Абсолютного и окончательного ответа на эти вопросы мы, 

наверное не получим никогда, но это вовсе не означает, что поиски 

следует прекратить. С появлением языка Интернета они актуальны 

как никогда ранее и от того, как будут сформированы азы 

орфографической грамотности на начальном этапе обучения, во 

многом зависит дальнейшее успешное обучение по любой школьной 

дисциплине. 
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Выделяют 6 этапов, которые должен пройти школьник для решения 

орфографической задачи: 

1) увидеть орфограмму в слове; 

2) определить еѐ вид: проверяемая или нет. Если да, то к какой 

грамматико – орфографической теме относится, вспомнить правило; 

3) определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) 

орфограммы; 

4) определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т.е. 

составить алгоритм решения задачи; 

5) решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по 

алгоритму; 

6) написать слова в соответствии с решением задачи и осуществить 

самопроверку. 

  В более обобщенном виде эти этапы представляются так: в 

орфографическом действии выделяются две ступени: постановка 

орфографической задачи (выделение орфограммы) и еѐ решение 

(выбор письменного знака в соответствии с правилом). 

   Каждому учителю хорошо знакома ситуация, когда после изучения 

правила, например, о безударных гласных в корне, ученики 

достаточно хорошо справляются с заданием «вставить пропущенные 

буквы», но допускают ошибки на то же правило в собственном тексте. 

Объяснить эту ситуацию нетрудно: чтобы вставить букву, нужно 

лишь решить орфографическую задачу. А чтобы осознанно (не 

случайно) правильно написать слово в своем тексте, им нужно 

сначала поставить эту задачу, т.е. найти орфограмму. Вот почему 

умение быстро обнаруживать орфограммы, именуемое 

орфографической зоркостью, считается важнейшим базовым 

орфографическим умением. 

Поэтому, наиглавнейшая задача учителя - научить видеть 

орфограмму, научить думать при письме. 

 Существует множество методических приѐмов, позволяющих 

предупредить ошибки и развивающих орфографическую зоркость, 

навык звуко - буквенного анализа, самоконтроль. 

  

   Ещѐ методисты прошлого считали, что существуют факторы и 

условия, способствующие формированию грамотного письма. 

Современная наука не отрицает этих факторов, но добавляет и другие. 

Все мы знаем роль зрительных, слуховых факторов. Я бы добавила 

сюда ещѐ и артикуляционный. Все эти факторы должны быть 

задействованы. Рассмотрим их все по порядку. 

1) Зрительный фактор срабатывает при запоминании непроверяемых 

написаний. Их в русском языке очень много. Учѐные – психологи 

доказали, что стоит ребѐнку один раз неправильно написать слово, как 

он запомнит его и зрительно, и рука зафиксирует неверный 

графический образ слова, и отложится он в памяти так крепко, что 

затем надо будет написать это слово 100 раз, чтобы ликвидировать 

ошибку. Поэтому золотое правило ученика: никогда не пиши, если 

точно не знаешь: сначала предупреди ошибку. Для развития 

зрительного фактора можно использовать  следующие приѐмы: 

а) письмо с «дырками» - не знаешь точно, не пиши, спроси у учителя, 

справься в словаре, убедись, а потом запиши слово, используя иной 

вид пасты (зелѐный), чтобы выделить трудную букву 

б) можно построить так называемые опорные схемы. Например, в 1 

классе можно работать над правильным написанием слов в 

предложении с предварительным построением опорных схем. Сначала 

дети называют количество слов в предложении. Учитель читает слово, 

дети под руководством учителя находят в нем опасное место, 

объясняют написание буквы и записывают на доске как опорную 

схему: 

-Какую опорную схему можно составить к данным предложениям? 

Весной лес оживает. е оие 

Весело щебечут птицы . ео еу ы 

Из берлоги вылезает сонный медведь. з еи ее нн ед 

    После составления опорных схем дети пишут предложения под 

диктовку учителя намного грамотнее, чем написали бы без них. А это 

и есть запоминание нелѐгких слов, фиксирование их в тетради, 

отложение в памяти; 

в)  Со 2 класса  перед написанием сложных диктантов на доске можно 

написать трудные слова, которые встретятся в диктанте. Слабым 

детям  можно давать смотреть текст диктанта перед его написанием. 

Пусть он хоть что-то запомнит, увидит и напишет правильно.  

г) приѐм показа неправильного письма. Так, например, даѐтся текст, 

«написанный Незнайкой»: «В лису расла бальшая сасна. Под ней была 

зиленая трова и красивые цвиты». Обычно дети с большим 
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энтузиазмом ищут чужие ошибки. Этот вид работы учит их видеть 

ошибки, а это уже орфографическая зоркость, которую нам надо 

развивать и формировать.  

д) Провожу так называемый «диктант с обоснованием» 

(объяснительный диктант). Диктую слова, например, с безударной 

гласной, проверяемой ударением.  Дети сначала должны записать 

проверочное слово, а затем то, которое диктую, то есть должны 

обосновать орфограмму. Это будет приучать их «слышать» 

орфограмму, обосновывать свой выбор еѐ написания. 

ж) использую «диктант с подчѐркиванием». Во время диктанта 

постукиваю по столу в тот момент, когда произносится слово с какой-

нибудь орфограммой. Это постукивание активизирует мыслительную 

деятельность ученика, заставляет его думать, искать, находить 

правильный ответ. 

з) перед изложением, сочинением я провожу такую работу: 

выписываю трудные слова и включаю их в работу на уроке. Дети 

читают их хором, индивидуально, запоминают их, объясняют их 

написание, составляют с ними предложения. Это даѐт возможность 

предупредить ошибки в диктантах, изложениях, сочинениях. 

Г) цепочка из нескольких слов, написанную на ленте, демонстрирую в 

течение 9-15 секунд. Затем убираю. Дети пишут слова, которые 

запомнили. Дальше показываю новую цепочку слов. Опять пауза, во 

время которой дети пишут. Так происходит несколько раз. После 

написания слов дети подсчитывают друг у друга количество слов. За 

правильно написанное слово начисляются очки, за ошибку очко 

снимается. Побеждает тот, кто наберѐт наибольшее количество очков. 

Так дети учатся самоконтролю.  

л) работа со словарем. Словарные слова записывают в общих 

тетрадях  В начале недели записываем группу слов, на второй день на 

доске эти слова написаны с пропущенными буквами, на третий день 

ученики пишут их под диктовку учителя. На четвертый день пишут на 

доске по памяти, на пятый день- словарный диктант.. 

Исправление учащимся своих ошибок также является одним из 

приѐмов по развитию орфографической зоркости. 

. Работу над ошибками можно выполнять  по памяткам, 

. В 1 и 2 классах на полях пишетутся  номера орфограмм, в которых 

допущена ошибка 

 в 3 и 4 классах орфограммы ученики определяют сами. Цель этой 

работы: заставить ученика вдуматься в данную орфограмму и 

исправить еѐ. 

Ученик, получив тетрадь, принимается за поиск ошибок. Затем это 

слово ученик выписывает, подчѐркивает ошибочно написанную 

букву, работает над ошибками по памятке. 

 

Образец памятки 

 

ПАМЯТКА РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ 

1. Большая буква в начале предложе-

ния. Выпиши предложение правильно. 

Подчеркни заглавную букву. 

Придумай и напиши еще одно 

предложение. 

Делай так: Выпал первый снег. Дети 

рады. 

2.Большая буква в имени собствен-

ном. Выпиши слово правильно. Запи-

ши еще 2 слова на эту орфограмму, 

выдели ее. 

Делай так: Илья (имя собств.), волк 

(не имя собств.) 3.Пропуск, замена, 

употребление лишней буквы или 

неизученная орфо-грамма. Выпиши 

слово. Подчеркни место, где была 

допущена ошибка. 

4. Перенос слова. 

Выпиши слово, разделив на слоги для 

переноса. 

Делай так: оси-на. 

5. Сочетания ЧК, ЧН, ЩН, НЧ,НЩ, 

РЩ. Выпиши слово правильно. 

Запиши еще 2 слова на эту 

орфограмму, выдели ее. 

Делай так: дочка, мощный, печник. 

6. Знаки препинания в конце 

9. Гласные после шипящих 

(жи-ши, ча-ща, чу-

щу). Выпиши слово 

правильно. Подбери и 

запиши еще 2 слова на эту 

орфограмму, выдели ее. 

Делай так: ежи, роща, 

туча. 

10. Мягкий знак, 

обозначающий мягкость 

согласных. Выпиши слово 

правильно. Подчеркни Ь и 

согласную перед ним. 

Запиши еще 2 слова на эту 

орфограмму. 

Делай так: мальчик, ель, 

конь. 

11.Непроверяемые 

написания (словарные 

слова). Напиши слово 3 

раза. Обозначь 

орфограмму. 

Делай так: ягода, ягода, 

ягода; класс, класс, класс. 

 

12. Безударная гласная в 

корне, проверяемая 
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предложения.(.!?...) Пропуск, замена, 

перестановка слов в предложении. 

Выпиши предложение правильно. 

Делай так: Слава нашей Родине! 

(воскл.) 

7. Постановка ударения. 

Выпиши слово, поставь ударение 

правильно. 

8. Деление на слоги. 

Выпиши слово, поставь точки под 

гласными, раздели на слоги. 

ударением (а, о, е, и, я). 

Выпиши слово, обозначь 

орфограмму. Подбери и 

запиши проверочное слово. 

Делай так: волна – волны. 

 

13. Проверяемые парные 

звонкие и глухие согласные 

в корне. 

Выпиши слово, обозначь 

орфограмму. Подбери и 

запиши проверочное слово. 

Делай так: мороз – 

морозы. 

 

14. Проверяемые 

непроизносимые согласные 

в корне слова. 

Выпиши слово, запиши 

проверочное слово, 

обозначь орфограмму. 

Делай так: звездный – 

звезда. 

 

 

15. Разделительный Ь. 

Выпиши слово, запиши еще 2 слова на 

эту орфограмму, обозначь ее. 

Делай так: вьюга, листья, соловьи. 

 

16. Разделительный Ъ. 

Выпиши слово, выдели приставку, 

запиши еще 2 слова на эту орфограмму, 

обозначь ее. 

Делай так: съезд, объявление, 

разъяснил. 

 

20. Родовые окончания 

существительных, 

прилагательных и глаголов 

прошедшего времени. 

Выпиши слово, укажи его 

род, обозначь орфограмму. 

Делай так: небо (ср. р.), 

синяя (ж.р., какая?), 

синее (ср.р., какое?), 

красное (ж.р., какое?), 

играла (ж.р., что делала?), 

играло (ср.р., что делало?). 

17.Двойные согласные на стыке 

морфем. Выпиши слово, выдели 

морфемы, подчеркни двойную 

согласную. 

Делай так: длинный, рассвет. 

 

18.Различение приставок и предлогов. 

Если слово с предлогом, выпиши его, 

обозначь орфограмму-пробел, поставь 

между предлогом и словом вопрос или 

другое слово. Делай так: к_ берегу, к 

(какому?) берегу, к (крутому) берегу. 

Если слово с приставкой, выпиши его и 

выдели приставку, запиши еще 2 

однокоренных слова с другими 

приставками или без приставки. 

Делай так: заехал, уехал, ехал. 

 

19. Гласные и согласные в изученных 

приставках (суффиксах). Выпиши 

слово правильно, выдели приставку 

(суффикс), запиши еще 2 слова с этой 

же приставкой (суффиксом). 

Делай так: полетели, побежали, 

пошли; учитель, водитель, строитель. 

 

21. Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Выпиши слово, укажи 

склонение, падеж и число 

или запиши проверочное 

слово. Выдели окончание. 

Делай так: на опушке (1с., 

П.п., ед.ч. - на руке), у 

опушки (1с., Р.п., ед.ч. – у 

руки), о цвете (2 с. - о 

коне), на сирени (3с.) 

 

22. Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Выпиши прилагательное 

вместе с существительным, 

к которому оно относится. 

Поставь к прилагательному 

вопрос от 

существительного. Выдели 

окончание. 

Делай так: к лесу (какому?) 

дальнему 

 

23.Частица НЕ с глаголом. 

Выпиши глагол с НЕ. 

Запиши еще 2 слова на это 

правило, подчеркни пробел. 

Делай так: не пришел, не 

выучил, не знал. 

24. Ь на конце существительных после 

шипящих. 

29. Знаки препинания при 

однородных членах 
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Выпиши слово, укажи род, запиши еще 

2 слова на эту орфограмму. 

Делай так: луч_ (м.р.), нож_, шалаш_; 

ночь (ж.р.), тишь, мощь. 

 

25. Гласные – о, - е в окончаниях им. 

сущ. творительного падежа после 

шипящих и Ц. 

Выпиши слово, запиши еще 2 слова на 

эту орфограмму, обозначь ее. 

Делай так: ключом, полотенцем, 

ершом 

 

26. Безударные личные окончания 

глаголов. Выпиши глагол, поставь его в 

неопределен-ную форму, определи 

спряжение и гласную, которую следует 

писать в окончании, выдели окончание. 

Делай так: читает – читать (1спр.) 

 

27. Ь на конце глаголов 2-ого 

лица. единственного числа настоящего 

времени. Выпиши глагол правильно, 

подбери еще 2 примера на эту 

орфограмму, выдели ее. 

Делай так: пишешь (2-е л. ед.ч.), 

решаешь, читаешь. 

 

28. Соединительные гласные в 

сложных словах. 

Выпиши слово правильно, обозначь 

орфограмму, запиши еще 2 слова на это 

правило. 

Делай так: пешеход, самолет, водовоз. 

предложения. 

Выпиши предложение, 

обозначь однородные 

члены и слово, от которого 

они зависят. Выполни 

схему предложения. 

Делай так: Сильный ветер 

сорвал листья с 

деревьев, разметал их по 

дороге. 

Сильный ветер сорвал 

листья с 

деревьев и разметал их по 

дороге. 

 

30. Знаки препинания в 

сложном предлож. 

Выпиши предложение, 

выдели грамматичес-кие 

основы. Изобрази схемы. 

Подчеркни запятую. 

Делай так: Дремлют рыбы 

под водой, почивает сом 

седой. 

 

31. ТСЯ и ТЬСЯ (чь) в 

глаголах. 

Выпиши слово, поставь к 

нему вопрос, определи 

форму глагола. Подчеркни 

орфо-грамму. 

Делай так: мчаться (что 

делать? – н.ф.), 

мчится (что делает? – не 

н.ф.), сберечь (что 

сделать? – н.ф.). 

 

32. Разбор слова: 

а) фонетический 

б) по составу 

в) морфологический 

Выпиши слово, выполни 

разбор правильно. 

 

33. Разбор предложения. 

Выпиши предложение. 

Подчеркни его 

грамматическую основу. 

Выполни правильный 

разбор. 

 

Самое важное в работе над ошибками – добиться того, чтобы 

учащиеся стремились избавиться от них. При отсутствии у детей 

такого стремления не будет успеха в повышении грамотности 

учащихся. Дети знают, что нужно выполнять работу над ошибками по 

памятке, которая есть у каждого ученика в специальной тетради. 

Осуществлять контроль за выполнением работы над ошибками 

помогают и родители У каждого учащегося, для этого у каждого 

учащегося должна быть тетрадь памяток, которая постепенно 

заполняется, помогая ему правильно выполнять задания. Родители, 

руководствуясь памятками, могут верно, проконтролировать работу 

ребѐнка дома. 

 

2) Слуховой фактор. 

Слуховое восприятие, умение определять последовательность звуков 

составляют основу развития не только устной, но и письменной речи. 

Развитие  фонематического слуха начинается с 1 класса. Чтобы детям 

было легче усвоить  правила правописания  можно проводить  

следующие игры: 

а) «Найди опасное место». При произношении  слова,  дети хлопают в 

ладоши, как только услышат звук, которому при письме нельзя 

доверять. Как его найти? Надо определить, есть ли в слове 

безударный гласный звук. Если есть, то есть и «опасное место». Если 

два безударных гласных, то есть два опасных места; 
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б) «Светофор». Ученики показывают красный сигнал, как только 

находят «опасное место»; 

в) «Зажги маячок». Это проведение звукового анализа с составлением 

схемы, в которой обозначаются «опасные места», т.е. кладутся 

красные сигналы (кружки) под «опасными местами». После 

предварительного звукового анализа печатают или выкладывают из 

букв разрезной азбуки слова с пропуском «опасных мест». 

Вырабатываем способ действия: «Если звуку можно доверять, 

обозначаю его буквой, если нет – ставлю на его месте сигнал 

опасности». 

Умение видеть такой сигнал опасности, поиск «опасных мест» в 

написанном слове – это уже начало обучения самопроверке 

написанного. Например, на доске написано предложение: На земле 

лежал пушистый снег. Дети под руководством учителя ищут 

«опасные места» и отмечают их на доске красными кружочками. Эта 

работа активизирует их, учит видеть орфограмму, вызывает интерес. 

Дети работают с удовольствием. 

    Становление и развитие орфографической зоркости может 

происходить легко и эффективно, если оно будет осуществляться 

доступными для ребѐнка данного возраста средствами. Таким 

средством стали рифмованные упражнения. В зависимости от роли, 

которую выполняют рифмованные упражнения, их можно разделить 

на четыре группы. 

1. «Рифмовки - запоминалки» служат для запоминания правописания 

тех или иных сочетаний, например, сочетание жи - ши 

Чижи, ужи, ежи, стрижи, 

жирафы, мыши, и моржи, 

машины, шины, камыши - 

запомни слоги жи и ши 

2. «Рифмовки – тренажѐры» используются для чтения и письма 

орфографически насыщенного материала. 

Тема «Большая буква в именах собственных». Я записываю рифмовку 

на доске с пропусками некоторых кличек, дети подбирают нужные 

клички животных самостоятельно или из «Слов для справок». 

Кошка Маринка, 

котѐнок …., 

щенок Дружок, 

цыплѐнок…., 

корова Бурѐнка, 

коза …., 

поросѐнок Хрюша, 

и бычок …. 

Слова для справок: Пушок, Тишка, Найдѐнка, Гаврюша. 

3. «Рифмовки – контролѐры» служат средством контроля и 

самоконтроля. Тема «Сочетания ча-ща». На доске написаны 

рифмовки. 

Чаща, чяйка, каланча 

чящя, ча чя 

роща, чаща и свечя 

щя чящя ча 

пищя, чайник, чяшки, чай - 

ща чя ча чя 

как напишешь? Отвечай! 

Чя 

Дети записывают в тетрадях правильные варианты, при выполнении 

индивидуального задания на доске ученик зачѐркивает неправильное 

сочетание. 

Чайка, каланчя 

Чя ча 

 

4. «Рифмовки – орфографические пятиминутки» развивают 

орфографическую зоркость. Читаются рифмовки с заданием: найти 

как можно больше орфограмм. 

Булочка, чашка, чайник, чаек, 

кошка Пушинка, конѐк Воронок, 

девочка Ира и мальчик Илья. 

Сколько здесь правил нашли вы, друзья? 

 

- Подчеркнуть все буквы на изученные правила. 

Например: Одуванчик золотой 

Постарел и стал седой. 

А как только поседел, 

Вместе с ветром улетел. 

Ветерок спросил пролетая: 
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«Отчего ты, рожь, золотая?» 

А в ответ колоски шелестят: 

«Золотые руки растят». 

 

 

Артикуляционный фактор. 

1)Проговаривание. 

  Приѐм орфографического проговаривания я использую на своих 

уроках постоянно, и он даѐт неплохие результаты. Такую работу я 

веду с 1 класса. Ученик, диктуя предложение, каждое слово 

произносит орфографически, произносит его чѐтко по слогам. 

Называет слог и гласную в нем. Сама артикуляция в данном случае 

является составной частью в процессе письма. Работа речевого 

аппарата в процессе проговаривания создаѐт своеобразный 

запоминательный образ слова, многократное повторение которого 

вслух и про себя способствует более прочному запоминанию его 

написания, чаще всего касается запоминания написания трудных слов. 

Такое многократное орфографическое проговаривание 

прокручивается на уроке несколько раз, повторяется на следующих 

уроках и в конце концов прочно запоминается.  

2) Комментированное письмо. При комментировании достигается 

высокий уровень самоконтроля, т.к. ученик не просто фиксирует, а 

объясняет правописание. Кроме того, комментированное письмо 

выступает одним из приѐмов работы по предупреждению ошибок, 

приучает школьников к сознательному применению правила, 

способствует выработке грамотного письма, устраняя разрыв между 

теорией и практикой. Комментированное письмо позволяет 

осуществлять систематическое повторение материала, дает 

возможность учителю выявить знания учеников и проверить их 

орфографические навыки. 

 

При формировании орфографической зоркости также использую и 

тренажеры из Билимленд. 

Тренажер расширяет лексический запас ребенка, позволяет ему 

быстро ориентироваться в изучаемом материале, в подборе 

проверочных слов, а также помогает упорядочить детские знания по 

русскому языку. 

Считаю, что работа с тренажером снижает физические и умственные 

перегрузки, нервную утомляемость детей, позволяет приобрести 

устойчивый навык . 

 

Все перечисленные методические приѐмы позволяют предупредить 

ошибки, развивают у учащихся орфографическую зоркость, навык 

решения орфографической задачи, самоконтроль. 

Целенаправленно и систематически проводимые мною указанные 

виды работ, применяемые специальные упражнения, развивающие 

умения находить орфограммы и определять их тип, позволяют 

формировать более высокий уровень развития орфографической 

зоркости у большинства учащихся, что оказывает положительное 

влияние на грамотное письмо и приводит к снижению 

орфографических ошибок. 

Систематическая работа, проводимая мною по развитию 

орфографической зоркости учащихся, позволяет увидеть стабильный 

рост грамотности учащихся. 

 

Думайте, чувствуйте, любите, фантазируйте, анализируйте, 

исследуйте, философствуйте – живите!!! 
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БІЛІМДІДЕН  ШЫҚҚАН СӚЗ, 

    ТАЛАПТЫҒА БОЛСЫН КЕЗ... 

 
Куразбекова Ж.М.  

орыс тілі және әдебиет мҧғалімі 

Сазды орта мектебі,Ақтӛбе қаласы 

  
Тҥйін 

         Бҧл мақалада қазақ халқының ҧлы ақыны А.Қҧнанбаевтың  

жас ҧрпаққа арналған тҽлім-тҽрбие берер ҿлеңдері талданған. 

 

Аннотация 

      В этой статье дан анализ  поэзии Абая Кунанбаева, 

посвященной воспитанию молодого поколения казахского народа. 

 

Summary 

  This article analuzes the poetry of Abay dedicated to educating  

  the younger generаtion of the Kazakh people. 

 

       «Ҧстаздық еткен жалықпас,  

         Ҥйретуден балаға »      деп Абай атамыз айтқандай ҧстаз міндеті 

алдына келген шҽкіртіне білгенін жалықпай ҥйрету, алға жетелеу 

болмақ. Жылылық пен ізгілік нҧрын жинаған ҧстаз жҥрегі ҽрі 

сезімтал, ҽрі мейірімді.  

   «Мейлі жас бол, кҽрі бол,  

  Дана деп сені пана деп сені ҧғамын», - деп ақын Ж.Молдағалиев 

жырлағандай, жас болып, қарт болып дараланған ҧстаз-мҧғалімді дана 

деп те, пана деп те атау орынды. Бала қателігін кешірген, баланың 

келбетіне емес, қылығына қарап ҽрекет ететін, жан кҥйзелісін дҿп 

басып,  қиындық-тығырықтан жол табуға жетелейтін ҥлкен жҥректі 

ҧстаз пейілі кеңдігінен шҽкірт-балапанға пана болар бҽйтерек іспетті 

[1, с.20-22]. 

      Мектеп табалдырығын жҥрексіне аттаған балдырғанның бала 

тілегін тереңнен тҥйісіп, бала жҥрегін жабырқатпай,оның сенімінің 

ҥдесінен шыға білу ҧстаз білмділігінде емес ғана емес, біліктілігінде. 

Бала сенімін аяқтауда олардың қҧпия – сырларын сақтай біліп, басқа 

адамдардың алдына бала мҥддесін қорғаушы ретінде танылуы тиіс. 

      Ҽр баланы жас ерекшелігіне, мінез қҧлқына, ҿскен ортасына  

қарай танып, адамзат қылып қалыптастыру – ҽр ҧстаздың  мҧраты. 

Ҧстаз – диқаншы да,  кенші де, қалыпшы да. Диқан кҿктемде еккен 

дҽнді кҥтіп – баптаса ғана, еңбектенсе ғана кҥзде мол ҿнім алады. 

Кенші жер астындағы қазба-байлықтары тауып, ел игілігіне жаратады. 

Қалыпшы балқыған темірден шойын қорытады, қалыпқа келтіреді 

[2,с.3]. 

      Ҧстаз еңбегінің де, қыр сыры соған ҧқсайды. Шҽкірт жҥрегіне жол 

тауып, жан жылуы мен білім нҧрын сеуіп, аянбай еңбек етсе, ҿзінен 

шҽкірті озып жатса, маңдай тердің текке тҿгілмегені емес пе ?!!! 

Мҧны мен диқан еңбегімен пара – пара дер едім. 

     Топтан оза шабатын шын жҥйрікті тану, жабыдан жҥйрікті айыру – 

атбегінің кҿрегендігі. Кҿздері жҽудіреген  жаутаңкҿз баладан жалын 

атқан кенші демей, кім дейміз? 

     Жас дарынның талабын шындап, дара тҧлға болып танылуына, 

керек десе барлық баланың дара болуына бар кҥш – жігерін сарп 

ететін қажырлы ҧстазды қалыпшы деуге болмас па ? 

     Ҧлы ақынымыз Абайдың ҧстаздық етер шҽкірттері, ҿз мектебі 

болған ғой. Саз ҿнері мен сҿз ҿнерін ардақ тҧтып, ҿрнектеп, ҿрелі ой 

тҥйген Абай ақын ҧстаз-ақын да бола алды [3,с.33-34]. 

     Ҧстаз қандай болу керек?- деген сҧрақтың жауабын дана, 

данышпан Абай атамыздың шығармаларынана табар едік. 

     «Ыстық, қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек» иесі ҧстаздан ғибрат 

алар шҽкіртттері де осал болмас. 

     Абай – мекеніне саяхат жасайтын болсақ, балаларға ҧлы ақын – 

жазушы шығармаларын терең меңгере отырып, оны талдау, мҽнерлеп 

оқу. 

     Абай атамыз айтқандай: 

     Мен жазбаймын ҿлеңді ермек ҥшін, 

     Жоқ-барды ертегіні термек ҥшін. 

     Кҿкірегі-сезімді, тілі орамды, 

     Жаздым ҥлгі жастарға бермек ҥшін. 

     Жҥрегімнің тҥбіне терең бойла, 

     Мен бір жҧмбақ адаммын, оны да ойла. 

     Соқтықпалы соқпақсыз жерде ҿстім, 
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     Мыңмен жалғыз алыстым, кінҽ қойма. 

     Абай ҿз ҿлеңдерінде жастарды ҿнер-білімге шақырады, адал еңбек 

етуге, халыққа пайда келтіруге ҥндейді. Осы ҿзінің 

шығармашылығының ішінде балаларға арнап жыл мезгілдірінде 

сипаттап жазған [4,с.50-75]. Мысалға, кҥз мезгілі: 

     Сҧр бҧлт тҥсі суық қаптайды аспан, 

Кҥз болып, дымқыл тҧман жерді басқан. 

Білмеймін тойғаны ма, тоңғаны ма, 

Жылқы ойнап, бие қашақан, тай жарысқан. 

Жасыл шҿп,бҽйшешек бҧрынғыдай, 

Жастар кҥлмес, жҥгірмес бала шулай. 

Қайыршы шал- кемпірдей тҥсі кетіп, 

Жапырағынан айырылған ағаш, қҧрай. 

     Абай атамыз ҿзінің қара сҿздерінде жастарды ҽдептілікке, ар-ҧят 

адамдықтың белгісіне ҥндейді. 

     Кҥллі адам баласын қор қылатын ҥш нҽрсе бар. Сонан қашпақ  

керек: 

ҽуелі – надандық, екінші – еріншектік, ҥшінші – зҧлымдылық деп 

білесің. 

     Надандық – білім – ғылымның жоқтығы,  

дҥниеден еш нҽрсені оларсыз біліп болмайды.  

Білімсіздік хайуандық  болады.  

Еріншектік -  кҥллі дҥниедегі ҿнердің дҧшпаны.  

Талапсыздық, жігерсіздік, ҧятсыздық , 

Кедейлік – бҽрі осыдан шығады. 

Залымдық – адам баласының дҧшпаны. 

Адам баласына дҧшпан болса, адамнан бҿлінеді, бір жыртқыш хайуан 

хисабына қосылады. 

Осы аталған Абай атамыздың  қара сҿздерінде ҥлкен  ғҧлама негіздері 

қалыптастырылған. Мысалға: хисабына деген сҿзге тҥсінік беретін 

болсақ. 

Хисабына – бҧл жерде: қатарына есебіне деген мағынаны білдіреді. 

     Ҧлылардың Отаны, ақындықтың Меккесі атанып жҥрген 

Шыңғыстаудың ҽрбір ҿзен ҿлкесінің тау тҿбесі, ҿрісі мен қонысы 

аңызға айналған тарихы бар, ҿлең–жырға, ҽн-кҥйге, дастан, поэма, 

кескіндеу,кҿркемсурет, арқау тақырып болған [5,с.15-18]. 

Туғызды Шыңғыс Абайды, 

Туғызды Шыңғыс Шҽкҽрімдей сҧңқарды. 

Ең соңында толғатты 

Мҧхтардай Гималайыңды. 

     Абайдай данышпан перзенттін дҥниеге ҽкелген қазақ халқы ата-

бабаларының арманы болып келген ел тҽуелсіздігін кҿзінің 

қарашығындай сақтайтынына, қорғайтынына сенімі мол болған. 

     Ағаш жемісімен, ҧстаз шҽкіртімен кҿрікті. Мен ҧстазды жҥрегі 

нҽзік, жас балғын-балапанын баулап, баптап, шыңдап, шың 

басындағы ҧядағы қияға ҧшырған қыранға теңер едім. 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

 

«Мҧғалім» - журналы, А., 2008 ж., 20-22 бб. 

«Ҧстаз» - газеті, 2009 ж., А., № 25, 3 б. 

Қазақ тілі жинағы, 2009 ж., А., 33-34 бб. 

Қазақ ҽдебиеті жинағы, А., 2010 ж., 50-75 жж. 

«Ана тілі» журналы, 2010 ж.,А, № 04, 15-18 бб. 

 

 

Развитие педагогического потенциала молодых специалистов как 

фактор повышения качества образования в казахстане 

 

 
Есенбекова А.Л. 

КГУ «Средняя школа лицей №21» 

г.Кокшетау 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, с которыми 

сталкиваются молодые специалисты, пришедшие работать в школу. 

Как происходит их становление, как настоящего учителя и каких 

успехов они достигают, если идут в ногу со временем. 

 

Образование является одним из важнейших приоритетов, что 

закреплено во всех государственных документах и программах 

стратегического характера. Особое и исключительное внимание к 

вопросам образования имеется у Н.А. Назарбаева, который 

подчеркивает: «Знания и профессиональные навыки - ключевые 
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ориентиры современной системы образования. Казахстанцы должны 

стать высокообразованной нацией мира, иначе мы не достигнем задач, 

которые ставим». Н.А. Назарбаев  определяет вопросы качества и 

доступности образования важнейшими составляющими и залогом 

успешности государства. Главные цели и задачи развития 

образования сформулированы в Государственной программе развития 

образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, ими являются: 

«повышение конкурентоспособности образования, развитие 

человеческого капитала для улучшения материального и духовного 

благосостояния граждан, устойчивого роста экономики путем 

обеспечения доступности качественного образования для всех». 

В такой ситуации потенциал молодых специалистов является особо 

важным фактором развития системы качественного образования.  

В новых условиях повышается роль педагогов, которые должны 

обеспечить повышения качество образования. Чрезвычайно важным 

становится материальное и моральное стимулирование труда 

работников образования, защита их прав и повышение статуса в 

обществе. 

В условиях дистанционного образования, с которым школьники 

столкнулись в 2020 году, роль потенциала молодых специалистов 

также важна, потому что полное освоение программы возможно лишь 

при знании современных гаджетов. 

Высокое качество и доступность образования на всех уровнях 

являются ключевыми факторами конкурентоспособности и 

успешности страны. Сегодня Казахстан проводит модернизацию 

образования для того, чтобы в ХХI веке стать обществом с высоким 

качеством человеческого капитала – высокообразованной и 

интеллектуальной нацией, обладающей знаниями, навыками и 

компетенциями для построения лучшего будущего. 

В образовательном пространстве современного казахстанского 

общества происходят инновационные изменения. Их цель – повысить 

конкурентоспособность казахстанского образования и социально–

инновационный потенциал общества в целом. Большая роль в этих 

процессах принадлежит молодым специалистам.    

Научно доказано, что начальный период вхождения в 

профессиональную среду специфичен своей напряженностью, 

важностью для личностного и профессионального развития 

начинающего педагога. От того, как пройдет этот период, зависит, 

состоится ли новоявленный педагог как профессионал, останется ли 

он в сфере образования или найдет себя в другом деле (подобная 

ситуация во многом типична для начинающих специалистов и других 

сфер деятельности).   Школа требует учителей с новым 

педагогическим мышлением, способных стать активными субъектами 

инновационных процессов в образовании.  

Учитель должен обладать высоким уровнем академических знаний по 

выбранной специальности, общепедагогической и методико-

технологической культурой. Учитель должен уметь культурно, 

ненавязчиво общаться с учащимися на основе субъектно-субъектных 

отношений, строить отношения с коллегами и  вышестоящими 

структурами на основе дружбы, сотрудничества, взаимопомощи.    

Понятие «адаптация» (от лат. «adapto» - приспособляю) заимствовано 

из биологии и означает приспособление к окружающей среде. 

Социально-профессиональная адаптация педагога - это процесс 

освоения педагогом навыков ведения образовательного процесса, 

норм и правил поведения - взаимодействия с коллегами, 

администрацией, учениками и их родителями.   Социально-

профессиональная адаптация молодого педагога осложняется целым 

рядом противоречий. Прежде всего, это противоречия: 

между провозглашением в документах Правительства РК ориентации 

на индивидуализацию образования, учет интересов и потребностей 

конкретного ученика и реальной заинтересованностью учителей в 

увеличении зарплаты, которая сегодня напрямую зависит от 

количества обучающихся, а не от эффективности их деятельности 

(профессиональных качеств и результатов деятельности) в связи с 

переходом на новую систему оплаты труда;  

между содержанием и уровнем подготовки в педагогическом вузе 

(колледже) и содержанием, многообразием ролей, сложностью задач, 

требований, вызывающих перенапряжение и снижение 

адаптационного потенциала молодого учителя; 

между потребностями начинающего педагога, его способностями, 

индивидуальными ценностями и нормами и ценностями, которые 

демонстрируют в своем поведении большинство членов 

педагогического коллектива.    
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Традиционно различают три компонента социально-

профессиональной адаптации педагога:  

психофизиологическая - приспособление молодого педагога (всех 

систем его организма) к непривычным условиям, поурочному режиму 

труда и отдыха;  

социально-психологическая - вхождение в трудовой коллектив через 

сближение целей и интересов молодого специалиста и группы 

(педагогического коллектива, учащихся), формирование нового 

психологического стереотипа поведения, коррекция личностных 

качеств в соответствии с требованиями педагогической деятельности, 

принятие ценностей организационной культуры, норм и правил 

поведения в образовательном учреждении;  

профессиональная - активное освоение педагогом действий 

(поведения) в соответствии с должностными обязанностями, 

требованиями образовательного процесса, спецификой контингента 

обучающихся; привыкание молодого специалиста к новым условиям, 

включающим административно-правовые, социально-экономические, 

управленческие аспекты. 

С какими же трудностями сталкивается молодой специалист и какие 

методы использует в работе в современных условиях развития 

образования? 

Молодой учитель, начинающий свою педагогическую карьеру в 

школе, сталкивается с целым рядом проблем, которые не всегда в 

состоянии самостоятельно решить. Это отсутствие педагогического и 

житейского опыта, слабое знание психологических особенностей 

современных школьников, недостаточное владение методами и 

приемами обучения. Для многих молодых учителей на первый план 

выходят социально-коммуникативные проблемы - налаживание 

отношений в педагогическом коллективе, позиционирование себя как 

состоявшегося профессионала-педагога среди более опытных 

учителей, выстраивание грамотных взаимоотношений с детскими 

коллективами.  

Не всем и не всегда удается наладить контакты с учащимися, 

особенно со слабоуспевающими, с так называемыми сложными 

детьми. Не всегда молодой учитель сталкивается и с объективной 

оценкой его труда. Это отражается на самооценке молодых 

специалистов - учитель воспринимает свой первый неудачный опыт 

как собственную профессиональную непригодность и зачастую делает 

неверный вывод о правильности выбора профессии.  

Следует отметить возрастание роли университетов в сопровождении 

начального этапа профессионально-педагогической деятельности. В 

разработанной им концепции подготовки учителя профессиональная 

подготовка становится «школоцентрированной», благодаря переходу 

от теории к школьной практике.  

Следует отметить, что в казахстанском образовании усиливаются 

проблемы, связанные с содействием трудоустройству выпускников 

педагогических вузов, обусловленные ликвидацией системы 

государственного распределения и ослаблением взаимодействия 

между вузами и школой. В настоящее время вуз напрямую не 

заинтересован в реализации своего продукта - трудоустройстве 

выпускников.  

Одной из важнейших задач школьной администрации является 

организация профессиональной адаптации молодого педагога к 

учебно-воспитательной среде. Решить эту проблему поможет 

создание системы школьного наставничества. 

Современной школе нужен профессионально-компетентный, 

самостоятельно мыслящий педагог, психически и технологически 

способный к реализации гуманистических ценностей на практике, к 

осмысленному включению в инновационные процессы. Однако, как 

показывает анализ школьной действительности и социально--

педагогических исследований, даже при достаточно высоком уровне 

готовности к педагогической деятельности личностная и 

профессиональная адаптация молодого учителя может протекать 

длительно и сложно. 

Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, 

развить личностные качества, коммуникативные и управленческие 

умения. Но при назначении наставника администрация 

образовательного учреждения должна помнить, что наставничество – 

это общественное поручение, основанное на принципе 

добровольности, и учитывать следующее: педагог-наставник должен 

обладать высокими профессиональными качествами, 

коммуникативными способностями, пользоваться авторитетом в 

коллективе среди коллег, учащихся (воспитанников), родителей. 
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Желательно и обоюдное согласие наставника и молодого специалиста 

в совместной работе. 

В связи с этим можно определить следующие задачи  в работе по 

оказанию помощи начинающим педагогам в процессе социально-

профессиональной адаптации.  

Изучение реальных профессиональных затруднений начинающих 

педагогов,  формулирование их актуальных потребностей.  

Информационная и консультативная поддержка начинающих 

педагогов в выборе программ повышения квалификации, в 

выстраивании индивидуального образовательного маршрута.  

Формирование информационного банка образовательных услуг для 

молодых специалистов округа. 

Организация курсов повышения квалификации. 

Участие в творческих лабораториях, тренингах.  

Консультирование молодых специалистов.  

Участие в научно-практических конференциях.  

Вовлечение в экспериментальную работу.  

Ликвидация пробелов в знаниях по экономическим и правовым 

вопросам.  

В компетенцию соответствующих служб (администрации, 

наставников, методистов) входит ознакомление начинающих 

педагогов с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими их профессиональную деятельность, 

раскрывающими их права и обязанности, систему льгот и других 

преимуществ.  

Обеспечение методической литературой, материалами 

перспективного планирования, дидактическими материалами, 

знакомство с методическим кабинетом. 

Активное включение в мероприятия как в учреждении, так и вне его 

стен (выезды, экскурсии).  

Своевременная положительная оценка труда педагога. Заметив 

педагогические успехи новичка, нужно непременно отметить их 

вслух. Ведь похвала поднимает настроение, стимулирует, вселяет 

уверенность, повышает интерес к делу.   Таким образом, 

профессиональное становление молодого 

педагога  происходит  постепенно, шаг за шагом.  В результате, 

грамотное, качественное управление процессом профессиональной 

адаптации  и становления начинающих педагогов, помогает как 

профессиональному росту самих молодых специалистов, так и 

способствует развитию общеобразовательного учреждения.    

Ни один педагогический вуз или колледж не выпускает из своих стен 

полностью сформированные, высококвалифицированные 

педагогические кадры. Именно в образовательном учреждении 

происходит процесс становления педагога как профессионала. От 

того, как пройдет период адаптации, найдет ли он общий  язык  с 

коллективом зависит, состоится ли молодой специалист как учитель, 

останется ли он в сфере образования или найдет себя в другом деле.  

Развитие современного образования как открытой системы требует от 

персонала образовательных организаций гибкого реагирования на 

меняющуюся ситуацию, что делает необходимым постоянное участие 

педагогов в программах повышения квалификации. 

Одной из наиболее важных форм повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников является прохождение 

курсовой подготовки. 

В профессиональном становлении учителя большую роль играет 

аттестация на квалификационные категории, цель которой 

стимулировать квалификацию, продуктивность и качество 

педагогического труда, развитие инициативы, социальную 

защищѐнность учителей путѐм дифференцированной оплаты труда. 

Аттестация педагогических работников осуществляется  в 

соответствии  с действующим законодательством. 

Так как повышение квалификации педагога связано с его  личным 

вкладом в повышение качества образования, совершенствованием 

методов  обучения и воспитания и транслированием в педагогических 

коллективах  опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, осуществляется обобщение и 

распространение передового педагогического опыта.  

Качество образования напрямую связано с организацией работы с 

одаренными и способными детьми. Анализ организации школами 

данной работы позволяет выявить не только способных обучающихся, 

но позволяет выявить потенциал молодых педагогов, эффективно 

стоящих работу в данном направлении. 

Для выявления одаренных детей я проводила диагностику 

потенциальных возможностей учащихся, их природных наклонностей, 
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результатов обученности. Выявление одаренных детей 

осуществляется и через активное их вовлечение в районные, 

областные, международные игры-конкурсы, олимпиады. 

 В планах  предусмотрены различные формы организации 

диагностики: 

разработаны и используются индивидуальные образовательные 

маршруты для подготовки к предметным олимпиадам; 

осуществляется исследовательская деятельность  через вовлечение  

обучающихся в работу ученических  научных обществ.             

Вопросы по анализу участия  обучающихся в школьном, районном  

этапах олимпиады, организации работы с одаренными учащимися 

запланированы и регулярно рассматриваются на определенных 

учебно-воспитательным планом административных уровнях. 

Вместе с тем анализ деятельности образовательных организаций  по 

данному направлению выявил следующие недостатки в работе по 

повышению результативности участия обучающихся в предметных 

олимпиадах: 

не используется  в полной мере потенциал  областных очно-заочных 

школ, ресурсных центров, учреждений дополнительного образования; 

не продумана система подготовки   обучающихся  начиная с 

начальной школы через внеурочную деятельность; 

анализ и обсуждение результатов участия в Олимпиаде школьников (I 

и II этапы) проводится формально, принимаемые решения носят 

неконкретный характер. 

Для достижения высоких результатов в  соответствии с положением о 

научном обществе учащихся и планом мной была организована 

работа школьных научных обществ, определены темы проектов.  

Итогом деятельности научных обществ обучающихся является 

школьная  конференция, где обучающиеся представляют свои 

исследовательские проекты. Лучшие работы представляются на 

следующий этап исследовательских проектов. 

Задачами на 2020-2021 учебный год определяю: 

обеспечение методического сопровождения педагогов по организации 

работы с одаренными детьми как одного из приоритетных 

направлений деятельности; 

осуществлять информационную поддержку работы с одаренными 

детьми; 

с целью роста мотивации обучающихся  к участию в   творческой 

деятельности  и повышения результативности участия в конкурсах, 

олимпиадах, повышения качества знаний продумывать систему их 

поощрения и стимулирования. 

Таким образом, для того, чтобы стать отличным учителем, 

необходимо раскрыть потенциал еще во время подготовки студента в 

ВУЗе, далее необходимо оказание помощи на рабочем месте. 

Наставничество должно стимулировать потребности молодого 

педагога в самосовершенствовании, способствовать его 

профессиональной и личностной самореализации.  

В течение 5 лет работы в школе я убедилась в правильности выбора 

профессии. В настоящее время происходит модернизация системы 

образования, а потому современному учителю необходимо идти в 

ногу со временем, изучать методы и техники в образовании, 

применять их на практике. Важным условием повышения 

эффективности  работы педагогов   является сотрудничество с 

педколлективами других школ. 

Я проводила некоторые  методические мероприятия  с приглашением 

педагогов  других  школ города Кокшетау.  Это большие 

межшкольные семинары для руководителей школ  и учителей по 

темам: «Организация  проектно – исследовательской работы с 

учащимися как один из методов формирования познавательного 

творческого потенциала учащихся» и «Современный урок».  

Реализация модели взаимодействия школ открывает новые   

возможности  для повышения качества образования. Такая 

образовательная среда позволит существенно расширить контакты 

педагогов, иначе  выстроить свои индивидуальные маршруты 

самообразования.  

Большое количество изменений, происходящих в образовании, 

настоятельно требует от педагога готовности к эффективному 

использованию своих возможностей, в том числе творческих, в новых 

условиях.  
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Заманауи  білім берудегі жаңа  мҥмкіндіктер 

 

 
Ақтӛбе облысы, Мәртӛк ауданы  

Сарыжар ауыл, Хлебодаровка ЖОББМ  

қазақ тілі  мен әдебиеті  пәні  мҧғалімі 

Оразаева Айнҧр Ӛмірзаққызы 

    

     Ҿзінің мемлекет болып қалыптасу жҽне даму тарихында кҿптеген 

сын сағаттарды, сындарлы кезеңдерді басынан ҿткерген Қазақстан 

халқы тағы да жаңа белеске кҿтерілу жолында тың серпіліс жасап 

отыр ҚР Тҧңғыш Президенті, Елбасымыз Н. Назарбаев «Қазақстан-

2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Жолдауында тҽуелсіздіктің ҥшінші онжылдығына қадам басып 

отырған кезеңдегі ел дамуының негізгі басымдықтарын айқындап 

берді. Олардың қатарында еліміздің  білім беру  жҥйесін, соның 

ішінде жоғары оқу орындарын оңтайландыру мҽселесі де бар. 

    Елбасымыз  жаңа кезеңдегі ҽлеуметтік саясаттың маңызды 

қҧрамдас бҿлігі ретінде ана мен баланы қорғауды «Қазақстан-2050» 

бағдарламасында былай деп атап кҿрсеткен.  Білім жҽне  кҽсіби 

машық – заманауи білім беру жҥйесінің, кадр даярлау мен қайта 

даярлаудың негізгі бағдары. Бҽсекеге қабілетті дамыған мемлекет 

болу ҥшін  біз сауаттылығы  жоғары елге айналуымыз керек. Қазіргі 

ҽлемде жай  ғана жаппай  сауаттылық жеткіліксіз болып қалғалы 

қашан. Біздің  азаматтарымыз  ҥнемі ең озық жабдықтармен жҽне ең 

заманауи ҿндірістерде жҧмыс жасау машығын меңгеруге дайын 

болуға тиіс. Қазақстан Республикасының  білім  беру жҥйесін 

ақпараттандыру саясаты еліміздің даму стратегиясының негізгі 

бағыттарының бірі, себеб і ХХІ ғасыр – білім беру жҥйесін 

ақпараттандыру ғасыры.  

   Заманауи  қоғамның негізгі  бҿлшегі – білімді ҧрпақ. «Білімді 

ҧрпақ»  дегеніміз алдымызда жан-жақты білім нҽрімен сусындатып 

отырған оқушы. Ал заманымыздың  негізгі  талабы – бҥгінгі 

қоғамдағы ақпараттану желісінің негізгі қҧралы – компьютерді жетік 

меңгеру, ақпараттық-коммуникация қҧралдарын талапқа сай 

пайдалана алу, ақпарат алмасудың негізгі кҿзі – Интернет желісін 

тиімді пайдалану болып табылуда. Ақпараттық технологияның  негізгі  

мақсаты – оқушыны қазіргі қоғам сҧранысына сай, ҿзінің ҿмірлік іс-

ҽрекетінде дербес компьютердің қҧралдарын қажетті деңгейде 

пайдаланатын жан-жақты дара тҧлға ретінде тҽрбиелеу. Бҥгінгі таңда 

ҽрбір отбасының кҥнделікті ҿмірге қажетті техникалық қҧралдарының 

бірі  – компьютер. Компьютерге  аяғын апыл-тапыл басқан сҽбиден 

бастап, еңкейген кҽріге дейін қызығушылық танытуда. Ал мектеп  

жасындағы балалар  ҥшін компьютерді жақсы меңгеру, яғни ҽртҥрлі 

бағдарламада жҧмыс тҽжірибесін жанындағы қҧрбысынан асыра 

кҿрсете алса, ҿзі қҧралыптастарының алдында бала беделін одан да 

жоғары кҿтеретіні сҿзсіз. Компьютерге   деген  қызығушылықтың 

басқа да пҽндерге деген қызығушылықтан басым тҥсе бастауы, оның 

ҽр кҥн сайын жаңа моделдерінің шығуы жҽне заман талабына сай 

ҽртҥрлі бағдарламалардың кҥніге саны артып келе жатуында деп 

ойлаймын. [1] 

    Жаңа  технологияларды   меңгеру мҧғалімнің 

интелектуалдық,рухани   азаматтық жҽне басқа да кҿптеген  адами  

келбетінің қалыптастыруына ізгі  ҽсерін  тигізді.Жаңа ақпараттық 

технология қҧралдарын қолдау адамзаттың ҽртҥрлі  сферасында , 

соның ішінде  білім  беру  саласында   кҿптеген ҿзекті маңыздылыққа 

қол жеткізіп отыр. 



92 
 

Білім  берудегі  ақпараттылық : 

• Ҽрбір адамға білім алудың ҿзіне тиімді жолын таңдауға мҥмкіндік 

беретін білім берудің ашық жҥйесін орнықтыруға; 

• Білім  алудың техникасын тҥбірімен ҿзгертуге; 

• Оқыту ҥрдісінде оқушылардың танымдық іс-ҽрекетін тиімді  

ҧйымдастыру; 

• Электрондық білім беру пайдалану арқылы дара оқытуға 

  Ақпараттық – коммуникациялық  технологиялар   артықшылықтар 

басым  болды. 

1. Мультимедиялық мҥмкіндіктерді қолдау: музыкалық немесе 

дикторлық дайындау, анимация   бейне  клиптер, слайд шоу. 

2. Жҥйенің басқару қҧрылымы – оқытушы ҿз ойын, кҿзқарасын, ҿз 

кезегіндегі  материалдық ҧсынылыным, ҽртҥрлі аудиторияға бір ғана 

оқу мҽліметтерін ҧсынуға мҥмкіндік алды . 

3. Жҥйенің білімді бақылаумен тез арада нҽтиже алуы, орындалған 

жаттығулардың бағалануы. 

Бҧл технология  негізінде  білім  сапасын арттыру жҧмыстарының 

мысалы ретінде тек білім беру саласында басқаруды автоматтандыру 

болды. 

Бҧдан қол жеткізетін  жетістіктер: 

1. Кроссворд, кестелерді қҧру ҥшін дербес компьютерді қолдану 

арқылы гром/қ жҽне лексикалық оқу маралдарын ҿңдеу. 

2. Ағылшын тіліндегі сҿздерді сауатты  жазу мен кҿркемдеп 

безендіруді ҥйретеді. 

3. Дербес компьютерді  пайдалану арқылы оқушылардың ҿзіндік жҽне 

жҧмыс жасауды игеру мен білім алуды кеңейту. 

4. Интернет желісін пайдалану  арқылы оқушылар электрондық пошта 

арқылы оқушылар хат-хабарлама алмасу, ҿзінің ойын еркін жеткізу. 

Ақпараттық –коммуникативтік  технология электрондық есептеуіш 

техникасымен жҧмыс істеуге, оқу барысында компьютерді 

пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті 

тақтаны қолдануға, интернетте жҧмыс істеуге, компьютерлік оқыту 

бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық ҽдістемелік материалдар  

коммунакативтік  байланыс қҧралдарын пайдалану арқылы білім 

беруді жетілдіруді кҿздейді. 

Ақпараттық – коммуникативтік  технологиялардың келешек ҧрпақтың 

жан-жақты білім алуына, іскер ҽрі талантты, шығармашылығы мол, 

еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай 

жасау ҥшін де тигізер пайдасы аса мол. 

Ақпараттық технологиялардың ішіндегімультимедиялық қҧралдарда 

сабақ кезеңдерінде пайдалану кезіндегі бҧл қҧралдардың тиімді 

тҧстарын атап кҿрсетсек, олар: 

- Оқушының пҽнге деген  жеке  қызығушылығын оятады; 

- Тынымдық қабілетін қалыптастырады; 

- Этнопедагогикалық тҽрбие береді; 

- Оқушыны шығармашылық жҧмысқа баулиды; 

- Оқытушының уақытын ҥнемдейді; 

- Оқулықтантан да қосымша мҽліметтер береді; 

Ақпараттық технологияның негізгі мақсаты – қолданушыны керекті 

мҽліметті ҿздігінен іздеп талпындыру, яғни ҥйрету. Сондықтан, 

бҥгінгі компьютерленген ғасырда есептеу техникасының ҿте жылдам  

дамып, оны ғылымның кез-келген салаларына  қолданып, одан 

нақтылы нҽтижелер алуымызға байланысты  ғылым мен білімді  одан 

ҽрі терең меңгертуде ақпараттық технологияларды  қолданғанымыз 

аса маңызды. Мҧғалім заман  талабына  сай  болуы  ҥшін ізденушілігі 

кҥннен-кҥнге артуда.Себебі  мҧғалім алдыңда тҧрған оқушының кез-

келген  сҧрағына жан-жақты, мазмҧнды оқушы қанағаттанарлықтай 

жауап беруі  тиіс, ҽрі бҧрынғы стандартқа сайсабақ беріп, оқушыны 

сабаққа қызықтыру мҥмкін еместігін  ҽрбір мҧғалім жақсы тҥсінеді. 

Осыдан  барып  оқушының сабаққа ынтасын , қызығушылығын қалай 

арттыруға болады, ал баяу меңгеретін оқушыға қандай ҽдістемелік 

кҿмек кҿркетсем екен деген сҧрақтар туындайды. Оқу ҥрдісінің 

тиімділігін  қамтамасыз ету  ҥшін қажет: бір қалыптылықты 

пайдаланбау, деңгейлер бойынша ( білу,пайдалану,қолдану) 

оқушылар ҽрекетін ауыстырып отыру  баланың ойлау  қабілетін 

дамытуға бағытталу, яғни елестету,салыстыру  байқағыштық 

жалпыдан  негізгіні  айыра  алу, ҧқсастықты табу қасиеттерін дамыту; 

компьютерлік технологияны  пайдалана  отырып мықты, орташа жҽне 

ҽлсіз оқушыға сабақта ойдағыдай меңгеруіне мҥмкіндік туғызу; 

оқушының есте сақтау қабілетін ескеру (жедел, қысқа  мерзімді жҽне 

ҧзақ уақыттық есте сақтау). [3] Оң мотивацияларды   қалыптастыру – 

мҧғалімнің негізгі міндеті. Мотив оқушының танымдық 

қызығушылықтары,  білім,іскерлік, дағдыны меңгерудегі 

қажеттіліктерімен тығыз байланысты. Жағымды жағдай туғызу ҥшін 
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оқушыны коммунакативтілікке бағыттап, сабақта оқушы іс -ҽрекетін 

ынталандыратын ерекше  сабақ формаларын  таңдау  керек [2]. 

Мҧғалімдердің тҽжірибесі кҿрсеткендей, дҽстҥрлі емес сабақтарды 

ҧйымдастыру оқушылардың сабаққа деген  ынтасын арттырады. 

Бҥгінгі кҥнде мҧғалімдер оқушылардың  тиімді  іс-ҽрекеттерін  

ҧйымдастыру ҥшін белсенді  тҥрде дҽстҥрлі емес сабақтарды 

пайдалануда. Дҽстҥрлі емес сабақ тҥрлеріне видеосабақтар, интернет 

сабақ, спектакль-сабақ, экскурсия-сабақ жҽне т.б. жатқызуға болады. 

Біз оқушыларға кҥрделі жҽне кҿлемі ҥлкен материалдарды  бергенде  

зейіндерін  сабаққа аудара алмай отыратындықтарын жиі байқаймыз. 

Дҽл осы уақытта оларды қызықты ҽңгімемен немесе ойын арқылы 

ықыластарын аударып, сабаққа қарай кҿңілдерін аудару қажет. Ҽрбір 

ҧстаздың алдына  келген  бала да ҽртҥрлі ойлау қабілетінде болады, 

мысалы кейбірі  шапшаң  ойлап, шапшаң жҧмыс істесе, кейбірі 

тақырыпты баяу қабылдап, оған тапсырманы (тақырыпты) қайтадан 

қарап шығу тиімді  болып табылады. Осы орайда ҽрбір сабақты 

интерактивті  тақтаны пайдалана  отырып презентация қҧралдары 

арқылы сипаттап, артынан  осы  материалды   флеш-карталарына  

салып беру  тиімділігін  білеміз. Видео-сабақтарды қолдану мен 

презентацияларды демонстрациялау оқу қҧралы ретінде қиялды, 

абстрактілік ойлауды, оқытылатын оқу материалына  жҽне пҽнге 

қызықтырушылықты арттырады.. Презентациялар  бір жағынан, 

оқушыларға жаңа материалды (иллюстрация, фотографиялар, 

дидактикалық материалдар, т.с.с) кҿрнекті тҥрде кҿрсету қҧралы 

болса,екінші  жағынан, мҧғалімдерге осы материалдарды дайындауды 

жҽне оны қолдану процесін де жеңілдетеді. Видео-сабақтар 

педагогикалық технологияның алға басқан тағы бір  қадамы. 

Оқушылар ақпаратты теледидар, компьютер жҽне т.б. техникалық 

қҧралдардың кҿмегімен жақсы қабылдайтынын жақсы білеміз. Видео-

сабақты, ақпаратты жоғарғы кҿрнекілікте кҿрсету жаңашылдық 

элементін енгізуге кҿмектеседі. Ашық кҿркемдеулер жҽне 

анимацияланған процестер назардың кҿбірек аударылуына, 

қарастырылатын тақырыпқа байланысты қызықтырушылық 

тудырады. Егер  мҧғалімнің тҥсіндіруін оқушы дҧрыс қабылдай алмай 

қалса, видео-сабақтар арқылы тҥсіндіру қабылдауға жеңіл ҽрі 

қызықты. Мҧндай ҽдіс жаңа материалды  тҥсіндіругекететін уақытты 

азайтады. Мысалы лекциялық материалдың мазмҧны бҥкіл бір 

сабақтың уақытын алса, ал оқу видеофильмдері - 20 минут қана уақыт 

алады немесе тҽжірибелік жҧмысқа нҧсқауды кҿркем жеткізуге 

мҥмкіндік береді. 

Біздің елімізде білім беру жҥйесін жаңғырту ҥш басты бағыт бойынша 

жҥзеге асуда. Біріншісі, білім беру мекемелерін оңтайландыру; 

екіншісі, оқу-тҽрбие ҥдерісін жаңғырту; соңғысы, білім беру 

қызметтерінің тиімділігі мен қолжетімділігін арттыру. Осы ҥш бағыт 

бойынша жҧмыс жасау Елбасы Н. Назарбаевтың жыл сайынғы 

халыққа Жолдауында да, ҧзақ мерзімді стратегияда да қамтылған. 

Мҽселен, бҥгінгі таңда академиялық еркіндікті дамыту  білім беру 

жҥйесін тҥбегейлі ҿзгертті деп айтуға болады. Білім алушының 

таңдаған пҽні бойынша, мамандығына қатысты сабақтарды меңгеруі - 

академиялық еркіндіктің басты  қағидаты болып саналады.  

Бҧған инновациялық технологияларды, компьютер мҥмкіндіктерді 

пайдалану, интерактивті білім беру, қашықтықтан оқыту, виртуальды 

педагогика тағы басқалар жатады. Ғалым –оқытушылар,зерттеушілер 

орта білім беретін мектептің жаңашыл мҧғалімдерімен бірлесе 

отырып мектеп базасында инновациялық технологияны енгізу, 

оқушының жеке интеллектуалдық қабілеттерін арттыру бағытында 

жҧмыстанып жатыр. Еліміздегі жоғары білім беру ордалары ҽлемдік 

білім беру жҥйесіне кҿше бастады. [5] 

Қорыта айтқанда, еліміздегі  білім  жҥйесін дамыту  – дҽуір талабы  

екенін «Қазақстан-2050» Стратегиясы  айқындап берді. Хакім 

Абайдың мынадай сҿзі бар: «Балаң білімді  парасатты  болсын  десең, 

малыңды аяма» деген.Сондықтан, білімді ҧрпақ тҽрбиелеу ҥшін білім 

беру саласына ерекше кҿзқарас пен қомақты қаржы бҿлінуі керек.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1.Ахмет Л. Компьютерлік оқу-тҽрбие процесінде  пайдалану 

мҥмкіндіктері / Л. Ахмет // 

2.Білім – Образование – 2009 – №3 Роберт И. Новые информационные 

технологии в обучении: дидактические проблемы, перспективы 

использования 

3.Нургалиева Г. К., Тажигулова А. И., и др. Педагогические 

технологии информатизации образования. Алматы: РЦИО. 2002, -269 

с. 
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4.Л.Доллинер  Ақпараттық коммуникациялық оқыту 

технологияларының мҽселелері жҽне болашағы Информатика 

негіздеріғылыми-ҽдістемелік журналы 2008 жыл№1 2-4 б. 

Мҧхамбетжанова С.Т., Мелдебекова  М.Т. Педагогтардың ақпараттық 

- коммуникациялық технологияларды  қолданубойынша 

қҧзырлылықтарын қалыптастыру ҽдістемесі.Алматы : ЖШС «Дайыр -

баспа», 2010 жыл. 

 
Мектеп жағдайында денсаулықты сақтайтын орта қалыптастыру 

 
Шиелі ауданы, Ә. Тәжібаев ауылының 

«№214 орта мектебі» КММ 

 биология пәнінің мҧғалімі 

 Мҥслімова Айнҧр Сәрсенбайқызы    
 

Мектеп жағдайында денсаулықты сақтайтын орта қалыптастыру. 

I. Соңғы он жылда қалыптасқан демографиялық жағдай: 

Ҿлім-жітімнің кҿптігімен 

Халықтың ҿмір жасының ҧзақтығының қысқаруымен 

Халық санының азаюымен сипатталады. 

 II. Денсаулық жағдайындағы негативті тенденцияларға: 

Ҽлеуметтік аурулардың кҿбеюі 

Еібекке қабілетті адамдардың ерте қартаюы 

Халықтың едҽуір бҿлігінде психикалық денсаулықтың нашарлауы 

Жҧқпалы аурулар мен паразиттік аурулардан ҿлім-жітімнің кҿбеюі 

Нашақорлардың, ішімдікке салынғандардың, АҚТҚ (ВИЧ) вирусын 

жҧқтырғандардың кҿбеюі жатады. 

Бҧл жағдайлардың қыйындығы сол, оларды тез (бір-екі немесе бес 

жылда) тҥзету ҿте қыйын немесе мҥмкін бола бермейді. Бҧл 

жағдайлардың қалыптасуының себебі – ҧзақ жылдар бойы 

қалыптасқан патологиялық ҿзгерістердің жыйналуынан ҿсіп келе 

жатқан жасҿспірімдердің денсаулығын қамтамассыз етуге 

бағытталған, ғылыми негізделген педагогикалық, психикалық 

жҥйенің болмауы.  

Қазіргі кезде денсаулық сақтайтын іс-шаралар ҧйымдастыру қажет. 

Мектепте денсаулықты сақтауға бағытталған жҧмысты сапалы тҥрде 

жақсартуды, оның нҽтижесін ҥнемі тексеріп отыруды қажет етеді.  

Екінші жағынан, мҧғалімдер мен тҽрбиешілердің ҿздерінің 

денсаулығының қанағаттанарлық емес екендігі, практикалық тҧрғыда 

ҽрбір екі мҧғалімнің бірінде ҽртҥрлі созылмалы жҥрек, ас қорыту, 

жҥйке, тірек-қыймыл аурулары байқалады.      

Бҧл олардың:                                                                                                                                                          

-  кҽсіби қызметін тиімді атқаруларына                                                                                                       

-  Ҿмір ҧзақтығын сақтауларына                                                                                                          

-  шығармашық пен еңбек етуге мҥмкінктері азайды. 

  Қазіргі кезде бҧл проблеманың шешу жолдарын ҿсіп келе жатқан 

жастардың денсаулығын қамтамассыз ететін психологиялық 

педогогикалық концепция қҧрып, сол концепцияны іске асыру 

негізінде шешуге болады. Оны дені сау жастарды тҽрбиелеуге 

бағыттаса, онда: 

Мектептегі 

Кҽсіби білім беретін мекемедегі барлық жалпы жҽне арнайы 

сабақтарда ( салауаттануда, валеологияда, тҽнтануда, қауіпсіздік 

негіздерінде) жастардың іс-ҽрекетінде жҽне отбасы ҿмірінде дені сау 

болуға бағытталған, тҧрақты тҥрткі қалыптастыруға болады. 

Мектеп жағдайында мҧғалім мен оқушылардың денсаулығының 

тҿмендеуіне ҽкелетін мектепшілік факторларды: 

I. Гигеналық факторлар:                                                                                                                               

II. Оқу-ҧйымдастырушылық факторлары:                                                                                          

II. Педагогика- психологиялық факторлар:                                                                                     

Осы факторларды ескере отырып, оларға қажетті кепілдемелер бере 

отырып, кездескен олқылқытарды тҥзете отырып, ҿсіп келе жатқан 

ҧрпақтың денсаулық деңгейін жоғарлатуға болады. 

    Мҧғалім – мҧхит тҧңғиығындай терең білімді адам. Оның білігі 

меық білімі тайазда емес, тереңде. Тереңдік ҧғымының ҧстаз сҿзіне 

тҽн болу сыры осында жатыр. Ал енді биіктік турасында сҿз етсем,  

Ана да, дана да, ақын да, хакім де – бҽрі-бҽрі  сол  ҧстаздан тҽлім 

алады. Сондықтан ҧстаздық – бар мамандықтан биік.Мҧғалім 

мамандығы – барлық мамандықтың анасы. Бҧл – ешқашан  

ҿзгермейтін заңдылық. Ол – бар мамандықтың кҿшбасшысы. Ҽркез 

солай бола бермек!Ҽдетте «Ана бір қолымен бесікті, бір қолымен 

ҽлемді тербетеді» дегенді айтамыз. Осының негізінде «Ҧстаз ҽлемді 

білім бесігінде тербейді» деген ой менің санамда жаңғырады да 
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тҧрады.  Бойда бар кҥш-қуаттарын, Алла сыйлаған таланттарын ҧлт 

ҧрпағының білім алуына, таным кҿкжиегінің кеңи беруіне, егемен 

еліміздің ҿсіп-ҿркендеу жолына арнап келе жатқан біз сҿз етіп 

отырған мамандық иелері лайым кҽсібінен берекет тапқай!                                                                                                                                                                                                      

 
Заманауи  білім берудің жаңаша мазмҧнына сәйкес 

пайдаланылатын ерекше әдіс-тәсілдер 

 
Кыдырова Багитгул Салимовна 

Атырау қаласы, Қаныш Сәтбаев атындағы  

№19 мектеп – гимназия 

 
          Заманауи  білім беруде оқушыларды еліміздің тҧтқасы етіп 

тҽрбиелеу – ҽр ҧстаздың, ҽрбір мектептің ең қасиетті міндеті. Осы 

міндеттерді орындауда білім беру саласында елеулі, ауқымды 

ҿзгерістер ҿрістеуде. Заманауи білім беруді жаңарту – ҥнемі алға 

қарай ҧмтылу мен дамыту ҥдерісі, бҧл кезең – кезеңмен ҿтетін жҽне 

нҽтижеге бағытталған ҿзгерістер. Қоғамда болып жатқан ҽлеуметтік 

ҥдерістер баланың жеке тҧлғасына, ішкі жан-дҥниесіне бағытталған 

жаңа оқу мақсаттарын қҧрастыруды талап етіп отыр, яғни ҿздігінен 

жаңалық аша білетін ҧрпақты тҽрбиелеу. 

         Осы орайда, жаңаша ҽдіс-тҽсілдерді тиімді пайдалану, оқушылар 

бойында тілдік дағдыларды қалыптастыру - бҥгінгі кҥннің талабы. 

Оқушының алдағы уақытта оқу ҽрекетін меңгеруіне негіз болатын 

коммуникативтік немесе тілдік дағдылардың алғашқы нышандары. 

         Коммуникативтік дағдылар (тыңдалым, айтылым жҽне 

жазылым). Оқылым дағдылары. Осылардың ішінде басқа дағдыларды 

қалыптастырудың негізгі алғышарты – тыңдалым жҽне айтылым 

дағдылары болып табылады. Тыңдалым дағдысының адамның ойлау 

қабілетінің дамуына ықпалы зор. Оқушы айтылған немесе техникалық 

қҧралдарға жазылған сҿздерді, сҿйлемдерді, аудиомҽтіндерді тыңдап, 

қабылдап жҽне оны тҥсінуге ҥйренбейінше, басқа дағдыларды 

жеткілікті деңгейде меңгере алмайды.  

Сондықтан сабақ барысында жаңашыл ҽдіс-тҽсілдерді негізге ала 

отырып,осы  аталмыш дағдыларды бала бойына сіңіру мақсатында 

сабақтың ҽр кезеңінде  мҥмкіндігінше қолдануға тырысамын. Білім 

негізі мектеп қабырғасынан  басталатыны белгілі. Мектеп оқушысы 

не нҽрсені болса да білуге қҧмар, қолымен ҧстап, кҿзбен кҿргенді 

ҧнатады. Зейіндері тҧрақсыз болғандықтан бір сарынды оқудан тез 

жалығады. Сондықтан оқу мазмҧны мен тҽрбие ҽдістерін жаңарту 

бағытында оқушыларға сапалы білім мен саналы тҽрбие беру ҥшін 

жан - жақты іздендім, оқыдым, ҥйрендім.  

     Ҽр сабағымды қызықты, ҿзгеше ҿткізу ҥшін, пҽн бойынша 

кҿптеген жҧмыстар жасауға тура келді. Сол себепті оқушының оқу-

танымдық қабілетін дамытуда кҿп іздендім.  

       Заман талабына сай мҧғалімнің шығармашылық еңбегі ең 

алдымен,  сабақтың жаңалығына  байланысты. Қызықты, сапалы, 

тиімді, нҽтижелі жҥргізілген ҽрбір сабақ – ҧстаз еңбегінің нҽтижесі.  

       «Раундробин» ҽдісімен  жаңа тақырыпты бҿлінген бҿлім бойынша 

ҽр топ бірінің айтқанын бірі қайталамай айтып шығады.  «Тікелей 

радиоэфир» ҽдісі бойынша радио жҥргізушісі талқыланатын 

тақырыпты таңдайды. Студия қонақтарына (4оқушыға) рҿлдік 

карточка беріліп, олар сол карточкадағы рҿлдерін ойнайды. 

Тыңдаушылар аудиториясы (сыныптағы оқушылар) баға берді, сҧрақ 

қою ҥшін «қоңырау шалды», ескертпелер жасады, т.б. «Шешендік - 

тапқыр ойдың, биік талғамның жемісі» (Квинтилиан, А.Ф.Кони, 

Платон, Абай) Осы кезде «Интервью» 

ҽдісін қолдана отырып, 2 топтың сҧрақ 

қоюшылары талқылау аяқталғанға дейін 

проблемалық сҧрақтар ҽзірлейді, репортаж 

жасауды ҧйымдастырды. «Стоп-кадр» 

ҽдісімен оқушылардан берілген 

тапсырмадан стоп-кадрын жасады. 

Ҿздеріне берілген бҿлім бойынша оқып, 

пікірлерін ортаға салып, ойларын 

бҿліскендерін жарыққа шығарды. Ең сҽтті 

шыққан кадр деп ҿздері бағалады. Топ не 

болып жатқанын талқылау ҥшін, ҿз стоп-

кадрларын сыныпқа кҿрсетеді.Осылайша, 

тақырыпты оқушылар меңгеріп, оқу-танымдық қабілеті мен сабаққа 

қызығушылықтары артып, белсенділік кҿрсетті. 

     «Қыран тҥлегіне қайтпас қанат сыйласа, ҧстаз шҽкіртіне талап 

сыйлайды» деген халқымыздың қанатты сҿзі ҧстаз арқылы дарыған 
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талаппен ҧрпақтың алысқа ҧшатынын меңзеген. Олай болса, мҧғалім 

ҽрдайым бала жанының тамыршысы болып, бала жҥрегінің 

пернелерін дҽл тауып, оны ойната білуі керек.  

     Сондай – ақ қазақ тілі пҽнінен сабақта ҿтілген тақырыпты 

пысықтау ҥшін «Шындық па, жалған ба?» ҽдісін қолдандым. 

Оқушылардың ойлау, сҿйлеу қабілеттері шыңдалып, сабаққа ынтасы 

артты. Осы тақырыпты жаңа сабақпен байланыстыра отырып, 

«Сҿздер банкісі»ҽдісін қолдандым. 

Кім тҥсінді? Кім айтады?- деген сауалдардың орнына танысқан 

тақырыбымызға қай сҿздер мен сҿз тіркестері сай келеді деп, жаңа 

тақырыпқа жататын сҿздер мен сҿз тіркестерін анықтап, ойларын 

ортаға салды. «Сҿйлемейді, кітап оқымайды, ынтасы жоқ» деген 

оқушының ҿзі бір сҿзді атап, пікір айтқанын ҿзі де байқамай қалды. 

Сабағымда тиімді ҽдіс-тҽсілді пайдаланғаныма ҿзім де қуандым. 

     Оқушының сҿздік қорын молайтып, оқу – танымдық қабілетін 

дамытуда «Образға кіру» ҽдісінің кҿмегі зор. Жансыз заттардың, 

ҿсімдіктердің, жануарлардың орындарында ҿздері қандай кҥй 

кешетіні, қандай қызмет атқаратынын сезіну  

          Оқушының ой ҧшқырлығын, танымдық қабілетін дамытудағы 

пайдалы ҽдістің бірі -  «Диалог-ертегі» ҽдісі. Бҧнда мҧғалім не оқушы 

ойдан шығарып, кез келген бір ҽңгіме-ертегіні бастап кетеді. Ал 

қалған оқушылар басталған ҽңгіме-ертегіні бір-бір сҿйлемнен ары 

қарай жалғастырады. Ең соңғы оқушы ертегіні ҧшқыр шешіммен 

аяқтауы тиіс. 

   Қазақ ҽдебиеті пҽнінде  Шҽкҽрім ҿлеңдерін ҿткен кезде - 

Шҽкҽрім кім? Оқушылар берілген сҧрақ  арқылы Шҽкҽрімнің ҿмірі 

мен  шығармашылығы туралы  бірінің айтқанын бірі қайталамай 

айтып шығады. Оқушылар «ой қозғау» арқылы ойланады. Ҽркім ҿз 

ойларын айтады.Сҧрақтарға жауап бергенде кҿшбасшы анықталады? 

Осы сабақта қолданған ҽдісімнің бірі - «Кҿз сал, ой жҥгірт» ҽдісі. 

Бейнеролик кҿрсетіліп, сол бойынша ҿз пікірлерін ортаға салады. 

       Сабақта оқушы шығармашылығын шыңдауда қолданылатын 

ҽдістің бірі - ―Буриме‖ ҽдісі. Буриме деп берілген ҧйқастарға ҿлең 

жолдарын (тармақтарын) қҧрастыруды атайды.Мысалы, мына ҿлең 

жолдарын толықтырыңыз: 

        …     …         …             болған,  

        …      …         …     …    болған.  

        …      …        …      …     кеткен. 

        …     …        …               қолдан.  

Оқушылар ҿлең жолдарын толықтырып, пікірлерін қорғайды. 

   «Биопоэма» ҽдісі. Бҧл ҽдіс арқылы сабақта кейіпкер бейнесіне 

мінездеме беруге, қорытындылауға болады немесе кҿршісі туралы не 

жазғысы келетініне байланысты ҿзгертіп отыруға 

болады.Тапсырманы топта талдай отырып орындайды. 11-сынып 

қазақ ҽдебиеті сабағында Ҽбдіжҽміл Нҧрпейісовтің «Қан мен тер» 

романындағы жазушының характер сомдаудағы шеберлігін талдауда 

Еламанның бейнесін жазу. 

1.Аты.  Еламан 

2.Ҥш-тҿрт етістік. Еңбек етеді, аулайды, бағады, кҿмектеседі. 

3.Басқалармен қарым қатынасы.  Жҧрт Қаратаз деп атайтын 

Қҧдайменде байдың қорлығына шыдамай, айбат шеккен, сес кҿрсетіп, 

балықшылар арасына кетіп қалған.  
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4.Ҥш-тҿрт ҧнатқан заты. Балық аулау. «Қадірлі қонағына сойып 

беретін малы болмаса да ажарлы балықтың дҿп келгеніне Еламан 

қуанды». 

5.Екі-ҥш басынан ҿткізген сезімі. Кейіпкер іштей кҥйінеді, опынады, 

толғанады.  

6.Екі-ҥш жеткен дҽрежесі, нҽтижесі, шыңы. Тҥрмеге қамалған, 

айдауда жҥрген, одан тҥріктермен соғысқа қатысқан, майданнан 

оралғанда Шалқарға келіп теміржол бойына жҧмысқа орналасқан 

Еламан, ендігі жҥріс-тҧрысында біраз дҥниені бағдарлап, 

байыздайтын ҿреге кҿтерілген.  

7.Кҿргісі келетін немесе кҿргенде сезім ҧялататын екі-ҥш заты. Туған 

ҿлкеге деген сҥйіспеншілік сезімінің орны бҿлек. Оянған, рухани 

жағынан байыған Еламан санасы жаңарып, ел сҿзін ҧстайтын ҿреге 

кҿтеріледі...  

8.Ол қорықпайтын екі-ҥш зат. Саналы кҥрескер. Халқының 

қолындағы қаһарлы қару. Білек кҥші жағынан ғана емес, ақылы да 

пҽрменді қҧралға айналған.  

9.Мекенжайы. Арал ҿңірі 

10.Тегі-кедей,  қарапайым балықшы 

      «Сауалнама-интервью» ҽдісі де жаңа білімді меңгертуге ҥлкен 

септігін тигізеді. «Сауалнама-интервью» ҽдісі бойынша ҿтілген 

тақырыпқа талдау, салыстыру, зерттеу жҧмыстары бойынша оқушы 

білімін жинақы тҥрде қорытындылауға болады.Сыныпта оқушылар 

берілген сҧрақтарды топта, одан кейін сыныпта жан-жақты талқылау 

барысында жаңа сабақты бірге игереді. Сыни тҧрғыдан ойлау 

бойынша жҥргізілген сабақтар іздеудің мҽн-жайына қанығады, 

білгенін толық жеткізуге тҿселеді, нақты дҽлелдер келтіруде 

дағдыланады.  

         Заманауи білім берудің жаңа мазмҧнына сҽйкес жаңаша ҽдіс-

тҽсілдерді тиімді пайдалану нҽтижесінде.  Қорыта келгенде, заманауи 

білім беруде жаңаша ҽдіс – тҽсілдерді негіздей отырып, оқушының 

оқу сауаттылығын дамыту арқылы оқушы білімді ҿздігінше игеріп, ҿз 

ҿміріне жарата алады, ҿздігінен терең ойланып, тҧжырым жасайды, 

ҿмірде ең керекті білік пен дағды – ҿмірде қолданады, қарым-қатынас 

қҧра білуге бейімделеді. 

             А.Байтҧрсынов «Білім-біліктілікке жеткізер баспалдақ, ал 

біліктілік сол білімді іске асыру дағдысы» деп бағалаған. Сол себепті 

мҧғалім ХХІ ғасырдың жаңа идеяшыл ҧстазына айналу ҥшін, ҥнемі 

іздену ҥстінде жҥріп, жаңа ҽдіс-тҽсілдерді  тереңінен меңгерген 

жағдайда, ҿзінің білімі мен біліктілігін арттырған кезде ғана нағыз 

ҧстаз болады деп ойлаймын.  

 

Актуальные вопросы и проблемы преподавания 

естественнонаучных дисциплин в условиях реализации 

государственной программы развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020 -2025 гг. 

 

Шульга Татьяна Юрьевна 

Учитель истории и географии  

 

Доброе утро, уважаемые коллеги, участники конференции! Я 

представляю ГУ «Новорыбинская сшс» , Аккольского района, 

Акмолинской области.  Наша школа сельская, но не смотря на это, 

является одной из крупных школ района, со слаженно работающим 

коллективом,  учащиеся которой являются победителями и призерами 

как республиканских, так и международных конкурсов и олимпиад. 

Тема моего выступления: «Актуальные вопросы и проблемы 

преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации 

государственной программы развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020 -2025 гг» 

В начале своего выступления хотелось бы отметить итоги  работы 

Государственной программы развития образования 2016-2019 которая 

предусматривала  реализацию 12 индикаторов, 71 показателя и 262 

мероприятий. Исполнение госпрограммы составило 92%, 

мероприятий 98,8%. В целом реализация госпрограммы позволила 

решить многие вопросы:  школы страны перешли на обновленное 

содержание,  в колледжах ведется реализация проекта бесплатное 

обучение для всех,  университетам предоставлена академическая и 

финансовая самостоятельность.  В настоящее время перед системой 

образования и науки стоят новые цели и задачи. Для их решения по 

поручению Главы государства разработана новая госпрограмма 

развития образования и науки на 2020-2025 годы, в основу которой 

легли ряд стратегических и программных документов. Это «План 

нации: 100 конкретных шагов», программа «Рухани жаңғыру», 
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Предвыборная платформа Главы государства, в полной мере учтены 

поручения, данные на августовском совещании и в Послании народу 

Казахстана.  

Особенность данного проекта заключается в том, что результаты 5 

международных исследований как PISA, TALIS, PIAAC, PIRLS, ISILS 

позволили выявить основные проблемы и обозначить пути решения. В 

целом, в проекте новой Государственной программы предусмотрены 2 

цели, 11 задач, 8 индикаторов, 39 показателей», — Согласно новой 

госпрограмме определены основные цели: Повышение глобальной 

конкурентоспособности казахстанского образования и науки; 

Воспитание и обучение личности на основе общечеловеческих 

ценностей; Увеличение вклада науки в экономику страны.  

Первое место - статус педагога. В соответствии с поручением Главы 

государства за 4 года предусмотрено увеличение заработной платы до 

500 тыс. педагогов в 2 раза. Внедряется новая система переподготовки 

педагогов, повышения квалификации; в дальнейшем будет повышена 

заработная плата педагогам детсадов, дополнительного образования, 

колледжей, по итогам аттестации их руководителям, будет внедрена 

система нормирования труда педагогов; с 2021 года выпускники 

университетов будут проходить сертификацию. Вместе с тем, 

предусмотрена модернизация педагогического образования, 

изменение педагогического опыта будущих учителей, 100% 

обновление учебных программ. «Предусматривается 100%-ный охват 

детей в возрасте от 3 до 6 лет детскими садами. В целях повышения 

качества предусматривается поэтапный возврат лицензирования и 

внедрение соответствующих программ для улучшения подготовки 

детей к школе. Планируется новый формат школьного и 

родительского общения, реализация «образования, основанного на 

ценностях», дебатное движение, приобщение к театру, дальнейшее 

развитие движения «Жас қыран», «Жас ҧлан» на всех уровнях 

образования.  

Несмотря на положительные изменения в системе образования, 

сохраняется ряд проблем, которые особенно остро стали ощутимы в 

сложный период четверной четверти и остаются не решенными на 

начало нового учебного года.  

Перевод школьников на дистанционное обучение особенно остро 

показал не защищенные мести педагогов. Преподаватели оказались в 

нелегкой ситуации выбора форм, средств и методов дистанционного 

обучения. Спрос на такое обучение существенно вырос. В настоящее 

время современное общество неразрывно связано с процессом 

информатизации. Сама жизнь заставляет нас активно использовать 

информационные технологии в учебно-воспитательном процессе. 

Сегодня трудно представить работу учителя географии без 

использования информационных технологий, позволяющих с 

помощью компьютера, различных информационных программ 

строить уроки, проводить внеклассные и внеурочные мероприятия. 

Ранее информацию по любой теме учащийся мог получить по разным 

источникам: учебник, справочная литература, лекция учителя, 

конспект урока. Сейчас школьники зачастую больше времени 

проводят в поиске нужной информации в глобальной сети, в сетевых 

сообществах, а не в традиционных учебниках. Мозг ребѐнка, 

настроенный на получение знаний в форме развлекательных 

программ по телевидению, гораздо легче воспринимает 

предложенную учителем информацию с помощью ИКТ. 

Следовательно, учителю необходимо владеть не только 

современными методиками, но и новыми образовательными 

технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребѐнком и 

непрерывно развивающимися ИКТ. 

Наша школа также оснащена современной техникой. В кабинетах 

имеется интерактивные доски, компьютеры, мультимедийные 

проекторы. Есть возможность проведения интернет-уроков в 

кабинете. 

Не смотря на все минусы дистанционное обучение   имеет свои  

преимущества: 

способствуют повышению мотивации обучения; 

стимулируют самообразование, формируют навыки самостоятельной, 

сосредоточенной деятельности; 

повышают информативность, интенсивность, результативность 

образования; 

формирование у учащихся потребности непрерывного овладения 

знаниями,  

 самостоятельный и творческий подход к ним в течение жизни 

развитие коммуникативных способностей детей в процессе общения с 

учителем и другими учащимися через средства удаленной связи; 
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развитие у учащихся умений и навыков пользования сетевыми 

технологиями. 

           Дистанционное обучение позволяет 

1. выбирать удобное время, место и темп обучения каждому 

учащемуся;  

 2. дополнительно и самостоятельно изучать темы, входящие в 

программу предмета,  а также выходящие за рамки, т.е. глубже 

изучать предмет, приобрести навыки в решении задач, как 

стандартных,  так и повышенной сложности.  

            Дистанционное обучение является составной частью единого 

учебного процесса,  представляющего собой комплекс учебных 

материалов по предмету, дидактических  пособий, выполнение  

контрольных работ.  

  Одним из главных принципов дистанционного обучения является его 

доступность.  Однако, здесь возникает еще одна проблема: как 

оптимально сочетать доступность с высоким качеством? Вот как 

видит возможные пути решения этой проблемы один из 

отечественных специалистов. Для совершенствования качества в 

сравнении с традиционными формами обучения программа 

дистанционного образования должна включать следующие принципы: 

      Баланс системы «качество – доступность» может быть достигнут 

при сочетании эффективного финансирования, при котором средства 

идут на создание образовательного пространства (информационных 

ресурсов и учебного материала), с оптимальной организацией 

процесса обучения. Последнее подразумевает разработку 

специализированного программного обеспечения, обеспечивающего 

поиск информации в сети, а также создание дополнительных ресурсов 

– электронных баз данных, библиотек и ссылок на необходимые 

источники.           

   Учебно-методическая работа преподавателей предполагает выход на 

новый уровень – сотрудничество со специалистами по психологии и 

информационным технологиям, а также со студентами и 

пользователями Интернет.  

Итак, дистанционное образование создает широкие возможности 

применению обучающих и информационных технологий, 

подразумевает их совместное применение. 

Еще одним минусом  является низкая скорость интернета в сельской 

местности.  Что нас ждет в новом учебном году, грустно подумать, 

если скорость интернета в нашей местности по данным замеров на 14 

августа 2020 года составляет 0.04 МБайт/с . 

Но это не все проблемы с которыми сталкиваются учителя при 

изучении естественных дисциплин. Не смотря на то, что приняты 

меры по освобождению учителей от несвойственных функций. С 

2017 года отменен подворный обход микрорайонов в рамках 

всеобуча, утвержден перечень из 5 документов, подлежащих 

заполнению учителями-предметниками. Однако продолжается 

привлечение учителей к несвойственной им работе. Так, по 

результатам TALIS, казахстанские учителя оказались одними из 

самых загруженных среди 48 стран-участниц(2-е место). При этом 

основную часть (69 %) этой нагрузки составляет внеурочная 

деятельность (в среднем по ОЭСР - 47 %). Значительная 

перегруженность казахстанских учителей во многом обусловлена 

отсутствием четкого нормирования рабочего времени. 

В преддверии нового учебного года мне хочется всем участникам 

конференции пожелать духовного обновления, чистоты помыслов, 

творческого  вдохновения. Ведь от внутреннего состояния и 

духовного содержания педагогов зависит очень многое –

формирование конкурентоспособной личности гражданина, а значит 

и благополучие нашей страны!     
Спасибо за внимание! 

Использование инновационных методик и технологий на уроках 

истории, способствующих повышению мотивации учащихся в 

режиме дистанционного обучения 

 

Трокай Г.В.  учитель истории  

КГУ «Щербаковская средняя школа  

Им. М.Хакимжановой отдела образования  

акимата Алтынсаринского района»  

Костанайской области  

 



100 
 

Аннотация 

 

       Дистанционное обучение – это обучение с помощью технологий, 

позволяющих получать образование на расстоянии.  Доклад содержит 

теоретический материал об инновационных методиках и технологиях, 

которые используют педагоги для повышения мотивации учащихся в 

режиме дистанционного обучения.  Все представленные в докладе 

педагогические технологии  в основном ориентированы на групповую 

работу учащихся, активный познавательный интерес, работу с 

различными источниками информации.  

 

В последнее время особый акцент делается на дистанционное 

обучение. Дистанционное обучение  возникло сравнительно недавно, 

и благодаря этой новизне, оно  опирается на лучший методический 

опыт, который был накоплен различными образовательными 

учреждениями по всему миру. Во время дистанционного обучения 

используются  современные  высокоэффективные педагогические 

технологии, которые в основном ориентированы на групповую работу 

учащихся, активный познавательный интерес, работу с различными 

источниками информации. Хотелось поделиться с некоторыми 

технологиями, которые каждый учитель использует в своей работе, 

находясь на дистанционном обучении. 

Работа в группах. Учитель разбивает учащихся на группы  и по 

электронной почте, вывешивая информацию на сайте,  дает им 

задание.  Далее учащиеся составляют план работы и определяют, кто 

за что отвечает. После выступления, обмена презентациями, учащиеся 

переходят к обсуждению и оценке работы подгрупп. Отмечается 

вклад каждого в общее дело, удалось ли работать командой. Успех 

работы групп зависит от умения учителя спланировать работу групп  

и от умения самих учащихся построить  свою учебную деятельность. 

Обучение в сотрудничестве. Эта технология появилась как 

альтернативный вариант традиционной классно-урочной системы.  

При обучении в сотрудничестве главным стало то, что на учебный 

процесс стал влиять коллектив, учебная группа, что было 

неприемлемо при традиционном обучении.  Обучение в 

сотрудничестве - это совместная работа учащихся, где ребята не 

открывают новое, а потребляют знания в готовом виде.  

Метод проектов. Метод проектов – это комплексный метод 

обучения, который позволяет строить учебный процесс исходя из 

интересов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 

учебно-познавательной деятельности. Результатом этого метода 

является создание какого-либо продукта или явления. В основе  

метода проектов лежит  развитие познавательных, творческих 

интересов учащихся. Этот метод в основном ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся, которую они выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Работа над проектом 

тщательно планируется учителем и обсуждается с учащимися. Успех 

проектной деятельности учащихся зависит от организации работы 

внутри группы, от четкого распределения обязанностей и 

ответственности каждого учащегося за выполняемую работу.  

Технологии проблемного обучения. Учитель создает проблемную 

ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск 

решения. Ученик ставится в позицию субъекта своего обучения, у 

него появляются новые знания, он овладевает новыми способами 

действия. В данном случае от учителя требуется использование 

дифференцированного и индивидуального подхода. Вариантами 

проблемного обучения являются поисковые и исследовательские 

методы, при которых учащиеся ведут самостоятельный поиск и 

исследование проблем, творчески применяют и добывают знания.  

Исследовательский метод - организация поисковой, познавательной 

деятельности учащихся путем постановки учителем познавательных и 

поисковых задач, требующих самостоятельного творческого решения. 

Применение этого метода ориентировано на обдумывающее 

наблюдение. Дети должны научиться запоминать увиденные факты,  

воплощать их на практике посредством словесного описания, 

графической зарисовки, построения схемы и модели. На основании 

увиденного и зафиксированного учащиеся самостоятельно делают 

выводы, что развивает их мыслительную деятельность, формирует 

запас простых обобщений, развивает навыки построения точного, 

логически обоснованного знания. Исследовательский метод обучения 

очень часто лежит в основе проектной деятельности учащихся, как в 

рамках обычных, так и телекоммуникационных учебных проектов.  
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Применение исследовательского метода в процессе обучения не 

устраняет ведущую роль педагога в его организации. Педагог 

занимается подготовкой исследовательского процесса, планирует и 

прогнозирует прохождение  каждой стадии этой работы. Кроме этого, 

он приобщает учащихся к постановке целей исследования, выработке 

задач, знакомит с правилами  выбора оборудования, которое будет 

использовано в дальнейшем.    

Игровые технологии. Игровые технологии используются с 

незапамятных времен.  В настоящее время они широко используются 

лишь в начальной школе, среднее и старшее звено редко использует 

игры на уроках. В условиях дистанционного обучения игровые 

технологии способны решить множество проблем, вызванных 

спецификой образовательной среды виртуального общения. При этом 

игровой средой становится Интернет.  

Педагогические игры обладают существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим педагогическим 

результатом, учебно-познавательной направленностью.  

Важнейшая роль в игровых технологиях  принадлежит 

заключительному обсуждению, в котором учащиеся совместно 

анализируют ход и результаты игры, ход учебно-игрового 

взаимодействия. 

Метод "мозгового штурма" 

Обучение в сотрудничестве, метод проектов, проблемное обучение, 

игровые технологии предполагают групповую совместную работу 

учащихся.  Для того, чтобы она была успешной, учащиеся осваивают 

ряд алгоритмов, приемов, технологий совместного принятия решений, 

выработки общих стратегии действий и решения возникающих 

проблем, поиска их решений, которые успешно используют в 

дальнейшем в ходе сетевых дискуссий, проектов. Иногда у  учащихся  

может возникнуть ситуация, когда  потребуется принять коллективное 

решение или ввести новую идею. В этом случае им поможет прием 

«Мозговой штурм».  Данный прием можно осуществить следующим 

образом. С помощью Интернет (электронной почты, чат, 

телеконференции) партнеры каждой группы передают лидеру свои 

идеи. Эти идеи фиксируются на компьютерах партнеров, 

запоминаются и после окончания связи распечатываются  в нужном 

количестве на принтере, затем обсуждаются в группах.  В ходе 

обсуждения партнеры  приходят к договоренности и договариваются 

о совместном решении. 

«Мозговой штурм» как метод выработки  большого количества идей 

наиболее эффективен при коллективном  поиске решения проблем в 

группе, которая состоит не более двенадцати человек.  Каждый член 

группы предлагает только одну идею по решению проблем. 

Продолжительность «Мозгового штурма»  не более 30 минут. 

Интернет-ориентированные педагогические технологии 

Далее перечислены некоторые технологии обучения, которые давно 

известны  в системе обучения, но в последнее время в измененном 

виде  все чаще стали использоваться при дистанционном обучении. 

Индивидуальное наставничество. Эта форма работы с учащимися 

идеально подходит для Интернет, поскольку при общении по 

электронной почте или в чатах учащиеся чувствуют себя 

раскрепощенно, и при личном общении с учителем могут задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, никого не стесняясь. 

Технология парного обучения — один из видов педагогических 

технологий, при котором один участник учит другого (одного) 

участника. При этом необходимо по меньшей мере трѐх участников, 

чтобы имелась возможность для смены партнѐров в парах. 

Друзья по переписке. Ставшая уже "классической" форма общения 

учащихся по Интернету. Многолетний опыт преподавателей, 

работающих с учащимися в Интернет показал, что просто переписка, 

без определенной темы, не контролируемая преподавателем, не будет 

эффективной и, едва начавшись, может тут же прерваться. "Друзьям 

по переписке" должны быть поставлены конкретные задачи, их 

деятельность должна вписываться в определенный учебный курс и 

осуществляться по плану. Эта формы работы очень часто 

используется при обучении по проектной методике, в проектах по 

гуманитарным дисциплинам. 

Совместная творческая работа. Этот прием также хорошо известен 

всем тем, кто работал с учащимися в рамках телекоммуникационных 

проектов. Учащиеся получают одно творческое задание на двоих и 

начинают работу над ним в качестве соавторов. При этом возможны 

различные схемы совместной деятельности, которые учащиеся могут 

выбрать сами или им это может подсказать преподаватель. 
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Диспут. Диспут - это публичный спор, одна из активных форм работы 

с учащимися. Обычно посвящается обсуждению злободневных 

проблем. Диспуты могут проводиться и с помощью асинхронной 

коммуникации (с помощью списков рассылки, форумов), так и в виде 

телеконференций в режиме реального времени. 

Проведение диспута должно тщательно планироваться, а участники 

диспута еще до его проведения должны познакомиться с темой, 

изучить достаточное количество первоисточников, чтобы 

аргументированно отстаивать свою точку зрения. Диспут можно 

объединить с ролевыми играми, индивидуальными или командными.  

Доклад (презентация). Публичное сообщение, представляющее 

собой развернутое изложение определенной темы, вопроса 

программы. Доклад может быть представлен различными 

участниками процесса обучения: 

преподавателем;  

учащимся;  

группой учащихся.  

При этом, если при очном обучении докладчик и учебная группа 

находятся в одном месте, при дистанционном обучении все 

присутствующие находятся друг от друга на расстоянии, а сам доклад 

проводится в виде телеконференции в режиме реального времени. 

Итак, можно сделать вывод, что дистанционное образование имеет 

ряд преимуществ перед традиционными формами обучения, 

открывает большие возможности для обучающихся, помогает снять 

эмоциональное напряжение,  делает доступным образование для 

любого ребѐнка. 
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«Нам необходимо создать ядро национального интеллекта, нам 

нужны эрудированные люди, способные конкурировать на 

международном уровне». Н. А. Назарбаев 

  

Казахстан – молодое суверенное государство, развивающееся 

быстрыми темпами, само того не замечая стимулирует развиваться 

обществу со всеми инфраструктурами, потребностями и 

возможностями современного мира. 

 Со времен становления суверенитета государства уже 

прослеживается поэтапное развитие самой страны и еѐ граждан. Как и 

вся инфраструктура подверглась переменам, так и все еѐ 

составляющие, в том числе и педагогика. А педагогика это наша 

стезя, место обитания простых и необычных людей – учителей. Это 

дом, в котором мы проживаем, развиваемся, обучаемся новому, 

учимся вместе и всему, стараемся использовать все то, что имеем для 

всего того, что можем и умеем, учимся у собственных учеников. 

 Казахстан уже не первый год идѐт по пути реформирования 

своей образовательной системы. По понятным причинам не всѐ 

быстро и гладко происходило в первые годы независимого развития. 

Однако же, процессы, которые сейчас происходят в нашей системе 

образования, вселяют надежды. Прежде всего, отрадно осознавать, 

что государство проводит целенаправленную переподготовку 

педагогических кадров, выделяя для этого немалые средства.  
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Образование стало одним из ключевых приоритетов развития 

общества. В Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 

2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» Президент 

государства подчѐркивает, что «все развитые страны имеют 

уникальные качественные образовательные системы».(Н. А. 

Назарбаев Послание народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: 

единая цель, единые интересы, единое будущее»).  В качестве 

результатов обучения называется овладение школьников «навыками 

критического мышления, самостоятельного поиска и глубокого 

анализа информации».(Н. А. Назарбаев Послание народу Казахстана 

«Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое 

будущее») 

 В течении вот уже 25 лет наше образование претерпело немало 

реформ, которые внедрялись в педагогику, апробировались, 

подвергались синтезу и анализу, а затем либо закреплялись в нем, 

либо модернизировались, но никогда не стояли на месте. Грубо 

говоря, такие периоды реформирования системы образования 

являются для педагогики кризисом – неким толчком, ступенькой для 

дальнейшего движения , подъѐма вверх. 

Н. Назарбаевым в Послании народу Казахстана от 27 января 2012 года 

«Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития 

Казахстана» поставлена конкретная задача по принятию пятилетнего 

Национального плана действий по развитию функциональной 

грамотности школьников. Эта задача актуальна в процессе вхождения 

Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. 

Для решения данной задачи выделяют основные качества личности: 

инициативу, творческое мышление и нестандартность в решениях, 

выбор профессионального пути, желание  обучаться в течение всей 

жизни. А ведь именно такие навыки формируют в условиях 

школы.(http://www.zakon.kz/page,1,1,4499737-v-kazakhstane-

utverzhden-nacionalnyjj.html). 

 В Казахстане на протяжении вот уже 5 лет идет внедрение 

мирового опыта в систему образования. Эта программа предложена и 

Кембриджем, которая на сегодняшний день уже приносит неплохие 

результаты. В основе данной программы заложена 

конструктивистская теория обучения, которая базируется на 

утверждении, что развитие мышления учащихся происходит в 

условиях взаимодействия имеющихся знаний с новыми, либо со 

знаниями, полученными в классе из различных источников: от 

учителя, от сверстников,  из учебников. (Руководство для учителя 1 

продвинутого уровня/ Преподавание и обучение, с 107)  да  

 В Государственной программе развития образования 

Казахстана на 2011-2020 годы упор делается на повышение статуса и 

престижа учителя . в и  

 «… насколько качественным будет уровень здоровья, 

интеллекта и образования каждого гражданина, настолько высокой 

окажется конкурентоспособность государства в системе мирового 

сообщества». 

  «Казахстану необходима интеллектуальная революция, которая 

позволит пробудить и реализовать потенциал нашей нации». 

 (Цитаты из Лекции Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева «Казахстан в посткризисном мире: интеллектуальный 

прорыв в будущее» в Казахском Национальном университете имени 

аль-Фараби/Источник: http:// www. balazan .kz)Эти цитаты сегодня 

весьма актуальны, своевременны. 

 На сегодняшний день качественные преобразования в практике 

преподавания казахстанских учителей планируется через внедрение 

языковых курсов работников образования Республики Казахстана. 

 Сам лидер нашей страны акцентирует свое внимание и 

направляет взор народа на процесс продуктивности обучения, на 

новое восприятие этого весьма увлекательного процесса. 

Неоднократно в каждом послании народу Елбасы уделяет внимание 

развитию инфраструктуры, в том числе образованию, предлагая 

направления для решения конкретных задач, стимулируя и 

подбадривая. Государство выделяет немалые средства на 

совершенствования системы образования.  Да, Казахстан нуждается в 

реформировании системы образования, об этом говорят данные РISA,  

по результатом которых мы находимся далеко не в десятке лучших. 

 Но мы не сидим на месте, мы двигаемся вперед, пробуем, 

стремимся. Решением данного движения является обучение . 

Обучение и есть развитие.  

 Поразмыслив по данной теме, оглядываясь назад, анализируя 

себя и свое преподавание ДО курсов, я могу сказать – необходимоcть 

меняться актуальна. Меняться нам, простым учителям, нашему 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002300123
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начальству, родителям, меняться системе, так как наши дети уже 

давно поменялись. Учащиеся уже не хотят просто слушать и брать, 

они горят желанием осознать, принять эти знания через осознание и 

его дальнейшее применение. А изменить эту систему в состоянии 

общество, но первопроходцами являемся мы -  педагоги, которые 

помогут молодому поколению развиваться, менять мировоззрение. 

 «…первостепенная задача современной системы образования – 

это подготовка людей, обладающих критическим мышлением и 

способных ориентироваться в информационных потоках». (Цитаты из 

Лекции Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 

«Казахстан в посткризисном мире: интеллектуальный прорыв в 

будущее» в Казахском Национальном университете имени аль-

Фараби/Источник: http:// www. balazan .kz)м 

 Сегодня, когда «весь мир вибрирует, развивается, находится в 

процессе перестройки инструментов образования для расширения 

оркестра учеников эпохи цифровых технологий и для синхронизации 

обучения с новыми ритмами 21-го столетия» (Б.Триллинг, Ч. Фейдл 

«Навыки 21 века», с.17) никак нельзя оказаться в стороне от активной 

деятельности во благо будущего.  

 Думаю, что курсы по повышению квалификации 

педагогических работников Республики Казахстан очень скоро 

принесут свои положительные результаты. А активная работа сетевых 

сообществ поможет подготовиться к переоцениванию и осознанию 

важности своей роли в образованию.  

  

Жук Валентина Федоровна главы и его поддержка всегда 
Школа креатива 

 

Пранге О.В., 

Учитель начальных классов СШЛ № 21 

Г.Кокшетау 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обучения на 

протяжении всей жизни. При этом акцент делается на обучение в 

пожилом возрасте. Так как образование в современном обществе 

рассматривается как важнейшее условие полноценной жизни людей 

любого возраста, включая период старения. Обучение пожилых людей 

имеет большое значение, обусловливающее постоянство умственной 

работы, которая, в свою очередь, задает высокий тонус 

интеллектуальной и личностной активности. Правополушарное 

развитие через арт-терапию помогает развить творческие и 

креативные способности.  

 

        Лозунг ЮНЕСКО – «Образование – через всю жизнь» – сегодня 

актуален как никогда. Поток информации так велик и так быстро 

пополняется, что для того, чтобы в нем ориентироваться, необходимо 

постоянно учиться. Учебная деятельность перестала быть только 

прерогативой молодых. Более того, образование в современном 

обществе рассматривается как важнейшее условие полноценной 

жизни людей любого возраста, включая период старения. 

       Многие известные люди так говорят об обучении:  

«Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, 

чему учиться». — Леонардо да Винчи 

«Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше научиться поздно, 

чем никогда». — Эзоп 

«Знания, за которые платят, запоминаются лучше».- Рабби Нахман 

«Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться».- Сенека.  

           Теперь можно сделать выводы, насколько высока ценность 

обучения, и поэтому убеждение «Образование – через всю жизнь»  

остаѐтся актуальным и в наши дни. 

          В жизни каждого человека бывает периоды, когда мы остаемся 

наедине со своими мыслями, проблемами. И нам кажется, что мы 

никому не нужны, и всѐ что мы делали раньше, к чему стремились всѐ 

это пустое и ненужное. Хорошо, если ты ходишь на работу, и тебя 

опять захлѐстывает какой-то проект, или новая идея. А что делать, 

когда после долгих лет активной, плодотворной, творческой 

деятельности, ты остаешься свободным от работы человеком? Что 

делать тогда? Чем заняться на пенсии? Где проявить свои 

способности, свой талант? А мы, их дети, пытаемся загрузить 

родителей внуками, считая, что только в этом их предназначение. И 

совсем забываем о том, что они остались теми же людьми, у которых 

мозг привык работать на 100, а то и на 200%. Очень немногие люди 

могут найти применение своим талантам, будучи на пенсии. Обычно 
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люди плывут по течению, или замыкаются в себе, у них развиваются 

многие болезни, которые иногда заканчиваются уходом из жизни. 

           В ФАО НЦПК «Ҿрлеу» ИПК ПР по Акмолинской области три 

года существовал центр образования взрослых (ЦОВ). В начале 

занятия в ЦОВ проходили с периодичностью 1 раз в месяц. Затем 

центр стал работать два раза в неделю по 3-4 часа в день. Работа в 

центре велась по шести направлениям. Люди изучали английский, 

казахский, информатику, обучаются вязанию, проходили тренинги у 

психолога и обучались креативу в школе рисования. 

         Жизнь не стоит на месте. Всѐ вокруг меняется. Меняются люди, 

меняется окружающий мир, меняется и сама жизнь. Всѐ, что 

интересовало людей три года назад, может быть уже не интересным в 

данное время. И поэтому, оглядываясь назад  и подводя итоги своей 

работы, как преподавателя в школе для взрослых, удивляешься и 

поражаешься тем переменам и изменениям, которые произошли  не 

только со слушателями, но и с самим собой. 

        
 

      Из диаграммы видно, что в первый год обучения мой кружок 

посещали 10 человек, во второй 20, а затем это количество уже дошло 

до 50, и я думаю, что это далеко не окончательная цифра. 

        Когда я начинала  свою работу, то мой кружок назывался: «Клуб 

от сердца к сердцу, или  я открываю себя». Структура занятию, чем то 

напоминала урок самопознания, задачей которого было повысить 

самооценку слушателей,  поднять эмоциональный тонус, привлечь 

людей к коллективному общению.  

         Пройдя курсы у омских педагогов по правополушарному 

рисованию в течение летнего периода, я включила в свои занятия 

сначала элементы рисования, а затем  изобразительная деятельность 

стала занимать 60-70% занятия. И на второй год мой кружок стал 

называться: «Рисовать может каждый!» Быстрое обучение рисованию 

происходило за счет включения в работу правого полушария мозга, 

которое обладает отличным чувством пространства и формы, чего, в 

общем-то, и не хватает нашим традиционным методам обучения. 

Работы участников, прошедших тренинг правополушарного 

рисования, при обычном их простом сюжете, удивляют своей 

живостью, глубиной, необычностью, излучая эмоциональное 

состояние. При этом подходе рисовать может каждый, независимо от 

возраста и рода занятий,  даже если человек первый раз берѐт 

кисточки в руки во время занятия. 

          Я вела кружок в ЦОВ, который назывался: «Развитие 

креативности личности через арт-терапию». Помимо 

правополушарного рисования в занятия были включены упражнения 

на развития правого полушария. 

"Половина мозга хорошо, а целый мозг еще лучше". Один мудрый 

человек сказал: 

-У левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане, 

А у правшей – в левом. 

Если же человек развивает оба полушария, 

То его деньги лежат в Швейцарском Банке. 

          У подавляющего большинства людей доминирует левое 

полушарие мозга, отвечающие за безопасность, интеллект, а правое 

только пытается выжить. А ведь это второй путь познания или канал, 

открывающий возможности, дающий идеи, удовольствия, краски 

жизни 

          Каждый человек от природы наделен творческими 

способностями, каждый из нас может быть гением. Но почему только 

у единиц получается проявить в жизни свою гениальность, выразить 

свой креативный потенциал? Ученые доказали гипотезу о том, что 

выдающиеся личности больше используют в жизни и в работе правое 

полушарие мозга. Оно, как известно, отвечает за творческие 

процессы, гармонию, не ставит перед нами никаких преград. Правое 

полушарие - это свобода, полет фантазии, реализация невозможного, 

так как для него все возможно. Левое полушарие - это логика, расчет, 
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контроль. Именно оно зачастую не дает нам реализовать себя 

творчески, так как анализирует, критикует, ищет ошибки.  

            Существуют методики, которые позволяют активизировать 

работу правого полушария с целью снятия психологических блоков и 

внутренних барьеров, не дающих человеку проявить свой потенциал 

гениальной личности. Для этого необходимо поучаствовать в 

специальном тренинге, направленном на работу с правым 

полушарием. Таким тренингом является наш тренинг. На котором мы 

используем различные упражнения, например: 1. ―Ухо-нос‖. Левой 

рукой берѐмся за кончик носа, а правой – за противоположное ухо, 

т.е. левое. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, 

поменяйте положение рук ―с точностью до наоборот‖. Я пробовала, в 

детстве получалось лучше. 

2. ―Зеркальное рисование‖. Положите на стол чистый лист бумаги, 

возьмите по карандашу. Рисуйте одновременно обеими руками 

зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого 

упражнения вы должны почувствовать расслабление глаз и рук, 

потому что при одновременной работе обоих полушарий улучшается 

эффективность работы всего мозга. 

3. ―Колечко‖. Поочерѐдно и очень быстро перебираем пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем указательный, средний, 

безымянный, мизинец. Сначала можно каждой рукой отдельно, потом 

одновременно двумя руками. 

Теперь вспомним уроки физкультуры. Недаром нас заставляли делать 

упражнения, в которых нужно было левой рукой доставать до правой 

ноги и наоборот. Они ведь тоже развивают наши полушария, и 

помогают им работать согласованно. 

4.Глядя на картинку, надо произнести вслух как можно быстрее цвета, 

которыми написаны слова. 

 
Вот так можно привести в гармонию работу полушарий мозга. 

     И таких упражнений очень много. Благодаря гармоничному 

развитию обоих полушарии, мы не только увеличим 

работоспособность, но и  

 Помимо этого, за счѐт специальных упражнений, происходит 

развитие правого полушария головного мозга, которое отвечает за 

креативность, за умение принять правильные решения, при этом 

снимается эмоциональное напряжение, улучшается 

работоспособность.  

          Говорят, что сегодняшние младенцы могут прожить до 140-180 

лет. Это, конечно, еще не факт, но, кто знает. Факт в том, что люди 

сегодня живут дольше, чем, скажем, 50 лет назад. 

          И знаете, что радует в этой перспективе?  Сколько всего 

можно выучить и познать за это время? Ведь это просто 

невероятно!  

         Люди, которым сейчас 50 и старше – это активные личности, 

которые готовы продолжать полноценную жизнь и после пенсии. 

Конечно, многие из их детей считают, что удел их родителей  

воспитывать внуков и заниматься домашним хозяйством. И они 

совсем забывают о том, что у каждого человека есть мечта, которую 

он не смог осуществить из-за своей занятости в процессе трудовой 

деятельности. И может быть пенсионный возраст и является тем 

этапом жизни, когда мечты начинают сбываться быстрей, чем 

ожидаешь. И в подтверждении этого являются члены  ЦОВ, у которых 

после занятий блестели глаза. А какие шедевры создавали они на 

творческих занятиях! А какие успехи и знания показывали они на 

обучающих семинарах! Глядя на них можно сказать, что жизнь в 50-

60 только начинается. И уже не возникает вопрос, чем заниматься на 

пенсии. И вообще, нет страха перед пенсией. Да и дети начинают 

смотреть на тебя по-другому. Потому что знают, что ты творческий 

полноценный человек.  А ведь самой старшей обучающей в  ЦОВ 78 

лет, и она снова села за парту.  

         В подтверждении тому можно привести пример одной  

женщины, которая начала заниматься конным спортом после 60 лет. 

Сейчас, когда ей уже больше 80, она участвует в соревнованиях по 

выездке. А это, кстати, олимпийский вид спорта. 

        В.Г.Ананьев указывает на то, что у пожилых людей обучение 

имеет важное значение, обуславливающее постоянство умственной 
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работы, которая, в свою очередь, задает высокий тонус 

интеллектуальной и личностной активности.  

        Так что учиться чему-то новому никогда не поздно. Но дело даже 

не в возрасте. 

         Один из лидеров протестантизма Лютер мрачно изрек: "Старость 

– это живая могила". В наше время более популярны афоризмы в духе 

легкого французского юмора, вроде принадлежащего А.Моруа: 

"Старость – это дурная привычка, для которой у активных людей нет 

времени". Между этими крайними точками лежит бездна, заполненная 

человеческими мнениями, каждое из которых имеет свой резон, свое 

эмпирическое оправдание, свой смысл и свое значение.  
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Заманауи білім беру барысында аудио, бейне 

материалдарды қолдану 

 

Каукенова Айжан Аймырзаевна 

КМҚК «Балғын» бӛбекжайы 

Нарова Асель Нуртаевна 

«№17 мектеп-гимназия»КММ 
 

Дҥние жҥзіндегі бар ізгілік білімнен алынары сҿзсіз, ал 

біліммен болашаққа қадам жасауға бағыт-бағдар сілтеп, бала 

бойындағы ерекше қабілеттерді, дарынды аша біліп, дҧрыс жолға 

бағыт сілтейтін ол - ҧстаз. Ал қазіргі заманда осы ізгі ниетті ҧстаздар 

қауымына артылып отырған міндет те жеңіл емес.  

          «Мҧғалім ҿзінің білімін ҥздіксіз кҿтеріп отырғанда ғана мҧғалім, 

оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мҧғалімдігі де жойылады» деген 

екен К.Д.Ушинский. Ҿз мамандығыңның қыры мен сырын еркін 

меңгеріп заманауи технологиялар арқылы оқушы деңгейіне лайықтап, 

тиімді ҽдіс-тҽсілдерді қолдану, оқушының шығармашылық қабілетін 

оятып алға жетелеу де біздің еншіміздегі нҽрсе. Шҽкірттің жеке тҧлға 

ретінде дамуына ҧстаздың ҿткізген ҽрбір сабағы шешуші рҿл 
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атқарады. Оқушы білімінің сапалы болуы ҧстазының дҽріс беру 

шеберлігі мен жаңа мҥмкіндіктерді тиімді пайдалана білуіне, яғни 

кҽсіби қҧзіреттілігіне тікелей байланысты.  

Қазіргі ХХІ ғасырда мемлекеттік тілді оқытып ҥйрету мҽселесі 

жаңа бір белеске кҿтерілді.Ҧлттың ҧлы байлығы, басты тҧғыры- тіл. 

Орыс сыныптарында оқылатын қазақ тілі пҽнінің кҿздейтін 

негізгі мақсаты – оқушыларды белгілі дҽрежеде қазақша сҿйлеуге, ҿз 

ойын басқаға жеткізе алатын бірудің сҿйлеген сҿзін, жазғаның тҥсіне 

алатын дҽрежеге жеткізу. Оқытудың тиімді ҽдіс – тҽсілдерін білу, оны 

тҽжірибеде қолдану – сол сыныпта сабақ беретін қазақ тілі 

мҧғалімінің басты міндеті. «Оқушы неге қызығады, нҽтижеге қалай 

жетемін деген сҧрақтар мҧғалім алдында ҥнемі тҧруы керек. Сол 

себепті де оқу процесінде оқытудың қалыптасқан негізгі ҽдістерімен 

қатар жаңа технологияны да пайдалану оқушылардың пҽнге деген 

кҿзқарасы мен қызығушылығын арттырады. Қазіргі мҧғалім ҽрбір 

сабаққа, тақырыпқа жҽне ҽр сыныптың ҿзіндік ерекшеліктеріне 

байланысты оқытудың ҽр тҥрлі ҽдістері мен формаларын таңдай білуі 

қажет.  

Ҽріптесіміз екеуіміз сабақ беретін сыныптарда кҿбінесе 

оқушылардың қызығушылығын арттырып, танымдық 

белсенділіктерін дамыту ҥшін –бейне материалдарды пайдаланамыз. 

Бҧл тҽсілді қолданудың ҿзіндік қызығы жҽне ерекшеліктері бар. 

Қажетті аудио материалдарды сабақ мазмҧнына сай іріктеу қажет. 

Қазіргі таңда ҽр тҥрлі ертегілер мен мульт сериалдардың қаншама 

электронды нҧсқалары бар.   Сонымен қатар таңдалған материал 

оқушылардың жас деңгейіне сҽйкес келіп, қызық сюжетті болса ҿте 

тиімді болады. Осы бейне материалдар арқылы кҿптеген рҿлдік 

ойындар ойнатуға да болады. Бҧл ойындар арқылы оқушының 

қызығушылығын арттыра отырып, сҿйлесім ҽрекетіне жетелеуге 

болады. Қазіргі кезде оқушылардың кҿпшілігі сабақтан қолы босай 

қалса телефонмен, компьютермен ойнап, ҽр тҥрлі мультфильмдер мен 

кинолар кҿріп отырғанын байқаймыз. Ал осы тҽсілді сабақ барысында 

қолданып, пайдалансақ қалай болар еді? Балалр тҧрмақ жоғары 

сыныптың оқушылары да қызығып кҿретін «Маша мен аю», «Алдар 

кҿсе», «Мақта қыз бен мысық», «Шошақай шелпек» жҽне т.б. 

мультсериалдарды сабақ барысында қолданып, оларды қазақша 

сҿйлетсек оқушылардың қызығушылығы да оянып, сабаққа деген 

ынтасы да арта тҥседі. Бҧл бейне материалдар ҥзіндісі бойынша 

рҿльдік ойынға атсалысу ҥшін оқушылар ҿзіне қажетті сҿздерді 

міндетті тҥрде жаттап алады. Егер оқушылардың ауыз екі сҿйлеу тілін 

қалыптастырсақ  нҽтижеге жеткеніміз емес пе?! Бастауыш сыныпта  

ҿткізген сабақтарымызда  оқушылардың қызыға кҿретін 

мультсериалын қазақшалап оқушыларға сҿздерін беріп рҿльдік 

ойындар ойнатамыз. Оқушылардың қызығушылығында шек болмады. 

Бҧл ҽдіс оқушыларды тек қазақша рҿльдік ойын ойнатып қана қоймай 

шапшаңдыққа да баулиды. Себебі оқушылар сюжеттен қалып 

қоймауға тырысады.  Аудио бейне материалдарды сабақ барысында 

ҽр тҥрлі ҥлгіде кҿрсетуге болады: 

1. Дауысын шығармай қолдану (бейне материалда не туралы 

айтылғандығын ҿз тҥсініктері бойынша айтып береді. Бір 

бейне материалдың бірнеше нҧсқасы қҧрастырылады.) 

2. Материалдың тек басын ғана кҿрсету(соңының қалай 

аяқталғанын ҿз нҧсқалары бойынша оқушылар 

жалғастырады.) 

3. Материалдың тек соңын кҿрсету (басында оқиғаның қалай  

басталғанын оқушылар ҿздері жорамалдап кҿреді).  

 

Бейне материалдарды сабақта қолдану оқушылардың 

танымдық қабілеттерін дамытып, қызығушылықтарын арттырады. 

Сонымен қатар кҿру, байқау, тҥсіну жҥзеге асады жҽне бейне фильмді 

кҿру барысында жаңа сҿздермен танысады.   

Оқушыларды топқа бҿліп жҧмыс жҥргізу барысында да бейне 

материалдарды кҿрсете отырып, теледидар бағдарламалары бойынша 

бҿліп «Кезбе тілші» стратегиясын қолдануға да ҿте тиімді.  Бҧл 

стратегия арқылы оқушылар бір-бірімен сҧхбаттасады, тілдеседі, 

диолог қҧрайды. Қазіргі кезде қай тҽсілді, қай стратегияны, қай 

технологияны қолдансақ та біздің мақсатымыз ҿзге ҧлт ҿкілдерін 

қазақ тілінде сҿйлету.  
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Бейне материалдарды қолдана отырып Рҿлдік ойындар ойнату -

тіл дамыту қҧралы. Бҧл-тілді ҥйрену процесіндегі ең белсенді 

ҽдістемелік тҽсілдерінің бірі. Оны тиімді қолдана білген ҧстаз 

оқушыларға білім мен тҽрбие беруде табысқа жетеді,сол арқылы 

шҽкірттерінің бойында ойын ҿзгеге ҿз бетінше жеткізу қабілеті мен 

дағдысын қалыптастыруға, монолог тҥріндегі ойын дамытуға, 

диалогтық қарым- қатынас негізіндегі сҿйлеу тілін бағыттауға ықпал 

етеді. 

 
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА ЗАМАНАУИ 

БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІ 

ЖАҚТАРЫ 

 

Кӛбенов Иса Қанатҧлы 

 Ақтӛбе қаласы 

АОМФММИ   Дене шынықтыру және 

Алғашқы әскери   технологиялық дайындық 

пәнінің мҧғалімі  

  

Республикамыздағы білім беру саласында жҽне ҽртҥрлі қолдану 

салаларына байланысты жаңа бағыттағы спорт, дене тҽрбиесі жҥйесі 

бойынша мамандарға деген сҧраныстардың артуы, оларды 

дайындаудағы білімділігі мен қабілеттілігі, біліктіліктің қазіргі 

талаптарға сай болуы ҿте ҥлкен маңызды жҧмыстарды атқаруды талап 

етеді жҽне болашақ педагогтардың кҽсіби даярлығын, білім 

стандартына, мазмҧнына сай жетілдіру мҽселелері кҿкейкесті мҽселе 

болып отыр. Кҿрсетілген міндеттерді толық жҥзеге асыру дене 

тҽрбиесі жҥйесіне тікелей байланысты.  

Оқытудағы жаңа технология аса қажетті педагогикалық 

мҽселелердің шешімдерін табуға, ой еңбегін арттыруға, оқу процесін 

тиімді басқаруды қамтамасыз етеді. Жаңа технологияларды оқыту 

ҥрдісінде қолданудың негізгі ерекшелігі ол оқытушылар мен 

оқушыларға ҿз бетімен жҽне бірлесіп шығармашылық жҧмыс жасауға 

кҿп мҥмкіндік береді жҽне оны педагогикалық мақсатта пайдалану 

оқушылардың зердесіне, сезіміне, кҿзқарасына ҽсер ете отырып оның 

интеллектуалдық мҥмкіншіліктерін арттыруға кҿмектеседі. 

Қазіргі кезеңде  оқу орындарындағы оқу бағдарламаларын 

қҧрастыру бағыт-бағдары ҿзгерді. Алайда, бҧлардың бҽрінде мектеп 

оқушыларын қайда оқитындығы ескерілмейді, олардың меңгеруі тиіс 

негізгі дағдылар мен қабілеттер, оқу нормасын тапсыруға арналған 

шарттар кҿрсетілген.  

Дене тҽрбиесі тек оқу орнындағы дене шынықтыру сабағы ғана 

емес, ол сабақтан тыс денсаулыққа байланысты шаралар жҥйесі 

екенін ескерсек, қазіргі кезеңдегі білім беру орындарындағы дене 

тҽрбиесінің жҥйесі жастардың денсаулықтарын нығайтумен қоса, 

тҧлға бойындағы биологиялық-психологиялық қажеттіліктердің жан-

жақты жетілуіне, ҿмірге белсенді ҧстаным мен ізгілікті қатынастарын 

дамытуды меңзейді. Мҧндай маңызды ҽдістеме ғылыми жҽне оқу пҽні 

ретінде жетекші рҿл атқаратын, дене тҽрбиесі саласындағы кҽсіптік 

бағытта болашақ мҧғалімдерді дайындауды жҥзеге асыратын жоғары 

оқу орындарындағы оқыту жҥйесіне тікелей байланысты.  

Денені шынықтыру жаттығуларының орындалуы қозғалыс 

дайындығының деңгейі туралы мҽлімет береді. Дегенмен, бҧл 

бағдарламалар базалық, ҥлгілік сипатқа ие, сондықтан оларды ҽрбір 

педагог жергілікті жағдай мен салт-дҽстҥрлерге орай ҿзгертулер мен 

толықтырулар енгізіп, ҿзгерте алады.  

Дене шынықтыру мҽселелерін шығармашылық тҧрғыда шешуге, 

ҿзгермелі ҿмір жағдайында инновациялық процестер мен жаңашыл 

бағыттарды дер кезінде меңгере отырып, тҽжірибеге сын кҿзбен 

қарап, дене тҽрбиесі міндеттерін жҥзеге асыруға белсенді, 

салауаттылық пен дене мҽдениетін меңгерген маман даярлаудың 

маңыздылығы артуда. 

Дене шынықтыру, жаңа технология мен озат тҽжірибені ҧлттық 

жҽне жалпыадамзаттық қҧндылық қағидаларымен сабақтастыра 

зерттеу – бҥгінгі кҥн талабынан туындап отырған педагогика 

ғылымының міндеттерінің бірі. 

Қоғамның елеулі ҿзгерістерге тҥсуі, адамның мақсат-

мҧраттарына, тҧрмыс-тіршілігі мен мінез-қҧлқына, сондай-ақ ҿзінің 

жеке басына да субъект ретінде ҿзгеріс енгізуде. Оның ҥстіне 

қоғамдағы салауаттылық, дене мҽдениеті мен рухани 

қҧндылықтардың табиғаты, мҽні, шығу тегі жҽне атқаратын 

қызметтері туралы жан-жақты зерттеу, оқушылардың дене тҽрбиесін 
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салауаттылық дене мҽдениеті мҽселесімен байланыста қарастыру 

қажеттігі біздің тақырыбымыздың ҿзектілігін айқындай тҥседі. 

Осыған орай қазір еліміздегі кҿптеген мектептерде білім берудің 

жаңа жҥйесі енгізіліп, ҽлемдік білім беру кеңістігіне бет алуда. Білімі 

мен ғылымы ҿз дҽрежесінде дамыған елдер кҿш бастап, қашан да 

елдік дамудың кез келген саласында озық тҧрары сҿзсіз. Бізде осы 

кҿштен қалмаудың қамын жасап бағудамыз. 

Мектептегі жҽне басқада оқу орындарындағы «Дене 

шынықтыру» пҽнінің мақсаты ҽлі кҥнге дейін толықтыруды қажет 

етеді, осыған орай оның ғылыми негізделген бағыт-бағдарын жасау 

қажеттілігі туындайды. Осы бағыттағы ізденістердің тиімдісі дене 

шынықтыру сабағында дҽстҥрлі емес оқыту қҧралдарын қолдануды 

зерттеу болып табылады. 

Дене шынықтыру шынықтыру жҥзеге асыру – денсаулықты 

нығайту, білім беру, дамыту, тҽрбиелеу міндеттерін шешуге арналған 

педагогикалық жҧмыстардың бірі бола отырып, жеке тҧлғаның 

денсаулық деңгейін арттыру, табиғи кҥш-қуатын нығайту, дене 

мҥшелерін гигиеналық негіздері мен дене- қозғалыс қабілеті 

мҥмкіндіктеріне сай, ҿз бетінше қимыл-қозғалыс жаттығуларын 

орындап, ҿзін- ҿзі ҥнемі дамытып, кҿңілді де сергек жҥруге баулиды.  

 

Болашақ ҧрпағымыздың денсаулығының мықтылығы, салауатты 

ҿмір сҥруі мектеп мҧғалімінің жеке басымен оның жоғары оқу 

орнындағы теориялық жеке тҽжірибелік дайындығының дҽрежесіне 

тікелей байланысты. Осыған орай оқушылардың дене тҽрбиесі 

жҥйесін жҥзеге асыру жҧмыстарын ҧйымдастыруға болашақ 

мҧғалімдерді даярлау ісін кҽсіби дайындықтың ажырамас бҿлігі 

ретінде қарастыру керек.  

Дене шынықтыру жҽне спорт мамандары кҥрделі ҽлеуметтік 

міндеттерді шешуге араласумен бірге оқушылардың психологиялық 

ерекшеліктеріне сай, оқу-тҽрбие міндеттерін шешуде олардың рухани 

жетекшісі де болуы тиіс. 

Білім алушыға дене шынықтыру сабақтарында жаңа 

технологияны пайдалану оқыту мен тҽрбиелеудің жалпы 

заңдылықтарына бағынған. Сондықтан оны іске асыру барысында 

дене тҽрбиесінің жас жҽне жыныстық ерекшеліктерін ескере отырып, 

осы заңдылықтарды кҿрсететін жалпы педагогикалық ҧстанымдарды 

басшылыққа алу қажет. Ол ҧстанымдарға жататындар: жан-жақтылық, 

саналылық пен белсенділік, бірте-бірте жасалатын ҽрекет, 

қайталамалық, кҿрнекілік, жеке даралық. 

Оқу ҥдерісінің ҥздіксіздігі негізгі ҥш қағидаларда кҿрініс тапқан: 

а) оқу-тҽрбие ҥдерісі кҿп жылғы жҽне жыл бойындағы сипатқа ие 

болуы тиіс; 

ҽ) сабақ барысында ҽрбір келесі сабақтың ҽсері алдыңғы 

сабақтың ізінше қатпарлы ҽсер қалдыруы тиіс, себебі жас оқушының 

ағзасында алдыңғы сабақтардың ҽсерінен пайда болған жағымды 

ҿзгерістер беки тҥсуі жҽне жетіле тҥсуі қажет; 

б) демалыс жҧмыс қабілетін қалпына келтірудің арта тҥсуі ҥшін 

жеткілікті болуы тиіс. 

Дене жҥктемелерін бірте-бірте жҽне жоғары деңгейге арттыру 

ҧстанымы олардың кҿлемі мен қарқындылығының, оқушыны 

дайындауға қойылатын талаптардың бірте-бірте кҥрделенуінің 

ҥздіксіз арта тҥсуімен байланысты болып келеді.  

Сабақтарды бір-бірте кҥрделендіру білім алушыны дайындаудың 

мҥмкіндіктері мен деңгейлеріне сҽйкес келіп, олардың спорттық 

жетістіктерінің ҥздіксіз арта тҥсуін қамтамасыз етуі тиіс. Дене 

жҥктемелерінің толқынды тҥрде ҿзгеру ҧстанымы олардың 

динамикасының толқынды сипатын кҿрсетеді, себебі ол 

салыстырмалы алғанда оқу – тҽрбие ҥдерісінің кіші-гірім ҥзіндісіне, 

немесе сабақтардың кезеңдері мен тҧтас бір дҽуіріне де тҽн болуы 

мҥмкін. 

Спорттық техника мен оны жаңа тҧрғыда жетілдіруге ҥйрету 

ҽдістерінің кез-келген тҥрінің жағымды жақтары бар, бірақ ол жеке 

қалпында шапшаң ҽрі тиімді ҥйретуді толық қамтамасыз ете алмайды, 

сондықтан спорттық техниканы меңгеру барысында барлық ҽдістер 

бірін-бірі толықтыратын тҥрде қолданылады. Олар жиірек бір уақытта 

пайдаланылады. 

Қимыл-қозғалыстарды белгілі реттілікте игеру. Олар: 

 дайындалып жҥрген білім алушылардың  оқуға деген жағымды 

ынтасын қалыптастыру;  

 қозғалыс қимылының мҽні туралы білімді қалыптастыру;  

 ҽрбір спорт тҥрлері бойынша ҥйренетін қозғалыстар туралы 

толық тҥсінікті қалыптастыру;  

 ҥйренетін қозғалыс қимылын тҧтастай игеру.  
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Сҿйтіп, қимылға ҥйрету дегеніміз - бҧл білім алу, қозғалыс 

икемділігін қалыптастыру жҽне тиісті дене жағынан қалыптасудың 

қасиеттерін тҽрбиелеу. 

Дене шынықтыру сабағында оқытудың дҽстҥрлі емес 

қҧралдарын қолдану барсында оқушылардың дене тҽрбиесін дамыту 

технологияларын жетілдіруге; дене тҽрбиесі сабақтарында 

оқушыларды адамгершілікке тҽрбиелеуге, дене тҽрбиесі арқылы жеке 

тҧлғаның психофизиологиясын ҿзгеруге: ҿзін-ҿзі реттеуін 

қалыптастыру; дене тҽрбиесі сабақтарын пҽнаралық байланыс арқылы 

жетілдіру; дене қабілетін рухани қҧндылықтар арқылы дамыту; 

релаксация арқылы жеке тҧлғаның психофизиологиялық қабілеттерін 

дамыту; психикалық қуат мҥмкіндіктері мен дене тҽрбиесін 

сабақтастырып дамытуға т.б. қол жеткізуге болады. 

Талдау, оқу орындарындағы оқу-тҽрбие ҥдерісін ҧйымдастыру 

мен басқаруға білім беру мен спорттық мекемелерге тҽн қҧрылымдар 

- мақсат, жалпы жҽне арнайы (арнайылық) міндеттер, ҽдістер мен 

қағидалар, оқу кеңістігінде жҥзеге асатын, нақты бағыттылығы бар, 

оқу материалының теориялық жҽне тҽжірибелік мазмҧны кіретінін 

кҿрсетті. Оқушы-спортшының осы білім беру кеңістігіндегі таңдаған 

жолының басы, мектептегі оқу мерзіміндегі бастапқы кезеңнің де 

нақты қҧрылымы немесе мазмҧны болады. 
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Мҧғалімнің  заманауи  білім берудегі  жаңа мҥмкіндіктері 

Кубенова Кулаш Канатовна 

                                Ақтӛбе қаласы, "№14 орта мектеп" КММ    

математика пәнінің мҧғалімі 

 

 Қоғамға адамның зияткерлік қабілеті, оның білімділігі, жаңа білімді 

жинақтау мҥмкіндігі қажет. Бҥгінгі таңда инновациларды жедел 

игеретін, ҿмірдің серпінді сҧраныстары мен талаптарына тез 

бейімделетін тҧлға ғана жеңіске жетеді. Елдің даму ҥрдісінде адами 

қҧндылықтардың ҿркендеуі стратегиялық маңызды мақсат болып 

саналады. Қазақстандағы қазіргі білім беру жҥйесінің кҿркеюі адам 

капиталының рҿлін бағалауға, тең білім алу мҥмкіндіктерін туғызуға, 

жоғары білім беру стандартына қол жеткізуге кҿңіл бҿле отырып 

жҥргізуді қарастырады. орта жалпы білім беру жҥйесінде кҽсіби білім 

беру реформасын жҥргізу кҿзделіп отырғандықтан, болашақта 

мектепке оқушылардың жеке дара шығармашылық, креативтік, 

зияткерлік қабілеттерін аша алатын жаңа тҧрпатты мҧғалім 

қажет.Жаңа тҧрпатты мҧғалім оқу-тҽрбие ҥрдісіне инновациялық 

технологияны енгізе алатын, қажетті ҿзгертулерді, тҥзетулерді жасай 

алатын, ҿз білімін толықтырып отыратын ҧдайы ізденіс ҥстіндегі 

инновациялық- технологиялық іс-ҽрекетті меңгерген маман болуы 

тиіс, ал ол инновациялық ғылым мен білім арқылы болашақ 

мҧғалімнің интеллектуалдық- технологиялық ҽлеуметін 

қалыптастыруды кҿздейді. Бҥгінгі ҽлемде оқытудың инновациялық 

технологияларын меңгермейінше жан –жақты сауатты, іскер мҧғалім- 

жаңа тҧрпатты мҧғалім болу мҥмкін емес. Жаңа тҧрпатты мҧғалім- 

заманауи педагогикалық қҧралдардың бҥкіл ҽлеуетін меңгерген, 

инновациялық технологиямен қаруланған, ҿзін –ҿзі жетілдіругк ҥнемі 

ҧмытылып отыратын,рухани дамыған, шығармашыл, креативті, 

интеллектуалды тҧлға, білікті маман. 

Жаңа тҧрпатты мҧғалімнің шешетін міндеттері тҿмендегідей:Жаңаша 

ойлауға, таным жҽне ҿзіндік ҧйымдастыру ҽдістеріне оқыту.Оқушыны 

есікке дейін алып келіп, қолына кілітті беріп, сол қҧралды қалай 

падалану керек екендігін ҥйрету. Білім дҥниесіне оқушының ҿзінен 

басқа ешкімнің де кіре алмайтындығын еске сақтау. Оқушыны ҿзін-ҿзі 

ҧйымдастыруға ҥйрету, ҿз бетінше ҿмір сҥрудің нақты жолдарын 

кҿрсету:ҿзін-ҿзі тану,ҿзін-ҿзі зерттеу,ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу,ҿзін-ҿзі 

реттеу,ҿзін-ҿзі белсендіру, ҿз бетінше білім алу, ҿзін-ҿзі дамыту, ҿзін-

ҿзі жетілдіру. Оқушының барлық ішкі ҽлеуетін ашуға жҽне оған 

шығармашылықтың шыңына шығуға кҿмектесу. 

Мҧғалім оқытуының мақсаты мынадай: білім беру аймағының пҽндік 

жҽне негізгі мақсаттарын ескере отырып, оқу ҥрдісінің нақты 
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мақсаттарын жобалау;оқу ҥрдісінін оқу материалдарын игеруді 

ҧйымдастыруда міндеттер кешенін шешуге бағдарланған білім беру 

стандартының талаптарына сҽйкес қҧрастыру;оқу материалдарын 

даярлау жҽне іс жҥзінде іске асыруға ақпараттық ортаның ҽлеуетін 

пайдалану;оқушының оқу материалын игеруінің тҧлғалық-ҽрекеттік 

бағыттылығын реттеу;оқушының дамуын ҧйымдастыру ҥшін 

толыққанды жағдай жасау; қҧзіреттілік тҥрінде жеке қол жеткізген 

нҽтижелерін жағымды эмоция туғызу, қолдау кҿрсету жҽне 

психологиялық жағымды орта қҧру. 

 «Ҧстаз жаратылысынан ҿзіне айтылғанның бҽрін жете тҥсіне білетін, 

кҿрген, естіген жҽне аңғарған нҽрселердің бҽрін жадында жақсы 

сақтайтын, еш нҽрсені ҧмытпайтын алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі, 

мейлінше шешен, ҿнер- білімге қҧштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ 

жҽне ар-намысын ардақтайтын,табиғатынан ҽділеттілік пен ҽділдікті 

сҥйіп, жақындарына да, жат адамдарға да ҽділ, жҧрттың бҽріне ҿз 

білгенінше жақсылық пен ізгілік кҿрсетіп, қорқыныш пен жасқану 

дегенді білмейтін батыл, ержҥрек болуы керек» деп Ҧлы шығыс 

ойшылы Ҽбу Насыр Ҽл-Фараби  атап кҿрсеткеніндей, ҧстаздық 

шеберлік, мҧғалімнің ҿз пҽнін жетік білуі, ойын оқушыларға жете 

тҥсіндіре алуы, оқушылардың танымдық қызығушылықтарын арттыра 

алуымен ҿлшенеді. 

Ҧстаздық шеберліктің бҿліктері мыналар: педагогикалық, ҽдістемелік 

білімдарлық, ҿз пҽнін еркін, терең меңгеру;мҧғалімнің ҿз 

мамандығына бейімділігі, педагогикалық қабілеттілігі;кҽсіптік 

кҿрегендігі;- педагогикалық сҥйіспеншілік пен балаларға деген 

сенімділігі;ҧйымдастырушылық шеберлігі; инновациялық 

технологияларды меңгеруі;ҧстаздық сезімталдығы, ҥлкен 

жауапкершілігі;педагогикалық техника; креативтілік.  

Ҧстаздық шеберліктің негізін мҧғалімнің тҧлғалық сапалары қҧрайды. 

 «Жаңа мектептегі жаңа тҧрпатты мҧғалім қандай болуы керек?» 

деген сҧраққа былай жауап алуға болады  Мҧғалім- менің қолдаушым, 

қорғаным болуы қажет,Мҧғалім-менің жанашырым, ол бізді жақсы 

кҿреді ,Мҧғалім- ҽділетті, адал адам,Мҧғалім-мені тҥсінетін, маған 

мен бҽрін тҥсінетіндей сҿйлейді,Мҧғалім – ҿз ісін жетік білетін, мені 

дҧрыс жолға жетелейтін адам.,Мҧғалім бізге қобалжу мен қорқуға 

жол бермейді,Маған ҽртҥрлі шығармашылық іс-ҽрекет тҥрлерін 

ҧсынады,Менің іс-ҽрекетімді, кҿзқарасымды ҽділ бағалайды, Маған 

ақыл береді жҽне ол менің ең жақын адамдарымның 

бірі.Ізденімпаз,Мҽдениетті,Еңбекқор. Осыдан жаңа тҧрпатты 

мҧғалімнің қандай тҧлға болуы керектігі айқындалады.  

Жаңа  тҧрпаттағы   мҧғалім  Тҿзімді Ой –ҿрісі жан-жақты  Жаңашыл  

Техникалық сауатты  Шебер 

 Қазіргі заман талаптарына сай жаңа тҧрпаттағы мҧғалім - оқытудың 

инновациялық ҽдіс- тҽсілдерін меңгерген, ізденімпаз, кҽсіби жан-

жақты жетілген, ҿз ісін шынайы сҥйетін маман, шебер 

ҧйымдастырушы, бағыттаушы жҽне де жетелеуші тҧлға. 

Демек, ҽрбір жаңашыл ҧстаз оқу ҥрдісінде оқытудың тҥрлі жаңа озық 

технологияларын қолданса, білім сапасының жақсара тҥсетіні сҿзсіз. 

Ең бастысы мҧғалімнің ҿз жҧмысына деген оң кҿзқарасын 

қалыптастырып, ҥнемі ізденісте болуы, жаңаны меңгеруге талпынуы 

жҽне жан-жақты кҽсіби жетілуі. 

―Джигсо‖, ―Дана ҥкі‖, ―ББҤ‖, «Диалогтік оқыту», «Сын тҧрғысынан 

ойлауға ҥйрету» стратегияларымен қоса, ―Миға шабуыл‖, ―Ҥш 

қадамдық сҧхбат‖, ―Ат пен атқосшы‖ ҽдістерін, суммативті бағалауға 

жету жолындағы формативті бағалаудың тҥрлерін, қызығушылық, 

белсенділік танымын арттыруда тҥрлі тренингтер мен топтастыру 

жолдарын ҥнемі пайдаланамын. Бҧл ҽдістер оқушының бойында 

ҿзіндік кҿзқарасының, танымының деңгейін кҿрсетіп, одан ҽрі 

ынталандыру, кҿшбасшылық қабілетін дамытып, бағыттау 

нҽтижесінде шығармашылығын арттырып, дҥниетанымын кеңейтуге 

кҿп ықпал етеді деп білемін. Жаңа тҧрпатты мҧғалімнің шешетін 

міндеттері :Жаңаша ойлауға, таным жҽне ҿзіндік ҧйымдастыру 

ҽдістеріне оқыту.Оқушыны есікке дейін алып келіп, қолына кілітті 

беріп, сол қҧралды қалай падалану керек екендігін ҥйрету. Білім 

дҥниесіне оқушының ҿзінен басқа ешкімнің де кіре алмайтындығын 

еске сақтау.Оқушыны ҿзін-ҿзі ҧйымдастыруға ҥйрету, ҿз бетінше ҿмір 

сҥрудің нақты жолдарын кҿрсету:ҿзін-ҿзі тану,ҿзін-ҿзі зерттеу,ҿзін-ҿзі 

тҽрбиелеу,ҿзін-ҿзі реттеу,ҿзін-ҿзі белсендіру, ҿз бетінше білім алу, 

ҿзін-ҿзі дамыту, ҿзін-ҿзі жетілдіру.Оқушының барлық ішкі ҽлеуетін 

ашуға жҽне оған шығармашылықтың шыңына шығуға кҿмектесу. 

Мҧғалім оқытуының мақсаты : білім беру аймағының пҽндік жҽне 

негізгі мақсаттарын ескере отырып, оқу ҥрдісінің нақты мақсаттарын 

жобалау; 

оқу ҥрдісінін оқу материалдарын игеруді ҧйымдастыруда міндеттер 
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кешенін шешуге бағдарланған білім беру стандартының талаптарына 

сҽйкес қҧрастыру;оқу материалдарын даярлау жҽне іс жҥзінде іске 

асыруға ақпараттық ортаның ҽлеуетін пайдалану;оқушының оқу 

материалын игеруінің тҧлғалық-ҽрекеттік бағыттылығын 

реттеу;оқушының дамуын ҧйымдастыру ҥшін толыққанды жағдай 

жасау;қҧзіреттілік тҥрінде жеке қол жеткізген нҽтижелерін жағымды 

эмоция туғызу, қолдау кҿрсету жҽне психологиялық жағымды орта 

қҧру. 

«Ҿнердің, білімнің кілтін тапқан ғана озады» дегендей бҥгінгі таңның 

талабы таудай болып тҧрған заманда талмай еңбек етіп, сауатты да 

мҽдениетті, қажырлы да қайратты, ізденімпаз болсаң ғана  «білекті 

бірді, ал білімді мыңды жығады» деген ата – бабаларымыздың 

ҧлағатты сҿзінің кемелденгенінің айқын кҿрінісі.Ҥстіміздегі ғасыр – 

жеке тҧлғаны қалыптастыру, ізгілендіру, дамыту ғасыры. Балалар 

кҥннен –кҥнге қолжетімділігі артып келе жатқан анағҧрлым кең 

коммуникациялық ҥдерістерге тиімді жҽне ойдағыдай қатысуға 

мҥмкіндік беретін сыни тҧрғыдан ойлау мен зерттеу дағдыларын 

дамытуы керек  Сондықтан сабақтарды жаңа технологиялар арқылы 

оқыту ісі кҥннен-кҥнге ҿзекті болып келеді.Басшылыққа ала отырып 

қҧрылған мақсаттарым сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту жолдарында 

оқушылардың астарлы мағынаны ашуда, интерпретация жасау, 

иллюстрация жасау, рефлексия кҿрсетуде ҿз пікірінің қҧндылығын 

байқап, сыни ойын ортада ашық білдіретін, бҽсекелестікке қабілетті 

болып, бірлескен топтық жҧмыстарда, ҿздігінен оқудың тҽсілдерінде 

ҿзін жеке тҧлға ретінде танып –біліп, біреудің бірегейі екенін кҿрсете 

біледі деп сенемін. Сол себепті мҧғалім ҿз білім-білігін, оқытудың 

ҽдіс-тҽсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыруы жҽне жаңа педагогикалық 

технологияны меңгеруі тиіс.Қазіргі заман талабыоқытудың жаңа 

технологияларын  меңгеру.Оқытудың жаңа технологияларының бірі-

ақпараттық технология.Ақпараттық технологиямен оқыту білім 

алушыларды белсенді жағдайда қойып,оның  субьектілігін 

қалыптастырады  жҽне  шығармашылықты тудырады.Ҽсіресе,білім 

сапасын жеткілікті тҥрде арттыруда жаңа ақпараттық 

технологияларды қолданусыз,заманауи телекоммуникациялық 

қҧралдарды пайдаланусыз мҥмкін емес. Озық ҽдістемелік 

технологиямен қаруланған, заман талабына сай оқытудың жаңа 

ҽдістерін ,яғни ақпараттық коммуникациялық  технологияларды 

толықтай меңгерген оқытушы  білім алушының  сапалы білім алуына 

мҥмкіндік жасайтыны анық. Оқу  тҽрбие ҥрдісінде 

ақпараттық технологияны пайдалану мҧғалімнің   мҥмкіндіктерін 

кеңейтеді.  Олай болса, ақпараттық технологияларды  білім беруде 

ҥйлесімді пайдалану ҿзекті мҽселеге айналып отырғаны 

даусыз.Сондықтан, бҥгінгі таңда мҧғалімдердің кҽсіби қҧзырлылығы 

қҧрылымынан оқытудың  ақпараттық коммуникациялық 

технологиялары ерекше орын алады.Ақпараттық коммуникациялық 

технологияны дамыту білім берудің бір бҿлігі болып 

саналады.Бҥгінде заман талабына сай кҥнделікті сабаққа 

компьютер,электрондық оқулық,интерактивті тақта қолдану  оң 

ҿзгерістер ҽкеліп жақсы нҽтиже беруде.Білім беру жҥйесі 

электрондық байланыс,ақпарат алмасу,интернет,электрондық пошта, 

телеконференция, On-line сабақтар арқылы іске асырылуда.Білім жҽне 

ғылым министрлігі оқытушылардың жаңа технологияны игеруге, 

шығармашылық ізденуіне ҥлкен мҥмкіндік жасап отыр. Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың  дамуы білімді бағалау  жҽне 

пайдалану жҥйесінде уақтылы ҿзгертіп отыруды талап етеді.Осыған 

байланысты оқытуда  қолданылатын ҽдіс тҽсілдер, ҽдістемелер, 

технологиялар жаңартылып отырылуы қажет..Негізінен ақпараттық -

коммуникациялық  технология оқушыларға ғылыми ҧғымдарды 

тҥсіндіруді  жҽне олардың қабылдауын 

,  тҥсінуін  жеңілдетуге  мҥмкіндік беріп,мҧғалімдерге сабақ беруде 

кҿмектесетін маңызды қҧрал болып отыр.Сондықтан да оқыту 

ҥдерісінде осы технологияларды ойланып қолдану қажет деп 

ойлаймын.Ақпараттық коммуникациялық технология  ықпалы 

мҧғалімнің пҽндік білімінің деңгейіне,педагогикалық ҧстанымдарына, 

оқытудағы тҽсілдеріне, сондай-ақ олардың ҿзіне сенімді болуы жҽне 

ол қҧралдарды пайдалану қҧзырлылығына байланысты.Ақпараттық 

коммуникативтік технологияларды математика пҽнін оқытуда 

пайдаланудың мақсатыбілім алушылардың ҿз бетінше білім алу 

ҥрдісін қалыптастыру. Математикадан сабақ беру ҽдістемесі 

педагогикалық ғылымдар жҥйесінің бір бҿлігі болып табылады.Пҽн 

ерекшелігіне қарай математика курсын толығымен компьютерлік 

негізінде  ауыстыруға болмайды. Мысалы:аксиома,теорема,оларды 

дҽлелдеулер оқушылардың абстрактылық ойлау қабілетін дамыту 

істері бҧрынғы тҽсілмен жҥруі тиіс. Тек кейбір тақырыптар мен 
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тарауларды оқып ҥйренуде немесе қорытынды қайталау ҥдерісін 

ҧйымдастыруларда компьютерлік технологияға жҥгінуге болады. 

Математика сабағында ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды пайдаланудың тиімділігі:Білім алушының ҿз бетімен 

жҧмысы;Аз уақытта кҿп білім алып,уақытты ҥнемдеу;Білім білік 

дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; Шығармашылық 

есептер шығару; Қашықтан білім алу мҥмкіндігінің болуы, Қажетті 

ақпаратты жедел тҥрде алу мҥмкіндігі; Экономикалық тиімділігі, Іс -

ҽрекет,қимылды қажет ететін пҽндер мен тапсырмаларды оқып 

ҥйрену; Білім алушының ойҿрісін дҥниетанымын кеңейте алу 

мҥмкіндігі,Жаңа ақпараттық технология ҿзіндік артықшылықтарымен 

ерекшелінеді.Олар тҿмендегідей: Жобаның презентациясын жасау 

мен ҧйымдастыру: Интернет олимпиада мен шығармашылық 

байқауларға қатысу; Білім сайттарына кіру.Тез арада 
қайтарымды  байланыс болуын қамтамасыз етеді; Қажетті ақпараттық 

материалдарды жылдам тауып алуға мҥмкіндік береді. Ҽрбір жеке 

тҧлғаның,білімін,білік іскерлігін ҽрбір тараулар бойынша тексеруге, 

бағалауға болады; Функциялардың графиктерін тҥрлендіру 

тақырыбында оқушыларды қызықтырады.  Геометрияда стреометрия 

фигураларын салуда қҧрылғылардың тиімділігі 

Математикалық есептерді шығару мҧғалімнің ҿз мамандығындағы 

білімдік деңгейін кҿтеруге жҽне ҿрбітуге,жҧмысын нақты, ҧқыпты 

жасауға кҿмектеседі.  Математиканың теориялық негізін есеп тҥрінде 

меңгеру оқушының ойын белсендіреді, икемділік, жылылық, тереңдік, 

жинақылық, жҥйелік, т.б. тҽрізді қажетті қасиеттерді 

қалыптастырады. Сонымен қатар, есептер математикалық білім, білік 

дағды жҥйесін қалыптастырудың маңызды қҧралы, ал есеп шығару – 

оқу жҽне кҽсіптік ҽрекеттің жетекші тҥрі.Ҽрбір есептің ҿзіндік 

ҽдістемелік мақсаты да бар.  Математиканы   ҥйренумен  белсенді 

шҧғылдану, шын мҽнінде, есеп шығару. Математикалық есептердің 

тҽрбиелік  мҽні зор.  Есеп  шығару  кезінде  тҿзімділік пен 

табандылық қалыптасады.  Есеп шығару  ойлаудың  ерекше 

математикалық стиліне тҽрбиелейді: • Талқылаудың, формальдік – 

логикалық сҧлбасын сақтау (талдау, қҧру, дҽлелдеу, зерттеу);• Ойдың 

ықшамдығы;• Ойлау барысының нақтылығы;•  Математикалық 

символиканы  дҽл қолдану. Тиімді  шешімді  іздеп жазудың, 

сызудың  ықшамдығы   мен   мҧқияттығын   керек    етеді. Математика 

абстрактылы пҽн болғандықтан қай оқушы болмасын бірден қабылдау 

ҿте қиын. Математиканы жақсы тҥсініп алған оқушы алдында тҧрған 

мҽселені анық кҿретін болады.Оның шешімін кҥні-тҥні іздейді,ақыры 

табады.Сондықтан кез келген оқушының ауызша есептеуден бастап 

логикалық ойлау қабілетін жетілдіріп шыңдау  математика пҽні 

мҧғалімінің міндеті.Оқушы математиканы оқудың қажеттілігі,ҿзі ҥшін 

жҽне ҿзінің болашақ ҿмірі ҥшін осы еңбектің керектігі туралы 

қаншама естісе де,осы сҿздің қаншама дҧрыстығын сезіне тҧра осы 

іске кіріспесе ол математиканы оқуға қызықпайды деген 

сҿз.Оқушылардың дайындықтарын қалыптастыратын барлық нҽрсе 

математиканы оқыту барысында қалыптасады.Математика сабағында 

оқушылардың ҿздігінен жҧмыс істеуінің оның ақыл-ойының 

қалыптасуына ҥлкен мҽні бар.Модульдеп оқытудың тиімді 

жақтарының  бірі – оқушылардың ҿз бетімен жҧмыс жасауына кҿп 

кҿңіл бҿлу.Оқушыларды шағын топтарға бҿлу арқылы оқытудың 

тиімділігі – нашар оқитын оқушылар кҿпшіліктің кҿлеңкесінде 

қалмайды.Ҽрбір шағын топ оқушылары берілген тапсырмаларды 

ақылдаса отырып,бір-біріне тҥсіндіре отырып орындайды.  

Математикалық есептерді шығару оқушылардың шығармашылық 

белсенділігіне байланысты.                    Сондықтан,есеп шығарудың 

басты мақсаттарының бірі –  оқушылардың математикалық ойлау 

жҥйесін қазіргі ҿмір талабына сай қалыптастыру жҽне дамыту,оларды 

тҧрмыстық жҽне практикалық мҽселерді шешуге баулу, қоршаған  

ортаны  математикалық модель тҧрғысынан танып білуге ҥйрету 

, осылар   арқылы  оқушы  мҽдениетінің,  дҥниетанымдық  кҿзқарасын

ың   дҧрыс қалыптасуына игі   ықпал жасау. Демек,мҧғалім 

оқушылардың ойлау қызметін жандандыру арқылы оларға ҽр алуан 

алуларды, тҥрлендірулерді,есептеулерді орындауды,математикалық 

сҿйлемдерді тҧжырымдауды ҥйретумен бірге,оларды 

ойлап,талқылауға математикалық фактілерді салыстыруға,ортақ 

немесе айрықша қасиеттерді кҿрсетуге,дҧрыс қорытынды жасауға 

баулуы тиіс.Математикалық ойлауды ҿрістету ҥшін оқушыларды 

қызықтыратын,ынтасын арттыратын есептерді қарастыруы дҧрыс.Осы 

орайда мамандықтарына сҽйкес ҿндірістік оқытумен бірлесе 

интерактивті тақтаны пайдаланып  ҿткізілген интеграциялық 

сабақтарды айта кетуге болады.Есептер мазмҧны ҽр маман иесінің 

мамандығына сҽйкес берілген,шығарылу жолы математика 
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заңдылықтарына бағынады,ал тҥп тҿркіні ҿз ҧлтымыздың салт-

дҽстҥрін насихаттауға,қазақ халқының атадан қалған асыл сҿздерін 

ҿз  ҿмірінің басты ҧстанымы етіп тҽрбиелеуге ҥйретеді.Ал 

осы  есептер  арқылы берілетін білім мен ізгі қасиеттерді  оқушы ҿз 

бойына жаңа технологиялардың кҿмегі арқылы оңай игере алады. 

Бҽсекеге қабілетті ҧрпақты оқыту жолында отандық табыстарды 

зерделеп, ҧлттық ерекшеліктерімізді ескере отырып, ҽлемдік 

жинақталған тҽжірибеге сҥйене отырып, оқыту мен тҽрбиелеуді 

жаңаша ҧйымдастырудың қажеттілігі артуда. 

 Ы.Алтынсарин атамыз айтқандай: «Мҧғалімдік мамандық –бҧл 

адамтану, адамның кҥрделі жҽне қызықты, шым-шытырығы мол 

рухани жан дҥниесіне ҥңіле білу.  

Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық ҿнер –ол даналықты 

жҥректен ҧға білу болып табылады» деген сҿзбен қорытындылағым 

келеді. 
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Мектеп директорының оқу ісі жӛніндегі орынбасарының 

тҧлғалық сипаты 

 

Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы  

Әлихан Бӛкейхан атындағы ЖББО (мектеп жанындағы 

интернатымен) базасындағы  

Тірек мектебі (РО) КММ-сі 

Сагынаева Гулмира Боранбайқызы  

      Республикада білім беру жҥйесі қоғамдауымен байланысты 

дамып, жетіліп отыруы анық. Қазіргі уақытта мектеп рефрмасына 

кҿптеген біржақты ҿзгерістер енгізіліп, мектеп ісінің ішкі-сыртқы 

жҥйесі тҥгелімен жаңаруда.   Жаңалыққа сілтеме жасайтын, 

бағыттайтын, ҽрине, мектеп директорының орынбасарлары. Оқыту 

мен білім  беру тҽжірибесі  педагогикалық  ҥрдістің  сапасын ҥнемі 

арттырып отыруды  талап етеді. Сол 

себепті  педагогикалық  ҥрдісте  заманауи 

технологиялық  мҽселесі  маңызды  болып саналады. Сондықтан 

басқару жҥйесіндегі  ҽдіснамалық жҧмыс білім қызметкерлерінің 

кҽсіптік деңгейін кҿтерудің жҽне оқу-тҽрбие жҧмысын басқарудың 

негізгі қҧралы болып табылады. Бҥгінгі таңдағы ҿтіп жатқан 

ҽлеуметтік-экономикалық ҿзгеріс жағдайында Қазақстан 

Республикасының ҽлемдік білім беру кеңістігіне енуі кезінде 

мҧғалімнің жеке тҧлға ретіндегі, оның кҽсіби біліктілігі айрықша 

мҽнге ие болуда, ҿйткені ол мектептегі дҽстҥрдің жалғастырушысы 

мен жаңаруының кепілі болып табылады. 

    Мектеп директорының оқу ісі жҿніндегі орынбасарының негізгі 

жеке тҧлғалық сипаттамаларының маңыздысы – ҿзгеріске бейім, 

жаңалыққа қҧштар болу. Заманауи оқыту кезеңінде инновацияға 

негізделген ҽдістемелік жҧмыстарды шығармашылықпен жҥйелей 

білу керек. Ҧжымда ҽдістемелік жҧмыстардың мазмҧнын, жоспарын, 

іс-шараларды жҥргізу ҽдістерінің тиімділігін ҥнемі талдап отыру 

ҽдістемелік кҿмек кҿрсету жҧмысын ары қарай жақсартуға жҽне оны 

дамытуға мҥмкіндік береді.    Сондықтан білім беруді басқару 

жҥйесінде  инновациялық ҽдіс-тҽсілдерді енгізуде келсідегідей 

міндеттер ҥнемі назарда болу қажет: 

жҥргізілген іс-шараларға нақтылы баға беру, мҧғалімдердің кҽсіби 

шеберлігін арттыруға мҥмкіндік туғызу; сабақтарға енгізу 

мҥмкіндіктерін қарастыру; 

қабылданған шешім дҽлелді болу, жҧмысты дҧрыс жоспарлау;  

ҽдістемелік жҧмыстың кезеңдерінің тығыз байланыста болуы;  

ҧжымдық жҽне жекеше жҧмыс тҥрлерінің ҿзара байланыста 

дамуы;  

мҧғалімдерді мазмҧны мен тҥрі жағынан бір-біріне жақын іс-

шараларға белсенді қатыстыруға бағытталған интербелсенді ҽдістерді 

ықпалдастыру.  

    Яғни, ҽдістемелік жҧмысты ретке келтіруде оның қалыпты 

жағдайын зерттеп, ҧйымдастырушылық қҧрылымын, мақсат, 

міндеттерді дҧрыс анықтау қажет. 
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      Білім беру жҥйесінде басқарудың ең тиімді жолдарының бірі 

ретінде мҧғалімдермен ҽдістемелік жҧмыстарды ҥйлестіру мектеп 

директорының оқу ісі жҿніндегі орынбасарының басты міндеті.  

«Ҽдістемелік жҧмыстар ҥздіксіз білімнің қҧрамдас бҿлігі, ол 

ҧстаздардың біліктілігін арттыруға, тҧлғалық мҽнді қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға ынталандырады»,- деп жазады ҽдіскер ғалым 

Тҧрғынбаева Б.А. Мектеп мҧғалімдерімен ҽдістемелік жҧмыстарды 

дҧрыс ҥйлестіру кезеңінде директордың орынбасары келесідегідей 

қағидаларды ҥнемі назарда ҧстау қажет: 

ҽдістемелік жҧмыстың ғылымилығы; жҥйелігі 

ҽдістемелік жҧмыстың кешенді жҽне шығармашылық сипаты; 

мҧғалімдердің барынша белсенділігі; 

ҽдістемелік жҧмыстың нақтылығы; 

ҽдістемелік жҧмыстың барлық іс жҥзіндегі бағыт-бағдарында 

теорияның тҽжірибедегі бірлігі; 

ҽдістемелік жҧмыстың жеделдігі, икемділігі, оңтайлығы; 

ҽдістемелік жҧмыс пен мҧғалімдер ҿз білімдерін жетілдірудің жалпы 

мектептік, топтық жҽне жеке, формальды емес, міндетті жҽне ерікті 

нысандары мен тҥрлерінің ақылға қонымды ҥйлесімді ҧжымдық 

сипаты. 

желілік жҽне кҽсіби қоғамдыстық пен коучинг сессияларын 

 ҧйымдастыру 

зерттеу сабақтарын (LESSON STUDY) ҿтізу. 

    Директордың оқу ісі жҿніндегі орынбасарының басты тҧлғалық 

сипаты – ҧжым мҥшелерімен тіл табыса білуі. Вернер Зигерт пен 

Лючии Лангтың «Қақтығызсыз басқару» бағдарламасын басшылыққа 

алу. Авторлардың «Кемшілік іздеу ҥшін тексеру ең нашар басқару...» 

пікірін орай достық қарым-қатынастағы, шығармашыл, бір-біріне 

кҿмеккке келуге дайын, жағдаяттарды бірлесіп шешетін жҽне 

шығармашылыққа, зерттеушілікке ҧмтылатын ҧжым мҥшелерін 

даярлау оқу ісі меңгерушісінің міндеті деуге болады.  Мҧғалімдерге 

сенім арту арқылы кретивті ойлауға, ізденімпаздыққа жетелеу қажет, 

яғни оқымысты, акдемик, Нобель сыйлығының лауреаты 

П.Л.Капицаның айтуынша «Сезімсіз кез-келген адам, тіпті данышпан 

болса да жақсы жҧмыс істей алмайды». 

   Ҧжым басшысы – кҿреген, сезімтал, адамгершілікпен қаруланған 

болу керек.    Педагогикалық қызметте ҥш ҿлшемдік: ҽлеуметтік-

психологиялық, іс-ҽрекеттік, генетикалық жҥйесімен байқалатын 

«педагогикалық дарындылық» деген ҧғым бар. Академик И.А.Зязюн 

ҽр мҧғалімнен белгілі бір сала бойынша кҽсіби таланттылықты 

жетілдіруге болатынын айтқанын ескеру арқылы ҧжымдағы ҽр 

мҧғалімнің  мҥмкіндік қабілетін жетілдіруге ҧмтылу керек. Ҽрине, бҧл 

педагогикалық ҧжым мҥшелерінің іс-ҽрекеті мен қызметіне 

рейтингтік бағалау жҥргізу ҿте маңызды.   Ҽдістемелік жҧмысты 

ретке келтіруде оның қалыпты жағдайын зерттеуден бастап, 

ҧйымдастырушылық қҧрылымын, жоспарлауын жасауда алға қойған 

мақсатқа орай жҧмыс мазмҧнын ҧжымның мҥмкіндіктеріне орай 

ҥйлестіріледі. 

    Педагогикалық ҧжымды басқарудың жолдарын қарастыруда соңғы 

жылдары педагогика ҽлемінде қолдау тауып отырған Анатолий 

Гиннің кҿзқарастары мен қызықты ҧйымдастыру қҧрылымдары 

ерекше атап ҿтуге болады. Ресейде «Педагогикалық еркіндік» деген 

термин бар. Бҧл еркіндік – мақсат емес, тиімді ҽдістер. Ағылшын 

филосовы Д.Дьюи «Еркіндіксіз даму жоқ» деп тегін айтпаған болар. 

Сондықтан мҧғалімдердің ой жҽне іс-ҽрекет еркіндігіне баса назар 

аудару керек.  Ғ.Мҧстафин «Кҿргеннен, білгеннен аспау, барды 

қанағат қылу, жоқты іздемеу – ой мешеулігі» деп айтқан екен. Ҧжым 

мҥшелерінің бір-бірінен ҥлгі алуы, тҽжірибе алмасуы, еліктей жҥріп 

ҥйренуі, бағыт беруі, бағыттауы жолға қою - директордың оқу ісі 

жҿніндегі орынбасарының басты қағидаты болу шарт. Мҧғалім теория 

мен концепцияның авторы, талдап жасаушысы, зерттеушісі, 

тҧтынушысы жҽне насихатшысы қызметін атқарады. Осы процесті 

басқару мҥғалімнің ҿз қызметінде ҽріптестерінің тҽжірибесі немесе 

ғылымындағы жаңа идеялар, ҽдістемелерді дҧрыс тандап, бағалау 

жҽне қолдануын қамтамасыз етеді. 

   Мектеп директордың оқу ісі жҿніндегі орынбасары зерттеуші болу 

керек. Мектепте мҧғалімдердің кҽсіби біліктілігіне диагностика 

жасау, мониторингісін шығару жолдарын іздестіру жаңа нҽтижелер 

беруде. Педагогикалық ҧжымды басқаруда инновациялық  ҥрдістерді 

жҥйелендіру ҽрекетінде мектептің ҿзекті тақырыпқа орай мақсат пен 

міндеттерді жҥзеге асыруда басқару ҥрдісіне сҥйену керек. 

Инновациялық басқаруға қажетті қабілеттер жҥйесі: 

 

 
Адамға ықпал 

жасай білу 

Ҧйымдастырушылық 

қабілеті 
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    Барлық ҽлемдік кеңістігіндегі білім беру идеологиясы «ҿмір бойғы 

білімге» ауысу жағдайында мектептерде білім сапасына ҽсер ететін 

басқару факторларының маңызы зор.  Белгілі философ Ф.Бэкконның 

ойы бойынша «Оқытудың ақиқаты мақсатты білім емес, іс-ҽрекет» 

Ал, педагогикалық ҧжымда мҧндай іс-ҽрекетті жҥзеге асыратын, 

ҧйымдастыратын  мектептегі оқу-тҽрбие жҿніндегі орынбасары. Білім 

ҧйымдарының қызметі жоғары деңгейлі нҽтижеге жетуіне 

бағытталғандықтан, біздерге ҧжымды сапалы  жҽне ғылыми тҧрғыдан 

сауатты басқаруды  кҥн сайын жетілдіруіміз қажет.  

  Педагогикалық ҧжыммен ынтымақтасып, демократиялық 

қағидаларды іске асыруға бағыттау қажет . Мектеп директорының 

орынбасарлары ҧстаздардың ақылшысы, бағыт-бағдар берушісі. Ҿз 

кезінде  Жҥсіп Баласағҧн да «Қҧтты білік» еңбегінде «Ҽмірші қанша 

мықты бола тҧрып ғалымдарсыз елді басқара алмайды» деген екен. 

Сонау заманда тҥркі мемлекеті қалайша гҥлденген, мықты мемлекет 

бола алды? Қараханиттер ҽулетінің ҽміршілері білім алуға жол ашқан 

соң ғана олар осындай дҽрежеге жеткені мҽлім. Ендеше, ҽлем кҿз тігіп 

отырған Қазақстанның тағдыры да Мағжан Жҧмабаев айтқандай 

«...мектептің қалай қҧрылуында...» болып отыр. Қазір біздің 

мектептер озық дҽстҥрлер мен ҽлемдік білім кеңістігіндегі кемел 

идеяларды ҧштастыра отырып, жаңа білім арнасына тҥсуде. Осыдан 

бес-он жылдар бҧрынғымен салыстырғанда мектептер Мҽдениет-

Білім-Тарих ҥштаған ҧғымын ҿзек етіп, білімді ізгілендіру, 

дифференциялау, интеграциялау, гуманитаризациялау, ҧстанымдарын 

басшылыққа алуда.  

     Білім беру ісінде ілгерілей  дамудың қоғам ҿсіп ҿркендеуінде ғана 

емес, ҽр адам ҥшін де шешуші мҽні бар. Табысқа жеткісі  келген, 

уақыт сҧранысына сай боғысы келген адам ҿмір сҥріп отырған  қоғам 

талабына  жауап  беретіндей  білім алуы қажет. Осы заманғы  қоғам 

дегеніміз қарқынды  дамып отыратын орта, онда 

ҽлемдегі  игілікті  істерге елгезек, ізгілікке жаны қҧштар, 

шынайы  ҿмірдің ҽрін кіргізуге  қашада ҽзір тҧратын  тҧлғаның алар 

орны  айрықша.  Қазіргі заман мектептері  осындай 

адамдарды  тҽрбиелеп шығаруы тиіс. Сондықтан, директордың оқу ісі 

жҿніндегі орынбасары педагогикалық жҥйенің ҥнемі қозғалыста, 

ҥнемі даму ҥстінде болуы оқу-тҽрбие жҧмысында мақсат қою мен 

жоспарлауды жетілдіріп отыруды естен шығармауы керек.   

Мҧғалімдер арасында танымдық шаралар, шығармашылық топтар мен 

ҽдістемелік бірлестіктер сайысын ҿткізіп, олардың креативті ойлауын 

қамтамасыз етуге жетелеу қажет. 

    Яғни, М.Монтель сҿзімен айтар болсақ «Ҿзгені оқыту ҥшін ҿзіңді 

оқытудан да кҿп ой керек». 

 

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҦЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕ 

ОҚУШЫЛАРҒА РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК БІЛІМ БЕРУ 

 

 

Райымбекова Галия Капаровна 

№11 ЖББОМ ӛзін-ӛзі тану пәнінің мҧғалімі 

Жезқазған қаласы 

 
Елбасының Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір 

болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Мҽңгілік Ел – ата-

бабамыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы екенін барлығымыз 

білеміз. Ол арман ҽлем елдерімен терезесі тең қатынас қҧратын, ҽлем 

картасынан ойып тҧрып орын алатын тҽуелсіз мемлекет атану еді. Ол 

Инновация

лық 

басқаруға 

қажетті 

Кҽсіптік-

педагогикалық 

бағытының болуы. 

Ҿз бетінше білім алу жҽне 

ҿзін-ҿзі жетілдіру қабілеті. 

Алдын-ала болжай білу немесе 

кҿрегендік 
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арман тҧрмысы бақуатты, тҥтіні тҥзу шыққан, ҧрпағы ертеңіне 

сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді. Біз бҧл армандарды ақиқатқа 

айналдырдық. Мҽңгілік елдің іргесін қаладық. Біз ҥшін 

болашағымызға бағдар етіп ҧлтты ҧйыстыра ҧлы мақсаттарға 

жетелейтін идея бар. Ол - мҽңгілік ел идеясы. Тҽуелсіздігімізбен бірге 

халқымыз мҽңгілік мҧраттарына қол жеткізді. Біз еліміздің жҥрегі, 

тҽуелсіздігіміздің тірегі мҽңгілік елордамызды тҧрғыздық. Қазақтың 

мҽңгілік ғҧмыры ҧрпақтың мҽңгілік болашағын баянды етуге 

арналады. Ендігі ҧрпақ - мҽңгілік қазақтың перзенті. Ендеше, қазақ 

елінің ҧлттық идеясы – «Мҽңгілік Ел», - деді Президент Н.Назарбаев 

ҿз тҽуелсіздігімізді кҿздің қарашығындай сақтау арқылы Мҽңгілік ел 

бола алатынымызды атап ҿтті.Мҽңгілік Елді ҿнегелі ҧрпақ қана мҽнді 

ете алады. Олай болса, білімді ҧрпақ тҽрбиелеуге баса назар аудару 

қажет[1].  

Бҥгінгі кҥні білім беру саласы «Қазақстан-2050» ҧзақ мерзімді 

Стратегиясының маңызды басым бағыттарының бірі болып танылды. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ. Назарбаев 

Республиканы ҽлемдегі бҽсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіргізу 

туралы міндет қойған болатын. Бҧл мҽселені жҥзеге асыруда білім 

беру жҥйесін жетілдіру айтарлықтай рҿл атқарады.  

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасындағы басты 

міндеттердің бірі – жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан 

Республикасының білімді, дені сау жҽне рухани дамыған азаматын 

қалыптастыру, тез ҿзгеретін ҽлемде оның табысты болуын 

қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттілігін қанағаттандыру [2].  

Оқыту сапасын арттыруда білім беру ҥдерісінің барлық 

қатысушыларының ең ҥздік білім ресурстары мен технологияларына 

тең қолжетімділікті қамтамасыз ету; оқушылардың алған білімдері тез 

ҿзгеретін ҽлемде табысқа жеткізетіндігінен қанағаттану; жалпы білім 

беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене 

бітімі жҽне рухани дамыған азаматын қалыптастыру қажет. 

Елбасы ҿз баяндамасында: «...Жаңа Қазақстандық 

Патриотизмнің идеялық негізі осы мемлекет қҧраушы, жалпыҧлттық 

қҧндылықтарда жатыр», - деп негізгі қҧндылықтарға тоқталып ҿтті. 

Ол ҽр заматтың ойы, сҿзі жҽне ісі ҥйлесімде, бір болуын қамтамасыз 

ететін – «Ҿзін-ҿзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасы 

арқылы жҥзеге асырылады. Ол ҥшін білім беру ҥдерісінде бала 

тҧлғасының дене бітімі жҽне зияткерлік аспектілерін ғана емес, 

баланың жоғары рухани-адамгершілік табиғатын ашу қажет. 

Жалпыадамзаттық жҽне ҧлттық қҧндылықтарды жас ҧрпақтың 

бойында дамыту арқылы «Мҽңгілік Елдің» ҧрпақтарына рухани-

адамгершілік білім беруді жҥзеге асыру «Бҿбек» ҦҒПББСО «Ҿзін-ҿзі 

тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының басты 

мақсаты. Ол ҥшін педагогтің біліктілігін арттыру кустары педагогтің 

кҽсіби-тҧлғалық даярлығын қамтамасыз етуі керек. «Ҿзін-ҿзі тану» 

рухани-адамгершілік білім беру идеясының авторы – Сара 

Алпысқызы осындай мҽңгілік сауалдарға жауап іздеуде: 

«Жалпыадамзаттық қҧндылықтарға, ҿзінің бастауыңа қайта оралуың 

керек. Қазіргі білім беру жҥйесіндегі шектен тыс талаптарды емес, 

ҿмір ҽдебін қайта жаңғырту керек. Халық ерте заманнан осы 

қҧндылықтарды біліп, осы қҧндылықтармен ҿмір сҥріп, 

руханилылықтың кҽусарымен сусындап келді. Бірақ, кейінгі 

онжылдықтағы ҿмірдің аласапыран ағымында адам ҿзінің бастауын 

ҧмыт қалдырды. Оған апарар жолды іздеу ҽр адамның міндеті 

екендігіне мен сенімдімін», – деген.  

Рухани-адамгершілік білім беретін «Ҿзін-ҿзі тану» 

бағдарламасын басқа білім салаларымен, тҧтас тҽрбие ҥдерісімен, 

қосымша білім берумен тереңдете  кіріктіру идеясы білім беру 

ҥдерісін ерекше формада қҧруды талап етеді, ол  білім беру 

ҧйымдарының жалпыадамзаттық қҧндылықтарға негізделген баланың 

жеке тҧлғасын тҽрбиелеуде біртҧтас рухани-адамгершілік кеңістік 

қҧруды керек етеді [3]. 

«Ҿзін-ҿзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын 

жҥзеге асыруда мҧғалім жетекші рҿл атқарады. Мектепті емес, 

мҧғалімнің рухани жан дҥниесін реформалау маңызды. Рухани-

адамгершілік білім беру ҥрдісі мҧғалімнің ойы, сҿзі жҽне ісі ҥйлесімді 

болғанда ғана нҽтиже береді. Себебі, жақсы мінезді ҧрпақ тҽрбиелеуде 

баланың жанындағы адамдардың ізгілікті болуы маңызды. Бала 

бойына сіңірген нҽрселердің барлығы ҥлкендердің ҥлгісі арқылы 

келеді. Аптасына бір рет қана оқытылатын ҿзін-ҿзі тану сабағының 

баланы рухани-адамгершілік тҧрғыда байытуға шамасы жеткіліксіз. 

Оны бҥгінгі кҥнгі адамдардың іс-ҽрекеті мен тҧрмыс-тіршілігі 

айқындап тҧр. Сондықтан, мектептегі оқытылатын басқа пҽндердің 
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мазмҧнындағы жалпыадамзаттық қҧндылықтарды жарыққа шығару 

қажеттілігі туындап отыр. Ол – осы пҽндерді, оқудан тыс іс-

шараларды ҿзін-ҿзі тану пҽнімен интеграциялау негізінде пҽндердің 

қҧндылықтық ҽлеуеттерін арттыру арқылы жҥзеге асырылады [4].  

Бағдарлама педагог іс-ҽрекетінің кҽсіби саласын ғана дамытып, 

байытуға ғана арналмаған, ең алдымен, педагогтің ҿзін рухани-

адамгершілік тҧрғыда дамыту арқылы жас ҧрпақтың бойындағы 

жалпыадамзаттық қҧндылықтарды жарыққа шығару, балаға бар 

мейірімін тҿге отырып, оның бойындағы барлық асыл қасиеттерінің 

оның ісінен кҿрініс беруіне дайындай білетін ізгі педагог дайындауға 

бағытталған. Осы ойды тҽжік классикалық ҽдебиетінің негізін 

салушы, философ, заманында ―Ақындар атасы‖ атанған - Ҽбул-Хасан 

Рудакидің: «Ҿмір –теңіз, жҥзем онда демеңіз, ізгіліктен жасалмаса 

кемеңіз», - деген керемет сҿзі толықтырады.  

         Рухани-адамгершілік білімнің маңыздылығы жайында ҧлы қазақ 

классиктері де айтып кеткен. Мысалы, Қазақтың ҧлы ойшылы ҽрі 

ағартушысы Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлы ғалымдарға «Ар-ҧждан ілімін» 

ҽзірлеп, оны барлық білім беру ҧйымдарына міндетті пҽн ретінде 

енгізу жҿнінде ҧсыныс айтқан. Бҥгінгі таңда Шҽкҽрім 

Қҧдайбердіҧлының арманы жҥзеге асты деуге болады, себебі, 

Қазақстанның барлық жалпы білім беретін мектептерінде ҿткізілетін 

ҿзін-ҿзі тану сабақтары-ар-ҧждан сабақтары болып табылады. 

Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлы «Бізше, адам ҿмірін тҥзетуге, барлық 

адамдар тату тҧруға, негізісі-адал еңбек, ақ жҥрек, арлы ақыл болу 

керек. Дҥниеде бҧл ҥшеу ҥстем болмай, адам баласына тыныштық 

ҿмір сҥруге мҥмкіндік жоқ... Мейірімділік, махаббат, қайырымдылық, 

ақ жҥректен шығады. Ал, арлы, ақылды адам қиянатты, зорлықты, 

ҿзімшілдікті, мақтануды білмейді жҽне істемейді. 

   Осы ҥшеуінің басы қосылса, адам жақсы ҿмір сҥріп, бірімен-бірі 

тату тҧруында сҿз жоқ» , деп жазып кетті емес пе. Ҧлы кемеңгер 

педагогтың ойлары мен аталы сҿздерінің айтылғанына ғасыр ҿтіп 

кетсе де, жаңа ғасырымыз білімді де, білікті жастарды қалап отырған 

шақта Ыбырай тҽлімінің қҧндылығы кҥннен-кҥнге арта, мҽртебесі 

биіктей тҥседі. Сондықтан мектеп тҽжірибесінде ҧлы педагогтің 

ізгілік педагогикасының қажеттілігін терең сезініп, оның мҧраларын 

оқып-ҥйреніп, ҿмір тҽжірибемде де пайдаланып келемін. Ізгі педагог 

Ы.Алтынсариннің  шығармашылығымен таныса отырып, оқылған 

шығарманы рухани-адамгершілік тҧрғысынан, яғни  Бағдарлама 

ҧстанымын ҿз тҽжірибемде  қолданудың пайдасы зор екені байқадым. 

    Жалпыадамзаттық қҧндылықтар – уақытқа бағынбайтын, ешқандай 

ортамен, қоғаммен шектелмейтін, бҥкіл адамзат ҥшін маңызы зор 

қҧндылықтар. «Ҿзін-ҿзі тану» пҽні бойынша рухани-адамгершілік 

білім берудегі жалпыадамзаттық қҧндылықтар жҥйесі тҿмендегіше 

жіктеледі: Ақиқат. Сҥйіспеншілік, Дҧрыс ҽрекет, Ішкі тыныштық, 

Қиянат жасамау.  Ақиқат дегеніміз – адам ойының шынайылықпен 

сҽйкестілігі, яғни адамның ақиқат пен ҽділдіктің жолында жҥруі. 

Сҥйіспеншілік – адамның бҥкіл адамзатты сҥюі, мейірім шапағатын 

кҥнделікті тҧрмысында бір-біріне деген достық, сыйластық, 

қайырымдылық жасау сезімдері арқылы кҿрсете білуі. Дҧрыс ҽрекет – 

ешқандай тіршілік иесіне жамандық жасамау, ҧрлық-қорлықтан 

қашық болуы, ал қиянат жасамау – ешкімге оймен, сҿзбен, іс-

ҽрекетпен озбырлық жасамау болып табылады. Адам біреуге қиянат 

жасаса, оның жҥрегін кір шалды деген сҿз. Сондықтан кҥллі ҽлемді 

сақтап қалатын бірден- бір жол  рухани адамгершілік білім екені 

даусыз. Ал, адамның жҥрегіне нҧр қҧятын, риясыз сҥйіспеншілікпен 

рухани бастауға жетелейтін, ол – ҧстаз.  

  Қорыта айтсақ, «Ҿзін-ҿзі тану» рухани-адамгершілік білім беру 

бағдарламасының мазмҧны қазақтың ҧлттық мҽдениетінен бастау 

алады десек, қателеспеген болармыз. Осы бағдарлама бойынша 

біліктілікті арттыру курсынан кейін ҽлемдік, отандық Ҧлы 

тҧлғалардың ҿмірімен терең танысып қана қоймай, қазақ халқының 

тарихындағы тҧрмыс-тіршілік ҽрекеттінің барлығы осы рухани-

адамгершілікке негізделіп дҽріптелгенін тани тҥстім. Барлығының 

астарында керемет философиялық ой жатқанын тҥсініп келемін. 

Кейде, осы бай қазынамыздың тҥптамырынан қайта жаңғыртатын 

тағы бір пҽн ҿмірге келсе деп ойлаймын. Себебі, біздің салт-

дҽстҥрлеріміздің барлығы осы ізгілікпен ҿрілген «Алтын ереже» 

сияқты. Ізгіліктің кепілі десек те артық болмас еді. Ҽлемнің ең 

керемет деген ҿмірге пайдалы білімін игере отырып, ҿзіміздің рухани 

бай қазыналарымызбен, рухани-адамгершілік біліммен интеграциялау 

арқылы  «Мҽңгілік Елдің» бақытты ҧрпағын тҽрбиелеуге болады.  

   Сҿз соңын «Ісіңізге, еңбегіңізге, оқуыңызға нағыз адамгершілікпен 

кіріссеңіз сҿз жоқ, жеңіске жетесіздер» деген Қаныш Сҽтбаевтың 

сҿзімен аяқтағым келеді 
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Педагог мәртебесі – педагог абыройы мен қасиеті 

 

Нурлыбаева Фариза Мендыбаевна 

Тасарал ЖББОМ 

Қазақ тілі және әдебиет пәнінің мҧғалімі 

 

 

Маған жақсы мҧғалім  

бҽрінен де қымбат, ҿйткені  

мҧғалім – мектептің жҥрегі.  

Ыбырай Алтынсарин  

Дҥниедегі мамандық атаулының тҿресі – ҧстаздық. Ҽсілі, педагог  

барлық  мамандық   иесін  тҽрбиелейтін,  оқытып  ҥйрететін  мейірімді 

абзал  жандар.  «Педагог, ҧстаздық  мамандығы – барлық  

мамандықтың  анасы»  демекші, ҧстаз  алдынан  тҽрбие  алмайтын  

жан  жоқ. Ҧстаз  берген  тҽрбие  ҽрбір  жанның  ҿміріне  жол  сілтер  

шамшырақ  секілді. Ғылым  иесі  ғалым  да,  ел  қорғаған  батыр  да, 

тілінен  бал  тамған ақын  да,  тегеуріні   темір   балқытқан   жҧмысшы  

да, егін  салған диқан да, мал  бағып   терін   тҿккен  шопан  да, кҿк  

кҥмбезінен  ҽрі  ҿткен ғарышкер  де  бҽрі-бҽрі  ҧстаздан  білім,  тҽлім  

алған. Сондықтан ҧлағатты  ҧстаздарға  бҥкіл  адам баласы  қҧрметпен  

бас  иеді. «Ҧстаз болу – ҿз уақытыңды аямау, ҿзгенің уақытын аялау» 

- деп француз ойшылы Жан Жак Руссо айтпақшы, ҧстаздардың еңбегі 

ерен. Бірақ мҽртебесі қаншалықты? Шҽкірт санасына білім нҽрін 

сеуіп, ел болашағының ҿрендерін тҽрбиелеп шығару - екінің бірінің 

қолынан келе де бермейді. Ҧстаз болу – жҥрек жылуын, мейірім 

шуағын, адамгершілік ҧлылығын баланың бойына дарыту. Ҧстаз болу 

– шҽкіртке ата-анасындай болып тҽрбие сыйлау. Ҧстаз болу – жас 

ҧрпақтың жарқын болашаққа барар жолын айқындап беру. Орыс 

ойшылы Анатолий Луначарский айтпақшы, «ҧстаз – бҧл жас 

ҧрпақтың бойына ғасырлар бойы жинақталған барлық асылдарды 

сіңіруші, ал оларды соқыр сезімдерден, жамандықтардан жҽне 

жҧқпалы мерездерден аулақтатушы адам». Ал қазақтан шыққан қоғам 

қайраткері, ағартушы-ғалым Ахмет Байтҧрсынов «мҧғалім – 

мектептің жаны» деп бағалаған. Осыдан-ақ, ҧстаз деген – ҧлы есім 

екенін, мҽртебесенің қаншалықты жоғарылығын талассыз аңғаруға 

болады. Бҥгінде ҽлем Тҿртінші ҿнеркҽсіптік революция дҽуіріне, 

технологиялық, экономикалық жҽне ҽлеуметтік салалардағы терең 

жҽне қарқынды ҿзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. Жаңа 

технологиялық дҽуір біздің қалай жҧмыс істейтінімізді, азаматтық 

қҧқықтарымызды қалай іске асыратынымызды тҥбегейлі ҿзгертуде. 

Бҧл кезеңде мемлекет дамуында ғылым мен білімнің алатын орны 

тіпті ерекше болмақ. Егемен елімізді ҿркениетке жетелейтін білімнің 

бастауында мектеп пен жас ҧрпақ бойына білім нҽрін беретін ҧстаз 

тҧрады. «Алты алаштың баласы бас қосқанда, қадірлі орын 

мҧғалімдікі» – деген М. Жҧмабаев ҧстаз мҽртебесін сол заманнан-ақ 

асқақтатып кеткен еді. Ҿйткені, ҧстаз мҽртебесі – қоғам мҽртебесі! 

Себебі, ҧстазға деген қҧрмет бҽрінен биік тҧрады. Қай заманда 

болсын, ҧстаздарға қҧрмет жоғары болған. Бҥгіннен немесе кешеден 

ғана ҧлы мамандық иелеріне қҧрмет кҿрсетіліп келе жатқан жоқ, 

ықылым заманнан бері ҧстаздықтың шоқтығы биік тҧр. 

«Тамшысымен тас тесетін бейнебір су тҽрізді» (ҽл-Фараби) жандарға 

ілтипат таныту – адамгершілігіңнің ілгері басуының бір қадамы. 

Ҿйткені, ҧстазға қҧрмет кҿрсету – білімге қҧрмет кҿрсету. Білімді 

қҧрметтемеген, ҧстазын қадір тҧтпаған шҽкірттің ғылымда нҽтижеге 

қол жеткізе алмайтындығы, қол жеткізсе де, тиісінше кҽдеге асыра 

алмайтындығы қасиетті Қҧранда да жазылған. Тарихта ақыл-парасаты 
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мол тҧлғалардың кҿпшілігі ҧстазына ерекше қҧрметпен қарап, 

ҽрдайым бір ізетпен еске алғаны мҽлім. Айталық, Ескендір 

Зҧлқарнайын - Аристотельді, Абылай хан - Тҿле биді, Шҽкҽрім - 

Абайды, Бердақ - Кҥнқожаны, Жамбыл - Сҥйінбайды ҿзіне ақылшы 

ҽрі ҧстаз тҧтқан. «Ҧстазы жақсының ҧстамы жақсы» дегендей, олар 

ҿздерінің ҿмірде бағындырған зор асуларына ҧстаздарының сіңірген 

еңбегі кҿп екенін жақсы тҥсінген. Мҽселен, Ескендір Зҧлқарнайын ҿз 

ҧстазын «Мен ҧстазыма ҽкемнен кем қарыздар емеспін. Ҽкемнен 

ҿмірді алсам, Аристотельден сол ҿмірге керектінің бҽрін алдым» деп 

еске алатын болған екен. Сондықтан да, ҧстазды сыйлау – ҿмірдегі бір 

борышың. Ҧстазға қҧрмет – адамзатқа міндет. «Адамның 

адамшылығы - жақсы ҧстаздан» деп ҧлы Абай айтқандай, мҧғалім 

тҽрбиесі мен ҿнегесі оқушының болашақ азығы. Жақсы ҧстазға 

кезігіп, тҽлім-тҽрбие алған шҽкірт ҿмір майданында мойымай кҥресіп, 

болашақ жолдарда бағытынан таймасы анық. Ҧрпақ болашағы, 

халқымыздың келешегі қазіргі ҧстаздардың қолында. Тҽуелсіз ел 

атанып, тҿбемізге ту тігіп, тіліміздің мҽртебесі артып, ҽлемге 

атымызды танытып жатқан кезеңде ҧлттың, елдің болашағы-жас 

ҧрпақ тҽрбиесіне де мықты кҿңіл бҿлінуде. Осы егеменді, тҽуелсіз 

Қазақстанда ҿркениетке бастар жолдың бастауы мектеп десек, 

мектептің басты тҧлғасы, жҥрегі-мҧғалім. Жаһандану заманында 

ҧлттық бҽсекеге қабілетті болудың кҿрсеткіші – білім деңгейімен 

ҿлшенеді. Сондықтан, ҽлемдік білім кеңістігіне кірігіп, білім беру 

жҥйесін халықаралық биікке кҿтеру кезек кҥттірмейтін ҿзекті мҽселе. 

Бҧл мҽселені шешудің кілті - ҧстаздардың қолында. Елбасы 

Нҧрсҧлтан Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, ҿмір сҥретіндер – бҥгінгі 

мектеп оқушылары, мҧғалім оларды қалай тҽрбиелесе, Қазақстан сол 

деңгейде болады. Сондықтан ҧстазға жҥктелетін міндет ауыр» – деген 

еді. Ҧрпаққа тҽрбие беру, білім нҽрімен сусындату – екінің бірінің 

қолынан да келе бермейді. Сондықтан, ҧстаз болу – жҥректің 

батырлығы деп бағалауға болады. 

Бҥгінде қоғамның барлық мҥшесіне айқын бағдар беретін мҧраты биік 

педагогтың қадір-қасиетін арттыруда кейінгі кезде қолға алынуда. Бҧл 

туралы еліміздегі игілікті шаралардың қатарында тҧңғыш 

президентіміз Нҧрсҧлтан Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен 

қабылданған «Педагог мҽртебесі туралы» заңды айтуға болады.  

Педагог – болашақ президенттің, ғарышкердің, мемлекетіміздің кез 

келген азаматының ҿмір жолына жолдама беретін тҧлға. Сондықтан 

бҧл заң – керемет заң. Қабылданған заңның саяси, ҽлеуметтік мҽні 

ҥлкен. Бҧның жақсы болып шығуы, халыққа қызмет етуі қоғамның 

ҿсуіне септігін тигізеді. Біз қолдаймыз, барлық кҥш-жігерімізді салып 

жҧмыс істейміз. Бҥ-гінде басшылық тарапынан талап етілетін апта 

сайынғы есеп те тоқтатылды. Ҧстаздар қауы-мының оқушылардың 

таным-тҽрбиесіне, білім сапасына аса мҽн беруіне жағдай жасалуда 

деп толық сеніммен айта аламыз. 

Қай заманда да қоғам ҧстаз мҽртебесіне селқос қарамаған. Ҿйткені, 

ҧстаз ҧлды ғана емес, тҧтастай ҧлтты тҽрбиелеуші. Бір айта кетерлігі, 

педагог болудан кейінгі жас буын басын алып қашады. Ҿзі ҧстаздан 

тҽлім алса да, келешегін білім-ғылым саласымен байланыстырып 

елестете алмайтындар қатары кҿбейгені сҿзсіз. Неге? Ҧлы ақын 

Абайдың «Адамның адамгершілігі жақсы ҧстаздан болады» деген 

сҿзін бала кезден санамызға сіңірдік, енді балаларды да осы тҧрғыда 

тҽрбиелеудеміз. Бірақ, қазір жастар арасында осы жолға бет 

бҧратындар саны жылдан жылға азайып барады. Олар мҧғалімдік 

мамандық «болашақта қажетсіз мамандық» дегенмен тҥсіндіргісі 

келеді. Уақыт дҽлелдегендей, денсаулық пен білім мҽселесі қай 

заманда да қажеттілігін жойған емес. Қай заманда болсын, ҽріп 

ҥйретіп, қолға қалам ҧстататын жанның қажеттілігі жойылмақ емес. 

Елбасымыз халыққа Жолдауында: «2019 жылы «Педагог мҽртебесі 

туралы» Заңды ҽзірлеп, қабылдау қажет деп санаймын. Бҧл қҧжат 

мҧғалімдер мен мектепке дейінгі мекемелер қызметкерлері ҥшін 

барлық игілікті қарастырып, жҥктемені азайтуға, жҿнсіз тексерістер 

мен міндеттен тыс функциялардан арашалауға тиіс», ‒ деді. 

Елбасының осы қамқорлығы барша ҽріптестерімді қуантты. 

 

Ҽлемде мыңға тарта мамандық бар, соның бірде-біреуі болашақ 

қоғамның белсенді мҥшесіне жҽне азаматтық тҧлғасына білім мен 

тҽрбиені дҽл ҧстаздай бере алмайтыны анық. Бҥгінгі партада отырған 

шҽкірт ертеңгі кҥні қоғамды алға сҥйрейтін маман, кҿшбасшы болады. 

Олай болса, мҧғалімнің мҽртебесіне қоғамның мҽртебесі тҧрғысынан 

қарайтын уақыт жетті деп ойлаймын. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТ САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ 

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

Ихласова Алмаш Турсынхановна 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі 

Тҥркістан облысы Кентау қаласы 
  

В этой статье рассматриваются современные педагогические 

технологии. Дается классификация качественного использования 

новых информационных технологии в процессе обучения.   

In this article modern teaching technologies are considered. It is presented 

a classification of qualitative employment of new information technologies 

in the education process.  

Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, 

дағдының кҿлемі кҥннен кҥнге артып, мазмҧны ҿзгеріп отыр. 

Мектептің білім беру саласында ақпараттық технологияларды 

пайдалану арқылы білімнің сапасын арттыру, білім беру ҥрдісін 

интенсификацилау мен модернизациялаудың тиімді тҽсілдерін 

іздестіру жҧмыстары жҥргізіліп жатыр. Бҧл жҧмыстардың тиімділігі 

мен нҽтижелілігі бірнеше оқу ҽдістемелік, психологиялық-

педогоикалық мҽселелердің шешімін ғылыми тҥрде негіздеуді талап 

етеді.  Оларды бірнеше бағыттарға бҿлуге болады:       - оқу ҥрдісінде 

ақпараттық технологияларды іске асырудың жҥйелі ғылыми 

ҽдістемелік жолын анықтау;     

    - оқушылардың тҽжірибелік іс-ҽрекетінде ақпараттық 

технологияларды пайдаланудың ҽдістемесін жасау;      

  - мҧғалімдердің ақпараттық технологияларды меңгеру жҽне оқу 

ҥрдісінде пайдалану бойынша кҽсіби бҿліктерін жетілдіру;       

 - оқушыларды білім, білік, дағдыны меңгеру ҥшін ақпараттық 

технологияларды пайдалануға ҥйрету.    

   Бҥгінгі кҥнде оқыту жҥйесіндегі алға қойған негізгі мақсат – білімді 

жай ғана беру емес, оқуға ҥйрету, шығармашылық ҽдіс амалын таба 

білуге ҥйрету, ізденіс ҽдістерімен қаруландыру, қабылдау (тҥйсік) 

қабілетін жетілдіру, керек хабарды талдап одан қорытынды шығаруды 

ҽдетке айналдыру жҽне тҽжірбиелік ҽрекетті тану барысында алынған 

жҽне жинақталған білімді қолдана білу қабілетін жетілдіру. 

Ақппараттық технологияны тікелей оқу ҥрдісіне қолдану 

мҥмкіндіктері интернет, мультимедиялар, электрондық сҿздіктер, 

электрондық оқулықтар тҽрізді интерактивті оқыту ҽдістерінің 

тиімділігі.  Оқыту ҥрдісінде ақпараттық технологияны пайдаланып 

білім берудін ҽртҥрлі аспектірлерін дамытуға болады. Олар: 

ақпаратты ҿндеудін когнитивті аспектілері, оқытудың мотивация 

аспектілері, оқытудың коммуникация аспектілер, оқытудың танымдық 

аспектілері. Атап кҿрсетілген аспектілер негізінде ақпараттық 

технологиялардың оқыту ҥрдісіндегі ақпараттық коммуникативтік 

қызмет Мҽселен, «Қашықтасың туған жер», «Қағаздың тҥсіп бетіне», 

«Тіршілікте қҧрыштай бол тҿзімді» Ҽбунасыр ҽл-Фараби ҿлеңдерін  

тҥсіндіргенде, компьютерлік бағдарламада барлық тақырыптардын 

теориялық материалдары, ҿз беттерімен жҧмыс істеуге арналған 

жаттығулар, ҽр тақырып бойынша орындалатын тапсырмалар, 

оқушылардың білім сапасын тексеруге арналған тест тапсырмалар 

беріледі. Бҧл бағдарламалардың ерекшелігі сол, сынып 

оқушыларының ҽрқайсысына жеке, жҧппен, ҧжыммен, топпен 

нҧсқаулар бойыша жҧмыс жҥргізуге қолайлы.  Мысалы, сын 

тҧрғысынан ойлау жобасы стратегиялары бойынша оқушылардың 

флипчартта жҧмыс жасау тиімділігі кҿрсетілуде:   «Кубизм» 

стратегиясы Алты топқа бҿлінеді.  Суреттеңіз - Ҽл-Фараби дҥниеге 

келген жер.  Ойыңызбен байланыстырыңыз - Ҽл-Фараби   қандай 

ғылым салаларымен айналысқан?.  Салыстырыңыз –Ислам дҽуір 

ҽдебиеті  ақындары мен қазіргі заманғы ақындарды  салыстыр.  

Зерттеңіз - Ҿлеңдерінің негізгі тақырыбын анықтаңыз.  Қолданыңыз - 

Ҽл-Фараби ҿлеңдерін нақышына келтіріп мҽнерлеп оқыңыз.  

Талқылаңыз не қарсы шығыңыз - Ҽбунасыр ҽл-Фараби  -  

Аристотельден кейінгі екінші  ҧстаз. «Ҽдебиет ҥйірмесі»  
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стратегиясы. Сілтеме  табушы : Ҿлеңді топпен дауыстап оқып негізгі 

тақырыбын анықтайды. Іздеуші: Ҿлеңнің тақырыбы мен идеясын 

анықта. (ҽдебиет теориясы бойынша) Қуғыншы: Ақынның ҿлең 

жазудағы мақсатын анықтайды. Дҽнекер:  Ақын ҿлеңін қазіргі қазақ 

ақындарының ҿлеңдерімен байланыстыру. Сҧрақ қоюшы: Ҿлең оқу 

барысында пайда болған сҧрақтарды топтарға қояды. Сҿз тапқыш:  Ҽр 

топ ҿлең тақырыбына байланысты мақал – мҽтелдер жазады,  

дҽлелдейді. Реттеуші:  Топ мҥшелерінің тақырыптан ауытқымай 

сҿйлеу, сабаққа қатысуын реттеп отырады. Мінездеме беруші: Ҽрбір 

топ «Тіршілікте қҧрыштай бол тҿзімді ҿлеңіне мінездеме  беріледі. 

Бейнелеуші: Ҿлеңге қатысты кҿріністерді ой елегінен ҿткізіп 

бейнелейді. Жазушы: Ҽр топ талданған ҿлең мазмҧнын қысқаша 

жазып шығады. Ҽр топ талқылаған ойларын ортаға салып, ой 

тҧжырымын жасайды.   

«Тҥртіп алу»  стратегиясы. Ҽбунасыр ҽл-Фараби ҿмірі мен 

шығармашылығына байланысты берілген мҽтінді оқып, белгімен 

жҧмыс жасайды.   

«V»-білемін «-»білмеймін «+» жаңа мҽлімет «?» тереңірек білгім 

келеді Араб, парсы, грек тілдерін меңгеріп, ғылыммен айналысқаны 

мҽлім Ғылыми еңбектеімен таныс емеспін Ислам дҽуіріндегі 

ҽдебиеттің екіге бҿлінетіндігі «Музыканың ҥлкен кітабы» деп 

аталатын еңбегімен танысу   

Сҿздікпен жҧмыс: Трактат - шағын ғылыми еңбек.                                 

Бағбан - бақты баптап, кҥтуші адам.              Осылайша ақпараттық 

технологияларды пайдаланып оқыту мынадай нҽтижелерге қол 

беруге жҧмсалатын шығынның азаюына, т.б. Ақпараттық 

технологияларды пайдалану арқылы оқыту ҥрдісін жетілдірудің 

моделі.  Оқыту мақсаты: оқушының  дҥниеге кҿзқарасын 

қалыптастыру  Оқыту мазмҧны: ғылыми білімдер, тҽжірибелік 

дағдылар жҥйесі. Оқыту қҧралдары  (мультимедиялық, оқу 

қҧралдары): электрондық оқу материалдары (мҽтіндік, графиктік, 

анимациялық, дыбыстық, бейнелік).  Инструментальдық 

бағдарламалар. Тексеру, бақылау бағдарламалары.  Оқыту 

формалары: дҽріс, тҽжірибе, тапсырмалар, практикалық жаттығулар, 

нҽтиже. Оқыту ҽдістері: тҥсіндірмелі – иллюстративті (ақпаратты-

рецевтивтік). Бағдарламалап оқыту (оқу материалын бҿлшектеп 

ҧсыну). Проблемалық оқыту: бастапқы, продуктивті (эвлистикалық), 

шығармашылық..  Нҽтиже: ҿмірде ҿзіне қоғамға пайдалы, қажетті 

білімі, ебдейлігі, дағдысы (компетентлік) қалыптасқан тҧлғаны 

қалыптастыру.   
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образовании. Москва 1994 г. 2. Ақпараттық технологиялар тиімділігі. 

// Қазакстан мектебі 6/2008 3. Ақпараттық технологиялар жҽне білім 

сапасы. // Қазакстан мектебі 7/2008 4. Приемы педагогической 

техники. Москва. 2004г.  

  

ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ- КОММУНИКАТИВТІК 

ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ 

Жумабекова Тогжан Орынкулкызы 

Информатика пәні мҧғалімі 

Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы 

«Ә.Бӛкейхан атындағы ЖББО 

 ( мектеп жанындағы интернатымен) базасындағы 

Тірек мектебі (РО)» КММ 

 

Білім беруді ақпараттандыру – жаңа технологияны пайдалану арқылы 

дамыта оқыту, дара тҧлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жҥзеге 

асырады. «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен 

байланысты ҽлемдік стандартқа сай мҥдделі жаңа білім беру ҿте 

қажет» деп, Елбасы атап кҿрсеткендей жас ҧрпаққа білім беру 

жолында ақпараттық технологияны, яғни компьютерді оқу ҥрдісінде 

оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. Ақпараттық –
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коммуникативтік технология ақпараттық қҧралдармен  жҧмыс істеуге, 

оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық 

оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жҧмыс 

істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. 

Ақпараттық ҽдістемелік материалдар коммуникативтік байланыс 

қҧралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді кҿздейді. 

Ақпараттық – коммуникативтік технологиялардың келешек ҧрпақтың 

жанжақты білім алуына, іскер ҽрі талантты, шығармашылығы мол, 

еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай 

жасау ҥшін де тигізер пайдасы аса мол. Барлық пҽндерде сабақта 

ақпараттық – коммуникативтік технология қҧралдары оқушыларға 

жаңа ақпарат кҿздеріне жол ашады, жеке жҧмыс пен білім алудың 

нҽтижелілігін, тиімділігін кҿтереді, кҽсіби дағдыларды қабылдау жҽне 

бекіту ҥшін мҥмкіндіктер береді, қашықтықтан оқытудың жаңа 

тҥрлері мен ҽдістерін жҥзеге асыруға мҥмкіндіктер ҧсынады. 

Ақпараттық – коммуникативтік технология – оқытушы 

жҧмыстарының ҽдістері мен ҧйымдастыру тҥрлерін тҥбегейлі 

ҿзгертуге, оқушылардың жеке қабілеттілігін дамытуға, оқудағы 

пҽнаралық байланысты кҥшейтуге, оқу ҥрдісін ҧйымдастыруды ҥнемі 

жаңартып отыруға мҥмкіндік береді. Жаңа ақпараттық технологиялар 

дегенiмiз – бiлiм беру iсiнде ақпараттарды даярлап, оны бiлiм 

алушыға беру ҥрдісі болып табылады. Ақпараттық – коммуникативтік 

технологияны  сабақтарыға енгізуге алдымызға жаңа бағыттағы 

мақсаттар қойылды: 

Оқу-әдістемелік электронды кешендер құру  

Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану; Инновациялық ҽдістерді 

пайдалану, қҧралдар жасау Қашықтықтан оқыту (Internet желісі) 

барысында ҿздігінен қосымша білім алуды қамтамасыз ету. Іс 

тҽжірибеде ақпараттық технологияның барлық мҥмкіндіктерін 

пайдалана отырып, оқушылардың шығармашылық даралығын 

қалыптастыру ҥшін сабақта тҿмендегі іс-шараларды қолданудың 

маңызы зор екенін  байқадым.  Оқушының дайындық деңгейін, 

ынтасын жҽне қабылдау жылдамдығын ескеру арқылы жаңа 

материалдарды меңгеруге байланысты оқытуды ҧйымдастыру жҽне 

оқыту ҥрдісіне жаңа ақпараттық технологияның мҥмкіндіктерін 

пайдалану. Оқытудың жаңа ҽдістері мен тҥрлерін (проблемалық, 

ҧйымдастырушылық іс-ҽрекетін компьютерлік ойындар жҽне т.б.) 

сабақта жиі қолдану. Проблемалық зерттеу, аналитикалық жҽне 

модельдеу ҽдістерін қолдану арқылы классикалық ҽдістерді жетілдіру. 

Жаңа ақпараттық технология қҧралдарын пайдалану арқылы оқу 

процесінің  материалдық – техникалық базасын жетілдіру. 

Интерактивтік оқыту технологиясы– бҧл ҧжымдық, ҿзін-ҿзі 

толықтыратын, барлық қатысушылардың ҿзара ҽрекетіне негізделген, 

оқу ҥрдісіне оқушының қатыспай қалуы мҥмкін болмайтын оқыту 

ҥрдісін ҧйымдастыру болып табылады. Интерактивтік оқыту – бҧл, ең 

алдымен білім алушы мен оқытушының қарым қатынасы тікелей 

жҥзеге асатын сҧхбаттасып оқыту болып табылады. Сабақтағы 

интерактивтік ҽрекет ҿзара тҥсіністікке, ҿзара ҽрекетке, қатысушының 

ҽрқайсысына қажет есепті бірлесіп шешуге алып келетін – 

ҧйымдастыру жҽне сҧхбаттасып қарым-қатынас жасауды дамытуды 

ҧсынады. Интерактив бір кҿзқарастың немесе бір ғана сҿйлеушінің 

басым болуы жағдайын болдырмайды. Сҧхбаттасып оқыту барысында 

оқушылар сыни ойлауды, тиісті ақпарат пен белгілі жағдайды талдау 

негізінде кҥрделі мҽселелерді шешуді, балама кҿзқарастарды 

салыстыруды, ақылды шешімдер қабылдауды, дискуссияға қатысуды, 

басқа адамдармен тиімді қарым-қатынас жасауды ҥйренеді. Ол ҥшін 

сабақта жекелей, жҧптық жҽне топтық жҧмыс ҧйымдастырылады, 

зерттеу жҧмыстары, рҿлдік ойындар қолданылады, қҧжаттармен жҽне 

тҥрлі ақпарат кҿздерімен жҧмыс жасайды. Ҽр оқытушы сабақ ҿткізген 

кезде оқушыларға сапалы білім беру ҥшін жаңа технологияларды 

пайдалана отырып, сонымен қатар компьютерді, интерактивті тақтаны 

қолдану арқылы білім берсе, оқушылардың қызығушылығы арта 

тҥсері анық. Интерактивті тақта – топтағы оқушылардың барлығын 

оқыту ҥшін қҧнды қҧрал. Бҧл оқытушы жаңа материалды ҿте 

қызықты жҽне қарқынды етіп тҥсіндіруге кҿмектесетін кҿзге кҿрінетін 

қҧнды қҧрал. Оның ақпаратты тҥрлі мультимедиялық ресурстар 

кҿмегі арқылы танысуға мҥмкіндігі зор. Ол сызбаларды тҥсіндіруді 

жеңілдетіп, қиын мҽселелерді шешуге кҿмектесе алады. Оқытушылар 

ҿздерінің жаңа ойларын, идеяларын ҽсерлі, тартымды етіп кҿрсету 

ҥшін осы тақтаны қолданса мақсаттарына жетеді. Бҧл тақтада 

оқытушылармен жаңа материалдарды бірігіп талдауға мҥмкіндігі зор. 

Зерттеулер кҿрсеткендей, тҥрлі ресурстарды, қызықтыруларды 

ҧлғайта отырып қолданса, оқытушылар ҥшін де, оқушылар ҥшін де 

интерактивті тақта сабақты қызықты ететіні анықталды. Интерактивті 
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тақтамен дҧрыс жҧмыс жасаса, оқушылардың білімдерін тексере де 

алады. Интерактивті тақта топтағы барлық оқушылардың басты 

назарына айналады. Ал егер де керекті материалдардың барлығы 

алдын ала дайындалып, тҥсінуге оңай болса, сабақтың жақсы 

қарқынды ҿтуін қамтамасыз етеді. Жаңа сабақты тҥсіндіру барысында 

сабақтың мазмҧнын дайын кҥйінде бермеуге тырысамын. 

Оқушылардың ҿздігінен танып – білу дағдыларын қалыптастыра 

отырып, жаңа тақырып бойынша анықтама, ережелерді ҿздері 

қҧрастырып тҧжырымдай білуіне жетелеймін. Ол ҥшін оқытудың 

интерактивті ҽдіс –тҽсілдерін сабақта қолданамын. Олар: ¨  Жеке 

шығармашылық тапсырмалар, жобалар. ¨  Тірек – сызба, 

кҿрнекіліктер жҽне анықтама қҧралдары. ¨  Ойын арқылы оқыту. ¨  

Сҿзжҧмбақ,  бейнесҿздер. ¨  Логикалық тапсырмалар мен деңгейлік 

жаттығулар.   

¨  Тестілеу жҽне бақылау. Интерактивті оқыту моделін пайдалану – 

ҿмірлік жағжаяттарды модельдеуді, рҿлдік ойындарды қолдануды, 

мҽселені бірлесіп шешуді қарастырады. Оқу процесінің қандайда бір 

қатысушысын немесе идеяны ерекшелеуді шектейді. Интерактивті 

тақтамен жҧмыс істеудің артықшылықтары: 1. Бағдарлама бойынша 

барлық топ оқушыларына қолайлы;  2. Web-сайттарды, басқа да 

қҧралдарды қолдана отырып, жаңа материалдарды тҥсіндіруге, 

меңгеруге қолайлы;  3. Берілген материалды ҽсерлі жеткізуге жҽне 

оны топтағы оқушылары арасында талқылауға ҥлкен мҥмкіндіктер 

туғызады;  4. Интерактивті тақта топтағы барлық оқушылардың басты 

назарына айналуына байланысты орталықтан демонстрациялауға 

қолайлы жағдай туғыза алады;  5. Оқытушының, оқушының да 

шабытын, қызығушылығын арттырып, сабақты тартымды ҿткізуге 

ынталандырады;  6. Оқушы алдына жаңа материалды жанды тҥрде 

кҿрсете отырып, танымдық қабілетін арттыруға мҥмкіндік алады.  

Қазақстандық білім берудің ҿзіндік ҧлттық ҥлгісі мен жаңа 

мазмҧндағы жҥйесінің басты міндеті – қазіргі заманғы ғылым мен 

тҽжірибенің жетістіктері негізінде алынған білімді қажет жағдайда 

пайдалану икемділігін меңгерген, ҿз бетінше дҧрыс, тиімді шешімдер 

қабылдайтын, бҽсекеге қабілетті жеке тҧлғаны қалыптастыру болып 

табылады. Бҧл міндетті жҥзеге асыру оқушыны іс ҽрекетті атқарушы 

объектіден нҽтижесінде жеке тҧлғаның ҿз ісін ҿзі басқаруға, 

орындауға қабілетті субьектіге кҿшіру арқылы мҥмкін болады. Білім 

беру жҥйесіне жаңа инновациялық технологияларды енгізу арқылы 

оқыту ҥрдісін жетілдіру, оқушының танымдық қабілетін дамыту 

саналы деңгейге кҿтеру – бҥгінгі кҥнгі кҥрделі мҽселе. Білімді жеке 

тҧлғаға бағыттау, оқушының ҿзін-ҿзі тануы, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуі, ақыл-

ойын дамытуы, яғни, жан-жақты дамыған жеке тҧлға тҽрбиелеу 

мҧғалімдер алдына тың міндеттерді жҥктеп, жаңашыл іс-ҽрекетке 

жетелейді. Инновациялық тҧрғыдан жҧмыстану білім беру жҥйесін 

ақпараттандырумен тығыз байланысты. Білім беруді ақпараттандыру 

дамуының жаңа кезеңінің ерекшелігі – бҧл проблеманың 

инструментальдық емес, мазмҧндық аспектілерінің басымдылығында 

жҽне олардың шешілуінен білім сапалығы, оның ҽлеуметтік 

мҽнділігінің орны анықталады. Психологтардың зерттеулеріне 

сҥйенсек, ойлау стилі бастауыш сыныптан-ақ  оқушыларда жете 

қалыптаса бастайды. Оқушылардың бастауыш мектепте қазіргі 

ақпараттық технологияларды адамзат іс-ҽрекетінің тҥрлі салаларында 

қолдана білудің қажетті дағдыларын игеріп ҥлгеруіне мҥмкіндік 

туады. Оқытудың ақпараттық технологиясын оқу ҥрдісінде тиімді 

қолдану ҥшін бастауыш сынып оқушыларының оқу іс-ҽрекеті, 

психологиялық, тҧлғалық, ҽлеуметтік жҽне физиологиялық даму 

ерекшеліктерін есепке алу керек. Ақпараттық технология арқылы 

білім беру ҥрдісін ҧйымдастыру бастауыш сынып оқушыларының оқу 

материаларын жеңіл меңгеруін, компьютерде жҧмыс істеу 

дағдыларымен қарулануын жҥзеге асырады (оқу іс-ҽрекетіндегі 

ерекшелік). Ақпараттық технологияны мектепте қолдану бастауыш 

сынып оқушыларының білуге, оқуға қҧштарлығы, танымдық 

қызығушылығы, қиялы, логикалық ойлауы мен есте сақтау 

қабілеттерінің дамуына ҥлкен септігін тигізеді. Бастауыш мектептің 

бағдарламасы баланың жеке тҧлғасын қалыптастыруға, оның ҿзіндік 

оқу-танымдық ҽрекетін дамытуға бағытталған. Бастауыш сынып 

оқушыларының  ҿз мҥмкіндігін кҿрсете білуі ҥшін  ақпаратты ҿзіндік 

іздеу, жоспарлау, бҿлшектеу, біріктіру, суреттеу, жалғастыру жҽне 

тиімді пайдалану, ҿз іс-ҽрекетінің дҧрыстығын тексеріп бақылау 

икемділігін бойына сіңіру ҽлдеқайда маңызды да кҥрделі. 

Компьютерлік техникамен жҧмыс жасау кезінде ескерілуге тиісті 

гигиеналық, эргономикалық талаптардың сақталуы мен ҽрбір 

оқушының денсаулығы туралы ақпараттарды бастауыш сыныптағы 

білім беру ҥрдісін ҧйымдастырушы ҥнемі есте ҧстауы қажет . 
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Ақпараттық технологияны бастауыш сыныпта қолдану барысында 

оқушылардың оқу икемділігі дамиды. Шығармашылық оқу икемділігі, 

ҿзіндік жҧмыс жасауды жоспарлау, бақылау, бағалау икемділіктері 

дамып, ҿзіндік ойлау икемділігі ҿрбіп, компьютер арқылы оқу 

материалдарын, оқыту жҽне бақылау  бағдарламаларын іске қосу, 

орындау дағдылары қалыптасып, компьютерлік стандартты 

бағдарламалармен, электрондық оқу басылымымен жҧмыс жасау 

икемділіктері жетіле тҥседі.Ақпараттық технологияны қолдануға 

негізделген қазіргі білімнің парадигмасы ҿз бетімен дамып, ҿзҿзін 

тежей алатын шығармашыл, жан-жақты біліммен, мҽнді 

қызығушылықпен жҽне дҽстҥрлі емес жағдаяттарда жауапты шешім 

қабылдай алатын ҥздіксіз дамыған ақпараттық қоғамда ҿз орнын таба 

білетін жеке тҧлға тҥріндегі нҽтижеге бағдарланғандығында. Сол 

себепті қҧзыреттілікке бағдарланған оқу ҥрдісін бастауыш сыныптан 

бастап қолдану ҿз нҽтижесін беретіні сҿзсіз   Қазіргі заман талабына 

сай адамдардың мҽлімет алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық-

коммуникативтік технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, 

жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды 

қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Келешек қоғамымыздың 

мҥшелері – жастардың бойында ақпараттық мҽдениетті қалыптастыру 

қоғамның алдында тҧрған ең басты міндет.  Қорыта келгенде, қазіргі 

кездегі жалпы білім беретін мектептердегі оқу-тҽрбие ҥрдісінде 

ҽлеуметтік сҧраныс технология деңгейінің жетістігін талап етеді, яғни 

оқыту мен тҽрбиелеудің мазмҧнын модернизациялау деңгейінен 

(бағдарлама, оқулық, оқу курстары) ҿтіп, екінші саты-ақпараттық 

технология деңгейіне кҿтерілу. Ақпараттық технологияны 

қолданудың тиімді жақтарын зерттей отырып, ҥздіксіз жҥйелі жҧмыс 

жасау – білім субъектілерін дамытуда ҥлкен нҽтижелерге жеткізеді, 

сонымен қатар білім сапасын да арттырады.  
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КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІС-

ТӘСІЛДЕРІ 

Каирлапова Калима Базарбаевна 

Ақтӛбе қаласы, "№14 орта мектеп"КММ   

қазақ тілі және әдебиеті пәні мҧғалімі  

 

Аңдатпа: Бұл мақалада кҽсіби қазақ тілін оқыту 
әдістемесі студенттерге теориялық білім берумен қатар болашақ 
мамандыққа баулитындығы жӛнінде жазылған. Кәсіби қазақ тілін 
оқыту болашақ маманды қалыптастыру үшін қолайлы жағдай 
туғыза отырып, білім алушыларды мамандығына сәйкес оқыту, 
яғни мамандықтарына қатысты лексикалық минимумды меңгерту 
әдіс- тәсілдері кӛрсетілген. 

 

Аннотация: В этой статье методика профессионального 
обучения казахскому языку наряду с теоритическим обучением 
студентов – это подписка на будущую профессию. Преподование 
профессионального казахского языка- это метод обучения ученику 
минимум специальности, то есть создание благоприятной среды 
для будущего специалиста. 

 

Annotation: In this article, the professional Kazakh language 
teaching methodology provides students with theoretical knowledge and 
skills in the future frofession. Thaching of the frofession Kazakh 
language is a method of minimum of specialties in the specialty, ie 
creating a favorable environment for the future specialist. 

Мамандардың бҽсекеге қабілеттілігінің негізгі кҿрсеткіштерінің бірі – 

коммуникативтік қҧзыреттілік. Бірнеше тілді меңгерген, ҽртҥрлі 

сҿйлеу жағдайында еркін қарым – қатынасқа тҥсіп ,ҿз кҽсіби 

қажеттілігіне қарай тіл қҧралдарын жеткілікті деңгейде пайдалана 

алатын коммуникативтік тҧлғаны қалыптастыру қазіргі орта білім 

беру жҥйесі алдында тҧрған мақсат болып табылады. Осы мақсатта 

Қазақстан Республикасында бҽсекеге қабілетті тілдік тҧлғаны 



127 
 

қалыптастыруда тиімді ҽдістер қолданылады. Сол себепті оқыту 

ҽдістемесі жҽне тіл ҥйрету ақпараттың кҿлемді бҿлігін тиімді тҥрде 

ҧсынатын, сол ақпаратты жоғарғы деңгейде игеретін жҽне ҿмірде, 

тҽжірибеде бекіте алатын ҽдістерді қолдануды талап етуде. 

Қазақ тілін кҽсіби бағытта оқыту – ертеңгі болашақ маманның кҽсіби 

даярлығы мен дағдыларын қалыптастыра отырып, ҿзінің болашақ 

мамандығына тҽн барлық аспектілермен жете танысып, игерген 

теориялық білімдерін тиянақтап, мамандығына деген ҿз 

кҿзқарастарын жан – жақты қалыптастыра бастайды. Кҽсіби тілде 

оқыту болашақ маманды қалыптастыру ҥшін қолайлы жағдай туғыза 

отырып, білім алушыларды мамандығына сҽйкес оқыту, яғни 

мамандықтарына қатысты лексикалық минимумды меңгерту. 

«Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы» жобасында қазақ тілінің мҽртебесін 

жоғары деңгейге кҿтеретін мҽселелер қамтылған[1]. Біріншіден, 

«Мемлекеттік тіл туралы» Заң қабылданып, толыққанды жҧмыс 

жасауда. Екіншіден, қазақ тілі коммуникативтік қарым – қатынас, 

ресми қатынас тілі ретінде жҧмыс жасауда. Осыған байланысты қазақ 

тілін оқыту ҽдістемесі ҿзге  ҧлт ҿкілдерін қазақ тіліне оқыту, оның 

ішінде кҽсіби қазақ тілін жеке бҿліп қарастыру арқылы жҥзеге асады. 

Себебі, қазіргі таңдағы негізгі жайт орыс аудиториясында кҽсіби қазақ 

тілін базалық пҽн ретінде оқыту. 

Кҽсіптік білімнің сапалы жаңару бағыттарының бірі – кҽсіби 

міндеттерді жҥйелі шешу ҥшін  арнайы жҽне тілдік пҽндердің 

мҥмкіндігін саналы тҥрде қолдана алатын мамандарды дайындау 

болып табылады [2]. Осыған тек пҽнаралық бірігу (интеграция) 

негізінде ғана жетуге болады. Пҽнаралық бірігу білімді 

дҥниетанымдық жалпылау негізінде жалпы білім беру міндеттерін 

шешуге бағытталған ҽр тҥрлі оқу пҽндеріне бірыңғай кҿзқарасын 

қамтамасыз етуге міндеттеледі. Сондықтан кҽсіби қазақ тілі 

оқытушысы тек «ҿз» пҽнінің теориялық білімін меңгеріп қана қоймай, 

арнайы пҽндердің тҥрлі кҽсіптік  сҧрақтарын шешу бойынша кеңес 

берудің заманауи ҽдістерін де білуі тиіс. 

Арнайы орта оқу орындарында тілдік дамуының маңызды 

шарттарының бірі – тілдерді оқытудың толық   қҧнды жҥйесін 

тҧрақты қолдануын, қоғамның жалпы мҽдениетінің қҧрамды бҿлігі 

болып табылатын олардың кҽсіби бағытталуын ҧйымдастыру жҽне 

қамтамасыз ету. Колледжде тілді оқып ҥҥрену тек тҧрмыстық қана 

емес, сонымен қатар кҽсіби деңгейде де ҥйренуді қарастырады. Кҽсіби 

бағытталған тілдік білім берудің басты мақсаты – тілдік білімді 

меңгерудің жоғарғы деңгейіне жету, студенттердің тіл мен арнайы 

пҽндердің біліміне сҥйенетін іскерлік пен дағдыны қалыптастыру. 

Кҽсіби тіл – белгілі бір мамандық, не кҽсіп саласы шеңберінде жиі 

қолданылатын тілдік қҧрылымдар жиынтығы. 

Кҽсіби тіл –ҿз саласына сай терминологиясы, кҽсіби – ғылыми 

ҧғымдық аппараты бар, сҿз  қолданысы мен тіркесуінде қалыптасқан 

нормалары бар тіл болып табылады [3]. 

Кҽсіби қазақ тілі мен қазақ тілін оқыту ҽдістемесі екі жақты, себебі: 

қазақ тілі тіл ҥйрету, яғни оқытушы тілді ҥйретуді басшылыққа ала 

отырып, тіл ҥйретудегі барлық ҽдіс 

т ҧлғаларды қамтып, тілдік, оның ішінде ауызекі сҿйлеу ҽрекетіне 

бағыттайды. Ал, кҽсіби қазақ тілі – ҽр маман иесін ҿз маман тілінде 

сҿйлей алуға бағыттау [4]. Бҧҥҥ салада болашақ маман, яғни студент 

тілді меңгерген немесе тҥсіне алатын, сҿйлеуге талпыныс жасайтын, 

грамматикалық тҧлғалардан, тілдік нормалардан хабары бар тҧлға 

болуы тиіс. Мҧнда оқытушының мақсаты – ҽр мамандық ерекшелігіне 

байланысты термин сҿздерді меңгерте отырып, кҽсіби тілде сҿйлеуге 

бағыттау. 

Соңғы жылдары ҽдіскер-ғалымдар қазақ тілін қарым-қатынас қҧралы 

ретінде меңгертумен қатар, студенттердің кҽсіптік мамандығын 

ескере отырып игертудің тиімді жақтарын қарастыруда. 

Тілді мамандыққа қатысты оқытудың тиімді тҧстары  білім алушылар 

қазақ тілін меңгеру арқылы кҽсіби қатынас қҧралы ретінде қолдана 

алуы; 

кҽсібіне байланысты жинақталған сҿздік қорды практикада 

мамандығына қатысты ой-пікірлерін нақты жеткізу дағдысын 

қалыптастыру; 

Қазақ тілінің кҽсіби мамандыққа бағытталған лексикасы мен 

терминологиясын оқыту ҽдістемесі сала мамандықтарына байланысты 

таңдап алынған лексиканы ҥйрету ҥшін, біріншіден, тіл ҥйренушіге 

жаңа  сҿді қолдануға жағдай туғызу; екіншіден, сҿздің мағынасын 

айқындап, дҧрыс қолдану амал-тҽсілдерін игерту (сҿз→сҿз 

тіркестері→сҿйлем→мҽтін); ҥшіншіден, сҿздер мен сҿз тіркестеріне 

қатысты грамматикалық тҧлғаларды функционалды мақсатта 
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байланыстыра ҥйрету; тҿртінші сҿздік-минимумды таңдауда 

басшылыққа алынатын ҧстанымдар: 

Сҿздің сҿзжасамдық қабілеті; 

Сҿздің кҿпмағыналық, омонимділігі, синонимдік; 

Сҿздің мамандыққа байланысты қатысым-прагматикалық мақсатын 

ескеру. Сонымен қатар студенттердің лексикалық жҽне 

терминологиялық тҥсіндірме, фразеологиялық, аударма сҿздіктер 

арқылы жҥзеге асады. Шағын хабарлама жасау, жоспар қҧру, белгілі 

бір тақырыпқа шығарма, баяндама, тезис, реферат, конспект жазу 

тапсырмалары болашақ мамандардың жазбаша тілін дамытуда, 

сауаттылығын арттыруда, ҿз ойын, пікірін жеткізуде басты орын 

алады [6]. Студенттердің ҿз бетімен ізденіп, кҽсіби шеберлігін 

жетілдіруі мақсатында лексикалық минимумы мен терминдерінің 

қазақша-орысша тҥсіндірме сҿздігі арқылы жҥзеге асады. 

Қорыта келе айтарымыз, кҽсіби қазақ тілі тҽжірибелік сабақ 

болғандықтан, оны жҥргізу жолдары қазақ тілі сабағына жақын 

болады, яғни сабақта міндетті тҥрде педагогика ғылымы кҿрсетіп 

бергендей ҿткізіп отыруға міндеттейді. 

 

Мҽтін бойынша тапсырмалар беріледі. 

 

Ол тапсырмалар студенттердің қазақша  сҿйлеу тілін дамытуға 

бағытталады: 

 

– мҽтіндегі сҿздердің тҥсінікті, ҥҥсініксіз екенін сҧрау; 

– мҽтіндегі сҿздерді лексикалық жақтан тҥсіндіру; 

– сҿздердің тҥбір  тҧлғасын анықтау; 

 

– мҽтіндегі сҿздерді сҿз таптарына сай талдау, мҽтіндегі сҿз 

тіркестерінің т тҥрлерін ажырату; 

 

– мҽтіндегі жай сҿйлемнің тҥрлері мен тыныс белгілерін ажырату; 

– мҽтіндегі қҧрмалас сҿйлемдердің жолдары мен компоненттерін 

талдау; 

– мҽтіндегі сҿздердің орын тҽртібі мен байланысу жолдарын ажырату; 

– мҽтіндегі қиындау сҿздер мен сҿҥлемдерді қайталатып оқыту; 

– мҽтіндегі қате оқылған объектілерді тыңдап отырған студенттерге 

тҥеттіру; 

– мҽтіннің қысқаша мазмҧнын айтқызу; 

– мҽтінді дҧрыс оқуға пайдасы тиетін жаңалық хабарларды оқыту. 

Кҽсіби қазақ тілін оқыту ҽдістемесі теориялық білім берумен қатар 

болашақ мамандыққа баулиды. Білікті маман дайындау, білім беру – 

қоғам дамуының негізгі жолы. Осыған орай қазақ тілінен берілетін 

базалық білім таңдалады. Қажетті базалық білімде ерекше орынды 

жоспарлау мҽселесі алады, себебі бҥгінгі студент ертеңгі маман, 

іскерлік қарым-қатынас жағдайында жол таба білуге ҥйрету маңызды 

болып саналады. Бҥгінде оқытудың барлық тҥрін кешенді қарастыру, 

оларды бір-бірімен байланыстыру мақсаты басым.Бҥгінгі кҥ талабы – 

маманның кҽсіби бағыттылығын, іскерлігін қалыптастыру. Сондықтан 

кҽсіптік білім беруде ҿтілетін тақырыптар, соның ішінде ғылымның 

соңғы жетістіктеріне негізделуі тиіс. 
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Ӛлкетану – зерттеу нысаны ретінде 

 

Булекбаева Лаззат Сауирбаевна 

Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы 

«Боранқҧл орта мектебі» КММ 

 география пәні мҧғалімі 

 
ХХІ ғасыр - жаһандық жаналықтар ғасыры ғана емес, білімнің 

дҽуірлеу ғасыры. Сондықтан қазіргі таңда Егеменді еліміз оқу-ағарту 

ісіне, білім беру мен білім сапасын кҿтеру жҧмыстарына, 
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мектептердің материалдық-техникалық базасын жақсартуға, 

оқушыларды ҿз ҿлкесін жан-жақты танып білуге баулуға ерекше мҽн 

беруде.  Сонымен  қатар елімізде білім берудің стратегиялық 

міндеттері ҧлттық білім беру жҥйесіндегі жетістіктерді сақтай 

отырып, оны ҽлемдік білім беру ҥрдісінің ең озық ҥлгілеріне 

сҽйкестендіруге негізделеді жҽне білім беру жҥйесі мынадай ҥш тҥрлі 

маңызды процесті жҥзеге асыруға бағытталған: 

-  ҧлттық білім беруді жаңа арнаға салу; 

-  ҽлемдік білім кеңістігімен ықпалдасу; 

-  ҿлкетану қызметін  жан-жақты дамыту; 

Бҧл орайда  Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы «Біздің ҧрпақ алдында 

бабалар қол жеткізген игіліктерді сақтау, қайта қалпына келтірілген 

мемлекеттігімізді нығайту жҽне дҥниежҥзілік қауымдастық 

талаптарына сай жаңа сапалық деңгейге қҿтерілу міндеті тҧр» деген 

болатын. Елбасының бҧл пікірінің деңгейінде   дҥниежҥзілік 

қауымдастықтың талаптарына сай сапалық деңгейге кҿтерілудің бір 

шарты - білім берудің мазмҧнын   стандартқа сай жаңарту,  сонымен 

қатар ҽрбір ҿскелең ҧрпақты ҿз ҿлкесінің жай – кҥйін, тыныс – 

тіршілігін толықтай меңгеріп, бойына сіңіре тҽрбиелеу деген ҧлағатты 

ой жатыр . Сондай-ақ Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

аттты жолдауында да «Қазақ «Туған жерге туыңды тік» деп бекер 

айтпаған. Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, ҿскен ауылыңа, 

қалаң мен ҿңіріңе, яғни туған жеріңе деген сҥйіспеншіліктен 

басталады. Сол себепті, мен «Туған жер» бағдарламасын қолға алуды 

ҧсынамын. Оның ауқымы ізінше оп-оңай кеңейіп, «Туған елге» 

ҧласады. Мҽселен, «Ауылым – ҽнім» атты ҽнді  айтқанда, «Туған 

жерін сҥйе алмаған, сҥйе алар ма туған елін» деп шырқайтын едік қой. 

Бажайлап қарасақ, бҧл – мағынасы ҿте терең сҿздер. Бағдарлама неге 

«Туған жер» деп аталады? Адам баласы – шексіз зерденің ғана емес, 

ғажайып сезімнің иесі. Туған жер – ҽркімнің шыр етіп жерге тҥскен, 

бауырында еңбектеп, қаз басқан қасиетті мекені, талай жанның ҿмір-

бақи тҧратын ҿлкесі. Оны қайда жҥрсе де жҥрегінің тҥбінде ҽлдилеп 

ҿтпейтін жан баласы болмайды. Туған жерге, оның мҽдениеті 

мен  салт-дҽстҥрлеріне айрықша іңкҽрлікпен атсалысу – шынайы 

патриотизмнің маңызды кҿріністерінің бірі. Бҧл кез келген халықты 

ҽншейін біріге салған қауым емес, шын мҽніндегі ҧлт ететін мҽдени- 

генетикалық кодының негізі. Сҥйіспеншілік нені білдіреді, жалпы, 

бағдарламаның мҽні неде? Бірінші, бҧл білім беру саласында ауқымды 

ҿлкетану жҧмыстарын жҥргізуді, экологияны жақсартуға жҽне елді 

мекендерді  абаттандыруға баса мҽн беруді, жергілікті деңгейдегі 

тарихи ескерткіштер мен мҽдени нысандарды қалпына келтіруді 

кҿздейді. Патриотизмнің ең жақсы ҥлгісі орта мектепте туған жердің 

тарихын оқудан кҿрініс тапса игі. Туған жердің ҽрбір сайы мен 

қырқасы, тауы мен ҿзені тарихтан сыр шертеді. Ҽрбір жер атауының 

тҿркіні туралы талай-талай аңыздар мен ҽңгімелер бар. Ҽрбір ҿлкенің 

халқына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде 

сақталған біртуар перзенттері бар. Осының бҽрін жас ҧрпақ біліп 

ҿсуге тиіс»- деп оқушыларға ҿлкені таныту жҧмыстарын тереңірек 

жҥргізу қажеттігін айқындап берген болатын 

Ал ҿлкетану жҧмыстарын терең  де жан-жақты жҥргізуде 

география пҽнінің ролі зор деп есептеймін. Себебі география пҽні – 

ҿзіндік ерекшелігі бар пҽн. Ҿйткені бҧл пҽн жалпы қҧрлық – жер 

бетін, планетамызды, ондағы тіршілік ететін ҿсімдік – жануарлар 

дҥниесін, жер бедерін, байлығын жҽне ҿмір сҥріп отырған бірнеше 

мыңдаған ҧлттар мен ҧлыстардың тіршілігін зерттеп ҥйрететін ғылым. 

Сондықтан, география пҽні мҧғалімі болу деген сҿз – кең кҿлемді, 

терең білімді, ҿз ҿлкесінің нағыз патриоты болу деген сҿз.  Ал 

ҿлкетану ҧғымына келетін болсақ, ҿлкетану – белгілі бір ҿңірдің 

табиғатын, халқын, шаруашылығын, тарихын, мҽдениетін зерттеумен 

шҧғылданатын ғылым мен мҽдениет саласы; шағын аумақтың 

табиғатын, халқын, шаруашылығын, тарихын жҽне мҽдениетін, елді 

мекендерін олардың таяу тҿңірегімен қоса зерттеу деген ҧғымды 

береді.  Осы ҿлкетану ғылымының бір саласы –географиялық 

ҿлкетану .  Географиялық ҿлкетанудың басты мақсаты- туған ҿлкесі 

жайлы білімді терең меңгерту жҽне дамыту, оқушылардың бойында 

азаматтық ҧстаным, қалыптастыру, отансҥйгіштік сезімге, туған ҿлке 

тарихын зерттей, зерделей білуге, жинақтылыққа тҽрбиелеу, 

танымдық қызығушылықтарын тереңдету, география сабағында 

Отанына деген патриоттық сезімдерге тҽрбиелеуді жҥзеге асыру жҽне 

оқу сабақтары ҥдерісі кезінде туған ҿлкені оқып – білу мҥмкіндігін 

кеңейту.   Ҿлкетану материалдарын география сабағында 
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пайдаланудағы ең ҥлкен жетістік – айналаны, қоршаған сыртқы 

ортаны қорғаудың қажет екенін оқушы санасына ҧғындыра   білу. 

Мектепте ҿлкетануға байланысты жҧмыстар жҥргізу мҧғалімнен 

шығармашылықты, кҿп ізденісті талап етеді.  Мен ҿз тҽжірибемде 

сабақ ҥстінде, практикалық жҧмыс кезінде жаңа технологиялық 

ҽдістермен бірлесе ҿлкетану материалдарын қолдана отырып, 

оқушының шығармашылық қабілетін арттыру, ҿздігінен жҧмыс істей 

білуге, ойлауға, қосымша материалдарды іздестіріп, оларды орынды 

пайдалануға  баулумен қатар, биосфера компоненттеріне (жер, су, 

ҿсімдік ҽлемі, атмосфералық ауа) дҧрыс қарауға, аялауға тҽрбиелеуді 

басты назарда ҧстанамын. Сонымен қатар ҿлкетану барысында ҽр 

оқушы тек ҿз ҿлкесін танып -  біліп қана қоюмен шектелмей, 

ҿлкетануды –   зерттеу қызметінің нысаны ретінде ала біліп, сол 

бағытта қызмет етуге тиіс. Ал белгілі  жҥйеде ҧйымдастырылған 

ҿлкетану жҧмысы оқушыларды ҿз бетінше зерттеу жҧмыстарын 

жҥргізу дағдылары мен дҥниеге дҧрыс кҿзқарастар қалыптастыра 

тҥсетін болады. Оқушылардың ҿз ҿлкесінде шаруашылық, мҽдени, 

тарихи объектілермен танысып, зерттеу жҧмыстарын жҥргізуі 

олардың келешекте  мамандық таңдауына да белгілі бір дҽрежеде 

ҽсерін тигізеді. Жалпы ғылыми пҽн ретінде ҿлкетану ҿзінің зерттеу 

объектісі бар, олар – табиғат, халық, экономика, тарих, ҿлкенің ҿнері. 

Негізгі дерек ретінде «ҿлкенің библиографиясы», «баспа деректері», 

«статистикалық мҽліметтер», «тарихи ескерткіштер» жҽне т.б 

Деректер ҽр тҥрлі материалдық, жазба, ауызша болып бҿлінеді. 

Ҿлкетанушы   мҧғалімнің міндеті  бірінші – нені  іздеу керек, екінші 

қалай іздеу керек, ҥшінші қалай қағазға тҥсіру керек  деген 

мҽселелерге оқушыны бағыттай алуы тиіс. Ҿлкетанудың зерттеу 

нысандарын 4 топқа бҿліп қарастыруға болады: 

1. Ҿлкенің табиғатын, табиғи ерекшеліктерін, жеке 

компанеттердің (геология, жер бедері, ауа-райы, топырақ жҽне 

ҿсімдік жамылғылары, жануарлар дҥниесі т.б.) олардың ҿзгеру 

деңгейі мен сипатын, табиғатта жҥретін ҥрдістерді зерттеу; 

2. Ҿлкенің шаруашылығын, онда тҧрып жатқан кҽсіптік 

ерекшеліктерін анықтау; 

3. Ҿлкенін жҽне онда тҧрып жатқан халықтарының тарихы 

жайлы деректер, экспонаттар жинау, кҿне қалалар 

қалдықтарын, тарихи ескерткіштерді оқып-тану жҽне оларды 

халық тарихымен, тарихи кезеңдермен байланыстыру; 

4. Халықтың этнографиялық немесе ҧлттық ерекшеліктерін, 

демографиясын, топонимикасын зерттеу. 

     Ҿлкетану жҧмыстарының жеке тҧлғаны тҽрбиелеуде маңызды 

орын алады, зерттеушілік,танымдылық қабілетін дамытып, 

отансҥйгіштікке, мҽдениеттілікке,қайырымдылыққа, ҽсемдікті 

бағалауға тҽрбиелейтіндігін бҽріміз де жақсы білеміз. Ал мен ҿз 

тҽжірибеме сҥйенетін болсам, ҿлкетану жҧмысын мектептегі 

«Атамекен» ҥйірмесіне жетекшілік ете жҥргіземін. Ҥйірме 

жҧмысымның мақсаты: Туған ҿлкені жан-жақты зерттеу, соның 

нҽтижесінде жиналған материалдарды оқу-тҽрбие жҧмысында 

жоспарлы, жҥйелі тҥрде пайдалану. Менің  география пҽнін оқыту 

барысындағы  ҽдістемелік  тақырыбым да «Ҿлке табиғатын оқытуда 

оқушылардың ізденімпаздық қабілетін арттыру жҽне оны 

тҽжірибемен ҧштастыру». Осы тақырыпты ашу, осы бағыттағы 

барлық проблемаларды жетілдіру, осы тақырыпты толықтай меңгеріп,  

мақсатыма жету бағытында қызмет жасап келемін. Бҧл орайда ҿзім 

жетекшілік ететін   «Атамекен» ҥйірмесінде тҿмендегі бағыттар 

бойынша жҧмыс жҥргіземін: 

  Географиялық нысандарының атауларын зерттеу 

  карталармен жҧмыс істеу; 

  жер бедері; 

 ауылдың табиғи ресурстары зерделеу, зерттеу; 

 Жергілікті жердің ауа райы жҽне климаты; 

  сулары жҽне оларды пайдалану; 

  Топырағы, қҧрамы бақылау, зерттеу; 

 Маңғыстау ҿңірінің, ауылдың ҿсімдіктерімен танысу, зерттеп , 

бақылау; 

 Маңғыстаудың жҽне ауылдың ерекше қорғалатын аумақтары 

жҽне табиғатты қорғау; 

 Маңғыстаудың, ауылдың шаруашылығымен танысу; 

 Жергілікті халықтардың тарихы жҽне мҽдениетімен танысу, 

зерттеу. 

Осыған орай  ҥйірме мҥшелерімен бірлесіп, тҿмендегідей 

жҧмыстарды атқарып келеміз: 
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  Ҿз елді мекенінің, ҿлкесінің тарихымен жҽне қазіргі кездегі 

ҿмірімен, экономикасымен танысу; 

 Алынған білімді қазіргі кездегі экологиялық проблемаларды 

шешу барысында қолдана білу; 

 Ақпарат қҧралдарды пайдаланып оның ішінде: газет, журнал, 

интернет арқылы мҽліметтер жинау;   

 Жергілікті тҧрғындармен кездесіп, мҽліметтер жинау. 

 Тақырыптық іс-шараларға жҽне жобаларға, кітапханалардың, 

ҧлттық-мҽдени орталықтардың іс-шараларына, сайыстарға, 

олимпиадаларға қатысу арқылы туған ҿлке жайлы білімді тереңдетуге 

деген ҧмтылысқа ынталандыру   

 саяхат; 

 экскурсия; 

 бақылау жҥргізу; 

 кеппешҿп жинау; 

 тҽжірибелер жасау; 

 мамандық иелерімен кездесулер -тағы басқа практикалық іс-

ҽрекеттер  

 азимут бойынша жҥруді; 

 географиялық нысандардың қарапайым планын тҥсіру   

 топографиялық карталарды оқу; 

 кеңістікте бағыт таба білу жҽне бағдарлаудың жергілікті бес не 

одан да кҿп белгісін білу; 

 кҿз мҿлшерімен қашықты жуықтап ҿлшей білу; 

 далалықтағы ағаштардың, бҧталардың атауларын білу жҽне 

оларға шаруашылық баға бере алу; 

 шалғын ҿсімдіктерінің атауларын, олардың емдік қасиетін; 

 жергілікті жердің ауа райына болжау белгілерін; 

 қардың орташа қалыңдығын, қардың тығыздығын жҽне 

қардағы судың мҿлшерін анықтай білу; 

 сыртқы белгілеріне қарап топырақтың механикалық қҧрамын 

анықтау; 

 баяндамалар жасай білу жҽне жиналған материалды рҽсімдеу. 

 Ғылыми жобалар даярлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу. 

 

Осындай жҧмыстар  жҥргізе отырып, оның қорытындысы 

ретінде    бірнеше сайыстар, ойындар, конференциялар, ашық шаралар 

ҿткізіп жҥрмін. Боранқҧл елді мекеніне экскурсияға шығып, туған 

табиғат аясына саяхат ҧйымдастырып, саяхат барысында кҿрген 

мҽліметтерінен материал жинастырып, алған ҽсерлерін жазбаша 

баяндап, дҽптерге тҥсіру жҽне ҽр тҥрлі шығармашылық бағыттағы 

жҧмыстар ҧйымдастыруға бейімдеп  келемін. Осы саяхаттар  

барысында оқушылардың ізденімпаздықпен жҽне шығармашылықпен 

жинақтаған материалдарын, шығармашылық жҧмыстарын, бейне 

жҽне фото материалдарын сабақ барысында пайдаланып, сол сияқты, 

тағы да басқа  ҿлке табиғатына, экономикасына, экологиясына  

қатысты материалдарды пайдаланып, оқушыларды ҿз елді мекеніне 

деген сҥйіспеншілігін арттыра тҥсуге ықпал етемін.  Атқарып жатқан 

жҧмысым да нҽтижесіз емес. Атап айтар болсам,   жаратылыстану-

математика пҽндер ҽдістемелік бірлестігінің «Қҧзіретті мҧғалім – 

білім сапасын жаңартудың негізгі тҧлғасы»тақырыбымен ҿткен 

мектепішілік семинарында «Жаратылыстану ғылымы ҽлеміндегі 

қызықты тҽжірибелер" атауымен практикалық, тҽжірибелік жҽне 

саяхат сабақтар кҿрсетілген  болатын. Сол семинарда менің 

оқушыларым ҿздерінің ауылымыздағы метеостанцияға(ауа райын 

зерттейтін) саяхат жасап, сол жерде жиған-терген мҽліметтерін 

жинақтап презентация етіп қорғап, кҿпті таң қалдырды.   

Осы семинарда ҥлкен қызығушылықпен, ынтамен дайындаған 

жҧмыстарын қорғаған оқушылар: «Біз, сҿзімізді қорытындылай келе, 

кҥнделікті теледидардан кҿрсетілетін, Маңғыстау облысының ауа 

райы туралы  мҽліметті беруде, осы ҿздеріңіз кҿріп отырған 

ауылымыздың метеорологиялық станциясының да ҥлесі бар екенін 

тҥсіндік. Бҧл, ҽсте бізді қызықтырды. Ауа райын зерттейтін маман 

болуды аңсаймыз» -деп болашақта метеомаман болғысы келетінін 

айтты.  

 Менің бҧл саяхат сабақтағы жетістігім –  кҿп оқушылардың 

қызығушылықтарын арттырып,кейін басқа  оқушылар да   сол жерге 

ертіп баруға ҧсыныстар жасады. Бҧл - оқушылар ҥшін жаңалық болса, 

мен ҥшін жеңіс болды. Ҿйткені, ҧлы ағылшын ағартушысы Уильям 

Уорд: «Жай мҧғалім - хабарлайды, жақсы мҧғалім - тҥсіндіреді, 

керемет мҧғалім - кҿрсетеді, ҧлы мҧғалім – шабыттандырады»-

дегендей оқушылардың шабытын ашуға септігін тигіздім деп 

есептеймін.  Сонымен қатар, ҿлкетануды –   зерттеу қызметінің 
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нысаны ретінде ала біліп, осы бағытта  мектепішілік ғылыми жобалар 

сайысында 6-сынып оқушысы Салықбаева Гҥлнҧр    «Берекелі 

Боранқҧл» тақырыбымен  , 8-сынып оқушысы Оспанова 

Анелля«Алтын жҧлдызды ҽже» тақырыбында ғылыми жобаларын  

қорғап шықса,    9-сынып оқушысы Оңғарбаева Гҥлбану «Боранқҧл 

елді мекеніндегі оқу нысандары», Бауыржанҧлы Рауль « Қайшыбай 

Боқайҧлы: Ҿнер мен кие »  тақырыбымен, Қайырғалиқызы Гҥлназ 

«Боранқҧл жеріндегі дҽрілік ҿсімдіктер»тақырыбымен ғылыми жоба 

дайындау барысында зерттеу жҧмыстарын жҥргізіп  бастады .   

Қорыта келе айтпағым, ҿлкетану жҧмыстары оқушының пҽнге 

деген сҥйіспеншілігін арттырып қана қоймай,  келешекте мамандық 

таңдауына кҿмектесуге, ғылыми –техникалық прогресс жетістіктерін 

меңгеріп, жергілікті жердің экономикасын арттыруға ҥлес қосуға 

тҽрбиелеуге ықпалы зор, сондай-ақ, туған жердің табиғатын зерттей 

отырып, экологиялық білім алуына да мҥмкіндік туғызары сҿзсіз.                                                                                                            

                 Қасиетті ата мекен мен ҿзіңмен тілдесем,                                                                                        

                 Бабалардың тері тамған қҧт қонысын білмесем.                                                                  

        Онда қҧрттай жҥрегімнің бҽр кінҽсін кешпес ең, 

                Онда мен де, жҧмыр жерде табан тіреп жҥрмес ем  - деп  Ф. 

Сахи ақын жырлағандай  қҧт атамекенді танып білмесек, онда 

ҿзіміздің туған жеріміз жайында ештеңе білмегеніміз.  Осындай 

қателікті болдырмаудың басты шарты -  ҿлкетану  жҧмыстарын 

сапалы, мақсатты жҥргізе отырып, оқушыларға жергілікті жердің 

географиялық орнын, оның табиғи ерекшеліктері мен байлықтарын, 

су кҿздерін, топырағы мен жануарлар, ҿсімдіктер дҥниесін, 

экономикасын жан-жақты таныстыру болып табылады. Осылай 

қызмет етсек, келешек ҧрпаққа елдің экономикасын дамытуға, 

экологиясын, тарихы жҽне табиғи ескерткіштерін қорғау жолында 

кешенді еңбек етуге баули аламыз деген  ойдамын. Ҿйткені ҧлы 

педагог Ушинский: «Бала балқытылған алтын, оны қандай қалыпқа 

салып қҧям десе де мҧғалімнің қолында» дегені ҽр ҧстазға ой тастар 

ҧлағатты пікір болса,   Елбасымыз  «Балаларға Отанды, туған жерді, 

ҿзінің халқын сҥюге тҽрбиелеу – мҧғалімнің аса маңызды да, 

жауапты, қадірменді парызы»- деген болатын. 

Сондықтан ҿлкені таныту арқылы  оқушылардың бойында 

азаматтық ҧстаным қалыптастыру, отансҥйгіштік сезімге, туған ҿлке 

тарихын зерттей, зерделей білуге, жинақтылыққа тҽрбиелеу, 

танымдық қызығушылықтарын тереңдету, туған ҿлкені оқып - білу 

мҥмкіндігін кеңейту мҧғалімнің қолында. Сол себепті де менің 

ойымша, ҽр мектеп ҿз атамекенін  зерттеуді назардан шығармаса  екен  

деймін. 
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Кӛркем еңбек пәнін  оқытудың жаңартылған техникасы 

 

Бакижанова Нурбала Кабиевна 

Алматы облысы, Алакӛл ауданы  

«Ақтҥбек орта мектебі мактеп жасына  

дейінгі шағын орталығы бар» КММ 

Кӛркем еңбек пәні мҧғалімі 

 

      Қазіргі қоғамның жаһандану ҥдерісінде адамзаттың ғылыми-

техникалық прогресс жетістіктерімен жаңа еңбек салаларының 

қалыптасып дамуына ықпал етуде. Ол адам еңбегінің икемді, қолайлы 

жҽне тиімді орындалуына мҥмкіндіктер жасап келеді. Соның бірі, 

ҿндіріс пен қызмет кҿрсету салаларында замануи материалдардың 

пайда болуы, инновациялық технологиялардың, акпараттық-

коммуникациялық технологиялардың ҥдемелі даму болып табылады. 
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Осы замануи инновациялық технологиялар барлық қоғамның 

инфрақҧрылымдарына ҥйлесімді енгізілуі негізінде тҧрпайы еңбек 

тҥрлері еңбек нарығында жойылып, жаңа еңбек тҥрлерінің 

қалыптасуына ықпал етіп келеді. Соның салдарынан қазіргі еңбек 

нарығында жаңа мамандықтар пайда болып, олардың еңбек мазмҧны 

да жиі ҿзгерістерге ҧшырып келеді. Осыған куҽ болатын ҥлгілерге 

ҿндірістердегі автоматтандырылған қондырғылармен ҿнімді жасау, 

сол сияқты қызмет кҿрсету салаларында кішігірім қҧралдар мен 

аппараттардың кеңінен қолданылып, маманның еңбек операцияларын 

жеңілдетуге ҥлкен кҿмегі тиіп келеді. Бҧл ҥлгідегі қҧрал-жабдықтар 

қазіргі ҿндірісте, қызмет кҿрсету саласында жҽне тҧрмыста да кең 

орын алып келе жатқаны белгілі. 

       Ал, «Технология» оқу пҽнінің білім беру мазмҧны Кеңес 

Одағының қалыптасуы мен дамуы барысында бірнеше рет 

ҿзгерістерге ҧшырап келді. Ҿткен ғасырдың бас кезеңдерінде 

комплексті білім беру тҧжырымы немесе тҧрғысы бойынша 

оқушыларды еңбекке ҥйретуге бағытталған болатын. Оның басты 

идеясы аталған білім беру бағдарламасында оқушылардың 

жаратылыстану, математика жҽне гуманитарлық оқу пҽндерден алған 

білімдерін тҽжірибеде қолдануға еңбекке баулу оқу пҽні аясында 

жҥзеге асырылған. Оған ҥлгі ретінде, оқушылар биология оқу пҽні 

сабақтарында ҿсімдік, ҥй жануарлары, қҧстар туралы білім алумен 

ғана шектелсе, олардың қоршаған оратағы пайда болуы, ҿмір сҥруі, 

кҿбеюі туралы тікелей тҽжірибелер жҥру, сол пҽннің оқу ҥдерісінде 

емес, еңбекке баулу оқу пҽнінің оқу ҥдерісінде жҥзеге асырылып 

келген. Оған дерек ретінде Ж.Аймаутовтың еңбегінде ҧсынған 

комплексті бағдарламамен мектеп оқушыларын тҽжірибеге оқыту мен 

ҥйрену болып табылады. Кеңес Одағы кезде ҽрбір мектептің 

ауласында тҽжірибелі станциялар, ҥй жануарлары мен қҧстарды кҥту, 

олардың кҿбею процестерін бақылау, зерттеу, тҽжірибе жҥргізу 

сияқты іс-ҽрекеттер орындалып келді. Бірақ, 1930 жылдары 

ҿндірістерде шығатын ҿнімдердің сапасын арттыру мен тҥрлерін 

кҿбейтуге байланысты мемлекет тарапынан жоғары білікті 

мамандарды даярлау қажет етті. Соның салдарынан жалпы орта 

мектепте ғылым салалары бойынша оқу пҽндері дербестеніп, сол 

уақыттан бері жалпы орта мектептің оқу пҽндері, тек ғылым 

салалары(жеке оқу пҽндері) бойынша оқушыларға білім беріп келеді. 

              Олай болса, технология пҽнінің білім беру мазмҧнында 

кҿркем еңбектің оқу материалдарының сақталуы жаңа атаудағы оқу 

пҽні бойынша сабақ беретін пҽн мҧғалімдеріне қиындықтар 

туғызбайды. Оларда біршама кҽсіби білімі мен іскерліктері жҽне 

тҽжірибелері жеткілікті. 

     Қорыта айтқанда, еңбекке баулу оқу пҽнінің білім беру 

мазмҧнының ҿзгерістері мен жетілуіне ықпал еткен ҿндірістер мен 

қызмет кҿрсету салаларындағы еңбек тҥрлерінің жаңаруы мен 

мазмҧнының ҿзгеріп отыруына, жалпы айтқанда, қоғамдық 

қажеттіліктерді қанағаттандыра отырып, оқушылардың жаңа еңбек 

тҥрлері мен мазмҧны бойынша таныстырулар жасап, олардың 

қарапайым еңбек тҽсілдеріне ҥйрете, ҿзбетімен болашақ 

мамандықтарын саналы таңдауға мҥмкіндік беруге бағытталған. 

         Қазіргі САЯСИ жаңартылған ҚАЙРАТКЕР    білім МАЗМҦНЫ  беру ТАРАУ.Абылай ҥдерісінде Сҧлтан  қалыптасып 1.1.Абылай отырған туралы 

жаңа тарихи атаудағы зерттеулер  «Кҿркем 1.2.Абылай еңбек» сҧлтанның білім жолы  беру 1.3.Абылай бағдарламасы Сҧлтаннның кіріктірілген қайбірі 

тҧрғыда туралы білім зерттеулер    берудің ТАРАУ. теориялық Абылай негізіне 2.1.Абылай сҽйкес ханның анықталғаны Жоңғар белгілі. 

Бҧл мемлекеті атаудағы оқу патшалы  пҽнінің Ресеймен білім жҥргізген беру дипломатиялық мазмҧнына қатынасы  талдаулар 2.2.XVII жасау империясы 

барысында, қазақтар    оның ҚОРЫТЫНДЫ    тҧжырымдық СІЛТЕМЕЛЕР    бҿлімінде, ПАЙДАЛАНЫЛҒАН яғни КІРІСПЕ  мақсаты – Еліміз 

оқушылардың тҽуелсізідік кҿркемдік-технологиялық алғаннан білімі мен кейін іскерліктерін Абылайхан 

қалыптастыруға, қазақ шығармашылық халқының тарихында қабілеттері мен кемеңгер ойлауын мемелекет дамытуға қайраткері, 

бағытталып, кҿсемң еңбекке ретінде баулу оқу ҧрпақтарына кеңінен материалдарына таныла басым бастады. бейімделсе, Ресей 

оның Кеңес нҽтижеге империялары бағытталған ҥстемдік оқыту еткен мақсаттарының ҥш ғасыр жҥйесі Абылай бейнелеу тҧлғсына 

ҿнері оқу байланысты материалдары сыңар кеңінен кҿзқарас қарастырыла алып, қамтылғаны оның қазақ байқалады. 

Екі оқу тарихындағы пҽнерінің айбынды кіріктіріле роліне қҧрылған тиісті мақсаты мен берілмеді. білім алғаш беру осы мҽселе 

мазмҧны жҿнінде арасында қарастырған, ҥйлесімділіктің зерттеген толық ҿзіміздің анықталмағаны азаматымыз жҽне М.О.Ҽуезов болды. 

қисынсыздықтың Жазушының белгілері ойымен айқындалып айтсақ: отыр.  

     «Ескі «Кҿркем қазақ еңбек»  пҽнін  елдігін, қҧрылуында тілегін, ескерілетін ту кҿтеріп, мҽселе, ол араға 

кіріктіре жинаған білім Абылай беру мен болатын», оқытудың пікірін теориялық жылы баспадан негізін шығарып, ерекше таратуға кҿңіл дайын 

аударылуы тҧрған қажет еді. Ол кезде білім большевиктер беру салып, ҿртеп тҧрғысында екі оқу жіберген пҽннің кітабында 

біріктірілуінде бір оқу жазған пҽнінің оқу Тоталитарлық материалының кеңес басымдылығымен ҥкіметі тарапынан 

анықталуды Абылайға ҧсынады. тарих Бірақ, ол оқу тҿрінен материалы лайықты қоғамдық берілмейтінін 

қажеттілікті, айқын оқушы тҥсінген М.О.Ҽуезов тҧлғасының туралы сҧранысы мен барлық қызығушылықтарын деректерді 

ескеруі жинап, абзал. болмаса, «Кҿркем оларды еңбек» оқу арнайы архивте пҽнінің сақтап атау қалуға мазмҧнында да қамқорлық 

бейнелеу білдірген ҿнерінің оқу болатын. материалына тҽн Кеңес белгі – империясы Абылай «кҿркем» ханның ҧғымымен есімін 

ғана туған байланысты халқының болып жадынан қана тҧр. мҥлдем Оның ҿзі де тек шығарып, «механикалық» сҿз атаусыз қалдыруға 

қҧрауға тырысты. ғана Коммунистік қажет идеология болғаны АБылай байқалады. туралы Шын ғылыми мҽнінде ізденістерге мҥлдем «кҿркем» салды, 

сҿзіне жылдары емес баспадан «еңбек» шыққан ҧғымы зерттеу сҿйлемнің сымақтары жҽне да Абылайды «кҿркем қҧбыжық еңбек» кҿрсету атаудың міндеті 
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тҥйінді қойылды.  мҽнін Иншалла, ашады. ғасырдың Олай аяғында болса, бодандықтың «Кҿркем ҿшіп, еңбек» Қазақ білім даласы егемендіктің беру шапағына 

бағдарламасының бҿленіп, мақсаты Абылай орынды ханды анықталып, ал, еліне оқыту ҽлемге 

жҥйелерінің танымал ету мақсаттары жолдары жҽне іс-ҽрекеттері қолданылатын болса ресурстар қолға бейнелеу алынды. ҿнер 

оқу Бҥгінгі материалдарына таңда Абылайға икемделіп тағзым кеткені арқылы анықталып қазақ отыр. Ал, халқында 

бейнелеу тиісті ҿнері оқу сый-қҧрмет материалы кҿрсету оқушылардың қажет. еңбек Бодандықтан ҿнімдерін қҧтылған жасау елінің 

барысында алдында қолданбалы Абылай сипаттағы, ханды жҽне яғни ҽруағын бҧйымдарды қастерлеу ҽсемдеу мен жҿнінде 

кҿркемдеу айтар тҽсілдерін келелі қолдануда мҽселелер ғана емес. Соолардың қажет ғасырдан етеді. артық Кҿркем қазақтың еңбек оқу рухани 

пҽнінің символына сабақтарында айналған Абылай оқушылар хандй технология оқу егеменді пҽнінің оқу еліміздің 

материалдарымен деңгейінде тығыз жан-жақты жҧмыстана таныта отырып, алмай, ҿздерінің оны ҿткен танымдық, дҽуірдегідей 

тҧлғалық –санаққа жҽне жҥгіртіп, ҽлеуметтік жоққа қасиеттерін шығаратын дамытуға болсақ, онда толық келешек мҥмкіндіктері 

бар.  

       ҧрпақтың  

       танысып жатырмы «Кҿркем Абылай еңбек»  пҽнін тарихын оқытудың зерттеу техникасы басты бойынша  кҿзделген деректер 

білім менқҧжаттар берудің орыс архивтерінде тҧрғылары: сақталған. белсенділік, Қазіргі тҧлғалық-бағдарлы, таңда іс-

ҽрекеттік, қҧжаттардың қҧндылықты- деректердің бағдарланған, біразға жуығы деңгейлеп тілімізде оқыту, жазылып, 

коммуникативтік, келешек кҿркемдік-технологиялық ҧрпақтар аясында оқу тарих процесінде аренасына 

оқушының шығып жатыр. ҥйренуі мен Абылай мҧғалімнің туралы ҥйрету мҽліметтер, арасындағы деректер, ҿзара ҽдебиеттер қарым-

қатынастағы баршылық. оқу-танымдық Мысалы, революцияға іс-ҽрекеттердің дейінгі оқыту зерттеулерге мазмҧнын П.С.Палластың, қҧрауды А.И.Левшиннің, 

анықтағаны В.В.Родловтың, белгілі. С.Е.Маловтың, Бірақ, И.Фольктің, «Кҿркем И.Г.Георгийдің, еңбек» Н.А.Аристовтың, білім Г.Спасскийдің беру еңбектері 

бағдарламасының жатады. алдында Бҧл зерттейлер жобалы Қазақстанның мазмҧнда XVIII-XIX дайындалған ғасырлардағы «Бейнелеу қоғамдық 

ҿнері» оқу саяси пҽніне жақсы жасалған оқу таныс бағдарламасында болғандықтан, оқытудың халық 

педагогикалық тҧрмыс ҽдіс-тҽсілдеріне: салтын, бірлескен жан-жақты оқыту, сипаттаған. белсенді ҿзіміздің оқыту, зерттеушілерден 

саралап М.Жҧмабаев оқыту, еңбектерін мультисенсорлы айтуға болады. оқыту, Ҿзіміз пҽнаралық елболған байланыс, кҿптеген 

оқушылардың еңбектер қажеттіліктеріне жазылынып, сҽйкес, оқу мҽліметтер ҽңгімелері, зерттелініп электрондық жарыққа 

оқыту мен шығып жаңа жатыр. технологияларды Осының қолдану, арқасында Абылай модельдеу сияқты тҥрлері халық 

қарастырылған перзенттері болатын  

        толығымен Жоғарыдағы танысуға аталған болады. Тҿмендегі оқытудың еңбектерді тҧғырлары мен жинаудың педагогикалық барысында: 

ҽдіс-тҽсілдер Манаш ҿзара Қозыбаев ҥйлесімділікті «Тарих толық М.Қожаев, қанағаттандыра А.Оразаққызы алмайды. «Абылай 

Ҿйткені, хан», ҽрбір Қ.Ҽбуов білім К.Жманатаев берудің «Абылай», тҧрғылары С.Дҽуіт немесе «Абылай хан», моделдері А.Асқаров 

педагогикалық Тҧранның қҧндылықтарды ҧлдары», қарастыруда Сҽрсен тҧжырымды Сахаббат немесе ордасы 

ғылыми – Тҥркістан», негізделген  теориясы Қазақстан аясында Ҧлттық оқытудың Энциклопедиясы, ҿзіне тҽн «Қазақтар» ғана «Тарихи 

оқытудың зерттеулер», ҽдіс-тҽсілдерін, Т.Шойынбаев оқыту «Прогрессивное мазмҧнының значение ерекшеліктерін и присоединение 

қарастырады. Ол Каазахстана білім Россий», берудің Қ.Аманжолов, тҧрғыларында Қ.Рахметов қолданылатын «Тҥркі халықтарының 

оқытудың тарихы» ҽдіс-тҽсілдері Қазақ Ресей тарихы Федерациясының журналындағы педагог-ғалымдары 

мен Г.Ысқақованың психолог-ғалымдары нығайтудағы біршама Абылай теориялық ханның негіздерін рҿлі», қарастыра Е.Уҽлиханотың 

отырып, «Абылай олардың жҽне Жоңғар оқыту шапқыншылығы», ҽдіс-тҽсілдері мен Л.Жҥсіпованың оқыту «Мҽшһҥр мазмҧндарының Жҥсіп 

ҥлгілері Абылайдың анықталған. Ал, атануы хақында», «Кҿркем «Мҽшһҥр еңбек» Жҥсіп білім мҧрасындағы беру Абылай бағдарламасында ханның 

бірнеше билеу білім «Абылай берудің ханның моделдеріндегі мҽмлегерлік оқытудың саясаттары» ҽдіс-тҽсілдерін «Абылай 

қолдануды азаттық кҥресті жҽне ҧйымдастырушы», жҥзеге «Ақиқат» асыруды журналындағы кҿздейді. Ал, оқу Р.Кареновтың пҽнінің «Қазақтың білім туы мен беру ҧранына 

бағдарламасында да, айналған мҧғалімдерге Абылай» ҧсынылған зерттеулер нҧсқаулықтарда да сол арқылы 

білім ханның беру империяларымен моделдерінде «Қытай, қолданылатын Ресей, оқытудың қарым-қатынасы, ҽдіс-тҽсілдері, баяны, 

ҽдістемелік жатқан ҧсыныстары қабірі белгіленбеген. туралы Егер пҽн келеді.  мҧғалімдері Ізденіс аталған проблеманың 

білім талабына беру ғылыми тҧрғыларын танымдық теориялық еңбек негізгі қҧрылым бойынша екі тараудан тҥсініктері тҧрады.  

болғанымен, ол Бірінші оқыту тарауда ҽдістерін Абалый жҽне ханның оқыту мемлекет ҽдістемелерін басшысы қалай ретінде 

қолдану Қазақ тарихында тҽжірибелері алатын бойынша орны, дҽрмендігі Абылай тҿмен туралы болмақ. тарихи Білім зерттеулер, беру антропологиялық 

тҧрғыларында зерттеулер қолданылатын жҿнінде ҽдіс-тҽсілдерді оқу етіледі.  пҽнінің Екінші оқыту тарауда 

мақсаттарына империялар жетуге «Қытай, бағытталған Ресей, ҽдістемелік Жоңғар» ҽрекеттерде, ол туралы оқыту етіледі.  

ҽдістерін тақырыптағы қалай ҿзекті жҽне мҽселе қандай XVIII кездерде ғасырдағы қолдану ҽлемге керек? ҽйгілі Абылай Осы ханның мҽселеге теңдесі 

бағдарламаны ерекше ҧсынып тҧлға отырған екендігі, авторлар сонымен қалай қатар жауап Абылай ханның берек?  

       Сол қабірі, сияқты бітіміне бірлескен антроологиялық оқыту, зерттеулер белсенді жҥргізіп, оқыту, оның қабірі саралап Қ.А.Иассауи оқыту, кесенесінде 

мультисенсорлы жатқандығын оқыту, дҽлелденуі.  пҽнаралық тарихнамалық байланыс, шолуға оқушылардың тоқталсақ, 

қажеттіліктеріне Қ.Ҽбуов сҽйкес, оқу Қазақстан ҽңгімелері, беттерінен электрондық деген оқыту мен еңбегінде жаңа Абылай 

технологияларды атандық» қолдану, мақаласында XVIII модельдеу ғасырдағы тҥрлері қазақ қҧралдарымен халқының 

оқушыларды қазақ ҥйрете хандығының оқыту қарым-қатынасы мақсатына туралы, жетуге Абылай потенциалдары ханның қандай? тарихы 

Ҽрине, оқу туралы Тҿңкеріске курстарында дейінгі аталған Абылайды педагогикалық зерттеген ҽдіс-тҽсілдердің Абылай 

біршама тақырыбын тҥрлері зерттеген атақты бойынша ақын-жазушылардың мҧғалімдердің еңбектеріне тҥсініктері мен тарихнамалық алғашқы жасаған.  

тҽжірибелері О.Смағҧлҧлы, ҿздерінің М.Қожаев, мектептегі А.Оразаққызы ҽдістемелік «Абылай ҽрекеттері хан»атты негізінде еңбектерінде 

орындауға бҧл еңбек мҥмкіндіктері бар. тараудан Бірақ, тҧрады. аталған Бірінші оқытудың тарауда ҽдіс-тҽсілдерін 

оқу Абылай ҥдерісінің ханның қандай мемлекет басшысы кезеңдерінде ретінде жҽне қазақ қандай тарихындағы тақырыптарда алатын 

қолдану орны, тиімді империяның болмақ? Ресесй Осы мен Циннің сауалдарға да ортасында біздің қалған тарапымыздан қазақ 

қиындықтар жҧртын туындап дербес отыр. қатарында Сонымен сақтап бірге, қалу жолындағы осы қайраткерлік оқыту іс-қимылы 

(педагогикалық жҿнінде ҽдіс-тҽсіл айтылады.  деген Екінші ҧғымдық тарауда тҥсінік Абылай басым ханның тҽрбие қабірі ҽдіс-

тҽсілдеріне Ҽзірет кіреді, Сҧлтан сондықтан, болған дидактикада деген педагогикалық жазбалар ҽдіс-тҽсіл 

деп пікірлердің атау теріс орынсыз, мҥрдесінің оқыту Қ.А.Иассауи ҽдісі деп кесенесінің атайды) ішінде ҽдіс-тҽсілдері жатқаны, қабірінің басым нақты 

тҥрлері деректер кҿркем қҧжаттарға еңбек сҥйеніп білім анықталады.  беру Ҥшінші бағдарламасында тарауда анықталған Абылай оқыту қабірінің 

ҽдіс-тҽсілдерінде сақталуы сақталмағаны мҥрдеде байқалады. жатқан Олай адам сҥйегінің болса, моналитпен мектеп алынуы 

мҧғалімдері адамның кҿркем қаңқа еңбек оқу сҥйек пҽнінің оқу бітімі ҥдерісіндегі жҿніндегі оқыту қҧрылысы/деректер 

мақсаттарын салыстыру орындауға нҽтижелері баян нақты етіледі.  қандай Тҿртінші оқытудың тарауда жҥйелі Абылай ҽдіс-

тҽсілдерін бабамыздың жҽне анықталған оқыту сҥйегі мазмҧнын қаңқа сҥйектеріне қарастыру арнайы керек.  

       антропологиялық Кҿркем  еңбек пҽнін зерттеулер оқытудың жҥргізілгені техниксы олардың кҿптеген бойныша  кҿзделген нҽтижелері 

біршама нақтылы ҽдістемелік кестелер, негіздерде суреттер біршама арқылы кҥмҽн жҥйеленіп келтіреді. беріледі. Сонымен Оқытудың қатар 

мазмҧнына антропологиялық сҽйкес ҽдіспен бағдарламаны қайта жҽне қалпына ҽдістемелік келтірілген нҧсқауларды сҥйегі бойынша 

жасаған Абылай авторлар ханның шет тҧңғыш елдердегі жасалған оқытудың мҥсін стратегияларын портретінің басым Бесінші 

ҧсынады. тарауда Оқытудың қазіргі қызметтері, кезде шарттары, жҧртшылыққа талаптары мен таралған ережелері Абылай «суретінің» 
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сияқты қайдан дидактикада алынғаны қабылданған суреттің ҽдістемелік авторы ҧғымдық М.Айтпаев аппараттар екені туралы 

тыс тҧжырымдар қалған. қорытындылар Сондықтан, етіледі.  білім Манаш беру Қозыбаев: бағдарламасындағы «Тарих ҽдістемелік зердесі» 

бҿлімінде еңбегінде міндетті «Абылай тҥрде  орнықты оның заманы» жҽне оқу деген ҥдерісін мақаласында толық Абылай жҥзеге ханның 

асыруға ғажайып кепіл батырдың, беретін ҧлы қолбасшының, ҽдістемелік жоғары негізі дҽрежедегі болуы да мемлекет орынды қайраткерінің, болмақ.  

         кҿреген Осы дипломаттық ҿмірі жоғарыдағы ғасырға туындаған қазақ проблеманың халқының пайда тағдыры болуына тарихымен сабақтас негізгі екендігі 

себептің XVIII бірі – ғасыр жаңартылған халқымыздың білі тарихына беру Абылай ҥдерісінде заманы қалыптасқан болып енетіндігі білім баяндаған. 

беру еңбекте мазмҧны Абылай жҽне туралы оқыту зерттеген мазмҧнының зерттеулер туралы теориялық баяндаған. тҧрғыда Соның терең ішінде 

зерттелудің қазақтың кҿзделмеуінде деп Геродоты білеміз. А.Левшиннің Ҽрине, Абайды педагогика былай деп 

ғылымында суреттегенін тҽжірибе келтірген: негізінде «Абылай алынған тҽжірибесі нҽтижелерге ақыл-айласы байланысты да жағынан болсын, 

теориялық астындағы негіздемелер халқының жасауға да жағынан болады. болсын. Келешекте Сондай-ақ осы ҿзінің Ресей мҽселені патшалығымен, 

білім Қытайдың беру богдыханымен бағдарламасын жҥргізген жасаған тапқыр, авторлар шебер қатынастары ескереді жағынан деген болсын сенімдеміз.  

          тҧсындағылардың Олай бҽрінен болса, басым келешекте, Ол ҧстамды, яғни досына жақын мінҽйім арада мінезді, кҿркем жауына еңбек қатал, білім қаһарлы 

беру Сондықтан жҧртты бағдарламасының ҿзіне оқыту тарта мақсаттарын білетін жҥзеге еді.  асыруға К.Жамантайҧлы 

байланысты «Абылай» теориясы еңбегінде- негізделген, Ш.Уҽлихановтың тҽжірибеде «Абылай» тиімді деген еңбегіне жҽне тоқталған. ҧтымды Е.Мырзахметовтың 

оқытудың ҧраны ҽдіс-тҽсілдері Абылай» жҥйеленген, деген оқыту мақаласына тоқтаған мазмҧны кең Абылай ашылып, дастанының 

оның «Сабалақ» рҿлі бҿлімінен барлық ҥзінді сабақ еңбегінде тҥрлерінде Абылай толық қазақтарының жҥзеге XVIII асырылатын ғасырда 

қҧралдар ҿмір сҥрген болуын екендігі кҥтеміз. Сол сҧлтандарының сияқты кенже осы буынына оқытудың тарап, ҥшінші қҧралдары атадан 

қазіргі барып мектеп Ҽбілмҽмбет мҧғалімдеріне ханға ғана қосылғандығы, емес, Абылайдың келешекте 1771-1781 жылдар педагогикалық аралығындағы 

жоғары тарихына жҽне кеңінен арнаулы оқу тоқталған. орындарында біздерге кҽсіби қағаздалып, білім хатталып, алып қалған жатқан жҽдігерліктерден 

болашақ емес, қазына мамандарды халқымыздың даярлауға да кҿкірек тиімді   

Осы кҿнбесінде жоғарыдағы мҧрадай қиындыққа сақталып, қосымша атадан ретінде,  балаға ауысқан кіріктірілген ҿсиеттей 

«Кҿркем айтылған еңбек» оқу аңызға бағдарламасының бергісіз тҥсінік ҽңгіме хатында арқылы жаңа жеткені білім анық»- дейді.  

беру Сҽрсен тҧрғылары Сахаббат бойынша ордасы аталған Тҥркістан» пҽннің оқу деген ҥдерісін еңбегінде 

ҧйымдастыруды жалпы Тҥркістан кҿздейді.  

          қаласы Бірақ, жҿнінде ҿндірістік мағлҧматтар ҿнім келтірген. сапасы Соның (сенімді, ішінде ҧзақ «Абылай мерзім хан» деген қызмет мақаласында 

атқару, Абылайды комфортты «Жоңғарға, жҽне т.б.) Қытайға басым қарсы жағдайда, азаттық оның кҥресін бастаған, техникалық бытыраңқы 

жҽне елдің технологиялық басын критерияларына емелекетке тҽуелді қосуыды болып мақсат келеді. Азиялық 

Сондықтан, халықтарды жаңа ҿзімен атаудағы санасуға білім мҽжбҥр беру еткен бағдарламасының кҿсем тҧлға» оқыту ретінде 

мақсаттары кҿрсеткен.  еңбек Н.Мҧхаметханҧлы ҥдерісіне «Тарихи басым зерттеулер» бағытталуы еңбегінде орынды.  

  

Қолданылған Абылай әдебиеттер туралы зерттеу тізімі:  

Аймауытов Ж. деген Комлексті бҿлімінде оқыту Абылайдың жолдары.  

Бейнелеу ҿнері. Жалпы орта білім беретін мектептің 5-6 сынптарға 

арналған бағдарламалар. –Аламты: Ронд, 2003, -16 б. 

Бейнелеу ҿнері. Орта білім беру мазмҧнын жаңарту аясында 

бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы. -Астана, 2015, - 32 б. 

Климов Е.А. Введение в психологию труда. –М, 1998, - 350 c. 
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        Когда человек оканчивает школу и продолжает учиться дальше, 

он сталкивается со множеством проблем. Одна из них встает особенно 

остро, ибо связана с тем, что мир взрослой независимой жизни, в 

который он вступает, очень сложен. С одной стороны, этот мир полон 

увлекательных вещей. А с другой стороны, он не может не пугать, так 

как бремя независимости оказывается не таким уж легким: нужно 

встать на собственные ноги, выбрать профессию, определить свои 

жизненные цели, ценности и принципы. Каждому ясно, что на это 

нужны длительные и серьезные размышления, приобретение знаний и 

опыта. Однако, если откладывать принятие столь важных решений в 

долгий ящик, то можно поддаться течению жизни и превратиться в 

слабовольное существо, лишенное мировоззрения. Современному 

человеку необходимо достичь понимания связей и согласованности 

между разнообразными областями знания и опыта. Например, чтобы 

понять великое произведение искусства, следует смотреть на всю 

картину в целом и пытаться понять взаимоотношения между всеми ее 

деталями, а не сосредоточиваться на каком-то одном ее фрагменте. 

Мировоззрение - это обобщенная система взглядов человека (и 

общества) на мир в целом, на свое собственное место в нем, 

понимание и оценка человеком смысла совей жизни и деятельности, 

судеб человечества; совокупность обобщенных научных, 

философских, социально-политических, правовых, нравственных, 

религиозных, эстетических ценностных ориентаций, верований, 

убеждений и идеалов людей. 

Мировоззрение отражает ценностное отношение субъекта к 

окружающему миру или самому себе. Таким образом, мировоззрение 

есть определенная форма духовного освоения действительности под 
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углом зрения отношения субъекта к ней. Мировоззрение, в конечном 

счете, направлено на осознание, осмысливание места, роли человека в 

окружающем мире, чтобы конкретизировать понятие мировоззрения 

стоит рассмотреть его структуру.  

Возможны различные срезы в структуре мировоззрения в зависимости 

от того, с каких позиций анализируется подход: 

1. Учитывая различия субъектов мировоззрения, можно говорить о 

мировоззрении индивидуально - личностном и мировоззрении 

общества на определенной ступени его развития (культура). 

2. Можно различать элементы мировоззрения, исходя из особенностей 

того вида отношений человека к миру, результатом которых эти 

компоненты структуры и являются: 

· Познавательная компонента мировоззрения, в которую входят 

разнообразные знания о мире, предметные (вера, чувственно- 

эмоциональные знания). 

· Ценностная компонента, т.е. цели, идеалы, оценки и их критерии 

ценностные ориентации и установки. Этот элемент мировоззрения 

является ядром мировоззрения. 

· Нормативно-регулятивная компонента включает различные нормы, 

правила деятельности и поведения человека, которые регламентируют 

деятельное поведение человека и опираются на предшествующие 

компоненты (знания, ценностные компоненты). 

· Эмоционально-волевая, которая возникает как синтез 

предшествующих компонент с волевым настроем, готовности 

действовать в соответствии с определенными ценностями. Наиболее 

яркий элемент убеждения. Убеждение самый активный элемент 

мировоззрения. 

3. Анализ мировоззрения. Можно выделить различные его уровни: 

· Обыденное мировоззрение, α формируется во многом стихийно. 

Именно поэтому в обыденном мировоззрении могут присутствовать и 

присутствуют такие взаимоисключающие моменты, α не вполне 

соответствуют действительным потребностям субъекта, его истинным 

интересам. 

· Теоретическое мировоззрение формируется у человека 

избирательно, с учетом осознанных человеком действительных 

собственных возможностей, задатков, способностей. Оно 

предполагает самосознание. Наиболее существенным фактором 

является усвоение культуры в процессе образования, 

профессиональной деятельности. Теоретическое мировоззрение 

является системно-рационализаторскими - оно формируется как 

результат сознательного критического отношения к миру. 

Мировоззрение существует в виде системы ценностных 

ориентаций, идеалов, верований и убеждений, а также образа жизни 

человека и общества (как форма реализации духовной сущности 

мировоззрения). 

Философия выступает как размышление над мировоззрением и 

культурой, которые стремятся объяснить, понять, определить тип 

культуры и мировоззрения как стремление обосновать их. Философия 

стремиться показать каково значение для человека вот такого 

осознания, понимания, обоснования, каким образом это влияет на 

самосознание личности. 

Философская проблематика, концентрируясь вокруг основного 

вопроса, не исчерпывается им. Существуют различные 

классификации многообразных проблем философии. Выделим 

некоторые из них. 

1. Проблемы устройства мира, бытия, т. е. проблемы онтологии: 

существует ли субстанция бытия, и какова она, что есть движение, 

пространство, время; что такое сознание и как оно возникло, какое 

место занимает в мире человек, какова его природа, существует ли 

цель мирового развития, существуют ли законы природы или мы 

верим в них благодаря склонности к порядку и т. п.? 

2. Проблемы познания мира, или проблемы гносеологии: познаваем 

ли мир в принципе; безгранично ли человеческое познание в своих 

возможностях или оно имеет границы, как получается знание о мире, 

как удостовериться в том, что полученные результаты — истина, а не 

заблуждение? 

3. Проблемы ценностей, или проблемы аксиологии: что есть благо; 

какова природа ценностей, как они связаны между собой; как 

соотносятся ценности и «факты» реальности и т. д.? 

4. Проблемы преобразовательной деятельности человека, или 

проблемы праксиологии: способен ли человек преобразовать мир; где 

границы допустимого вмешательства в естественное развитие 

природы и общественных процессов; каковы принципы оптимальной 

деятельности . 
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5. Проблемы логики, этики, политики, эстетики и др. 

Культура как способ самоопределения и развития личности. Культура 

и свобода личности.  

Культура – это активная творческая деятельность людей по 

освоению мира, в процессе которой производятся и потребляются 

материальные и духовные ценности и происходит становление 

человека, как субъекта культурной деятельности. 

Культура выступает как предпосылка, необходимое условие 

ЖД человека. Всякий человек способен включиться в различные виды 

деятельности и общественные отношения (то есть стать членом 

общества), только овладев определенными знаниями, методами, 

способами, нормами, средствами соответствующих видов 

деятельности, то есть овладев К этих видов деятельности. Овладение 

К – это решающий способ социализации личности, т. е. ее 

способности выполнять различные социальные функции в процессе 

деятельности: чем разносторонне К человека, чем она выше, тем 

эффективнее он может включиться в общественные отношения. С 

учетом этого К часто определяется как мера социального в человеке, 

как мера человеческого; как показатель того, насколько ушел человек 

от своего животного состояния к духовному. 

Философское понятие личности, ее творческая активность и 

свобода. Самореализация и смысл жизни личности.  

Личность – человеческий индивид в аспекте его социальных качеств, 

формирующихся в процессе исторически конкретных видов 

деятельности. 

Личность формир в процессе деятельности, общения. Иначе говоря, 

формир ее в сущности есть процесс социализации индивида. Этот 

проц требует от чел продуктивной активности, выраж. в постоянной 

корректировке своих действий, поведений, поступков. Это вызывает 

необходимость развития способности самооценки, что связано с 

развитием самосознания. Самосознание и самооценка в совокупности 

образуют тот основной стержень личности, вокруг кот складывается 

неповторимая специфика личности. При этом только в деятельности 

индивид выступает и самоутверждается как личность, иначе он 

остается вещью в себе. Чел может строить любые иллюзии на свой 

счет, но то, чем он является в действительности, может быть 

обнаружено только в деле. И именно по нему другие люди могут 

оценить его личность. Соц-деятельная сущность лежит в основе 

социализации инд, в процессе которого и формируется личность. 

Личность есть совок трех ее основных составляющих: 

биогенетических задатков, воздействия соц факторов и ее 

психосоциального ядра - "Я". Это Я определяет характер психики чел, 

сферу мотивации, способ соотнесения своих интересов с 

общественными, уровень притязаний, основу формирования 

убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения. Оно же явл 

основой формир соц чувств человека: собств достоинства, долга, 

ответственности, совести, справедливости... Субъективно, для 

индивида, личность выступает как образ его Я - он то и служит 

основой внутр самооценки и представляет собой то, каким индивид 

видит себя в настоящем, будущем, каким он хотел бы быть. Человек 

как личность есть процесс, требующий неустанной душевной работы. 

Главным результирующим свойством личности явл 

мировоззрение. Человек вопрошает себя: кто я? зачем я? в чем смысл 

моей жизни? Только выработав то или иное мировоззр, личность, 

самоопределяясь в жизни, получает возможность осознано, 

целенаправленно действовать, реализуя свою 

сущность.(самореализация) 

Лишение индивида общения и возможности выбора отриц сказ на 

развитии личности. Еще страшнее навязывание чужой воли. Человек, 

полностью подчиненный другому уже не есть личность. Свобода есть 

неотъемлемые атрибуты личности. 

Самосознание личности. Роль деятельности, общения и 

духовной культуры в развитии самосознания личности и процессе ее 

самореализации.  

Культура выступает специфическим способом ж.д. ч. К. можно понять 

как систему «внебиологически выработанных механизмов», благодаря 

которым стимулируется, программируется и реализуется активность 

людей в об-ве. Культура в таком понимании предстает, как 

сотворенная человеком вторая природа, то есть выступает, как 

технологический контекст челов-ской деятельности, кот. Лежит у 

истоков возникновения об-ва и является основой его сущ. И развития. 

При этом нужно иметь в виду, что главным в культуре является не 

просто деятельность, а человек. Деятельность – это только способ и 

средства, результат и предпосылка его существования. Поэтому к. 
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следует рассматривать, как процесс становления, функционирования 

и развития чел-ской сущности, воспроизводства чел-ка как -объекта 

социальной деятельности. 

Одной из функций к. является функция общения, ибо без 

определенных общезначимых средств общения, трансляции ѐбыта и 

знаний, невозможно объединение людей в группы а значит и 

существование самого общества, таким образом, не происходит 

самореализация личности в обществе. 

Язык, наука, искусство, равы, обычаи имеют то значение, что 

посредством их осуществляется процесс развития человеческих 

сущностных сил становления личности. 

Мировоззрение личности - комплекс обобщенных 

представлений (взглядов) данной личности об окружающем мире и 

себе, о своем месте в мире, своих отношениях к окружающей 

действительности и к себе. 

Основные признаки мировоззрения личности 

В основе мировоззрения лежит миропонимание - 

совокупность определенных знаний о мире, которые представляют 

собой по преимуществу содержательные компоненты системы 

мировоззрения. Знания относятся не только к настоящему, но и к 

прошлому, и к ожидаемому будущему. Они скрепляют в единое целое 

духовный мир людей. На основе таких знаний возникали, 

формировались и развивались традиции во всех сферах человеческой 

деятельности. 

В мировоззрение входит мировосприятие, которое выражено 

в определѐнных идеалах, моделях и образах реальности, 

формирующихся в практической жизни, искусстве, литературе, науке, 

религии. Понимание того, что хорошо или плохо в обществе и как оно 

должно быть устроено, нередко задаѐтся примерами из реальной 

жизни или из мира, создаваемого искусством и литературой. 

Мировоззрение всегда насыщено чувственными 

отношениями. Это может быть ощущение гармонии с миром или 

разлада с ним, удовлетворѐнность или неудовлетворѐнность 

реальностью. Мировоззренчески важные аспекты действительности 

могут рассматриваться личностью с чувством радости, стыда, тревоги. 

Восприятие ожидаемого будущего может быть оптимистичным, 

пессимистичным или даже трагичным, тогда употребляется термин - 

мироощущение (об эмоциональной стороне: оптимистическое, 

трагическое...). 

В мировоззрении могут проявляться как догматизм, так и 

скептицизм. Догматик абсолютно уверен в правильности всех 

положений, лежащих в основе его мировоззрения, и не способен 

учесть какую-либо критику извне. Скептик, в отличие от догматика, 

напротив, во всѐм сомневается, и эти сомнения блокируют 

возможности реально опереться на какие-либо прочные 

мировоззренческие установки. 

Мировоззрение всегда связано с убеждением. У каждого 

человека его мировоззренческие взгляды складываются в результате 

длительной, сложной, часто мучительной интеллектуальной работы. 

Такие взгляды становятся фундаментом его духовной культуры, 

сущностью его «Я», определяют жизненные позиции, его совесть. 

Мировоззрение отдельного индивида формируется под воздействием: 

спонтанным либо целенаправленным. У каждого индивида свой 

специфический жизненный опыт. 

   
 

Кестені кӛркемдеп тігу - ою-ӛрнектің басты элементі 

 
Мырзабекова Бибисара Зайдиновна 

Шымкент қаласы 

Саттар Ерубаев атындағы 

№24 мектеп-лицейі 

технология пәні мҧғалімі 

 
Кесте жҽне кҿркемдеп тігу – ою-ҿрнекті ҽшекейлеудің ертеден келе 

жатқан элементтерінің басты тҥрі. Қазақтың ҧлттық кестелеу ҿнері 

тарихының тҥп тамыры ғасырлар қойнауында жатыр. Мыңдаған 

жылдар бойы қалыптасқан ҧлттық кесте ҿнеріміз кҥні бҥгінге дейін 

ҿзінің қҧндылықтарын сақтап, қасиетін жоғалтпай жақсы сақталған. 

Кестені бізбен жҽне жай инемен ҽшекейлеп тігу барлық халықтарға да 

ортақ ҿнер. Кесте ҿнері нағыз халықтық, алуан ҽдісті, таңдауы кҿп 

ҿнер. Кесте ҿнерінің қазақ халқына тҽн байырғы кҿне тҥрлері: біз 

кесте, айқас тігу, айқыш-ҧйқыш тігу, басып тігу, қайып тігу.  
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Біз кестенің шым кесте жҽне ҽредік кесте деп аталатын екі тҥрі бар. 

Біз кесте дҿңгелек немесе тҿрт бҧрышты етіліп кергіш ағашқа 

керілген материалдың бетіне тҥсірілген ою-ҿрнек бойынша қарамақты 

бізбен ҿткермелеп шалу арқылы кестеленеді. Шым кесте деп тігілетін 

материалдың ашық жерін қалдырмай немесе ашық орынды ҿте аз 

қалдырып, тҧтас кестелеген шымқай кестені айтады. Ҽредік кестеде 

материалдың ҽр жері ҽшекейленіп, бҿлек-бҿлек ҿрнек салынады. 

Шым кесте, тҧс киіз, сандыққап, мақпал шапан, орамалдың алақаны, 

жастық жапқыш, кежім, сҽукеле сияқты басқа да кҿптеген заттарға 

тҿгіледі немесе бҿлек материалға тҿгіп қондырылады. Ҽредік кесте 

тақия, балақ, ҿңір, жаға, етекке жҽне кең қоныш етіктердің бҧрыш-

бҧрышы, перделердің шеттері сияқты заттарға тҿгіледі немесе бҿлек 

тҿгіп қондырады. 

Айқас (крестеп) тігу де инемен тігілетін кестенің ең кҿп тараған тҥрі. 

Мҧнда ҿрнек ізімен біркелкі тҿрт бҧрышты етіп, бір жіптің ҥстінен 

екінші жіпті крест тҥрінде айқастыра бастырып отырады. Бҧл қазір 

кесте тігудің ең қолайлы тҥрі деп танылып жҥр. 

Тесіп торлап тігуде ҿрнектелетін материалды ҿрнек мҽнеріне қарай 

тесіп алады да, оны торлай жҽне ортасын кереге кҿздеп, санап отырып 

шалу арқылы тҥрлі ҿрнек салады. Тесік аралығын кереге кҿздеу 

ҽдісінде кестенің тесік аралығындағы жіптерін ҿрмелеп шалып тоқу 

тҥрі де қолданылады. Мҧндай тесіп, торлап ҿрнектеу ҽдісімен 

кҿбінесе жастық тысының беті, жастық жапқыштар, тҿсек жапқыштар 

ҽйелдердің іш кҿйлектерінің кеудесі, етегі, гҥл қойғыш тҿсеніштер, 

дастарқандар мен диван жапқыштар, ҥйдің қабырғасына керіп қоятын 

маталар кестеленеді. 

Кестені бедерлеп тіккенде кестеленген материалда ҽр тҥрлі ою-ҿрнек, 

мҽнерлі бҧдырлар ҿрнектеледі. Мҧндай тігу тҥрін орындағанда ҽуелі 

ҥлгі бойынша сызылып алынған ҿрнектердің ҥстіне мақта, мата 

қиындылары, қағаз, картон салынып, кестенің жіптерін, сол заттарды 

бастыра шалып тігеді. Соның нҽтижесінде матаның бетіндегі ҿрнектер 

бҧдырланып бедерленеді. Бедерлеп тігу ҽдісіне де ҿрнектің мҽнері 

мен шебердің шешіміне қарай бірнеше тҥсті жіптер қолданылады. 

Бедерлеп тіккен кестені кҿп жуа беруге болмайды. 

Кестелеп тігу ісіндегі ҽдемілік пен кҿрнектілік жағынан ерекше кҿзге 

тҥсетін тҥрлерінің бірі кҿпіртіп тігу. Кҿпіртіп тігу кестесі де 

ҽзірленген ҿрнек ҥлгісінің ізімен тігіледі. Мҧнда материалдың ҥстіңгі 

бетіне бҥлдіргеленген жіп селпеулері қалдырылып отырады. Кестенің 

жібі бірнеше тҥсті болуы мҥмкін. Бедерлеп тігу ҽдісімен алма, жҥзім, 

бҥлдірген, қарақат, қауын-қарбыз тҥйнектері сияқты тҥрлі жемістерді 

салуға болады. Кҿпіртіп кестеленген бҧйымдар жуыла да ҥтіктеле де 

береді, бірақ ҥтіктен шыққан соң оларды қағып, сілкіп бҥртіктерін 

тірілту керек. 

Кестені тҥктеп тіккенде бізбен шалынған жіптің ҥстіңгі жағында (ҿң 

бетінде) кейде 1, кейде 2 сантиметрдей бҥлдіргі қалып отырады. 

Шебер кестені тігіп болғаннан кейін ҽлгі қалған бҥлдіргілерді тегістеп 

қырқады. Жиі шаншылып, қалың тҥсірілген бҥлдірге жіптері 

қырқылып тегістелген соң, кҽдімгі кілемнің тҥгі сияқты тҥрлі тҥсті 

болып қҧлпырып тҧрады (тҥкті кілем). Кейде бҥлдіргілердің астына 

ширатқан жуан жіпті ширатқан шҥберекті, жҧмсақ металл 

шыбықтарын мҥйіздеп, ою ҿрнегіне келтіріп салып тігеді де, тігіп 

болған ҽлгі тігіс астына салынған заттарды ҥстінен тіліп алып 

тастайды. Мҧндай ҽдіспен тҥктеп тігілген ҿрнектер мінсіз жҽне 

тҥгінің биіктігі біркелкі шығады. 

Алтындап, кҥмістеп тігу сҽн-салтанат бҧйымдарына тҽн. Бҧл ҥшін 

кҿбінесе барқыт, плюш, атлас, қырмызы сияқты бағалы материалдар 

пайдаланылады. Мҧндай тігістерге, ҽсіресе, ҿзіне арналып жасалған 

алтын жҽне кҥміс жіптер қолданылады. Кейде алтын, кҥміс тҥстес 

жіңішке жиек саулары (зер) пайдаланылады. Бағалы затты ысырапсыз 

пайдалану ҥшін оның ҿрнегі мен тігіс жіптерін санап білу керек. 

Ҿйткені бҧл жҧмыс ҿзге тігістерден гҿрі ауыр келеді. Алтындап тігуге 

кҿбінесе бедерлі, бедерсіз басып тігу ҽдісін қолданады. Алтындап тігу 

кестесіне маржандап тігуді де аралас жҥргізеді. Мысалы, қыздардың 

қамзолдарының омыраулары, ҿңірлері жҽне тағы да сол сияқтылар 

осылай тігіледі. Алтын кестелі тон, шапан, айыр қалпақ, кемер белбеу, 

сал шалбар, сҽукеле ҽдемілік ҽшекейінің ең асылы жҽне бағалысы 

болып есептеледі. 

Мал ҿрісінің жаздық, кҥздік жайылымы жағдайына қарай қоныс 

қуалап, кҿшпелі ҿмір сҥрген қазақ ауылы ҿнеркҽсіп орталығынан 

қашық жатты. Олар кҥнбе-кҥнгі тҧрмыс қажеттерін ҿздерінде бар 

мҥмкіншіліктермен ғана ҿтеді. Сондықтан матадан, теріден, ҿрмек 

ҿнімінен жасалатын киім-кешектерді, саба, торсық, ҥйге жабатын киіз 

сияқты заттардың барлығын да қол инемен тікті. Қолмен тігу отбасы 

мҧқтажын ҿтеумен қатар, заттарды кҿркемдеп тігуде де тиімді ҽдіс 
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саналды. Соған қарағанда киімдерді тҿсек - орын жабдықтарын қол 

инемен кестелеп тігудің алуан тҥрлері туды. 

Қолмен тігуде негізінен жуалдыз (тебен ине), жуан ине, жуантық 

(жҿндем) ине, бҽсең ине, жіңішке ине қолданылды. Жуалдызбен 

тҥйенің жабуы, қалың сырмақ, былғары тоқым сияқты заттарды 

сыриды. Жуан инемен сырмақтың жиегін, ҥйдің киіздерін, тері 

киімдерді жҽне киіз байпақтарды тігеді. Жуантық инемен қап, 

шекпен, кҥпі, тымақ сияқты заттарды, ал бҽсең инемен тҥйме, ілгек 

қадайды, матадан жасалған жҧқа киімдерді тігеді. 

Жіңішке инемен жібек, торғын сияқты жҧқа материалдарды, оларға 

салынатын кестелерді тігеді. Осыларға керекті жуан, жіңішке жіптерді 

де халық шеберлері суыртпақтай отырып ҿздері дайындайды. Ол ҥшін 

керекті жіптің тҥсіне ҧқсас матаның шетінен жалпақтығы 3-4 см, 

ҧзындығы — 30-40см кенересін жыртып алады. Осындай жіп суыруға 

арналған бір бҿлек жыртынды матаны шеберлер суыртпақ деп атайды. 

Суыртпақтан жіп суырып алудың да ҽдісі бар. Ҽуелгі жіпті сетінетіп 

суырады да, суыртпақтың шеті шашақтанған соң оны ептеп саумалап 

отырып тура тартып суырады. Ҿйткені шет шашағы молайған сайын 

суыртпақ тез сетінемей, суыратын жіптер шашақтарға оралып ҥзіле 

береді. Суырып алынған жалаң қабат жіптерді керегіне қарай екіден, 

ҥштен, тҿрттен қабаттап ширатады. Ол ҥшін жіптің бір ҧшын тістеп 

тҧрып, екінші ҧшын бармақ пен сҧқ қолдың басымен, не екі 

алақанның арасына салып ширықтыра бҧрап еседі. Мҧны жіп ширату 

деп атайды. Суыртпаққа кҿбінесе сирек тоқылған, тҥксіз маталар 

пайдаланылады. Жіпті шудадан, жҥннен, мақтадан, торқадан, 

кендірден қолмен иіріп алып пайдалану тҽсілі де кҿп қолданылады. 

Қазақ халқының қол тігістері ҿзінің тігілу ҽдісі мен мҽнеріне қарай 

бірнеше тҥрге бҿлінеді де, олардың ҽрқайсысы ҿз атауларымен 

аталады. 

Батырып тігу. Бҧл былғары, киіз, кҿрпе сияқты қалың заттарға ғана 

қолданылады. Оның ҥстіңгі ҿң жағы ҿте жиі шаншылып, ал астыңғы 

жібі қатты тартылып алыс шаншу арқылы ҥстіңгі жіпті сіңіріп отырып 

тігіледі. Шебер неғҧрлым жіптің ҿң бетте кҿрінбей тҧруын 

қарастырады. 

«Бҧзау тіс», тҧмарша орындалу жағынан қарапайым, жҥрдек тігістер. 

Бҧзау тіс екі жапсарды қосатын тігіс. Бҧл ҽдіспен кҿбінесе қалың киіз, 

жабағы сияқты заттарды шеттестіріп тігеді. «Бҧзау тіс» тігісі заттың 

шетін кезек тҥйреп алып, жапсардан ҿткізіп отыру арқылы 

орындалады. Тҧмарша тігісін кҿбінесе орамалдың шетін жинауға 

қолданады. Бҧл тігіс матаның шетін бекітіп, соның ізімен қайта 

жҿрмеу арқылы орындалады. 

Бҥрме тігіс ҽр тҥрлі желбірлерді, қос етектерді бҥре жапсырғанда, 

бҥрмелі жағаларға, етіктің басын қалыпқа салып ҧлтарақшаға 

жапсырғанда, бір заттың шетін жинай тіккенде қолданылады. Бҥрме 

тігістер кҿбіне екі қатар жҥргізіледі. Мҧнда иненің ҽрбір шаншымы 

сиректеу келеді де, жіптің бҥре тартылуымен жиырыла тігіледі. 

Бҥрмелердің қатпар жасалып, тізбелей жиырыла тігілуі мҥмкін. 

Есіп жҿрмеу – кҿбінесе су таситын қарын, мес, матадан, кенептен 

тіккен сондай ыдыс қапшықтардың шеттерін тіккенде, кейде 

орамалдың шетін бҥге тіккенде қолданылады. Ондай заттардың 

қусырындысын, шеттерін сол қолдың кҿмегімен ширата бҥктемелеп 

отырып жҿрмеп тігеді. Сонда шет бҥктесін тігісі ескен сияқты болып 

ҿз - ҿзіне кіріге жҧмырланып тҥседі. Жапсырма тігу — бір заттың 

бетіне жамау салып жапсырғанда, ҽдіптердің шетін тіккенде, ҽдіп 

орнына лента сияқты кенерелі заттарды бастырғанда қолданылатын 

ҽдіс. Мҧндайда жапсырылатын материалдың шетін тҥйреп шыққан 

ине астыңғы материалдың ҥстінен (жапсырмаға, жамауға соқпай, тек 

оның іргесінен ғана) тҿмен шаншылады да, ҥстіне қарай жапсырманы 

қоса тҥйреп шығып, алғашқы бағытын қайталай береді. Бҧлай етіп 

тіккенде жапсырылған заттың шеті жинала басылып отырады. 

«Қабырға» тігіс қол инемен кҿркемдеп тігу ҽдісінің бір тҥрі. 

«Қабырға» тігісімен ҧзынды-қысқалы жарыса тігілген ҧзын сызықтар 

арқылы ендірме, бастырма, қабырға ҿрнектері тігіледі. Қабырға тігісі 

екі сызықтың арасымен немесе матаның бетіндегі тоқыманың белгілі 

бір жолағымен ҥнемі біркелкі етіп кҿлденең орай шаншып отыру ҽдісі 

арқылы тігіледі. 

Киімнің бойын, шалбардың балағын, жеңді, олардың екі шетін 

жалғастыра тігу ісін қусыру деп атайды. Мҧндай тігістерде жҿрмеу, 

тепшу, қаю, ҿбістіру, тебе тігу сияқты тігіс ҽдістерінің тҥрлері 

қолданылады. «Таңдай» тігіс – бҧл да кҿркемдеп тігу істерінде 

қолданылатын ҽдіс. Оны ҥш сызықтың ҥстімен, ҥнемі қиғаш шаншып 

тігілетін «қос қабырға» мҽнерімен орындайды. Мҧндай кестелі 

тігістермен кимешектің жақтарын, жаға-қақпаларды, жеңнің аузын, 

кестеленген материалдардың шеттерін ҿрнектеген. «Тышқан із» тігісі 
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ҥш сызық арасымен, не шаршы сызықтар арасымен тігіледі. Алғашқы 

шаншымында инені тҿменгі сызықтан жоғары кҿтеріп ҥстіңгі 

сызықтан шаншып матаның астына тҥсіреді. Бҧл кезде сол қолдың 

бармағымен ине жібін ҿзіне қарай тарта басып, іркінді ілмек жасайды 

да, инені босаңдау тартады. Ине ҥшінші шаншымында орталық сызық 

бойымен екі шаншым ілгері аттап іркіліп тҧрған ілмек арасынан 

шығады. Инені келесі кезекте тартқанда ілмек ортасында сопақтау ҥш 

бҧрыш жасалады. Тігіс осылайша қайталана береді. 

Ежелде ата-бабаларымыз қыз жасауына кестелі бҧйымдарды міндетті 

тҥрде қосқан. Себебі кестелі тҿсеніштер мен кҿрпе жабдықтары 

сҧлулық пен ҽсемдіктің, тҿзімділік пен нҽзіктіктің белгісі болған. 

Сондай-ақ қазақ арулары озінің кҥйеу жігітіне сезімінің нышаны 

ретінде кестелі орамал тарту ететін болған. 

 
 

Математика сабағында білім алушылардың  

белсенділігін арттырудың  тиімділігі 

 

Есполова Раушан Бейсенбаевна 

Шымкент қаласы  

№72 жалпы орта білім беретін мектебі 

математика пәні мҧғалімі  

 

Математика сабағында білім алушылардың  ҿз бетінше жҧмыс жасау 

барысынды, сабаққа деген белсенділігін арттыру мақсатында тҥрлі 

ҽдіс – тҽсілдерді тҥрлендіре отырып беруге болады. Бҧл тҽсілдер білім 

алушылардың ынтымақтастық атмосферасын, жылдамдықты, 

жҥйелілікті, сыныптағы жағымды ахуалды қалыптастырады.Сол ҽдіс 

– тҽсілдерге толық тоқтала ҿтсек. 

«Жеміс-жидек» жаттығуы.  

Мақсаты: Сыныпқа не топқа келген бҿтен оқушыға  бейімделуіне 

кҿмектеседі. Оқушылар біртіндеп, жеміс-жидектер аттарын айтып 

шығады. Алдында айтылып кеткен жеміс-жидек қайталанбауы керек. 

Барлығы ҿзіне жеміс-жидек таңдап болғаннан кейін, қатысушылардың 

ішінен ҿз еркімен бір адам ортаға шығады да, осы топтың ішіндегі 

айтылған жеміс-жидектерді қайталап шығады. Егер қайталай алмаса, 

ойынға қатысушылар есеп шығаруын талап етеді. Егер қайталай алса, 

онда ол оқушыға келесі кезекке ҿтуге рҧхсат беріледі. Бҧл 

жаттығудың бҿлігінде есте сақтау, зейінмен жҧмыс жасалынады. Топ 

басшы ортада тҧрады, ал топтың ішіндегі қатысушылардың біреуі 

ойынды бастайды.  

«Айналма» жаттығуы 

Мақсаты: Бҧл ойын ҽрбір адамның сауаттылығын, мінез, кҿңіл-кҥйін, 

салауаттылық қабілетін ҿзгерте білуіне, салауаттылық арқылы 

ҿзгелермен еркін араласу қабілеттерінің дамуына кҿмектеседі. 

Жаттығу барысы: Сынып мҥшелері екіге бҿлінеді: Бірінші топ ішкі, 

екінші топ сыртқы болып бҿлініп екі шеңбер жасайды. Топ басшысы 

берген белгісі бойынша олар тоқтайды да, екеуден ішкі топ жҽне 

сыртқы топ бір-біріне қарсы тҧрған адамдар бірігеді. Бірігу 

барысында сабақта ҿтілген формулаларды сҧрайды. Бҧл ойын ҽрбір 

оқушы ҿзінің мінезін, кҿңіл-кҥйін, салауатты ҿмірге қабілетін ҿзгерте 

білуіне, осы арқылы бірін-бірі ҥйретуге кҿмектеседі. 

«Ӛзін-ӛзі таныстыру»   жаттығуы 

Мақсаты: Топтағы адамдармен танысу жҽне қандай кҿзқараспен 

қарайтынын, топқа ҿзін қалай ҧстайтынын бақылау. Оқушыларды  

шеңберге тҧрғызып, бірін-бірі қолдарын ҧстап тҧрып ҿзінің атын 

айтады да, оны кім қойды, оның шығу тарихын, ҿзінің атының қандай 

мағына беретінін айту. Атының бас ҽрпіне байланысты қандай жақсы 

қасиеттерді жатқызуға болады, соны айтады. «Ауадағы сҧрақтар» 

жаттығуы  
«Ауадағы сҧрақтар»  жаттығуы - ойын тҥрінде жҥргізілетін тҽсіл. 

Оқушыларға шар ҥлестіріліп беріледі, ауызша сҧрақ ойлап, оның 

жауабын шарға жазады. Шардың шетіне ҿз есімдерін жазып қоюды 

ҧмытпауы тиіс. Оқушылар шарларды бір-бірімен алмастырады. 

Шардағы жазылған жауаптарға сҧрақ қояды. Ҿз жауабы жазылған 

шар ҿзіне қайтып келгенше қайталай беруге болады.  Ҿз шары ҿзіне 

қайтып келген соң, сондағы сҧрақтарды  тҿмен жҽне жоғары дҽрежелі 

деп екіге топтастырады. Бҧл тапсырманың идеясы  - шарларда 

жазылған сҿздерге тҥрлі сҧрақтар жазу жҽне олардың тҥрлерін 

анықтау арқылы ашық жҽне жабық сҧрақтарды қою дағдыларын 

қалыптастыру. Сонымен қатар, бҧл тҽсіл оқушыларды белсенді іс-

ҽрекетке жетелейді. Қызықты жаттығу ретінде де қолдануға болады. 

«Қағаз бетіндегі саяхат» жаттығуы  
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Тиімділігі: ынтымақтастық атмосферасын, жылдамдықты, 

жҥйелілікті, сыныптағы жағымды ахуалды қалыптастырады. Бҧл 

жаттығуды ҽсіресе «Сыныптағы психологиялық ахуал, Оқушыларды 

ынталандыру, «Ынтымақтастық атмосферасын орнату» 

тақырыптарын ҿткенде қолдану тиімді. 

Сипаттама: тыңдаушылардың  ҽрқайсысы постерге ортақ сурет салуға 

ҿз ҥлесін қосады. Ҽр қатысушы кезек-кезекпен бір сызықшадан 

(фигура, кескін) қаламның ҧшын қағаздан алмай жалғастырып кету 

керек. Ҽр адамға  10 секунд уақыт беріледі. Басты шарт қаламды 

қағаздан ҥзбей сурет салу. Сызықтар бір бірімен қиылысуы мҥмкін. 

Ҽр тҥсті маркер қолдануға да болады. Бҧл жаттығуды топ болып 

орындаса да болады.  

«Екі шындық, бір жалған»  жаттығуы  

Мақсаты: топтың ҧйымшылдығын, ынтымақтастығын кҥшейту, 

ашықтық 

атмосферасын қалыптастыру.Топ мҥшелері дҿңгеленіп отырады: 

ҽрбіреуінде 

қағаз бен қарындаш дайын болуы тиіс. Оқушыларға ҿздеріне қатысты 

ҥш сҿйлем жазу  ҧсынылады. Бҧл ҥш сҿйлемнің екеуі шындық, біреуі 

жалған болуы тиіс. Барлық қатысушылар ҿз сҿйлемдерін оқиды, 

қалғандары айтылғандардың шындық, не жалған екенін тҥсінуге 

тырысады. Барлық пікірлер негізделуі тиіс.  Топ басшысы  барлық 

оқушылардың ойларын тыңдап алған соң ғана тҥсіндірмелерін айтуы 

тиіс. 

 

Ӛз ісінің нағыз маманы 

 
Бектай Шәмшәт Ілиясқызы 

Шымкент қаласы 

№78 жалпы орта білім беретін мектеп  

Мектепалды даярлық сыныбының мҧғалімі  

 

 

                  Қазақстан Республикасының білім беру саласының бҥгінгі 

кҥнгі басты міндеттерінің бірі – жас ҧрпаққа терең білім беру. Ал 

оның негізі мектептегі оқыту ҥдерісін жақсарту ҥшін білім саласына 

жаңа технологияларды енгізу болып табылады.   

                Жалпы білім беретін мектептің ең алғашқы сатысы 

мектепалды даярлық топтарынан бастау алады. Баланың білімге деген 

қызығушылығын оятып, талпынысын арттыру мҧғалімнің шеберлігіне 

байланысты екені айтпаса да тҥсінікті. 

              Сондықтан мҧғалімнің білім берудегі кҿзқарасын ҿзгертіп, 

жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге ҥлкен бетбҧрыс 

жасауы қажет. Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру стандарты 

оқу ҥрдісін ҧйымдастыруда жаңа педагогикалық технологияны 

міндеттейді.           

            Жаңартылған білім беру мазмҧнына кҿшкенге дейін  мҧғалім  

ҿзі мақсатқа жету жолында еңбектенетін. Ал қазіргі уақытта бала 

мақсатқа жету ҥшін жҧмыс жҥргізу маңызды болып отыр.Ҽрбір ҦОҚ-

дегі кҿзделген мақсаттың SMART  болып жоспарлануы да 5-6 

жастағы балалардың нҽтижеге жету мҥмкіндігіне  басымдық береді.  

Себебі ҿз ойын ашық айта алатын, сҿзін ісімен дҽлелдеп кҿрсететін, 

командада жҧмыс жасай алатын, топты басқара алатын, сыни ойлап, 

креативті ойларды ортаға салатын,  алдына қойған мақсатына 

табандылықпен жете алатын баланың қалыптасуы қазіргі қоғамға 

қажет болып отыр. «Сен де бір кірпіш дҥниеге, кетігін тап та бар 

қалан» деп ақын  Абай жырлағандай, ҿзіне ҧнайтын іспен 

айналысатын, ҿз мамандығын жан-жақты жақсы меңгерген 

мамандарды даярлаудың іргетасын қалайтын да мектепалды даярлық 

сыныптарының мҧғалімдері. Бҧл білім беру салалары бойынша 

баланың іс-ҽрекетін  бақылап,саралау жҥргізіп жетелеудің,қолдау 

кҿрсетудің,сенімділік ҧялатудың  нҽтижесінде іске асады. 

               Мектепалды даярлық сыныбында жаңартылған білім беру 

мазмҧнын жҥзеге асыруды тиімді ету жауапкершілігі мектепалды 

даярлық мҧғалімдеріне жҥктеліп отыр. 

12 жылдық білім берудің ең алғашқы сатысында тҧрған балалардың 

бойындағы заман талабына сай рухани жҽне адамгершілік 

қҧндылықтарды дамытып қалыптастыру арқылы ҿмірге бейім баланы 

дайындау қажеттілігі туындап отыр.Сондықтан ғҧлама ғалым 

М.О.Ҽуезов айтқандай «Қай істің болсын ҿнуіне ҥш шарт бар: ең 

ҽуелі-ниет керек, одан соң –кҥш керек, одан соң-тҽртіп керек» екенін 

сезініп ҽрекет етсек мақсатқа жетеріміз анық. 
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                Мектепке дейінгі тҽрбие мен оқытудың мазмҧнын жаңартуда 

қол жеткізілген нҽтижелерден гҿрі, ҽрбір баланың ойлау, жасау, 

сезіну, бейнелеу жҽне эмоцияларын кҿрсету қабілеттерінің дамуы 

маңыздырақ болып табылады. Баланың оқуға деген қҧштарлығын 

ояту ҥшін оқу- процесін мектепке дейінгі тҽрбие мен оқытудың 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты бойынша қҧрастырылған 

бағдарламалар мен оқу жоспарларына сҽйкес жҥзеге асырылады. 

Мектепке дейінгі білім берудің ескі мазмҧннан жаңартылған 

мазмҧнының айырмашылығы -баланың шынайы белсенділігі, 

ересектермен бірлесе ҽрекет етуі, ҿзіндік оқуы, баланың 

қызығушылығы мен қажеттілігінің ескерілуінде. 

           Баланың бойында 4К моделі дамыған болса, бала ҥні 

тыңдалса,ҿз ойын ашық жеткізе алатын сенімді тҧлға дамиды. Ҽдіс-

тҽсілдер тиімді таңдалып, іс-ҽрекет барысында балаларды бақылау 

жан-жақты жҥргізіліп, тапсырмалар сараланып берілсе, бала-

тҽрбиеші-ата-ана арасында ынтымақтастық орнап  «тҧтас бала»  

бейнесін жасап шығарарымыз анық.  

                 Осы орайда Шымкент қаласы  Педагогикалық шеберлік 

орталығының басшылығы мен тренерлеріне алғысым шексіз.Ҽсіресе  

тренер Балтабаева Раушан Тҧрсынбайқызына ризашылығымды 

білдіргім келеді.  Ол - ҿте білімді ҧстаз, шыншыл ҽріптес,  ҿз 

ҧлтының, ана тіліміздің  нағыз жанашыры, мейірімді, адамгершілікті 

ту етіп ҧстаған ҧстаздардың  ҧстазы. Ол жҥргізген ҽрбір сабақ тек 

жаңа білімді меңгеру ғана емес, сонымен қатар жалпы педагогикалық 

ҽдіс-тҽсілдерді жан-жақты ҥйретумен жалғасты. 

 Осы орайда ҽріптестерімнің  педагогикалық шеберлік орталығының 

тренері Раушан Тҧрсынбайқызына  жазған хаттарынан ҥзінді 

келтіргім келіп отыр. 

         *Осы уақытқа дейін баланың тек білім алуына ғана кҿңіл 

бҿліппін. Ал ҿмірде қолдана алмайтынына, қиындықпен бетпе-бет 

келе алмайтынына назар аудармаппын. 

           *Балаға, ата-анаға тиімді кері байланыс беруді ҥйрендім. Оның 

қажеттілігін терең тҥсіндім. Осы курсқа келгеніме қуанып отырмын. 

           *Сіздің берген біліміңіздің арқасында мақсатқа сай белсенді 

оқу ҽдістерін ҥйрендім.Ҥлгілік оқу бағдарламасымен дҧрыс жҧмыс 

істеудің қаншалықты маңызды екенін білдім. 

           *Ҿмірге бейім баланы дайындау баспалдағында 4К моделінің 

қаншалықты маңызды екенін тҥсіндім.  

          *Сізге алғысым шексіз. Бізге берген біліміңізді ҥнемі кҥнделікті 

ҿмірмен байланыстырып, ҿте шебер, қазақтың бала тҽрбиесіндегі 

алатын орны бҿлек мысалдармен жеткізе білдіңіз. 

          *Маған сіздің байсалдылығыңыз, ҽрбір білім алушыларыңызға 

сабырмен берген біліміңіз, нҽтижеге жеткізу ҥшін аянбай еңбек 

еткеніңіз ҧнады. Сізден ҥлгі алдым.  

           *Раушан Тҧрсынбайқызы, сізге жҽне мҧғалімдердің алаңсыз 

білім алуына бар жағдайды жасап отырған Педагогикалық шеберлік 

орталығының басшысына, ҽкімшілігіне 

ҥлкен алғысымды білдіремін. 

         *Біз сізден тек білім алумен қатар бір-бірімізге қолдау кҿрсетуді, 

ҽдіс алмасуды, командада жҧмыс істеуді ҥйрендік, рухани азық 

алдық.Бір отбасының балаларындай бауыр басып қалыппын, 

қимастық сезімімді де білдіргім келеді. 

          *Келешекте мектепалды даярлық топтарына арналған курстар 

тағы да ҧйымдастырылып тҧрса деген тілегімді жеткізгім 

келеді.Алған ҽсерім керемет!  

            *Педагогикалық шеберлік орталығының басшысы  

Калгинбаева Жанар Сейтімбетовнаға, ҽкімшілігіне, тренерім 

Балтабекова Раушан Тҧрсынбайқызына, барлық ҽріптестеріме 

шынайы алғысымды білдіргім келеді. 

         *Кҿптеген отбасылық қиындықтарға қарамастан осы курсқа 

келгеніме қатты қуандым. Маған тренерімнің білімділігі, 

мейірімділігі, тапқырлығы, ҧйымдастыру қабілетінің жоғары деңгейде 

екендігі ҧнады. 

          *Бала ҥнін тыңдауды ҥйреттіңіз. Ҽр баланың жеке тҧлға ретінде 

ҿз ойын ашық айтуына ықпал жасап, қателік жасаса да ҿз қатесінен 

оңтайлы нҽтиже шығаруына қолдау кҿрсету  керек екен. 

           *Сізден жеке тҧлға ретінде кҿп нҽрсені ҥйрендім. Сіздің 

тобыңызда оқығаныма ризамын. Еңбегіңізге шығармашылық табыс, 

деніңізге саулық, тыңдаушыларыңыз кҿп болуын,  отбасыңызға 

амандық тілеймін. 

           *Тренерімнің маман ретіндегі шеберлігі мен ҧлтқа деген 

жанашырлығына тҽнті болдым. Болашақ ҧрпақтың қамын ойлайтын, 
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ҧлттық қҧндылықтарымызға баса назар аударатын ҧстаздар кҿп болса 

екен деймін. 

              

Бастауыш сыныптарда оқытудың әдіс-тәсілдері тиімді қолдану 

 
Тойлыбаева Жайна Мырзакуловна  

Тҥркістан облысы, Арыс қаласы  

Саналы елді-мекені  

«Қаражантақ» жалпы орта мектебі  

бастауыш сынып мҧғалімі 

 

Бастауыш мектеп - оқушы тҧлғасы мен санасының дамуы 

қуатты жҥретін, ерекше қҧнды қайталанбас кезең. Сондықтан 

бастауыш білім - ҥздіксіз білім берудің алғашқы басқышы, қиын да 

жауапты жҧмыс. Бастауыш мектеп балаға білім ғана беріп қоймай, 

оны жалпы дамыту, яғни сҿйлеу, оқу,қоршаған орта жҿнінде дҧрыс 

кҿзқарас қалыптастыру, жағдайларды объективті тҥрде бақылап, 

талдау жасауға ҥйрету, ойын дҧрыс айтуға, салыстыра білуге, 

дҽлелдеуге, сҿйлеу мҽдениетіне ҥйретеді. Оқушыларға білім жҥйесін 

терең ҽрі тиянақты беру ҥшін оқыту ҽдісін жетілдіру-ҽр ҧстаздың 

жеке міндеті. Оқушылардың сабақтағы қызығушылығы мен 

белсенділігін қалыптастырудың жолдары сан алуан. Біздің міндетіміз 

– оқушыларға білім беруде жаңа технологиялар мен жаңаша оқыту 

ҽдістерін тиімді қолдану, білім сапасын кҿтеру, жан-жақты дамыту. 

Жаңа технологиялар баланы тек ҥйретуші ғана емес ҿзіндік 

ой-пікірі бар, жан-жақты дамыған дара тҧлға дҽрежесіне дейін 

тҽрбиелеуді мҧрат тҧтады. Тҥрлі ҽдіс-тҽсілдерді пайдалану сабақтың 

нақты мҽнін терең ашуға кҿмектеседі. Оқушылардың барлығын 

сабаққа қатыстыруға мҥмкіндік туады. 

Оқушыларды ізденіске баулып ҿз бетімен жҧмыс істеуге 

ҥйретеді.Олардың қабілеттері, сҿз саптау еркіндігі, ҧйымшылдығы, 

шығармашылық белсенділігі артады. Бастауыш сынып оқушылары 

жаны жаңалыққа қҧмар, барлығын игеріп, білгілері келіп тҧрады. 

Сондықтан да жаңа технологияларды бастауыш 

сыныпқа пайдаланудың маңызы зор. Бҥгінде бастауыш мектептерде 

жиі қолданылып жҥрген технологиялардың бірі «Сын тҧрғысынан оқу 

мен жазуды дамыту» технологиясы. Сонымен қатар «Ойын арқылы 

оқыту» технологиясын бастауыш сынып мҧғалімдері жиі 

пайдаланады, себебі бастауыш сынып оқушыларын оқуға тек 

ойынмен ғана қызықтыруға болады. Ойын ойды қозғайды.Ойын – 

баланың интеллектуалдық ой-ҿрісін тереңдей тҥсуіне, 

шығармашылықпен ойлауына алып келеді, білім сапасын 

арттырады.Мысалы сабақ барысында оқушылардың білімін шыңдау 

ҥшін «Адасқан ҽріптер», «Қызық сҿздер», «Сҿзден сҿз тер», 

«Ғажайып шаршы» т.б.ойын элементтерін жиі қолданып отырамын. 

«Адасқан ҽріптер» ойыны. Мақсаты: Логикалық ойлау қабілеттерін 

жетілдіру. Ойын шарты:Берілген ҽріптердің орнын ауыстыра отырып, 

сҿз қҧрау. Мысалы: 

Қ, у, о,ы,ш – оқушы 

Т, п, і, к, а - (кітап) 

І, і, б, л, м- (білім) 

М, м, ғ, ҧ, а, л, і - (мҧғалім) 

 р, о,б   ( бор)                                         

қ, ы, а, з, қ  ( қазық) 

 а, ш, а, ғ  ( ағаш)                                   

а, л, а, д   ( дала) 

к, т, е, р, е, м, е    ( керемет)                 

«Қызық сҿздер» ойыны. Мақсаты: логикалық ойлау деңгейін 

жетілдіру, сҿз мағынасын тҥсіндіру. Ойын шарты: Мына сҿздердің 

ішінен солдан оңға қарай оқығанда жаңа сҿз шығатын сҿздердің теріп 

жазу. Сҿз мағынасын тусіндіру. 

Қолқанат Ішік Есек 

Тымақ Қыран Балта 

Нағашы Шҧлық Қысым 

Тҥс Балта Ҧршық 

Мысалы: Ішік – кіші 

Ҿз тҽжірибемде ҽр тҥрлі жаңа технологиялардың элементтерін 

қолдану арқылы оқушылардың білім сапасын арттыруға болатынына 

кҿзім жетті. 

Сабақты ҽр тҥрлі ҽдіс–тҽсілдерді қолданып,тҥрлендіріп ҿткізу 

оқушыларымыздың білімге ,оқып –ҥйренуге қҧштарлығын 

арттыратыны анық.«Қызығушылықты ояту» кезеңінде сҿзжҧмбақ 

шешу, «Мен бастайын, сен қоста», «Кім жылдам» ойынын, ал ҥй 

тапсырмасын тексеруде немесе ҿткенді пысықтауда «Ыстық 
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орындық» ҽдісін қолдану арқылы оқушылардың білімін тексеріп 

отырамын. «Мағыныны тану» кезеңінде, яғни жаңа тақырыппен 

таныстыруда "Кҿр, жаз, тексер" ҽдісін жиі ҧсынамын. Бҧл ҽдістің 

тиімділігі оқушылардың ойын, қиялын, есте сақтау дағдысын 

қалыптастырады. Бҧл ҽдістің мақсаты: есіктің сыртына жаңа сабақ 

тақырыбын ашатын мҽлімет жазылады. Оқушылар біртіндеп шығып, 

оқып,есте сақтап,келіп қағазға жазады, соңынан тексереді. Соңында 

жаңа сабақтың тақырыбы ашылады. Сабақтың қорытынды бҿлімі «Ой 

толғаныс» кезеңінде эссе жазу, «Синквейн» стратегиясы «бес жолды 

ҿлең» қҧрастыру, «Артық затты тап» ҽдіс-тҽсілдерін пайдаланамын. 

«Автор орындығы» ҽдісін шығармашылық жҧмыс орындау 

барысында жҥргізіп отырамын. Мысалы тақырыпқа сай ой 

шапшаңдығын, сҿз байлығын дамытуда ҿлең шумақтарын қҧрастыру, 

арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру. Сабақты тҥрлендіріп ҿткізу 

оқушылардың сабаққа деген ынта -жігерін арттырады. Оқушыны 

ҿз бетімен жҧмыс істеуге дағдыларын қалыптастыру белгілі бір бала 

бойында тҧрақтылық пайда болып, шығармашылықты тудырады. 

Қабілетті ҧштайды, дарынды оятады, нҽтижелі жеке тҧлға 

қалыптастырады. Сабақ барысында оқушылар «сҽйкестендіру», «Екі 

кҿпіршік» ҽдісі арқылы салыстыру, топтастыру, теріп жазу. 

Логикалық ойлауын дамытатын ойындар мен берілген тапсырмаларды 

шешу. Ҽңгіменің ҧқсастығын салыстыру,бҿліктерге бҿлу,ат қою 

сияқты ҿздігінен орындайтын тапсырманы да белсене орындайды. 

Ҧстаз қандай ҽдіс-тҽсілді қолданса да, мақсат біреу –ол 

оқушыларға тиянақтыда сапалы білім беру. 

«Бес саусақ» ҽдісі. 

1. «Бас бармақ» - басты мҽселе. Бҥгінгі сабақта ең қҧнды мҽселе не 

болды? 

2. «Балалы ҥйрек» - бірлесу. Қалай жҧмыс жасадым, кімге кҿмек 

бердім, кімді риза жасадым? 

3. «Ортан терек» - ойлану. Мен бҥгін білім мен тҽжірибе алдым? 

4. «Шылдыр шҥмек» - шынайылық. Сабақ маған ҧнады ма? Неліктен? 

5. «Кішкентай  бҿбек» - кҿңіл-кҥй ахуалы. Мен сабақта ҿзімді 

қалайша сезіндім? 

Бҧл ҽдісті сабақтың қорытынды бҿлімінде  кері байланыс жҥргізгенде 

тиімді. Ҿйткені бҥгінгі жасаған жҧмысына талдау жҥргізеді. Келесі 

жолы қандай ҿзгеріс енгіземін деп ойланады. 

Оқушылардың пҽнге деген қызығушылығын оятатын, 

олардың ой-ҿрісінің, ауызша жҽне жазбаша сҿйлеу қабілетінің 

дамуына дҽнекер болатын, ҿздігінен жҧмыс істеу дағдысын 

қалыптастыратын жҧмыс тҥрі-топтық жҧмыс. Мысалы постер қҧру 

сияқты топтық жҧмысты қолдану барысында оқушылар бір-бірімен 

пікір алмасады, дҽлелдейді , ҿз ойларын ортаға салады. Пікірлер 

алмасу кезінде нҽтижесінде оқу материалдарын жылдам жҽне 

жақсырақ игереді, қиындықтарды бірге шешеді. Сонымен бірге 

сабақтың ҧйымдастыру кезеңінен бастап қорытынды бҿліміне дейін 

диалогтық оқытуды қолдану балалардың тілін дамытуда кҿп кҿмегін 

тигізеді. Бҧл жҧмысты кҿбіне «НОУ ХАУ» ҽдісі арқылы ҿткізу ҿте 

тиімді, қызықты. 

Балалардың ойлау қабілетін дамытуда «алты ойшыл қалпақ» ҽдісі кең 

пайдаланылады. Сабақ барысында аталған ҽдіс-тҽсілдерді пайдалану 

оқушының бойында ҿз-ҿзіне сенімділік ҧялатады, ҿзге балаға қарап 

бой тҥзеуге ҧмтылады, ҿзгені ҥйрете отырып, ҿзі кҿп нҽрсені 

ҥйренеді,кҿшбасшылық қабілеттері қалыптасады. Қазіргі заман 

талабына сай ҿсіп келе жатқан жеткіншек жаңаша кҿзқарасқа тым 

жақын. Сондықтан оқушы қызығушылығын арттыру ҥшін тҥрлі ҽдіс-

тҽсілдерді қолданғанымыз жҿн. Қандай технологияны пайдаланған 

кезде де оқушының белсенділігі, мақсатқа ҧмтылуы, ақпаратты ҿзі 

іздеп табуы, шапшағаңдығы мен еркіндігі, шығармашылдығы, кҿңіл-

кҥйінің кҿтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі. 

Қорыта келе айтарым,білім беру жҥйесінің ең маңызды да кҥрделі 

сатысы – бастауыш сынып, сондықтан осы жаңа технологияларды 

пайдалана отырып, бастауыш сыныптарда білім сапасын кҿтеру 

білімнің басты негізі болып табылады. 

«Алдыңа ҧлы мақсат қойсаң, ҧлылыққа жетесің» деп данышпан 

ақындарымыз айтпақшы, пҽнге қызықтыра отырып, білім қорын 

кеңейту ҥшін мҧғалім аянбай еңбек ету керек деп ойлаймын. 

 
Пайдаланған әдебиеттер 

 

1.Бастауыш мектеп журналы 2009 №4,6 

2.Бастауыш мектеп журналы 2014 №3 

3.Бастауыш сыныптарға арналған ойындар дидактикалық қҧрал 
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Ағылшын тілі сабағында диалогтік оқытудың тиімділігі 

 
Джумабаева Самал Кожагелдиевна 

Тҥркістан облысы, Арыс қаласы  

Саналы елді-мекені  

«Қаражантақ» жалпы орта мектебі  

ағылшын тілі пҽні мҧғалімі,  

мектеп директорының оқу ісі  

жҿніндегі орынбасары 

 
           Жеке тҧлғалықтың мҽні оның қажеттілігі мен қызығушылығын 

қанағаттандыруға, баланың ҿзіне ғана тҽн тҧлғалық сапаларын, 

ҿзіндік даму реакциясын анықтау, мҧғалім пен оқушы, оқушы мен 

оқушы арасындағы ҿзіндік қарым – қатынасты қалыптастыру - бҥгінгі 

кҥннің талабы болып отыр. К. Ушинский «Мҧғалім - ҿзінің білімін 

ҥздіксіз кҿтеріп отырғанда ғана мҧғалім. Оқуды, ізденуді 

тоқтатысымен оның мҧғалімділігі жойылады»,- деген даналығында. 

Сондықтан ҽрбір ҧстаз білім беру барысында ҥздіксіз ізденуде болуы 

шарт. Мҧғалімдерге арналған нҧсқаулықта (Strong, Ward &Grant, 

2011) атап кҿрсеткендей, мектеп жҧмысы мен оқушы жетістіктерін 

ҿрістетудегі негізгі тҧлға – мҧғалім болуы керек [МАН, 9 - бет]. 

Екінші кезең - «Мектептегі тҽжірибе» кезеңінде зерттеу 

тақырыбымды «Ағылшын тілі пҽніндегі диалогтік оқытудың 

тиімділігі» деп алып, Диалогтік оқыту ҽдісін қолдана отырып, 

ағылшын тілі пҽніндегі тиімділігін анықтау мақсатын кҿздедім. Осы 

мақсат негізінде орта мерзімді жоспар негізінде қысқа мерзімді 

жоспар қҧрып, диалогтік ҽдіс - тҽсіл арқылы ынтымақтастықпен 

топтық жҧмыс жасауға ҥйретуді, сын тҧрғысынан ойлау арқылы 

ойлау қабілеттерін арттыруды міндеттедім. басты міндеттер болып 

табылды. Болжам: «Егер ағылшын тілі сабағына диалогтік оқытуды 

енгізетін болсақ, онда оқушылардың сҿздік қоры молайып, пҽнге 

қызығушылықтары артады. Ҿйткені, Мерсер мен Литлтон зерттеуінде 

«диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар, 

олардың білім деңгейінің ҿсуіне ҥлес қосады»деп тҧжырым жасаған. 

Сондықтан «Ағылшын тілі пҽніндегі диалогтік оқытудың тиімділігі» 

мақсатындағы міндеттерім: 

- Диалогтік оқытудың тиімділігін анықтау мақсатында ҽріптестермен 

іс - тҽжірибе алмасу; 

- Диалогтік оқыту ҽдісінің тиімді жолдарын анықтау мақсатында 

жҧмыстар жҥргізу; 

- Оқушылардың іс - ҽрекетін зерттеу. Осы мақсат - міндет негізінде 

кҥтілетін нҽтиже: «Диалогтік оқытудың ағылшын тілі пҽнінде тиімді 

жолдары анықталады.»деп кҥтілетін нҽтижені анықтап алдым. 

Шeтeлдiк ғaлымдaрдың зeрттeу нҽтижесiндe кҥндeлiкті сaбaқтa 

қoлдaнылaтын «диaлoгтiк oқытy» мoдyлiнiң мaңызы зор тaбыстaрғa 

жeткiзeтiнiн дҽлeлдeгeн. Мысaлы, Мepcep мен Литлтoн (2007) ҿз 

eңбeктepіндe диaлoг caбaқтa oқушылaрдың қызығyшылығын 

apттыpyмeн қaтap, oлapдың бiлiм дeңгeйiнiң ҿсуiнe дe ҥлeс 

қoсaтындығын aтaп кҿрсeтeдi. Выгoтскийдiң oқытy мoдeлi oқyшы 

диaлoг қҧрy нҽтижeсiндe бiлiм aлaды дeп жopaмaлдaйды. Сoндықтaн, 

oқyшының бiлiм дeңгeйiн дaмытyға ҽлeумeттiк кҿмeк кҿрсeтyдe 

мҧғaлiмнiң рҿлi epeкшe. Oқyшылaрдың кҿбiрeк бiлeтiн бaсқa 

aдaмдaрмeн, бҧл рҿлдeрдe сыныптaстaры мен мҧғaлiмдeр бoлyы 

мҥмкiн, диaлoг жҥргiзy мҥмкiндiгi бoлғaн жaғдaйдa, oқытy жеңіл 

болмақ. Талданатын идеялар оқушы тҥсінігінің нақты бҿлігі 

бoлмaғaнымeн, ЖAДA aяcындa қapacтыpылғaндықтaн oқытy тaбыcты 

бoлмaқ [МAH, 98 - бет]. Мен 4-сыныпта ҿткен сабақта оқушыларды 5 

оқушыдан 10 оқушыны екі топқа бҿлу арқылы ҿткіздім. Онда шет тілі 

болғандықтан міндетті тҥрде тіл ҥйрену ҥшін тақырыптық диалогтар 

беріледі. Сол диалогты оқушылар оқып, ҿз бетімен оқып, тҥсініп, 

аударуға жҽне ҿз ойларын еркін жеткізуге бағытталған жаттығулар 

орындады. Т.Аяпованың «Ағылшын тілі» оқулығының соңғы 

тараулары бойынша «Астанаға барғым келеді», «Каникулда қай жаққа 

барғың келеді?», «Каникулды қалай ҿткізгің келеді?» тақырыптары 

бойынша сабақ ҿткізгенде «Астана қандай қала?», «Кім Астанада 

болды?», "Кім Астанаға барғысы келеді?" деген сҧрақпен бастадым. 

Оқушылар бар мҥмкіндігінше жауап берді. Топтастыру стратегиясы 

бойынша «Астана» сҿзі жазылған ментальді карта арқылы екі топқа 

бҿлінген оқушыларға «қандай ассосация береді соны жазыңдар» деп 

жазғыздым. Олар ментальді карта жасауда «Ҽдемі қала, жаңа қала, 

Елорда, Хан шатыр, Байтерек, Пирамида» деген сҿздерді қамтыған. 

Осы ментальді карта толтырып болғаннан кейін осы сҿздерді 

ағылшын тілінде айтайық деп сҿйлеуге жетеледім. Оқушылар екі 
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топта осы сҿздерді ағылшын тіліне аударып, ағылшын тілінде «Astana 

is the capital of Kazakhstan», «Astana is new city», «Аstana is the modern 

city», «The Monument of Baiterek is new builbing» деген сҿйлемдерді 

қҧрады. 

Қорыта келе, ҽңгімелесу пҽрменді қҧрал болып табылады, оның 

кҿмегімен мҧғалім оқушылардың оқу ҥдерісін қолдай жҽне дамыта 

алады. Сыныпта диалогті пайдалану арқылы мҧғалімдер 

оқушылардың білім сапасына ерекше оң ҽсер ете алады. 

Оқушылардың білімі мен ойлау қабілетін зерттеуге шынайы ҧмтылу 

оқу ҥдерісіне барынша қызықтыру ҥшін ынталандыру болып 

табылады. Диалогтік идея тҽсіліне сҽйкес, сауалнама мен топтық 

жҧмыс оқушылардың оқуын жақсартуға қабілетті. Сҧрақ қою арқылы 

мҧғалім:  

-оқушыларды тақырып бойынша жҽне сындарлы сҿйлеуге 

ынталандырады. 

-оқушылардың шынайы қызығушылығы мен сезімдерін анықтайды. 

-білімге қҧштарлықты дамытады жҽне зерттеуге ынталандырады. 

-оқушыларға білімін қалыптастыруға жҽне вербалдандыруға 

кҿмектеседі. 

-оқушылардың сыни тҧрғыдан ойлауына ықпал етеді. 

-оқушыларға сыни тҧрғыдан ойлауға кҿмектеседі. 

-оқушылардың бір-бірінен ҥйренуіне, басқа оқушылардың идеяларын 

қҧрметтеуіне жҽне бағалауына ықпал етеді.[4] Мҧғалімдер сабақ 

барысында сауалнама тҥріндегі кері байланыс ҽдісін қолданады жҽне 

сабақ барысында кҿптеген сҧрақтар қояды. Ҿткізген сабақтарымда 

сынып оқушыларының ҿзара білімін дамыту мақсатында бірлескен 

сҧхбатынан: оқушылар бірін-бірі оқытады, пікірлеседі, ой бҿліседі, 

ҽңгімелеседі. Бҧның бҽрі де диалогтық оқыту ҽдістері негізінде жҥзеге 

асып отырады. Оқушылардың тілдік қорын молайтуға, білім деңгейін 

кҿрсете алуына, білімін ҽділ бағалауына оң ҽсерін тигізетініне сенімім 

мол. Жаңаша ізденіс, жаңаша кҿзқарас жалғасын тауып, ел ертеңі 

келешек ҧрпақтың білім алудағы жетістікке жету жолында нҽтижелі 

еңбек ететініме сенімдімін. 
 

 

Жаңартылған білім беру мазмҧны аясында қашықтан қазақ тілі 

мен әдебиетін оқтудың ерекшеліктері 

 
Жуандыкова Дана Арыстанбековна 

Шымкент қалалық білім  

басқармасына қарасты  

Саттар Ерубаев атындағы 

№24 IT мектеп-лицейдің 

қазақ тілі мен әдебиеті пән мҧғалімі  

 
    Қашықтықтан оқыту дегеніміз – оқушы мен мен 

мҧғалім  алыстан немесе толық емес жанама ҿзара іс-қимылы кезінде 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды жҽне 

телекоммуникациялық қҧралдарды қолдана отырып жҥзеге 

асырылатын оқыту. 

   Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқытушының негізгі 

міндеті білім алушының орындалатын ҿз бетінше жҧмысын басқару 

болып табылады:  

1. туындайтын мҽселелерді қарастыру;  

2. мақсат пен міндеттерді қою;  

3. білім, тҽжірибелерді беру;  

4. білім алушылардың арасында ҿзара байланысты ҧйымдастыру;  

5. ҧйымдастыру қызметі;  

6. оқу процесін бақылау 

  Бҥгінгі білім беру жҥйесінің ерекшелігі - білім алушының қандай да 

бір іс-ҽрекетке қҧзіреттілігін дамыту, арттыру, қалыптастыру. Біздің 

еліміз ғылыми - техникалық прогрестің негізгі белгісі  қоғамды 

ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне келіп отыр. Білім беру 

жҥйесінде ақпараттық жҽне телекоммуникациялық технологияны 

дамытудың тиімді қҧрылымы – білім порталдары болып табылады. 

Порталдың негізгі міндеті жоғары технологиялы оқу процесінің 

қолдауы арқылы бірыңғай білімді ақпараттандыру ортасын дамуына 

ҿз ҥлесін қосу 

 Еліміздегі тҿтенше жағдай кезінде біз  қашықтықтан қалай 

оқытамыз? Платформалардың тиімдісін қалай пайдалану керек? 

Тапсырма қалай берілуі керек?-деген сҧрақтар бҽріміздің кҿкейімізде 
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болды. Білімленд, Дарын онлайн, платформаларын пайдаланып,  

баланың жасына сай, шағын, бірақ қызығушылығын тҿмендететін ҿте 

жеңіл болмайтын электронды мҽліметтерді лайықтап беру 

керек.  Оқушыға қойылатын талаптар жеңілдегенімен жауапкершілік 

тҿмендемеуі керек. Ҽр мҧғалім ҿзінің шҽкіртінің ҽлеуметтік жағдайын 

жҽне интелектуалдық деңгейін білуі шарт. Кейде оқушы шамасы 

келіп тҧрған тапсырманың жартысын ғана орындап жібереді. Ондайға 

жол бермеуіміз керек. Сонда ғана білімнің сапасын жоғалтпаймыз.  

  Теледидар арқылы  («Балапан», «Ел Арна», «Қазақстан» 

телеарналары) сабақ ҿту–жаңа формат. Цифрлық арнайы интернет-

платформалары арқылы ҿткізілетін сабақтар оқушыларға ҿткен 

сабақты немесе бҧрын талқыланған тақырыпты қайта қарауға, сондай-

ақ, онлайн-сабақ ҿткізуге, кері байланыс орнатуға, жеке-дара оқыту 

мен тапсырмаларды орындауға, тестілеу жҧмыстарын ҿткізуге жҽне 

алған білімдерін бағалауға зор мҥмкіндік береді. Сонымен қатар, 

оқушылар барлық керек ақпаратты жҽне платформаларды тегін 

пайдалана алады. 

   Біз оқушының білімін, біліктілігін, дағдысын бағалаудан оның 

қҧзыреттілік қасиетінің қалыптасуын бағалауымыз керек, қазір 

оқушылардың білімділігі ғана басты рҿлде емес, басты рҿлде 

оқушының қҧзыреттілігін, оның жеке тҧлғалық қасиеттерін дамыту, 

қоршаған ортамен дҧрыс қарым-қатынас жасау, ҿзін-ҿзі дамыту, 

ҿзіндік білімін кҿтеру сияқты мақсаттар қойылған. Сол себептен 

оқытуға деген кҿзқарас ҿзгеріп отыр, оқыту нҽтижесін бағалауда да 

жаңа бағытқа ие болуда. 

   Қазіргі кезде қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне кҿшіп келеді, бҧл 

кезең ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған 

байланысты барлық ақпараттық - коммуникативтік технологиялар 

педагогтер қызметінің барлық салаларына кірігіп, оның табиғи 

ортасына айналып отыр.Жаңартылған мазмҧнда білім беру – уақыт 

талабы. Бҧл бағдарламаның мақсаты – жаһандану заманында ҿзіндік 

кҿзқарасы бар, пікірін еркін жеткізе алатын, мҽселені ҿзі анықтап, оны 

шешудің жолдарын ҿзі таба алатын, алған білімдерін ҿмірде қолдана 

білетін, бҽсекеге қабілетті жеке тҧлға тҽрбиелеу. Осы ҧлы мақсатты 

жҥзеге асыруда  мҧғалімге артылар міндет ауыр. Оның ішінде қазақ 

тілі мен ҽдебиеті пҽні мҧғалімдерінің  жауапкершілігі  мол.  

     Ҽр пҽннің оқытылуының ҿз мақсат-міндеті, ерекшелігі бар. 

Сонымен қатар,  қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽнінің ҧлт тҽрбиелеудегі 

орны ерекше. Ҧлттық қҧндылықтарды бойына сіңіріп, ҧлттық 

болмысымызды сақтап қалу – басты мҽселе. Мҧның барлығы қазақ 

тілі мен ҽдебиеті пҽні арқылы жҥзеге асады. Қашықтан сабақ ҿту 

барысында ҧлттық қҧндылықтарымызға немқҧрайлы қарау емес, 

керісінше жаңа дҥниелерді бҧрынғы білімдерімізбен ҧштастыра 

отырып қолдану керек. Жаңа терминдерді, жаңа ҧғымдарды, жаңа 

ҽдіс- тҽсілдерді орынды қолдана білуіміз керек. Санына емес, 

сапасына қарау керек. Қай ҽдіс-тҽсілді қолдансақ та, ол сабақ 

мақсатына жету мен нҽтижеге бағыттау арқылы қҧндылықтарымызды 

оқушы бойына сіңіре білуі керек. Бҧған дҽлел ретінде Ахмет 

Байтҧрсыновтың 1928 жылы Қызылорда қаласында басылып шыққан 

«Тіл жҧмсар» ҽдістемелік еңбегінде: «Бала білімді тәжірибе арқылы 

ҿздігінен алу керек. Мҧғалімнің қызметі ӛздігінен алатын...білімнің 

ҧзақ жолы ҥшін...баланы әліне шағындап беру мен бетін белгілеген 

мақсатқа қарай тҥзетіп отыру», -деген.  Қазіргі жаңартылған 

бағдарламада айтылатын  «ӛздігінен білім алу», «тәжірибеде жасау», 

«деңгейлеп оқыту», «мақсатқа сәйкес  жҧмыс істеу»  мҽселелерінің 

бҽрі қашықтан оқытуға бағытталып тҧр. 

    Жҥсіпбек Аймауытов: «Бала  ҽуелі тҽжірибеге талпынған нҽрсемен 

танысып, сонан кейін сол нҽрсе туралы тыңдасын, оқысын,  сӛйлесін, 

жазсын, тілге ҥйренсін», -дейді. Жаңартылған білім мазмҧнында 

қазақ тілін оқытуда оқушы  бойына қалыптастыруға міндетті  бҧл тҿрт 

тілдік дағды қашықтан оқытуда да «оқылым, тыңдалым, айтылым,  

жазылым» қлданылады.  

    Қорытындылай келе, жаңалыққа ҥрке қарамай, ескіні есте ҧстай 

отырып, қашықтан оқыту кезінде де жаңа ҽдіс-тҽсілдерді пҽннің 

мақсатына, ҧлттық менталитетімізге, оқушы ерекшелігіне 

сҽйкестендіре отырып тиімді пайдану арқылы оқушы бойына ҧлттық 

қҧндылықтарымызды сіңіре отырып білім беру мҧғалім шеберлігіне 

байланысты. Қашықтан оқытсақ та біздің пҽнімізден қазақ тілі мен 
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ҽдебиетінің иісі аңқып, білім алып отырған оқушы бойында 

патриоттық сезімі тулап  тҧруы  қажет! 
 

Бӛлім бойынша жиынтық бағалауды тиімді ҧйымдастыру 

жолдары 

 

Бақберген Әлия Сапарбайқызы 

№ 78 жалпы орта білім беретін мектебі 

Шымкент қаласы 

 

"Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ, 

ал біліктілік сол білімді іске асыра білу дағдысы― 

А. Байтҧрсынов 

 

    Тҽуелсіз елдің негізгі тірегі - білімді ҧрпақ. Білімдінің алға 

тҥсіп, бҽйгеден озып келетін заманы енді туды. 

    Мемлекет болашағының кепілі- жастарға білім мен тҽрбие 

беру мҽселесінен ҿткір мҽселе жоқ екені белгілі. Қазақтың кемел 

талантты ҧлы ҧстазы Ахмет Байтҧрсынов: «Елді тҥзетуді бала 

оқыту ісін тҥзетуден бастау керек», -деген.  

     Біз Кеңес Ҥкіметі кезінен бастау алған оқьггудың дҽстҥрлі 

тҥрін осы кҥнге дейін басшылыққа алып келдік. Ол ҿз кезегінде 

жҥмыс нҽтижесін де берген. Елімізде қаншама зиялы қауым, 

білікті мамандар мен басшылар, қызметкерлер, инженер мен 

экономист, дҽрігер мен педагогтар жҽне т.б. тҥлғаларды 

оқытудың дҽстҥрлі ҽдістерімен дайындаған болатын. Енді Еліміз 

егемендік алып дамыған, прогресшіл елдердің қатарынан кҿріну 

ҥшін білім сапасына да зор кҿңіл бҿліп, жастарды болашақ 

жоғары квалификациялық маман ретінде қалыптасуына ықпал 

етуіміз керек. Қазіргі кезде тҥлғаны жан-жақты білімді, 

ізденімпаз, ойы ҧшқыр, саналы, зерек, жауапкершілігі зор, қоғам 

талаптарын қанағаттандыратындай етіп қалыптастыру ең 

маңызды мҽселелердің бірі болып отыр. Оны шешу ҥшін білім 

берудің мазмҧнын жаңартып, бағалаудың инновациялық (жаңа) 

жҽне озық ҽдіс-тҽсілдерін тиімді  пайдалану керек. Сол себепті 

білім беруді мектептен бастап, оқушыларды ҿз бетінше білім 

іздеуге дағдыландыруымыз абзал.  

      Еліміздің ертеңі жас ҧрпақтың қолында екені аян.Сондықтан 

да қазіргі таңдағы білім саласының даму кҿшінен қалмай 

ілгерілеу басты мақсатымыз. Сол кҿшке ілесе алмасақ — бізге 

сын.  

   Осы орайда ҧлы педагог Ушинскийдің «Бала-балқытылған 

алтын» деген қанатты сҿзі бірден ойға тҥседі. Балаға қалай бағыт 

берсең, солай ҿседі. Сондықтан баланың бойындағы жақсы 

қасиеттердің болуына, оның жан-жақты дамуына жҽне баладан 

рухани бай тҧлға қалыптастыра білу басты міндетіміз. Оқытудағы 

жаңа тҽсілдерді пайдалана отырып, оқушы бойында ҿзіне деген 

сенімділік пен жауапкершіліктерді дамыту керек. Қазіргі кезде 

заман талабына сай қоғам ҿмірінің жаңа сапасының негізін 

қҧрайтын жан-жақты білімді, жоғары мҽдениетті, бҽсекеге 

қабілеті мол тҧлға қажет. Ондай тҧлға жалпы орта білім беру 

арқылы, немесе мектеп арқылы даярланады. 

    ХХІ ғасыр талаптарына сҽйкес мектеп оқушылары бҥгінгі 

заманда жҽне келешекте қол жетімді табысқа жетуі ҥшін, 

бҧрынғыдан да анағҧрлым  дағдыларды меңгеруін қажет етеді. 

Сондықтан қазіргі таңда білім беру жҥйесіндегі ҿзгерістердің 

бірі-жаңартылған білім беру мазмҧнына кҿше отырып білім беру 

мазмҧнының ажырамас бҿлігі білім алушылардың оқу нҽтижелері 

жетістігін бағалауды тиімді жҥргізе білу. 

       Қай кезеңде де жҧмыстың нҽтжесін бағалап отыру табысқа 

жеткізері сҿзсіз. Интеллект табиғатын тҥсіндіруде ҿз зерттеулерін 

ҧсынған шетелдік ғалымдардың бірі Дж. Гилфордтың 

қҧрылымдық модельінде де « Бағалау - берілген жағдайлардың 

дҧрыстығын талдау»- деп кҿрсеткен, сондықтан да Лев 

Выготский айтқандай, баланың  білім алуын жайлы ету ҥшін 

қажет болып табылатын  жауапты реакция мен мадақтауды жҽне 

бағалауды ізгілендіру маңызды процесс болмақ. 

      Жаңартылған білім беру мазмҧнында бағалау жҥйесі де 

тҥбегейлі ҿзгеріске ҧшырап,білім алушылардың оқу жетістігін 

айқындауда критериалды бағалау жҥйесі қолданылады. Бҧл 

бағалау тҥрлері баланың жан-жақты ізденуіне ынтасын 

арттырады. Критериялық бағалау жҥйесі Филиппин, Сингапур, 

Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде 

пайдаланылады.  
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      Критериалды бағалау жҥйесі бҧрыңғы дҽстҥрлі бағалауға 

қарағанда қалыптастырушы жҽне жиынтық бағалау болып 

ерекшеленеді. Критериалды бағалау мҧғалімдер мен оқушылар 

жҽне ата-аналарға да ҿте тиімді бағалау тҥрі, ҿйткені мҧғалім 

ҥшін — сапалы нҽтижеге ҽкелетін критерийлер қҧрастыруға, ҿз 

іс-ҽрекетін саралап жҽне болашаққа жоспарлай алатын 

мҽліметтер алуға т.б., оқушылар ҥшін — табысқа жетелейтін 

бағалау критерийлерін тҥсінуге, ҿзін жҽне ҿзгелерді бағалау 

арқылы кері байланысқа тҥсіп, тҥсінбегенін тҥзетуге мҥмкіндік 

алады, сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, ҿзінің білімін 

кҿрсетуге т.б., ата-аналар ҥшін — оның оқуындағы 

табыстылықты бақылауға, оқуына қолдау кҿрсету ҥшін бағыт 

алуына мҥмкіндік туғызады. 

      Дҽстҥрлі бағалаудан бҥгінгі бағалаудың ерекшелігі тек 

мҧғалім тарапынан ғана жҥзеге асырылмай,оқушылардың ҿзін-ҿзі 

жҽне бірін-бірі бағалау ҥрдісіне ауысқанында.  

       Бҧдан келіп: «Бағалаудың дҧрыс-дҧрыс еместігін оқушы 

қайдан біледі?»- деген сҧрақ туады. Сондықтан дҧрыс бағалау 

жҥргізу ҥшін оқушы ҿз білімін қандай да бір ҥлгі ,эталондармен 

салыстыруы керек.Басқаша айтқанда, эталондардың 

критерийлерін нақты кҿрсету керек. 

Анық қҧрастырылған бағалау критерийлерінің кҿмегімен 

мҧғалім де, білім алушы да: 

 • Білім алушы оқытудың қай сатысында?   

• Олар білім алуда неге талпынады?  

• Бҧған жетуге кҿмектесу ҥшін не істеу керек? екенін тҥсінеді.  

Критериалды бағалау жҥйесінің мақсаты: 

 бағалау критерийлерінің негізінде білім алушылардың оқу 

жетістіктері туралы шынайы ақпарат алу жҽне оқу ҥдерісін 

жетілдіре тҥсу ҥшін оны барлық қатысушыларға ҧсыну.    

Критериалды бағалау жҥйесінің міндеттері:  

1. Оқу ҥдерісінде бағалаудың қызметі мен мҥмкіндіктері аясын 

кеңейту;  

2. Жҥйелі кері байланыс орнату арқылы білім алушылардың ҿзін-

ҿзі ҥнемі жетілдіріп отыруына жағдай жасау;   

3. Бірыңғай стандарттарды, сапалы бағалау қҧралдарын, 

механизмдерін қалыптастыруға кҿмектесу;  

4. Қолжетімді, нақты, ҥздіксіз:    

– білім алушыларға олардың оқу сапасы туралы;  

– мҧғалімдерге білім алушылардың ілгерілеуі туралы;  

– ата-аналарға оқу нҽтижелерінің деңгейлері туралы;  

 – басқару органдарына ҧсынылған білім беру қызметінің сапасы 

туралы. 

 

КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ ҚҦРЫЛЫМЫ 

      

Критериалды бағалау тҥрлері

Қалыптастырушы бағалау – оқушы 

мен мҧғалім арасындағы кері байланысты 

қамтамасыз етеді, оқу ҥдерісін балл жҽне баға 

қоймай – ақ дер кезінде тҥзетуге мҥмкіндік 

береді жҽне мҧғалім ҥздіксіз ҿткізіп отырады. 

Жиынтық бағалау – белгілі бір оқу 

кезеңі (тоқсан, триместр, оқу жылы, 

орта білім беру деңгейі) аяқталағанда 

оқу бағдарламасындағы бҿлімдер/ортақ 

тақырыптар бойынша балл жҽне баға 

қою арқылы ҿткізіледі

Тоқсандық жиынтық 
бағалау

Әр тоқсанды аяқтаған кезде 
мұғалім өткізеді

Бөлім/ортақ 
тақырыптар бойынша 

жиынтық бағалау
Әр тоқсанда мұғалім 2-3 рет 

өткізеді

Тоқсан қорытындысы бойынша баға

Оқу жылы қорытындысы бойынша баға  
 

     Қалыптастырушы бағалау оқу ҥдерісінің ажырамас бір 

бҿлігі болып табылады, тоқсан барысында мҧғалім тарапынан 

жҥйелі ҿткізіліп отырады. Қалыптастырушы бағалауда баға, балл 

қойылмайды, мҧғалім мен білім алушы арасында ҥздіксіз кері 

байланыс қамтамасыз етіледі. Қалыптастырушы бағалау кезінде 

білім алушылардың қателесуге, оны тҥзетуге қҧқығы бар. Бҧл 

білім алушылардың мҥмкіндігін анықтауға, қиыншылығын 

табуға, оң нҽтижеге қол жеткізуіне кҿмектесуге, дер кезінде оқу 

ҥдерісін тҥзетуге мҥмкіндік береді. 

     Жиынтық бағалау мҧғалімдерге, білім алушылар мен ата-

аналарға ҧсыну ҥшін оқу бағдарламасындағы бҿлім/ортақ 

тақырыптар бойынша балл, баға қою арқылы белгілі бір оқу 

кезеңі (тоқсан/триместр, оқу жылы, орта білім беру деңгейі) 

аяқталғанда ҿткізіледі. Бҧл белгілі бір кезеңде оқу бағдарламасы 

мазмҧнын меңгеру деңгейін анықтауға, тіркеуге мҥмкіндік береді. 
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Қалыптастырушы жҽне жиынтық бағалау нҽтижелерін 

мҧғалімдер оқу ҥдерісін жоспарлау, рефлексия жасау ҿзінің 

оқыту тҽжірибесін жетілдіру ҥшін қолданады. 

      

      Бҿлім бойынша жиынтық бағалаудың нҽтижесі бойынша 

білім алушыларға тоқсандық баға қою кезінде есепке алынатын 

балдар қойылады. Бҿлім/ортақ тақырыптар бойынша жиынтық 

бағалау тапсырмалары оқу мақсаттарына, бағалау критерийлеріне 

сҽйкес қҧрастырылады. Жиынтық бағалауға қатысты ҽдістемелік 

ҧсыныста бҿлім/ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалауды 

ҿткізудің тапсырмалар ҥлгілері берілген. Бҿлім/ ортақ 

тақырыптар бойынша жиынтық бағалаудың ҽдістері, 

тапсырмалары анықталады, оны мҧғалім ҿз бетінше қҧрастырады.  

 Бӛлім/ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалауды 

жоспарлау және ҧйымдастыру  
Бҿлім/ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалауды 

ҧйымдастыру,  жоспарлау бекітілген критериалды бағалауды 

ҿткізу тҽртібіне сҽйкес жҥргізіледі. Бҿлім/ортақ тақырыптар 

бойынша жиынтық бағалаудың рҽсімдер саны жиынтық бағалауға 

қатысты ҽдістемелік ҧсыныста берілген:  

• жаратылыстану-ғылыми пҽндер – бҿлім бойынша;  

• ҽлеуметтік-гуманитарлық пҽндер – ортақ тақырыптар бойынша;  

• тілдік пҽндер – сҿйлеу ҽрекетінің тҥрлері бойынша: тыңдалым 

мен айтылым, оқылым мен жазылым бойынша анықталады.  

     Оқу бағдарламасында кҿрсетілген оқу мақсаттары ҿтілген 

бҿлім немесе ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалаудың 

рҽсімдер мазмҧнын анықтауға мҥмкіндік береді. Бҿлім немесе 

ортақ тақырыптардағы бағалауға жататын оқу мақсаттарының 

саны  пҽндерге байланысты ҽр тҥрлі болуы мҥмкін. 

    Бҥгінгі таңда оқушы білімін критериалды жҥйе бойынша 

бағалаудың ҿміршеңдігі мен ҧтымдылығы дҽлелденіп отыр. Осы 

орайда қазіргі таңдағы  

3-сынып оқушыларымен жаңа білім беру мазмҧнындағы 

бағдарламасы бойынша жҧмыс жасап отырған бір жылдық іс-

тҽжірибемде кҥнделікті сабақта қалыптастырушы бағалауды 

жҥйелі ҿткізу баланың ынтасын оятып, ҿзара бҽсекелестік 

қабілетін арттырғанына кҿзім жетті. Сонымен қатар бҿлім 

бойынша жиынтық бағалау -тоқсандық жиынтық бағалаудың 

нҽтижелі,сапалы болуының баспалдағы екенін байқадым. 

Жиынтық бағалау тоқсан соңындағы  

оқушы білімінің жетістігін саралайтын жҧмыс, ендеше осы 

жҧмыстың бастауы бҿлім бойынша жиынтық  бағалауда 

қаланады. 

Бҿлім/ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау 

тапсырмаларын қҧрастыру кезінде мҧғалім жиынтық бағалауға 

қатысты ҽдістемелік ҧсыныста кҿрсетілген ҥлгілерді қолдануына 

болады. Одан басқа, мҧғалімге келесі алгоритмдерге сҽйкес ҿз 

бетінше бағалау қҧралдарын қҧрастыру ҧсынылады : 

 1. оқу бағдарламасы, бҿлім/ортақ тақырыптар бойынша оқу 

мақсаттарын меңгеру;  

 2. жиынтық бағалауда тексерілетін оқу мақсаттарына сҽйкес 

бағалау критерийлерін анықтау, ойлау дағдыларының 

деңгейлерімен сҽйкестендіру;  

3. ойлау дағдыларының деңгейлеріне сҽйкес келетін тексерілетін 

критерийлердің, оқу мақсаттарының мазмҧнын қамтитын бір 

немесе бірнеше тапсырмалар дайындау;  

4. ҽр тапсырмаға дескрипторлар қҧрастыру;  

5. білім алушыларға, олардың ата-аналарына жиынтық бағалау 

нҽтижелерін ҧсыну ҥшін бҿлім/ортақ тақырыптар бойынша 

жиынтық бағалауға рубрикалар қҧрастыру (бағалау 

критерийлерінің деңгейлерге сҽйкестігін сипаттау).  

Осылайша мҧғалім бҿлім немесе ортақ тақырыптар бойынша 

жиынтық бағалауды жоспарлау кезінде оқу мақсаттарының 

негізгілерін кҿрсететін, ойлау дағдыларының деңгейлеріне сҽйкес 

екенін белгілейтін бағалау критерийлерін анықтайды. 

        Менің  қазіргі таңдағы жҧмыс жасап отырған сыныбым 

білім саласындағы жаңа ҿзгерістерге алғаш қадам басқан 

тҥлектердің бірі, сондықтанда мен сынып оқушыларымен жҧмыс 

жҥргізе бастағанымда оқушылардың білім жетістігін тиімді ҽрі 

ҽділ бағалауға жеткізу мақсаты тҧрды. 

Сол мақсатыма орай менің бҥгінгі тоқталғым келіп отырған 

тақырыбым — сабақта бҿлім бойынша бағалауды  тиімді 

ҧйымдастыру жолдары. 

http://engime.org/saba-derisinde-oushilardi-ou-jetistigin-artirudafi-oitu-shin-b.html
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Ҽлемде екі бірдей (тҥрі мен тҥсі,формасы мен қасиеті) заттың 

болуы мҥмкін емес сияқты танымдық ҽрекеті тҧрғысынан 

(қабілеті мен мҥмкіндігі,темпераменті мен мінез-қҧлқы) бірдей 

екі оқушыны кездестіруге болмайды.  

«Тҽрбие жҧмысының тҽжірибесі, – деп жазды 

В.А.Сухомлинский, – ҽрбір адам қайталанбайтын ерекше жан 

екеніне біздің кҿзімізді жеткізді, сондықтан жас адамдағы сол 

қайталанбайтын, ҿзіндік, шығармашылықты тҽрбиелеу қажет... 

Қолайлы жағдай мен тҽрбие жҧмысын сҽтті ҧйымдастыра 

білгенде ҿзінің қайталанбайтын, ҿзіндік талантын кҿрсете 

білмейтін адам болмайтынына біз сенімдіміз» - деген сҿзімен 

толық келісемін. Ҽрине алдымызда даму, қабылдау деңгейі 

ҽртҥрлі бала отырғаны ҿзімізге белгілі,сондықтан да мен ҿз 

сыныбымда бҿлім бойынша жиынтық  бағалау жҧмысын 

деңгейлеп жҥргізу бала білімін ҽділ бағалау болады деген ойға 

келдім де осы орайда  3- тоқсандағы  «Ҿнер»  бҿлімі бойынша 

жиынтық бағалауды 3 деңгейде ҧйымдастырдым  жҽне ол ҿз 

нҽтижесін кҿрсетті.  

 Сҿзімнің соңын қорытындылай келе, оқушылардың бойына ХХІ 

ғасырда   ҿмірдің барлық салаларында табысты болу ҥшін, 

қажетті дағдыларды дарыту ҥшін, мҧғалімдердің тынымсыз 

еңбектенуі маңызды екенін айтқым келеді.  

Ҥйренгеніміз де, ҥйренеріміз де кҿп. Ҥнді халқының тарихи 

тҧлғасы Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы ҿзгерісті 

байқағың келсе, сол ҿзгерісті уақытында жаса» деген ілімін 

негізге ала отырып, оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, 

ҿзіндік мені қалыптасқан, бҽсекеге қабілетті жеке тҧлға даярлап 

шығарсақ, ол ҽрбір ҧстаздың мақтанышы болмақ. 

   Ҿзімнің осы бір жылдық іс-тҽжірибемнен кҿкейге тҥйгенім 

бҿлім бойынша жиынтық бағалау кезеңін ҧйымдастыруда балаға 

берілетін тапсырманы деңгейлеп ҧйымдастыру баланың білім алу 

ҥдерісінен шет қалмауына, қызығушылығын арттырып, ҿзіндік 

менінің қалыптасуына, мҥмкіндік деңгейінің одан ҽрі жетіле 

тҥсуіне жол ашатын бірден-бір тиімді тҽсіл деген шешімге 

келдім. 

      Жаңартылған білім – болашақтың кепілі жҽне де критераилды 

бағалау баланың одан ҽрі ізденушілігін арттырып, мҥмкіндік 

деңгейінің дамып жетілуіне жол ашатын баспалдақ деген сҿзбен 

ойымды аяқтағым келеді. 

 
 

Ӛзін-ӛзі тану сабағындағы тиімді әдістерді қолдану 

 

 

Мырзабаева Бибигуль Тулегеновна 

Шымкент қаласы 

№78 жалпы орта білім беретін мектебі 

ӛзін-ӛзі тану пәні мҧғалімі 

 
«Сыртқы дҥниенің кӛптігі сонша бірақ жҥректе ешнәрсе жоқ...» 

О.Гадецкий 

 
Ҿзін-ҿзі тану сабағының мақсат-міндеттері ҽр баланың ҿз жҥрегінде 

жалпыадамзаттық рухани қҧндылықтар  (Ақиқат, Дҧрыс ҽрекет, 

Сҥйіспеншілік, Ішкі тыныштық, Қиянат жасамау) бар екендігіне 

кҿздерін жеткізіп, ҿмірде осы қҧндылықтарды басшылыққа алуды 

ҥйретуді кҿздейді. Сонымен қатар олар осы жалпыадамзаттық 

қҧндылықтар қамтитын рухани-адамгершілік қасиеттердің ҽлеуетін 

ашып, ҽр баланың ізгілік жолын таңдауға ықпал етуі керек. Ҿзін-ҿзі 

тану сабақтарының рухани-адамгершілік тереңдігі осы 

жалпыадамзаттық рухани қҧндылықтарды балалардың бойынан ояту 

негізгі мақсаты болып табылады.  

АҚИҚАТ - шындықты айту; тек жақсы жҽне қажет заттарды ғана 

айту; басқалардан жақсылықты іздеу; қарапайымдылық; оптимизм; 

кішіпейілдік жҽне т.б.  

СҤЙІСПЕНШІЛІК -ақкҿңілділік; бауырмалдық; достық; 

татулық.   адамдарға риясыз қызмет ету; жанашырлық.кішіпейілдік. 

жомарттық; аянбай қызмет ету; ізгілік жҽне т.б.  

ДҦРЫС ҼРЕКЕТ -жауапкершілік жҽне тҽртіппен, сҥйіспеншілікпен 

жҽне шынайылықпен жҧмыс істеу; уақытты ҥнемдей білу; 

қҧмарлықты тыя білу (ақша, тамақ, жҽне т.б.); қоғамға риясыз қызмет 

ету; ҽлеуметтік жҽне азаматтық жауапкершілік; ҽділеттілік жҽне т.б.  

ІШКІ ТЫНЫШТЫҚ- қарапайым ҿмір, асқақ ой; қҧмарлықты шектеу; 

ҿзіне-ҿзі сенімділік; іске берілу; 
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ҧстамдылық; ҿзін-ҿзі қҧрметтеу; қарапайымдылық; жағымды ойлау 

жҽне т.б.  

ҚИЯНАТ ЖАСАМАУ - басқа мҽдениеттің қҧндылығын тҥсіну; 

толеранттылық (кеңпейілділік); ақжарқындылық; татулық. Мҽдени 

мҧраны қҧрметтеу; қоғам меншігін қамқорлау; қоршаған ортаны 

қорғау. оймен, сҿзбен, не болмаса іспен тірі жанға зиян келтірмеу; 

ҽлеуметтік ҽділеттілік; адам қҧқығы; жақсы азамат болу жҽне т.б.  

Ақиқат, Дҧрыс ҽрекет, Тыныштық, Сҥйіспеншілік, жҽне Қиянат 

жасамау адамның ҧлтына нҽсіліне, тҧратын ортасына жҽне 

конфессионалдық тиістілігіне байланыссыз жҽне уақытпен 

ҿзгермейтін жасаушы мҽн. Олар бҿлінбейді, ҿзара байланысты, ҿзара 

тҽуелді, бір-біріне етене сіңіп, адам руханияты мен мҽдениетінің 

біріңғай негізін қҧрайды. Ішкі ҥйлесімділікке қол жеткізу ҥшін адам 

ойы, сҿзі, ісі адами тҧлғаның мынадай аспектілеріне сҽйкес келетін 

жалпыадамзаттық қҧндылықтарға сай болуы тиіс: 

Қиянат жасамау – рухани аспект. 

Ақиқат – интеллектуалды аспект. 

Сҥйіспеншілік – адамгершілік аспект. 

Тыныштық – эмоциялық аспект. 

Дҧрыс ҽрекет – физикалық аспект. 

2. ТЫНЫШТЫҚ СҼТІ- тыныштық сҽтінің 4 тҥрін ҽр сабақта 

тақырыпқа байланысты кезектесіп ҿткізуге болады:  

1. Нҧрға бҿлену. 

2.Орманға саяхат. 

3.Теңізге саяхат.  

4.Тыныс алуға зейін қою.  

Мҧғалім: Сіздерден аяқ-қолыңызды айқастырмай, тҥзу отыруыңызды 

ҿтінемін. Біз қазір тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Тыныс алуға 

зейін қойған кезде, біздің ақылымыз дем алады. Ауаны ішке жҧту 

кезінде тыныштық пен қуаныш қабылдаймыз. Демді сыртқа шығарған 

кезде ҿзіміздегі мазасыздықтарды сыртқа шығарамыз. Кҽне, 

дайындалайық, балалар. Кҿзімізді жҧмамыз..., арқамызды тіктейміз..., 

қолдарыңды тізеге қоюға болады... Д е м а л..... ш ы ғ а р... (жаймен 9-

10 рет  Тҽжірибе кҿрсеткендей, оқушылар ҥзілістен кейін сабаққа ҿте 

қызу кҥйде келеді де, олардың бірден зейін қойып, сабақты бастап 

кетуі қиындық туғызады; Сондықтан да ҽр сабақты тыныштықпен, 

жағымды кҥйге келтіруден бастаған дҧрыс, балаларды сабырлы, 

жағымды кҥйге тҥсіру ҥшін баяу музыканың алатын орны ерекше, 

сабақ басталар алдында оны жаймен жіберіп қою керек. Ең бастысы 

мҧғалімнің осы кҥйде болуы маңызды, ол ішкі тыныштықта, жағымды 

кҥйде болса ғана да терең қабылдай алады.  

ДҼЙЕКСҾЗ - «Ҿзін-ҿзі тану» пҽнінің ажырамас бҿлігі. Оқушылар 

танымдық белсенділігін арттыруға, оқу материалын эмоционалдық-

бейнелі тҧрғыдан қабылдауға ықпал ететін тақырыпқа сҽйкес алынған 

сабақтың дҽйексҿзі ҿзін-ҿзі тану сабақтарының міндетті элементі 

болып табылады. Сабақтың дҽйексҿзі ретінде халық даналығы, халық 

мақалы, нақыл сҿз, даналық сез, ҧлағатты сҿздер алынады. Мҧғалім 

дҽйексҿз мағынасын балалардың қалай тҥсінгендері туралы олардың 

ҿз пікірлерін ортаға салуына бағыт беріп, талдап cабақтың негізгі 

ойын бекітіп, қҧндылықты ашатын болу керек. Дҽйексҿздер ҽр 

оқушының кҥнделікті ҿмірінде басшылыққа алатын қағидатына, 

ережесіне айналуы маңызды.  

ҼҢГІМЕЛЕУ - оқушылардың ҽңгіме, ертегі, ҿсиет ҽңгіме, ҿлеңдерді 

ҧжым болып тыңдауына жағымды жағдай туғызатын сҿйлеу жҽне 

ойлау іс-ҽрекеттерінің маңызды тҥрі. Сондықтан да оқушылар 

оқулықтан таба алмайтын, муғалімнің ҿз жҥрегінен сыйлап, ҿзі айтып 

беретін мҽтін дайындап келуінің балаларға ҽсері мол. Онда сабақ 

барысында ашылатын қҧндылықтың мҽнін ашатындай болуы керек 

жҽне оны тҥсіндіруге кҿп сҿзді қажет етпейтіндей тҥсінікті тілде жҽне 

мазмҧны терең, ҽр баланың жҥрегіне жол таба алатындай болуы 

керек. Мҧғалімнің баяу, жылы дауыспен ҿз жҥрегінен ҽңгімелеп беруі 

арқылы балалар ҽңгімені тыңдай жҽне ести білуді, жҥрегімен 

қабылдауды, ой елегінен ҿткізу мен пайымдай алуды 

ҥйренеді.  Ҽңгімелеу барысында мҽтіннің мазмҧны оқушылардың 

шығармашылық шабытын оятатындай болуы қажет.  

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  ЖҦМЫС - оқушылардың шабытын оятып, 

шығармашылығын белсендіреді жҽне олардың еркін жҧмыс істеуіне 

жҽне осы жҧмыстан қуаныш, шаттыққа бҿленуіне мҥмкіндік береді. 

Сонымен қатар бірлесіп жҧмыс істеу барысында балалардың ҿзара 

жауапкершілік, ынтымақтастық жҽне сыйластық, ҿзара кҿмек 

сезімдері арта тҥседі. Мысалы, сабақтың қҧндылығы дҧрыс ҽрекет 

болса,онда шығармашылық жҧмыста балаларға осы қҧндылықты 

бойынан ҿткізетіндей сахналау немесе жағдаят шештіруге болады.  
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ТОППЕН ҼН АЙТУ - сабақта ҽуен арқылы жағымды кҥйге келудің 

тиімділігі зор. Ол оқушылар назарын бір обьектіге тҧрақтандырады 

жҽне денелерін босаң қалыпқа келтіреді.Таңдалып алған ҽн де 

сабақтың қҧндылығына сҽйкес болуы тиіс.  

ҤЙГЕ ТАПСЫРМА - ҥй тапсырмасына оқушылар апта бойына 

орындауы ҥшін тақырыпқа қатысты қҧндылық туралы тҥсініктерін 

кеңейту мақсатында келесі сабақтың тапсырмасы беріледі. Келесі 

ҿтетін тақырып бойынша оқулықта берілген мҽтінді оқушылардың 

алдын ала оқып келуі ҿте маңызды.  

САБАҚ СОҢЫНДАҒЫ ТЫНЫШТЫҚ СҼТІ - сабақты аяқтау сҽтінде 

оқушыларды тағы да жағымды ойға тҥсіру маңызды, сондықтан баяу 

ҽуен қойылады. Кҿзімізді жҧмып, еркін жайғасайық. Бҥгінгі 

сабағымызда нені тҥсіндік, нені ҿзімізге алдық, сол жҿнінде 

ойланайық. Айналамызға нҧр шашып жақсылық тілейік. Барлық 

болып жатқандардың бҽрі жақсылыққа қарай бастайды. Тек жақсылық 

ойлаңыз.ҿкпе-реңіш, қызғаншақтықтан аулақ болыңыз. Сонда ішкі 

жан дҥниеніз ішкі тыныштыққа толы болады. Осының барлығын 

жҥрегімізге салып, кҿкейімізге тҥйіп алайық. Жайлап кҿздеріңізді 

ашуға болады.  
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қазақ тілі мен әдебиеті пән мҧғалімі 

 

«Сабақ беру-ҥйреншікті жай ғана  

шеберлік емес, жаңадан жаңаны  

табатын ӛнер» 

                                                                                 Жҥсіпбек Аймауытов 

 

       Еліміздің жарқын болашағын қалыптастырудың негізі білім беру 

бағдарламасының  жҥйелі қҧрылуында. Мемлекетіміздің білім беру 

ҥдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы –заман 

талабына сай келешек ҧрпақтың  сҧранысын қанағаттандыратын тың 

бағдарлама.«Ескіден  қол ҥзіп, жаңаға қол жеткізгендер ғана  мҧғалім  

бола алады»,-деп Конфуций айтқандай ,қазіргі заман мҧғалімі -

коммуникативті дағдысы жоғары ,рухани  жағынан  дамыған, 

педагогикалық  ҽдіс- тҽсілдердің  барлық тҥрлерін  шебер меңгерген 

білікті маман болуы қажет.  Осы  орайда ,жҥзеге  асырылып  жатқан  

жаңартылған  бағдарлама  білім  берудің  оңтайлы тҧстарын  

қалыптастыруда. Білім  беру  мазмҧнын  жаңарту  шеңберінде  оқу  

бағдарламаларын  ҽзірлеу  кезінде  қазақстандық  педагог-

практиктердің   жҽне  ғалымдардың  ҧсыныстары  ескеріліп жасалды.  

Қай кезде , қай  қоғамда  болсын  жеке  тҧлғаның  қалыптасуы  

ҧстаздан  басталады.  Білім беру  бағдарламасының  негізгі  мақсаты-

білім мазмҧнының  жаңаруымен  қатар  ,критериалды  бағалау  

жҥйесін  енгізу  жҽне оқытудың  ҽдіс-тҽсілдері  мен  ҽртҥрлі 

қҧралдарын  қолданудың  тиімділігін  арттыруды  талап  етеді.  Білім  

саласындағы тҥбегейлі ҿзгерістер ҧстаздан  ҥлкен  жауапкершілікті   

қажет  етеді. Жаңартылған  оқу  бағдарламасы  аясында  тек  ҿз  

мамандығын  шексіз  сҥйетін  ,бала ҥшін  ҿзінің  ҧстаздық  ғҧмырын  

арнайтын  мамандар  ғана сапалы  да , жемісті  еңбек  ете алады.  

        Жаңартылған білім беру бағдарламасы оқушының 

сҿйлеуҽрекетінің тҿрт тҥрін: тыңдалым, айтылым, оқылым, 

жазылымды жетілдіруге бағытталған. Бҧл сҿйлеу ҽрекетінің тҥрлері 

бойынша тҥйінді дағдылар оқу жоспарында «спиральді» тҽсілмен 

берілген. Қарапайымнан кҥрделіге қарай, бірте-бірте білім, білік пен 

дағдылары кеңейтіліп қалыптасады. Оқу мақсаттары оқушылардың 

зерттеу дағдыларын, қарапайым бақылауға тҽжірибе арқылы білімі 

қалыптасуына, алған білімін қайта ҿмірде қолдана білуіне 

бағытталған. Оқушы бойында ҽлеуметтік дағдылар, жалпы білімнің 

іргетасы, танымдық белсенділігі, жҥйелі оқу ҽрекетінің қалыптасуына 

бастауыш сынып оқу бағдарламаларында кҿңіл бҿлінген.    

        Елбасымыз Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың«Ғасырлар 

мақсаты-саяси-экономикалық жҽне рухани дағдарыстарды жеңіп 

шыға алатын, ізгіленген XXI ғасырды қҧрушы іскер, ҿмірге 

икемделген, жан-жақты жеке тҧлғаны тҽрбиелеп қалыптастыру»-деген 

тҧжырымдамасында  айқын кҿрініс тапқанын байқаймыз. Бала білім 

алып қана қоймай рухани адамгершілік қҧндылықтарды сіңіріп ҿсу 

керек екендігін ескерсек, бағдарламаның маңыздылығы мен негізгі 
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идеясы айқындалады. Оқу сапасын арттыруда білім мақсаттарының 

кҥтілетін нҽтижеге бағытталуы озық білімді,ҿз мамандығын жетік 

білетін бҽсекеге қабілетті жеке тҧлғаны бастауыш сатыдан бастап 

дайындауды кҿздейді. Басымдық мҧғалімнен қарағанда оқушыға 

тҥсіп, ҿздігінен ізденуге, оқуға, зерттеуге, қорытынды шығарып, 

бағалауға ерік беріледі. Қазіргі кҥн талабына сай дамыған, белсенді, 

ҿмірге деген талпынысы, қызығушылығы бар адамды мектеп 

табалдырығынан дайындап шығудың бірден-бір тиімді тҽсілі ол-оқу 

мен оқытудағы сабақтастық. Мҽселен ,жақын пҽндерге ортақ тақырып 

бере отырып баланың білімі мен зейінін бір арнаға  шоғырландырып, 

жан-жақты сусындатады. Яғни, бала ҧқсас бірнеше пҽнде берілген бір 

тақырыпты бір мезетте кҿптеген қырынан зерделей отырып білім 

алады. Тақырыпты таниды, оқиды, білімін толықтырады, тапсырманы 

меңгере отырып ҿмірмен ҧштастыруға дағдыланады. Матиматикада 

есептеп, тиімділігін таныса, дҥниетануда қоршаған ортамен, 

тіршілікпен біртҧтастығын аңғарады. Сонымен қоса,сабақта кері 

байланыс жасай отырып, кҥнделікті қоғамда тисті қарым-қатынасқа 

тҥсуге бейімделеді. Жҧптық, топтық жҧмыстар барысында қаралатын 

ҧйтымды ҽдіс-тҽсілдер арқылы ойын еркін жеткізуге, ҿзінің білім 

деңгейін бағалауға ҥйренеді. Қалыптастырушы  бағалау барысында 

ҿзін-ҿзі жҽне  бірін-бірі  бағалай отырып  ,баға ҥшін емес білімін 

дамытуға  ҧмтылып, рухани  тҽуелсіздікке  қол  жеткізе алады. 

Сергіту ,ширату  жаттығулары  арқылы  шапшандық  пен  белсенділік, 

бҽсекеге қабілеттілік сияқты қасиеттерді  дамытады. Спиральді  оқыту 

ҽдісі де ҿте ҧтымды қарастырылған деуге болады. Сонымен қатар ,оқу 

ҥдерісінде ҥйретілетін  тҿзімділік (толеранттық ), проблемаларды қою 

жҽне шешу ,логикалық ойлау ,креативті  ізденіс т.б. жҥйеленген  

ҽрекеттер жаңа  ғасырдың  қажеттілігін  толықтыра  алатындығы  

сҿзсіз. 

        Қорыта айтқанда, XXI ғасырындағы жаһандық бҽсекеге қабілетті  

тҧлғаны  қалыптастыруға  негізделген  жаңа  бағдарлама  оқушыны  

сын тҧрғысынан  ойлауға  ҿмірдегі  тҥрлі  жағдаяттарға  дайын  

болуға,  жай ғана білім  алып  қоймай  кҿшбасшылық  қасиеттерін  

дамытуға,  ҧлттық,  патриоттық, рухани,  адамгершілік,  жаңашылдық  

дағдыларын  қалыптастыруға  негізделген. 
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Annotation 

This work examines various aspects of the use of modern means and 

methods of teaching in order to achieve the greatest effect of the 

educational process. Currently, when educational institutions have gained 

access to the information resources of the World Wide Web, the use of 

information and communication technologies in teaching, more and more 

attention of teachers is paid to the effectiveness of using new information 

and computer technology in the learning process. 

The paper emphasizes the role of using modern technologies in teaching 

and learning English. This article also discusses theoretical approaches to 

use of distance technology in teaching languages. 

Key words: Web technologies, Internet, training, distance learning process, 

system, information. 

The term "distance learning" is not a specific technology, education and 

classroom teaching of students. It describes a method for narrowing the 

learning process outside the classroom. In recent years, all countries have 

paid great attention to distance learning. 



156 
 

Distance learning opportunities should be widely used in language 

teaching. This is a very effective technology for language learners, because 

with distance learning, the listener can work independently at a convenient 

time in a convenient place with an effective pace. That is, the benefits of 

distance learning, which allow the use of external information for adults 

who work in a group and study according to their schedule, are 

inconvenient. Therefore, students must know the technique of work, the 

basis for self-enrichment of knowledge at the highest level [1]. 

The creation of a distance learning system became possible with the advent 

of computer multimedia tools, technologies and high-speed 

telecommunication networks. The only way to provide information of any 

kind, the possibility of open access to databases, the prompt processing of 

large volumes of information became the basis for creating a global 

information and educational space, gave such distant qualities as openness, 

orientation to the interests of the individual, flexibility of individual 

learning. Rather than being the dominant authority in the classroom, the 

teacher facilitates the communication process between all students, as well 

as between students and various assignments, by giving directions and 

advice when needed. The technologies used in distance learning are 

technologies based on the extensive use of developmental learning. 

Research methods are combined with the maximum use of the 

achievements of information technology [2]. 

Education development trends based on new progressive concepts, the 

introduction of the latest pedagogical technologies and scientific and 

methodological achievements into the educational process, and the creation 

of a new system of information support for education, have led to the 

spread of a new learning technology - distance learning. Information 

technologies used in distance learning can be divided into three groups: 

technologies for presenting educational information; 

technologies for the transmission of educational information; 

technologies for storing and processing educational information [3]. 

The effectiveness of online technologies is especially high when organizing 

online seminars and group consultations. When organizing joint 

educational programs, network technologies of distance learning acquire 

special importance, since they allow the most complete implementation of 

the principle of distribution of educational resources and human resources. 

One of the most effective ways to improve the process of learning foreign 

languages is the use of computer and Internet technologies in the education 

system. The computer-information model of education is a kind of 

transitional stage from the system of traditional methods of teaching 

foreign languages to the modern system of open education of the 

information society. The basis for the implementation of information 

technology in the training of specialists in informatization. This is the 

application of the following computer technologies: the creation of virtual 

libraries, educational software (electronic libraries, electronic textbooks, 

dictionaries), the creation of information databases of universities and 

schools, multimedia programs, virtual discussion clubs, consultation 

centers, educational information environments. universities and schools, 

databases [4]. 

The introduction of computer and information teaching methods 

significantly increases the level of information competence of students, in 

particular, developing skills such as using the Internet to find the necessary 

educational information; use of reference electronic publications; the use of 

information resources in educational activities, the use of the 

communicative potential of information and computer technologies for 

counseling, the necessary information, etc. The specificity of the computer 

information model lies in personal orientation, which forms the basis as a 

purposeful personality of the student, capable of acting accordingly in a 

real situation. socio-cultural orientation. Working with a computer involves 

mastering certain systemic knowledge and skills, which are now called 

computer literacy. 

There are two types of computer literacy: home and professional. For 

teachers of foreign languages, professional computer literacy can mean: 

Knowledge of the technical and didactic capabilities of computers and 

existing software; 

Ability to develop educational software scripts; 

the ability to correctly set a task for a software engineer; 

Ability to use application programs (training and support) [5]. 

At the present stage of development in the process of teaching foreign 

languages, much attention is paid to the development of computer 

technologies - multimedia technologies, hypermedia technologies, 

communication technologies (video conferencing, teleconferences, forums, 

etc.), as well as the design of virtual reality technologies. In the process of 
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learning a foreign language, a computer can perform functions that should 

ensure the formation of linguistic or communicative competence: 

conduct training and testing online;  

simulate real speech situations using diagrams, animations and videos, 

creating the effect of contact with the language environment; 

depict a speech situation, use it as a stimulus, support in the process of 

educational dialogue; 

provide communication in the target language using computer lines. 

All over the world there is a growing interest in learning different foreign 

languages, creating various applications for teaching and translating tests. 

The advantage of introducing web technologies in the process of teaching a 

foreign language is no longer in doubt and does not require additional 

proof. Human process and machine translation models are applied to new 

information technologies. There are a number of works devoted to the use 

of web technologies for teaching foreign languages, in which researchers 

have identified a positive effect of various forms of synchronous and 

asynchronous Internet communication (e-mail, chat, forums, web 

conferences, etc.) on the formation of the communicative competence of 

students in other language [6]. 

Directly Internet resources are an invaluable and huge base for creating an 

information-objective environment, education and self-education of people, 

meeting their professional and personal interests and needs. The Internet as 

a new alternative means allows you to find interesting articles in a foreign 

language, illustrations of any sights of the country of the target language, 

audio information on any topic. With the help of the Internet, you can solve 

various didactic tasks: to develop reading skills and skills using modern 

materials from the Internet; improve writing skills; replenish vocabulary; to 

form a stable motivation for learning a foreign language. Using the 

Internet, you can solve various didactic tasks: 

to form skills and reading skills using modern materials from the web; 

improve writing skills; replenish vocabulary; 

to form a stable motivation for learning a foreign language. 

As a source of information, the Internet provides access to an unlimited 

number of text, sound and video materials in different languages 

(electronic newspapers and magazines, electronic versions of printed 

publications, catalogs of libraries, archives, websites of museums, 

educational institutions, transcripts of some television programs, film 

scripts, web -Pages of famous politicians and cultural figures, etc.). Sources 

of information may also include various general search engines (Google, 

Rambler, Yandex, AltaVista, Yahoo, Aol, Snap, Accona, etc.) and 

specialized search engines, portals and databases that organize resources on 

specific topics and focused on the practical needs of users [7]. 

Distance learning has the ability to interact with teachers, students in 

different geographic regions, as well as sources of specialized bonding 

technology expertise. Interaction is carried out through mail and fax, audio 

conferencing, computer conferencing, video conferencing through printed 

materials, as well as exchange in various ways. Distance learning (DL) is a 

method that allows rural or students with special requirements to have 

access to education. 

Group teaching and scheduling seems to be unfavorable for working adults. 

DL provides an opportunity to study at a distance, which is considered a 

great advantage. 

Distance learning is characterized by the following five basic situations. 

They can be defined as: 

Agreement between teacher and student. 

Distance between teacher and student. 

Distance between student and university in terms of space. 

Education and students in two-way interaction. 

Accumulation of materials specifically designed for distance learning. 

Now the majority of the population of Kazakhstan, which provides high-

tech, including more interactive, and the consumer market, which is the 

most effective user of Internet technologies based on educational activities, 

distance learning is of a sufficiently high level. DL provides management 

of the learning process and supports the process of high-quality content, 

which is the main condition for the effective use of these technical 

approaches. Distance learning language courses, which can be 

implemented to one degree or another in all areas [8]. 

The introduction of modern information technologies in the educational 

process will lead to an increase in the quality of education. 

Currently, translation is an extremely relevant type of linguistic activity, 

since the volume of mass communication is constantly expanding, new 

languages are entering into communication, and the only way to effectively 

overcome language barriers is translation. Language barriers are the main 

obstacle to the dissemination of information, the main part of which is 
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related to scientific and technical, which determines technical progress and 

the development of civilization. Foreign language teachers are taught either 

by foreign language teachers or practicing translators, although it is 

obvious that neither knowledge of the language nor the ability to translate 

means the very ability to successfully and professionally conduct 

translation lessons with students. For this, we need special methodological 

developments, knowledge of the specifics of the language, principles and 

methods of organizing the educational process [9]. 

Whichever option the teacher chooses, technology can provide a wide 

range of opportunities and perspectives that make foreign language 

teaching much more effective in the 21st century than at any other time in 

history. [10] 

List of used literature: 

1.Belz Yu.A., Thorn S.L. Computer intercultural education in a foreign 

language. Boston, Massachusetts: Heinle & Heinle, 2006. 

2.Thorn SL, Black R. Development of language and literacy in computer 

contexts and communities // Annual review of applied linguistics. 2008. 

No. 28. 

3.Varlamova L.P., Kabilzhanova F.A. Case - technology as an innovative 

method of the educational process // Bulletin of TUIT № 3 (39) ", 2016, pp. 

97–102. 

4.Danilov O.E., Pozdeeva O.G. Features of distance learning // Problems 

and prospects for the development of education: materials of the V 

international scientific conference. Perm, 2014. P. 34–37. 

5.Polat E.S., Bukharkina M.Yu., Moiseeva M.V. New pedagogical and 

information technologies in the education system. M .: Publishing house. 

Academy 2002. 

6.Kodirova G. T. Language and communicative competence in language 

learning. International conference., 2016, p. 441. 

7.Odilova N.A., Irgashev M.U. Information and communication 

technologies in language learning. International conference., 2016, p. 439. 

8.Galeev I.Kh. Automation of testing students' knowledge. -Kazan, 1998. 

RX. Shirinova Z. ^. Narimanova (Y3MY) 

9.N.A. Odilova., M.U. Irgashev. Information and communication 

technologies in language learning. International conference., 2016, p. 439. 

10.Doskaliev A. New modular technology on language issues / A. 

Doskaliev // Ulagat. - 2002. - No. 3. - P. 12–20. 
 

Новые подходы и  новые возможности в современном 

образовании 

 
 

Тукпаева Марина Павловна, 

учитель биологии  

Федоровской ОСОШ №1, 

Теректинский район, ЗКО 

      

  «Вечно изобретать, пробовать, 

совершенствовать и совершенствоваться –  

вот единственный курс учительской жизни»  

К.Д.Ушинский.  

 

В cовременном Кaзахстане идет становление новой cистемы 

образования, ориентированной на мировое образовательное 

пространство. Этот процесc сопровождается существенными 

изменениями в педагогической теории и практике. 

Кaчественные изменения в любой области нашей жизни, а тем более в 

образовании   невозможны без формирования нового взгляда учителя 

на свое место и роль в учебном процессе. Без осмысления, нами 

учителями,   новых целей и задач в обновлѐнном содержании и 

технологии обучения, новых форм оценивания  с учетом 

компетентноcтно-ориентированного подхода в обучении это сделать 

наверно практически невозможно. Именно поэтому педагогу 

необходима готовность к восприятию методологии и содержания 

обновленного ГОCО среднего общего образования, к изменению 

программного и методического обеспечения образовательного 

процесса, к изменению целей и способов педагогической 

деятельности. 

В настоящее время практически все развитые страны мира осознали 

необходимость реформирования своих систем образования с тем, 

чтобы ученик, студент действительно стали центральной фигурой 

учебного процесса, чтобы познавательная деятельность учащегося 
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находилась в центре внимания педагогов-исследователей, 

разработчиков программ образования средств обучения 

административных работников, т.е. процесс познания, а не 

преподавание.  

Чтобы стать успешными в современном информационном обществе, 

дети и молодые должны быть вовлечены в более эффективные формы 

активного, конструктивного обучения, обеспечивающего понимание и 

обретение независимости. Будут ли наши дети успешны,  во многом 

зависит от нас учителей. Ведь «стержневой фигурой в 

совершенствовании деятельности школ и обеспечении успешности 

обучения учеников является учитель»(Strong, Ward &Grand,2011). 

Может ли наша школа соответствовать задачам современного взгляда 

на обучение? Конечно, может. Ведь школа имеет высокий 

качественный педагогический состав. Более половины учителей (85%) 

имеют высшую и первую квалификационную категорию. Но, в то же 

время у меня вызывают сомнения в успешности проводимых 

преобразований тот факт, что более трети педагогов не испытывают 

должного доверия к проводимым нововведениям и их инициаторам. 

Думаю, что многие педагоги задумаются над тем, что: 

и родители, и ученики едины во мнении, что  учителя не всегда  

учитывают индивидуальные особенности детей;  

 по мнению родителей не все дети и не всегда вовлечены в учебный 

процесс; 

учащиеся неудовлетворенны оцениванием своих знаний со стороны 

учителей; 

учащимся  на уроках бывает скучно и неинтересно. 

Отсюда явно напрашивается вывод, что пришло время для 

применения новых подходов в обучении. Почему? На этот вопрос есть 

несколько причин: 

если родители считают, что индивидуальные особенности их детей не 

учитываются, значит в школе не всеми учителями создается 

благоприятная обстановка для обучения талантливых и одаренных 

детей; 

если учащимся на уроках бывает неинтересно, значит учителя на 

уроках не «предполагают разработку сознательного и обдуманного 

подхода к развитию критического мышления, не в достаточной 

степени используют на уроках ИКТ и учитывают возрастные 

особенности старшеклассников; 

если учащиеся недовольны оцениванием результатов своего труда, 

значит, учителя не знакомы с оцениванием для обучения и 

оцениванием обучения (формативное и суммативное оценивание); 

если учителя не знакомы с понятием «учительского лидерства», 

значит, они не владеют информацией о том, что «эффективные 

лидеры оказывают не прямое, но мощное воздействие на 

эффективность школы и на уровень усвоения знаний учащимися».  

Итак, думаю что, приведя такие доказательства, учителя поймут 

важность использования в обучении учащихся новых подходов.  

Итaк, cовременное информационное общество ставит перед всеми 

типами учебных заведений и прежде всего перед школой задачу 

подготовки выпускников, способных: 

гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их 

на практике для решения разнообразных возникающих проблем, 

чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое 

место; 

cамостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального 

их решения, используя современные технологии; четко осознавать где 

и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в 

окружающей их действительности; быть способными генерировать 

новые идеи, творчески мыслить; 

грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, 

сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами 

решения, устанавливать статистические закономерности, делать 

аргументированные выводы, применять полученные выводы для 

выявления и решения новых проблем); 

быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях и ситуациях, 

предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций; 

cамостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 
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Cегодня школа динамично меняет свой облик. Это связано, прежде 

всего, с серьезными переменами в казахстанском образовании. Перед 

учителями встают проблемы: «Как учить в век информатизации?», 

«Как повысить качество, как знания, полученные на уроках, помогут 

ученику стать конкурентоспособной личностью?». 

Еще недавно решить эти задачи не представлялось возможным в силу 

отсутствия реальных условиий для их выполнения при традиционном 

подходе к образованию, традиционных средствах обучения в большей 

степени ориентированных на классно-урочную систему занятий. За 

последнее такие условия если не созданы полностью, то создаются в 

разных странах с разной степенью успешности: возможность 

вовлечения каждого учащегося в активный познавательный процесс, 

причем не процесс пассивного овладения знаниями, а активной 

познавательной деятельности каждого учащегося, применения им на 

практике этих знаний и четкого осознания где, каким  образом и для 

каких целей эти знания могут быть применены, это возможность 

работать совместно, в сотрудничестве при решении разнообразных 

проблем, проявляя при этом определенные коммуникативные умения, 

возможность широкого общения со сверстниками из других школ 

своего региона, других регионов страны и даже других стран мира, 

возможность свободного доступа к необходимой информации не 

только в информационных центрах своей школы, но и в научных, 

культурных, информационных центрах всего мира с целью 

формирования собственного независимого, но аргументированного 

мнения по той или иной проблеме, возможности ее всестороннего 

исследования. [5] 

Современное образование, на сегодняшний день ставит в приоритет 

развитие самостоятельно думающей,  рефлектирующей, 

компетентной, в сфере своей деятельности личности.  А потому, 

задача современного учителя заключается  не в традиционной 

формальной передаче знаний, а в вооружении учащихся 

инструментом, который можно использовать для получения этих 

знаний самостоятельно. 

Необходимо отметить, что период практики, во многом изменила  не 

только меня, моих учеников, но и сам процесс преподавания. Я начала 

задумываться над тем, что я могу сделать для современного 

образования и какие изменения могу внести в свою 

преподавательскую деятельность. 

Наши ученики не умеют учиться, они привыкли получать готовые 

знания от учителя, не умея их применять, а тем более добывать 

самостоятельно. Значит, пришла пора и нам, учителям, поменять 

принципы в своей педагогической деятельности. А результатом 

наших перемен станет наш новый ученик – «независимый, 

самомотивированный, увлеченный, уверенный, ответственный, с 

хорошо развитым критическим мышлением, умеющий свободно 

общаться на русском, казахском и английском языках и проявляющий 

компетентность в цифровых технологиях» [5]. А самое главное –  наш 

ученик научится тому, как учиться. 

На мой взгляд, это формирование у учащихся умений и навыков 

самостоятельной, парной и групповой работы, развитие навыков 

критического мышления и умения аргументировать точку зрения, 

независимости в обучении и активной гражданской позиции, так 

необходимых для жизни в современном обществе. 

На практике  стала проводить уроки с применением  модуля «Новые 

подходы в обучении» - диалогового обучения. Во время  уроков 

выяснилось, что многие ученики в классе не умеют выступать перед 

аудиторией с четким и ясным пересказом изученного материала, а 

также ведение диалога, обсуждение, им дается с трудом. Это 

заставило меня немного изменить свои подходы  при диалоговом 

обучении.  Поэтому на уроках основной задачей, я поставила для себя, 

научить детей саморегуляции и навыкам самостоятельного обучения. 

На последующих уроках я постаралась организовать работу учащихся 

так, чтобы  они постоянно находились в разных микрогруппах, где 

совместно работали над созданием презентаций на флипчатах, и 

каждый из них, хотя бы по одному разу выступил на защите 

презентации своей группы. Выяснилось, что некоторые из учеников 

впервые выступали с презентациями перед классом, и поэтому, 

естественно, они не могли собраться, терялись, но старались довести 

свое выступление до конца, чтобы не подвести свою группу.  В 

результате  чего, во-первых, дети понемногу начали преодолевать  

барьеры, скованность, страх перед аудиторией, во-вторых, стали 

более аргументировано выступать, правильно излагать свои мысли, 

доказывать и отстаивать свою позицию. 
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Диалог на уроках способствует созданию особой коммуникативной 

атмосферы, которая помогает учащимся развивать интеллектуальные 

и эмоциональные свойства личности, воспитывает чувства 

взаимопонимания, взаимоуважения и сопереживания, 

ответственность. Усвоение нового материала при этом происходит, не 

только вследствие запоминания, но и потому что в ходе общения 

затрагиваются личностные смыслы [2], дети воспринимают и 

оценивают все происходящее с позиций практической значимости и 

актуальности.  

Кроме групповой работы на уроках осуществляется и работа в парах, 

сформированных учащимися произвольно и по усмотрению учителя. 

Индивидуальная работа также способствует развитию самоконтроля и 

самооценки, воспитывает чувство ответственности и умение 

принимать решения. Учащиеся обучаются тому, как учиться, т.е. 

овладевают навыками саморегулирования, самостоятельно определяя 

проблемы и цели, выбирая стратегии для их решения и достижения 

[1]. Ограниченный словарный запас учащихся и недостаточные 

навыки аргументации точки зрения мешают проведению дебатов и 

исследовательской беседы, отрицательно влияют на результативность 

уроков и затрудняют усвоение темы. Положительными результатами 

стали: повышение интереса учащихся к предметам, вовлечение в 

работу большей части класса, «раскрытие» слабоуспевающих 

учеников. Поэтому, новые подходы в обучении необходимы, с 

помощью которых  деятельность учащихся выдвигается  на первое 

место  «Обучение через диалог» и «Обучение тому, как обучаться». 

  Использование в практике элементов критического мышления: 

«проблемных» и «закрытых» вопросов, составление кластера и 

анаграммы, стратегии «шесть шляп» и ранжирования по степени 

важности, анализа текста и визуализации проблем позволяют также 

активизировать способности учащихся оценивать, анализировать, 

размышлять и высказывать свою точку зрения, творчески подходить к 

выполнению задания и делать выводы. 

Ребенок учится познавать и исследовать окружающий мир. Ученик 

овладевает не только общеучебными действиями (ставить цель, 

работать с информацией, моделировать ситуацию), а также 

логическими операциями (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

доказательство, выдвижение гипотез и т.д.). 

Часто интерес школьника к учебе возникает при исследовании какой-

либо темы. Ребенок как бы превращается в маленького ученого, перед 

которым стоит задача самостоятельно собрать нужные сведения, 

провести наблюдения, сделать вывод, а также самому оценить 

собственный результат. Кроме появления интереса к знаниям, 

который, как правило, ослабевает у школьников в период обучения в 

школе, у ученика развивается способность объективно относиться к 

результатам своего труда. 

Школьник учится взаимодействовать в социуме, приобретает умения 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

четко выражать свои мысли, аргументировать свои высказывания, 

учитывать мнения других людей.В школе ученики не только 

получают знания, но и учатся взаимодействовать между собой. 

Необходимо учить подрастающее поколение выстраивать 

доброжелательные отношения в коллективе, уметь разрешать 

конфликты, осуществлять взаимопомощь, а также эффективно 

добывать знания и приобретать соответствующие умения при 

взаимодействии со сверстниками. 

Я уверена в том, что все запланированные преобразования  МОН РК,  

принесут свои положительные плоды. И наши учащиеся  будут и 

практически и теоретически грамотными. Верю, что впереди меня  и 

моих коллег ждет успех, потому что та деятельность, которой я 

занимаюсь,  доставляет мне удовольствие. 

        «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера,  мы 

украдем у детей завтра».       

                                                                                                                             

Джон Дьюи 
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Бастауыш сыныптарда оқытудың  жаңаша әдіс-тәсілдері 

 
Давлетьярова Айнур Аскаровна 

ЗКО,Бурлинский район,г.Аксай №6 школа-лицей 

 
Сабақ беру – ҥйреншікті жай ғана шеберлік емес, 

ол – жаңадан жаңаны табатын ӛнер» 

Жҥсіпбек Аймауытов. 

 

       Бастауыш мектеп-оқушы тҧлғасы мен санасының дамуы қуатты 

жҥретін, ерекше қҧнды қайталанбас кезең. Сондықтан бастауыш білім 

- ҥздіксіз білім берудің алғашқы басқышы, қиын да жауапты жҧмыс. 

            Бастауыш мектеп балаға білім ғана беріп қоймай, оны жалпы 

дамыту, яғни сҿйлеу, оқу,қоршаған орта жҿнінде дҧрыс кҿзқарас 

қалыптастыру, жағдайларды объективті тҥрде бақылап, талдау 

жасауға ҥйрету, ойын дҧрыс айтуға, салыстыра білуге, дҽлелдеуге, 

сҿйлеу мҽдениетіне ҥйретеді.  

Оқушыларға білім жҥйесін терең ҽрі тиянақты беру ҥшін оқыту ҽдісін 

жетілдіру-ҽр ҧстаздың жеке міндеті. Оқушылардың сабақтағы 

қызығушылығы мен белсенділігін қалыптастырудың жолдары сан 

алуан. 

       Біздің міндетіміз – оқушыларға білім беруде жаңа технологиялар 

мен жаңаша оқыту ҽдістерін тиімді қолдану, білім сапасын кҿтеру, 

жан-жақты дамыту.Жаңа технологиялар баланы тек ҥйретуші ғана 

емес ҿзіндік ой-пікірі бар, жан-жақты дамыған дара тҧлға дҽрежесіне 

дейін тҽрбиелеуді мҧрат тҧтады.Тҥрлі ҽдіс-тҽсілдерді пайдалану 

сабақтың нақты мҽнін терең ашуға кҿмектеседі.  

Оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мҥмкіндік туады. 

Оқушыларды ізденіске баулып ҿз бетімен жҧмыс істеуге 

ҥйретеді.Олардың қабілеттері, сҿз саптау еркіндігі, ҧйымшылдығы, 

шығармашылық белсенділігі артады.Бастауыш сынып оқушылары 

жаны жаңалыққа қҧмар, барлығын игеріп, білгілері келіп тҧрады. 

Сондықтан да жаңа технологияларды бастауыш  

сыныпқа пайдаланудың маңызы зор. 

          Бҥгінде бастауыш мектептерде жиі қолданылып жҥрген 

технологиялардың бірі "Сын Тҧрғысынан оқу мен жазуды 

дамыту" технологиясы. Сонымен қатар"Ойын арқылы 

оқыту"технологиясын бастауыш сынып мҧғалімдері жиі 

пайдаланады, себебі бастауыш сынып оқушыларын оқуға тек 

ойынмен ғана қызықтыруға болады.  

Ойын ойды қозғайды.Ойын – баланың интеллектуалдық ой-ҿрісін 

тереңдей тҥсуіне, шығармашылықпен ойлауына алып келеді, білім 

сапасын арттырады. 

Мысалы сабақ барысында оқушылардың білімін шыңдау 

ҥшін―Адасқан әріптер‖,―Қызық сӛздер‖,"Сӛзден сӛз 

тер",Ғажайып шаршы" т.б.ойын элементтерін жиі қолданып 

отырамын. 

―Адасқан әріптер‖ ойыны. 

Мақсаты: Логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру. 

Ойын шарты:Берілген ҽріптердің орнын ауыстыра отырып, сҿз 

қҧрау.  

Мысалы: 

Қ, у, о,ы.ш– (оқушы) 

Т, п, і, к, а - (кітап) 

І, і, б, л, м- (білім) 

М, м, ғ, ҧ, а, л, і - (мҧғалім) 

 р, о,б   ( бор)                                         

қ, ы, а, з, қ  ( қазық) 

а, ш, а, ғ  ( ағаш)                                   

а, л, а, д   ( дала) 

к, т, е, р, е, м, е    ( керемет)                 

«Қызық сӛздер» ойыны. Мақсаты:  

логикалық ойлау деңгейін жетілдіру, сҿз мағынасын тҥсіндіру . 

Ойын шарты: Мына сҿздердің ішінен солдан оңға қарай оқығанда 

жаңа сҿз шығатын сҿздердің теріп жазу. Сҿз мағынасын тусіндіру. 

http://www.edu.gov.kz/ru/zakonodatelstvo
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Қолқанат Ішік Есек 

Тымақ Қыран Балта 

Нағашы Шҧлық Қысым 

Тҥс Балта Ҧршық 

Мысалы: Ішік – кіші 

Ҿз тҽжірибемде ҽр тҥрлі жаңа технологиялардың элементтерін 

қолдану арқылы оқушылардың білім сапасын арттыруға болатынына 

кҿзім жетті. 

Сабақты ҽр тҥрлі ҽдіс–тҽсілдерді қолданып,тҥрлендіріп ҿткізу 

оқушыларымыздың білімге ,оқып –ҥйренуге қҧштарлығын 

арттыратыны анық.«Қызығушылықты ояту» кезеңінде сҿзжҧмбақ 

шешу, «Мен бастайын, сен қоста», «Кім жылдам» ойынын, ал ҥй 

тапсырмасын тексеруде немесе ҿткенді пысықтауда "Ыстық 

орындық" ҽдісін қолдану арқылы оқушылардың білімін тексеріп 

отырамын. 

«Мағыныны тану» кезеңінде, яғни жаңа тақырыппен 

таныстыруда "Кӛр, жаз, тексер" ҽдісін жиі ҧсынамын. Бҧл ҽдістің 

тиімділігі оқушылардың ойын, қиялын, есте сақтау дағдысын 

қалыптастырады. Бҧл ҽдістің мақсаты: есіктің сыртына жаңа сабақ 

тақырыбын ашатын мҽлімет жазылады. Оқушылар біртіндеп шығып, 

оқып,есте сақтап,келіп қағазға жазады, соңынан тексереді. Соңында 

жаңа сабақтың тақырыбы ашылады. 

Сабақтың қорытынды бҿлімі "Ой толғаныс" кезеңінде эссе 

жазу, "Синквейн" стратегиясы"бес жолды ҿлең" қҧрастыру,"Артық 

затты тап"ҽдіс-тҽсілдерін пайдаланамын. 

"Автор орындығы" ҽдісін шығармашылық жҧмыс орындау 

барысында жҥргізіп отырамын. Мысалы тақырыпқа сай ой 

шапшаңдығын,сҿз байлығын дамытуда ҿлең шумақтарын қҧрастыру, 

арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру.  

Сабақты тҥрлендіріп ҿткізу оқушылардың сабаққа деген ынта -жігерін 

арттырады. Оқушыны ҿз бетімен жҧмыс істеуге дағдыларын 

қалыптастыру белгілі бір бала бойында тҧрақтылық пайда болып, 

шығармашылықты тудырады. Қабілетті ҧштайды, дарынды оятады, 

нҽтижелі жеке тҧлға қалыптастырады. 

Сабақ барысында оқушылар"сҽйкестендіру," "Екі" кӛпіршік" ҽдісі 

арқылы салыстыру, топтастыру, теріп жазу. Логикалық ойлауын 

дамытатын ойындар мен берілген тапсырмаларды шешу. Ҽңгіменің 

ҧқсастығын салыстыру,бҿліктерге бҿлу,ат қою сияқты ҿздігінен 

орындайтын тапсырманы да белсене орындайды. 

Ҧстаз қандай ҽдіс-тҽсілді қолданса да,мақсат біреу –ол оқушыларға 

тиянақтыда сапалы білім беру. 

«Фишбоун» әдісінің тиімділігі берілген мҽлімет бойынша ҿздері 

сҧрақ қойып, жауабын топтық жҧмыста талқылауға, ой қорытуға 

белгілі бір қорытындыға келуге жетелейді. Балықтың басына: 

зерттелетін , қаралатын, талқыланатын тақырып жазылады. 

Оң жақ қабырға сҥйектеріне: анықтаған проблема себептері, 

тақырыптың негізгі мазмҧндары мен тҥсініктері жазылады. 

Сол жақ қабырға сҥйектеріне: проблемаларды шешу жолдары, 

қарама-қайшылық тудырушы кедергілер жазылады. 

Балықтың қҧйрығына: анықталған жҧмыстың нҽтижесі мен талданған 

тақырыптың қорытындылау сҧрағына жауап жазылады. 

себебі 
 

 

 

 

 

 

«Бес саусақ» әдісі. 
1. «Бас бармақ» - басты мҽселе. Бҥгінгі сабақта ең қҧнды мҽселе не 

болды? 

2. «Балалы ҥйрек» - бірлесу. Қалай жҧмыс жасадым, кімге кҿмек 

бердім, кімді риза жасадым? 

3. «Ортан терек» - ойлану. Мен бҥгін білім мен тҽжірибе алдым? 

4. «Шылдыр шҥмек» - шынайылық. Сабақ маған ҧнады ма? Неліктен? 

5. «Кішкентай  бҿбек» - кҿңіл-кҥй ахуалы. Мен сабақта ҿзімді 

қалайша сезіндім? 

Бҧл ҽдісті сабақтың қорытынды бҿлімінде  кері байланыс жҥргізгенде 

тиімді. Ҿйткені бҥгінгі жасаған жҧмысына талдау жҥргізеді. Келесі 

жолы қандай ҿзгеріс енгіземін деп ойланады. 

Оқушылардың пҽнге деген қызығушылығын оятатын, олардың ой-

ҿрісінің, ауызша жҽне жазбаша сҿйлеу қабілетінің дамуына дҽнекер 

болатын, ҿздігінен жҧмыс істеу дағдысын қалыптастыратын жҧмыс 

тҥрі-топтық жҧмыс. Мысалы "Постер" қҧру сияқты топтық жҧмысты 
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қолдану барысында оқушылар бір-бірімен пікір алмасады, дҽлелдейді 

, ҿз ойларын ортаға салады. Пікірлер алмасу кезінде нҽтижесінде оқу 

материалдарын жылдам жҽне жақсырақ игереді, қиындықтарды бірге 

шешеді. 

Сонымен бірге сабақтың ҧйымдастыру кезеңінен бастап қорытынды 

бҿліміне дейін диалогтық оқытуды қолдану балалардың тілін 

дамытуда кҿп кҿмегін тигізеді. Бҧл жҧмысты кҿбіне "НОУ 

ХАУ" ҽдісі арқылы ҿткізу ҿте тиімді, қызықты. 

Балалардың ойлау қабілетін дамытуда "алты ойшыл қалпақ" ҽдісі 

кең пайдаланылады. Сабақ барысында аталған ҽдіс-тҽсілдерді 

пайдалану оқушының бойында ҿз-ҿзіне сенімділік ҧялатады, ҿзге 

балаға қарап бой тҥзеуге ҧмтылады, ҿзгені ҥйрете отырып, ҿзі кҿп 

нҽрсені ҥйренеді,кҿшбасшылық қабілеттері қалыптасады. Қазіргі 

заман талабына сай ҿсіп келе жатқан жеткіншек жаңаша кҿзқарасқа 

тым жақын. Сондықтан оқушы қызығушылығын арттыру ҥшін тҥрлі 

ҽдіс-тҽсілдерді қолданғанымыз жҿн. Қандай технологияны 

пайдаланған кезде де оқушының белсенділігі, мақсатқа ҧмтылуы, 

ақпаратты ҿзі іздеп табуы, шапшағаңдығы мен еркіндігі, 

шығармашылдығы, кҿңіл-кҥйінің кҿтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі. 

Қорыта келе айтарым,білім беру жҥйесінің ең маңызды да кҥрделі 

сатысы – бастауыш сынып, сондықтан осы жаңа технологияларды 

пайдалана отырып, бастауыш сыныптарда білім сапасын кҿтеру 

білімнің басты негізі болып табылады. 

«Алдыңа ҧлы мақсат қойсаң,ҧлылыққа жетесің»деп данышпан 

ақындарымыз айтпақшы ,пҽнге қызықтыра отырып, білім қорын 

кеңейту ҥшін мҧғалім аянбай еңбек ету керек деп ойлаймын. 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

 

1.Бастауыш мектеп журналы 2009 №6 

2.Бастауыш мектеп журналы 2014 №3 

3.Бастауыш білім журналы 2009 №4 

4.Бастауыш сыныптарға арналған ойындар дидактикалық қҧрал 
 

 

 

Применение инновационных технологий на уроках  

русского языка и литературы 
 

Ажиханова Тынымгул Бекеновна  

Сарыагашский район 

общеобразовательная школа-интернат   

имени С.Сейфуллина12  

учитель русского языка и литературы 

 
В настоящее время неоспорим факт наибольшего воздействия 

на процесс обучения и результаты учеников повседневной работы 

учителя в классе, направленной на воспитание и развитие учащихся. В 

своей работе, помимо традиционных методов обучения, стараюсь 

использовать инновации, проводить интегрированные уроки, уроки с 

использованием ИKT, уроки в нестандартной форме — путешествия, 

викторины, урок — сказка и т.д. 

Инновационный подход к обучению позволяет так 

организовать учебный процесс, что ребѐнку урок и в радость, и 

приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, может 

быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза 

слушающего о глаза говорящего». 

Что же такое «инновационное обучение» и в чѐм его 

особенности? 

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается 

часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». 

Между тем инновация в точном переводе с латинского языка 

обозначает не «новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку 

вложил в термин «инновационное» в конце прошлого века Дж. 

Боткин. Он и наметил основные черты «дидактического портрета» 

этого метода, направленного на развитие способности ученика к 

самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к 

совместной деятельности в новой ситуации. Актуальность 

инновационного обучения состоит в следующем: соответствие 

концепции гуманизации образования; преодоление формализма, 

авторитарного стиля в системе преподавания; использование 

личностно ориентированного обучения; поиск условий для раскрытия 

творческого потенциала ученика; соответствие социокультурной 
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потребности современного общества самостоятельной творческой 

деятельности. 

Основными целями инновационного обучения являются: 

развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и 

творческих способностей учащихся; формирование личностных 

качеств учащихся; выработка умений, влияющих на учебно-

познавательную деятельность и переход на уровень продуктивного 

творчества; развитие различных типов мышления; формирование 

качественных знаний, умений и навыков. 

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения: 

оптимизация учебно-воспитательного процесса; создание обстановки 

сотрудничества ученика и учителя; выработка долговременной 

положительной мотивации к обучению; включение учащихся в 

креативную деятельность; тщательный отбор материала и способов 

его подачи. 

В основе инновационного обучения лежат следующие 

технологии: развивающее обучение; проблемное обучение; развитие 

критического мышления; дифференцированный подход к обучению; 

создание ситуации успеха на уроке. 

Основными принципами инновационного обучения являются: 

креативность (ориентация на творчество); усвоение знаний в системе; 

нетрадиционные формы уроков; использование наглядности. 

При использовании инновационных технологий в обучении 

русскому языку и литературе успешно применяются следующие 

приемы: ассоциативный ряд; опорный конспект; ИНСЕРТ 

(интерактивная система записи для эффективного чтения и 

размышления); мозговая атака; групповая дискуссия; чтение с 

остановками и Вопросы Блума; кластеры; синквейн; «Продвинутая 

лекция»; эссе; ключевые термины; перепутанные логические цепочки; 

медиапроектроекты; дидактическая игра; лингвистические карты; 

лингвистическая аллюзия (намек); исследование текста; работа с 

тестами; нетрадиционные формы домашнего задания. 

На своих уроках русского языка и литературы я чаще всего 

использую технологии проблемного обучения и развития 

критического мышления. 

Успешными являются многие приѐмы, но мне и детям больше 

нравятся следующие: 

 ―Погружение‖ предлагает длительное занятие одним словесно-

знаковым предметом, при котором уроки ―основного‖ предмета 

перемежаются уроками образно-эмоциональной сферы, а сами 

―погружения‖ повторяются через определенные промежутки времени. 

Предполагается, что такое построение учебного процесса будет 

способствовать более глубокому и основательному усвоению знаний. 

 Критическое мышление – это точка опоры для мышления человека, 

это естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. 

Мы и наши ученики часто стоим перед проблемой выбора, выбора 

информации. Необходимо умение не только овладеть информацией, 

но и критически ее оценить, осмыслить, применить. Встречаясь с 

новой информацией, обучающиеся 5-11 классов должны уметь 

рассматривать ее вдумчиво, критически, оценивать новые идеи с 

различных точек зрения, делая выводы относительно точности и 

ценности данной информации. 

Методика развития критического мышления включает три этапа или 

стадии. Это «Вызов – Осмысление – Рефлексия». 

Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. 

Эта стадия позволяет: актуализировать и обобщить имеющиеся у 

ученика знания по данной теме или проблеме; вызвать устойчивый 

интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной 

деятельности; сформулировать вопросы, на которые хотелось бы 

получить ответы; побудить ученика к активной работе на уроке и 

дома. 

Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия 

позволяет ученику: получить новую информацию; осмыслить ее; 

соотнести с уже имеющимися знаниями; искать ответы на вопросы, 

поставленные в первой части. 

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: целостное 

осмысление, обобщение полученной информации; присвоение нового 

знания, новой информации учеником; формирование у каждого из 

учащихся собственного отношения к изучаемому материалу. На 

стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, 

интерпретация изученной информации. Работа ведется 

индивидуально, в парах или группах. 
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Подобную работу я провожу в основном в 9-11 классах, когда ребята 

учатся писать интерпретации при подготовке к сочинениям, 

олимпиадам. 

Эффективным также нахожу на некоторых уроках  работу с 

кластерами.  

Подготовительная работа: 

1.Учитель выбирает текст для чтения. Критерии для отбора: 

- Текст должен быть абсолютно неизвестным для данной аудитории (в 

противном случае теряется смысл и логика использования приема); 

- Динамичный, событийный сюжет; 

- Неожиданная развязка, «открытый» проблемный финал. 

2.Текст заранее делится на смысловые части. Прямо в тексте 

отмечается, где следует прервать чтение и сделать остановку: «первая 

остановка», «вторая остановка» и т. д. 

3.Учитель заранее продумывает вопросы и задания к тексту, 

направленные на развитие у учащихся различных мыслительных 

навыков. 

Учитель дает инструкцию и организовывает процесс чтения с 

остановками, внимательно следя за соблюдением правил работы с 

текстом. Этот прием, как правило, использую в работе с 8 класса, 

когда ученики уже имеют определѐнные навыки содержательного 

анализа текста. 

Данный прием я часто использую при подготовке учащихся к 

написанию сочинения-рассуждения, т.к. эта работа предполагает не 

только тщательный анализ текста, но и умение «идти» вслед за 

автором, «видеть», как он создает текст, что хочет «сказать» читателю 

на том, или ином этапе. При работе над частью «С» особую 

сложность представляет умение находить проблемы текста. Поможет 

в этом составление кластера. Это способ графической организации 

материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные 

процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. 

Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда 

такой способ называют «наглядным мозговым штурмом». 

Последовательность действий проста и логична:  

-посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово 

или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы;  

-вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, 

факты, образы, подходящие для данной темы (модель «планеты и ее 

спутники»);  

-по мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с 

ключевым понятием. 

В итоге получается структура, которая графически 

отображает наши размышления, определяет информационное поле 

данной теме. В работе над кластерами необходимо соблюдать 

следующие правила: не бояться записывать все, что приходит на ум; 

дать волю воображению и интуиции; продолжать работу, пока не 

кончится время или идеи не иссякнут; постараться построить как 

можно больше связей; не следовать по заранее определенному плану. 

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем 

информации. В дальнейшей работе, анализируя получившийся 

кластер как «поле идей», следует конкретизировать направления 

развития темы. 

     Ребѐнок может почувствовать себя и в роли автора, и в 

роли     иллюстратора, и в роли учителя.  Необычные задания 

активизируют мышление, заставляют ребѐнка обобщать, 

систематизировать материал по теме.  

 
ҚАЗАҚ ТІЛІ, ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУДЫ  ІЗГІЛЕНДІРУ- 

ЗАМАН ТАЛАБЫ 

Кенжегалиев С.Р. 

«Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы  

Қарағайлы кентінің ЖББ №17 орта мектебі» КММ,  

Қарқаралы ауданы Қарағайлы кенті 

 

Заманауи мектептерде білім беру ҥрдісі тҧлға мен тҽжірибеге 

бағытталып, функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға, ҿмірде 

кездесетін мҽселелерді шешуге, оқушының ҿзін- ҿзі дамыту 

сипатында болуын талап етуде. 

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев «Біз келер ҧрпақ алдында зор 

жауапкершілік жҥгін арқалап келеміз»,-  деп,  ҧстаз қауымына 

Қазақстанның жарқын болашағын тҽрбиелеуде ҥлкен сенім артып 

отыр. Еліміздің ҿркениетті елдер қатарына қосылуы, бҥгінгі ҧрпақтың 
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ертеңгі білімінен, тҽрбиесінен кҿрінеді. Бҧрын оқу ҥрдісінде мҧғалім 

басты рҿл атқарған болса, қазіргі кезеңде оқушының рҿлі басым 

болуды талап етеді. Білім бере отырып, тиімді жолмен жаңа заман 

тҧлғасын қалыптастыру ҽр ҧстаздың мақсаты екені анық. 

Ҽлемдегі озық тҽжірибелерге сҥйеніп, жаңаша  оқыту, яғни ҽр 

баланың табиғи қабілетін дамыту ҥшін қолайлы жағдайлар жасай 

отырып, оны жан-жақты дамыту керек жҽне осы жолда қазіргі білім 

беру мазмҧны жаңарып, жаңа кҿзқарас пайда болып, оқытудың жаңа 

педагогикалық технологиялары қолданысқа берілді.  

Қазіргі заманғы білім беруге қойылатын талап - оның сапасын 

арттыру, яғни оқушыны шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс, 

батыл, тез де дҧрыс шешімдер қабылдауға, тҽжірибелік ҽрекеттерге 

дайын болуға ҥйрету. Ал оған дайын болу ҥшін оқу ҥрдісіне жаңа 

технологияларды қолданудың мҽні зор. 

Жалпы баланы оқыту мен тҽрбиелеудің мақсаты - жан - жақты 

дамыған жеке тҧлғаны қалыптастыру болып табылғандықтан, бҧл 

жерде жаңа технология бойынша ҽдістемелік жҥйенің басты 

компоненті - оқыту мақсаты болып табылады. Ал, бҧл мақсат 

ҿздігінен дамуға, ҿмір бойы білім алуға ҧмтылған жеке тҧлғаны 

қалыптастыру, сондықтан оның ҿзіндік танымдық іс - ҽрекеті белгілі 

бір дҽрежеде белсенуі қажет жҽне сол жолда оқытудың ҽдістерін 

ҿзгертуін талап етеді. Ол ҥшін оқушы ҿз бетімен тану, іздену іс - 

ҽрекеттерінің ҽдістерін ҥйренуге, білім алуға ҧмтылуы  қажет. 

Мҧғалімнің оқушыға деген сенімін кҥшейту, оның ҿз ісіне жауап 

беруіне мҥмкіндік бере отырып, ҿз абыройы,  беделі, қадір – қасиеті, 

жауапкершілік сезімдерін дамыту керек. 

Оқушылар ҿз еркімен қҧралдар, технологиялар арқылы іс - ҽрекет 

жҥргізе отырып, тақырып бойынша заңдар мен ережелерді, 

тҧжырымдарды ҿздігінен шығару, қорытынды жасай білуі керек. 

Қазір білім беру саласында оқытудың жаңа озық 

технологияларын меңгермейінше сауатты, жан -жақты маман болу 

мҥмкін емес. Технологияны меңгеру, оны дҧрыс пайдалану 

мҧғалімнің интеллектуалды, кҽсіптік-адамгершілік, рухани-азаматтық 

жҽне басқа кҿптеген адами қабілетінің қалыптасуына ҽсерін тигізеді, 

ҿзін- ҿзі дамытып, оқу- тҽрбие ҥлгісін дҧрыс та тиімді 

ҧйымдастыруына кҿмектеседі. 

Қазіргі кезде заман талабына сай білім берудің дамуы мен 

ҥрдістерін қамтитын кҿптеген педагогикалық технология 

қолданылып жҥр. 

Педагогикалық жаңа технология –дара тҧлғаны жетілдіруге, 

белгілі бір мақсатқа жету жолында арнайы ықпалды ҧйғаруға қажетті 

байланысқан ҽдіс-тҽсілдер – баланың тҧлғалық дамуына бағытталған 

негізгі мақсатқа жетелейтін ҽрекеттер жҥйесі. Жаңа технология 

тҥрлерін сабақ ҥрдісінде пайдалану оқушының шығармашылық, 

зияткерлік қабілетінің дамуына, ҿз білімін ҿмірде пайдалана білу 

дағдыларының қалыптасуына ҽкеледі. 

   Жаңа педагогикалық технологияның мақсаты – оқытуды 

ізгілендіруі, яғни оқу қҧралдары оқушылардың ҿздігінен танымдық 

іс-ҽрекетін жҥргізе алатындай болуы керек. Жаңа педагогикалық 

технология тҥрлері ҿте кҿп. Бірқатарына нақты тоқтала кетсек, 

«Ойын – баланың жетекші ҽрекеті» дегендей, педагогикалық ойындар 

технологиясы дегеніміз педагогикалық жҧмысты ойын тҥрінде 

ҧйымдастырудың ҽдістері мен тҽсілдерінің жиынтығы. Ойын 

тҥріндегі жаттығулар сабақ ҥстіндегі қолайлы деген жағдайларда 

пайда болып, оқушыларды қызықтырушы қҧрал ретінде 

қолданылады. Ғалым В.А. Сухомлинский «ойын баланың алдынан 

ҿмір есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін дамытады, 

ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы мҥмкін емес» деуі тегін 

айтылмаған.  

Проблемалық оқыту – оқушылардың ойлау қабілеттерін 

дамытып, шығармашылық іскерлік дағдылары қалыптасуына жағдай 

жасайды. 

Сын тҧрғысынан ойлау технологиясы арқылы ассоциация, 

бірлескен қызмет, кҿзқарасын талдай жҽне дҽлелдей отырып, ҿзара 

қарым-қатынасы жақсарады, ҿзіне сын кҿзбен қараушылық артады, 

ҿзінің қабілетін дҧрыс бағалай  жҽне жақсы  бақылай алады. Сонымен 

бірге қарсы пікір айтуға, баламалы шешімдерді қабылдауға, ойлау 

жҽне іс-ҽрекетіне жаңа немесе тҥрлендірілген тҽсілдерді енгізуге 

дайын болуға, ҧйымдастырылған қоғамдық ҽрекеттерге жҽне 

басқаларды сыни тҧрғыдан ойлауға баулуды кҿздейді  

Сыныпты, топтарды оқытуға ҽртҥрлі қолайлы жағдай туғызуды 

қажет етеді де, деңгейлеп оқыту технологиясының мақсатына сай 
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ҽрбір оқушы ҿзінің даму деңгейінде оқу материалын меңгергенін 

қамтамасыз етеді. 

Жекелеп оқытуда оқудың басты жетістігі баланың ҿз қабілетіне 

қарай бейімдеуіне мҥмкіндік береді. 

Белгілі бір тапсырманы бірлесіп шешуі ҥшін сыныпты уақытша 

топтарға бҿлуді қажет етеді. Оқушылардың ҿзіндік ерекшеліктерін 

ескеріп, бірлесіп ҥйренуге мҥмкіндік береді. 

Дамыта оқыту технологиялары бойынша Л.В. Занковтың дамыта 

оқу жҥйесінің негізгі мотивациясы танымдық қызығушылықты оята 

отырып, ҽртҥрлі қызметтерге тарту, дискуссия, дидактикалық 

ойындарда оқытуда, пайдалану, сол сияқты есті, ойлауды, елестетуді, 

сҿйлеуді байыту бағытындағы оқыту ҽдісі болса, Д.Элькони – 

В.Давыдовтардың дамыта оқыту технологиясында, ең алдымен, оның 

мазмҧны, теориялық білімге негізделе отыра қҧрылып, оқушының 

орындаған жҧмыстары мен сапасы оқушының ҿз мҥмкіндігі 

тҧрғысынан қаралады. 

Бҧл технологияда ҧжымдық жҧмыс ҽдісі кеңінен қолданылады; 

миға шабуыл, ҧйымдастыру – қызмет ойындары, еркін 

шығармашылық пікірталастар, т.б. 

Тҥпкі нҽтиже - сабақтың тиімділігі: оқушы шығармашылық 

деңгейге осы ҽдіс -тҽсілдермен қаруланған мҧғалімнің бағдарлауы 

арқылы, ҿзінің тікелей іс-ҽрекетінің арқасында жетеді. Жаңа 

технологияның ҧтымдылығы да осында. Технологияны дҧрыс 

пайдалану шығармашылық тҧлға қалыптастыруға алып келеді.  

Оқушылардың қазақ тілі, ҽдебиеті сабақтарында ғылыми 

ізденушілік жҧмыстарын дамыту мақсатында «балық сҥйегі», 

«ҿрмекші», «ҽдебиет ҥйірмесі» ҽдістері тиімді.  

Ҽдебиет ҥйірмесінде баяндаушы-ҽңгімені мазмҧндайды, 

зерттеуші- ҽңгімедегі идеяны анықтайды, сілтемеші- сҿздіктермен 

жҧмыс жҥргізеді, сҧрақ қҧрастырушы- сҧрақтар даярлайды, дҽнекер- 

ҿмірмен байланыстырады, бейнелеуші-ҽңгімедегі негізгі кейіпкерді 

суреттейді.  

      Балық сҥйегі(фишбоун): басы – негізгі тақырып, жоғарғы 

сҥйектері – тақырыптың негізгі ҧғымдары, тҿменгі сҥйектері – 

ҧғымдарға тҥсініктеме, қҧйрығы – қорытынды немесе сҧрақтың 

жауабы қысқа ҧғымдар арқылы жазылуы тиісті. 

     Венн диаграммасының мақсаты- салыстыру, пайымдау. 

Кластер -  зерттеу, іздену материалының графикалық рҽсімделуі. Ол 

ойды жинақтап сақтау, ойды ынталандыру, яғни тақырыптың 

талдауына кҿмекші қҧрал немесе ойды қорытындылаудың қысқа 

формасы.     

Блум таксономиясы, сҧрақтар стратегиясы - Блум сҧрақтарды 

екіге бҿледі. Олар жалпақ жҽне жіңішке сҧрақтар. Жіңішке сҧрақтар - 

еске тҥсіруге арналған сҧрақтар, жауабы нақты ережемен немесе «ия, 

жоқ» деген жауап алынатын сҧрақтар.  Жалпақ сҧрақтар – сҧрақтың 

жауабына толық ҽрі тҥсіндіре отырып жауап беріледі. Сҧрақтың бҧл 

тҥріне сҿзбен ғана емес басқа формаларда жауап беруге болады. 

Мысалы: сурет немесе тірек сызба, тіпті кҿрініс тҥрінде де. Жалпақ 

сҧрақ: – Қарастырылып отырған кейіпкер мінездемесі қандай?(шағын 

кҿрініспен жауап беру).  Сҧрақ қою, қайтадан сҧрақ қою тҽсілі 

мҽтіннің ҽр бҿлігінен кейін оқушыларға бір біріне немесе ҿзге де 

оқушыларға белгілі бір жҥйемен сҧрақ қою жеке тҧлғаны анықтауда 

тиімді. 

Тірек сҿздер стратегиясында  оқушылар тірек сҿздердің ретін 

бҧзбай ҽңгіме немесе мҽтін қҧрастырады. Мҽтін қҧрастыру кезінде 

логикалық ойлау іске қосылады. Ҽңгіменің мазмҧнын жҧпта, топта 

ақылдасады. Оқушының сҿздік қоры, тілі, қиялы дамиды. Бҧл ҽдіс- 

мазмҧндама жҽне шығарма жазуға жақсы дайындық. 

 Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың 

тиімді ҽдістері ретінде оқытудың қатысымдық ҽдісін, рҿлдік ойын 

ҽдісін, дара тҧлғаға бағдарланған оқыту ҽдісін, сҧрақ-жауап ҽдісін 

атауға болады. Бҧндай сабақтар оқушылардың ойлау қабілетін 

дамытуға, тілдерін байытуға, сҿйлем қҧрау шеберліктерін жетілдіруге 

ықпалы зор екені сҿзсіз.  

Қазақ тілін оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 

бағытында оқытуды ҧйымдастыруда осындай сабақтар тиімді 

нҽтижеге қол жеткізеді.  

Қорытындылай келе, қазақ тілі мен ҽдебиетін оқыту – қиын да 

қызықты жҧмыс. Қазіргі кезде қазақ тілі мен ҽдебиетін оқытатын 

мамандарға қойылатын талап жаңа технологиялық ҽдістерді қолдана 
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отырып, сапалы жҽне терең білім беру, олардың кең ойлау, тҥпкі 

идеясын кҿру қабілеттерін жетілдіру, уақытты ҥнемді пайдалану, 

ҽдістерді тҥрлендіру арқылы сабақты мазмҧнды да қызықты ҿткізу, 

мҧғалімнің жеке басының интеллектісін дамыту, оқу іс-ҽрекетін 

дҧрыс ҧйымдастыру, ҿтілетін тақырып мазмҧнын аша білу, керекті 

тҽрбие кҿзіне ҧштастыру. Сонымен, жеке тҧлғаны дарынды, білімді 

де білікті, тҽрбиелі етіп шығару- мҧғалімнің педагогикалық 

шеберлігі. 

 
«Жаңа бағдарламаның тиімділігі мен мҧғалімнің кәсіби ӛзгерісі» 

Нуржанова Корлан Жаксылыковна 

                                 қазақ тілі мен әдебиеті  

пәнінің мҧғалімі 

Теміртау қаласы №31 ЖББОМ 

 

Ҽр кҥні ҿзгеріске толы бҥгінгі жауапты кезеңде замана кҿшінен 

қалып қоймай уақыт талабына сай ертеңгі болашақ жас ҧрпақты 

білімді етіп тҽрбиелеу ҧстаздарға зор жауапкершілікті жҥктейді. Ол 

мҧғалімнен ҥздіксіз ізденуді, ҿз білімін ҥнемі жетілдіріп отыруды 

талап етеді. Ҿйткені еліміздің ертеңі – жас ҧрпақтың қолында. 

Мҧғалімнің шеберлігі мен жетістігі – сапалы білім жҽне жақсы тҽрбие 

алған шҽкіртінде. Оқушы шығармашылығын дамыту ісі ҥздіксіз 

жҥргізіле бермек. Бҧл – қоғам талабына сай туындайтын қажеттілік.  

Кҽсіби қҧзіреттілік маманның ҽлеуметтегі дҽл осы уақыттағы 

қабылданған стандарттар мен нормаларға сҽйкес ҿзінің кҽсіби 

педагогикалық қызметін атқаруға дайындығы мен қабілетін 

анықтайтын кҽсіби білімдер жиынтығы немесе жекелік-кҽсіби 

сипаттама. Мҧғалімнің кҽсіби жетіліп отыруы, педагогикалық ҽрекетті 

ҿте жоғары деңгейде атқара алуы, педагогикалық қарым-қатынасқа 

тҥсе алуы нҽтижесінде оқушылардың білімділік жҽне тҽрбиелік 

деңгейінің жоғары болуы деп санаймыз. 

Дҽстҥрлі білім беру мен салыстырғанда жаңартылған білім 

беру бағдарламасы бойынша жҧмыс істеудің ҿзіндік ерекшеліктері 

бар. Атап айтатын болсақ, пҽн мазмҧнының спиралді қағидатпен 

берілуі, Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының 

иерархиясы, бір білім беру аясындағы жҽне пҽнаралық 

байланыстарды жҥзеге асыру мақсатында «ортақ тақырыптардың» 

берілуі, оқу ҥдерісін ҧзақ мерзімді, орта мерзімді жҽне қысқа мерзімді 

жоспарлар арқылы ҧйымдастырылуы, оқытудың тҽрбиелік ҽлеуетін 

арттыру, оқушының адамгершілік-рухани қасиеттерін 

қалыптастыру,оқушының білім алу ҥдерісіне белсене қатысуы.Осы 

ерекшеліктерді жҥзеге асыру барысында оқушы алған білімін ҿмірде 

қолдана отырып, жахандану жағдайында ҿз ҿмірін қҧра алатын тҧлға 

қалыптастыру басты мақсат болып есептеледі. Жаңартылған 

бағдарламаның тиімділігі де осында. 

Мҧғалім сабақта ҽдіс-тҽсілдерді пайдалана отырып, балалардың 

ҧсыныс-пікірлерін еркін айтқызып, ойларын ҧштауға жҽне ҿздеріне 

деген сенімін арттыруға мҥмкіндік туғызып отыру қажет. Жаңа 

технологияны меңгеруде мҧғалімнің жан-жақты білімі қажет. 

Қазіргі мҧғалім: 

• Педагогикалық ҥрдісте жҥйелі жҧмыс жҥргізе алатын; 

• Педагогикалық ҿзгерістерге тез тҿселетін; 

• Жаңаша ойлау жҥйесін меңгере алатын; 

• Оқушылармен ортақ тіл табыса алатын; 

• Білімді, іскер, шебер болу керек; 

Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері – ҿсіп келе 

жатқан жеке тҧлғаны жан-жақты дамыту. Инновациялық білімді 

дамыту, ҿзгеріс енгізу, жаңа педагогикалық идеялар мен 

жаңалықтарды ҿмірге ҽкелу.  

Қазіргі оқушы: 

• Дҥниетаным қабілеті жоғары; 

• Дарынды, ҿнерпаз; 

• Іздемпаз, талапты: 

• Ҿз алдына мақсат қоя білу керек. 

Оқыту ҥрдісіндегі қазіргі қарым-қатынас екі жақты болуы 

керек. Бҧрынғы оқушы тек тыңдаушы, орындаушы болса, ал қазіргі 

оқушы – ҿздігінен білім іздейтін жеке тҧлға екендігіне ерекше мҽн 

беруіміз керек. 

Білім – адамзаттың терең жҽне ҥйлесімді дамуын бекітетін 

қҧралдардың бірі, прогрестік, ҽлеуметтік тҧрақтылық пен ҧлттық 

қауіпсіздіктің маңызды факторы. Қазіргі білім беру ҥрдісі адамның 

ішкі табиғи мҥмкіндіктерін ашып, ҽр адамның ҿзінің «Менін» 

сезінуге, толықтыруға кҿмектесетіндей, сыртқы ҽлеммен ҽлеуметтік 
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қарым-қатынастарда ҿз орнын табуға, ҿзін шығармашылықпен 

ҿзгертуге белсенділік танытуға ықпал етуі тиіс. Бҥгінгі таңдағы қоғам 

кҽсіби білімі жетік, қҧзіретті, бҽсекеге қабілетті мамандарды талап 

етеді. Білікті ҧстаз, білімді маман болу ҥшін - ҽрбір мҧғалім ҿз білімін 

ҥздіксіз кҿтеріп отыруы тиіс. 

Білімін кҽсіби тҧрғыда кҿтеріп отыру – мҧғалімдердің 

қҧқықтары ҽрі міндеттері, білім беру жҥйесінің тҧрақты дамуының 

кепілі, Мемлекеттің дамуының қҧралы болып табылады. 

Мҧғалімнің кҽсіби қҧзіреттілігі – оның жан-жақты білімінен 

ҧстаздық шеберлігімен, оқытудың жаңа ҽдістерін меңгерумен 

ҿлшенеді. Мҧғалім қаншалықты білімді, шығармашыл болса, оның 

қҧзыреттілік аясы да соғҧрлым кең болмақ. «Қҧзыреттілік» ҧғымы 

педагогика саласында тҧлғаның субъектілік тҽжірибесіне ерекше 

кҿңіл аудару нҽтижесінде ендіріліп отырған ҧғым. Қҧзырлылық – 

белгілі сала бойынша жан-жақты хабардар, білгір деген мағынаны 

қамти отырып, қандай да бір сҧрақтар тҿңірегінде беделді шешім 

шығара алады дегенді білдіреді.  

Кҽсіби ҿзгеріс бір нҽрсе жайлы беделді ой, кесімді пікір 

білдіруге мҥмкіндік беретін білімділердің сипаттамасы ретінде 

қарастырылады. Сондықтан оның қҧрылымына ҽлеуметтік 

психологиялық, аутопсихологиялық, коммуникативті, педагогикалық-

психологиялық, ҽлеуметтік, перцептикалық қҧзіреттілік жатады. 

Мҧндағы ҽлеуметтік, перцептикалық қҧзіреттілік байқампаздық пен 

ҿткірлік, яғни, тҧлғааралық қарым-қатынаста баға бере алушылық, 

салыстыра білушілік, талдау мен рефлексиялау нҽтижесінде басқаның 

образын қалыптаструдан тҥзіледі. 

«Ҧстаз қандай болса қоғамы сондай» деген бҧлжымас заңдылық қай 

қоғамда да кҿкейкесті. Сондықтан да бҥгінгі кҥннің ҿзекті мҽселесі - 

педагогтердің қҧзіреттілігін ҥздіксіз дамыту. Ҿздігінше еркін ойлау 

қабілеті бар, тҽрбие-білім беру ҥрдісін модельдей алатын, тҽрбие беру 

жҽне білім берудің жеке технологиялары мен жаңа идеяларын 

ҿздігінше іске асыра алатын мҧғалімнің кҽсіби қҧзыреттілігінің 

деңгейін арттыру - ҿзекті мҽселе, себебі, біріншіден, кҽсіби қҧзыретті 

мҧғалім мекептің тҽрбие-білім беру процесінде шығармашыл 

оқушылардың қалыптасуына дҧрыс ҽсер етеді; екіншіден, ҿзінің 

кҽсіби қызметінде жақсы нҽтижелерге қол жеткізе алады; ҥшіншіден, 

кҽсіби мҥмкіндіктерінің іске асуына ықпал жасайды. 

Осы жоғарыда айтылғанның бҽрі басқару қызметіне стратегиялық 

жҽне инновациялық ойы дамыған, басқару мҽселелерін шешуге 

қабілеті жеткілікті, жаңа технологияларды игерген, команда 

қҧрамында жҧмыс істей алатын, ҿз іс-ҽрекетіне жауапкершілікпен 

қарайтын, қарым-қатынас мҽдениеті жоғары, бір сҿзбен айтқанда 

кҽсіби қҧзіретті ҧстаздың қалыптасуын ҥздіксіз дамытуды қажет етеді. 

Ахмет Байтҧрсынҧлы айтқандай: «Мҧғалім ҽрдайым ізденісте 

болса ғана шҽкірт жанына нҧр қҧя алады». Мҧғалімнің ізденісі, жан-

жақтылығы айтылып кеткен қҧзыреттілік арқылы айқындалады. 

Қҧзыреттіліктің мазмҧны жеке кҽсіптік, интегралдық сипаттама 

ретінде тҿмендегі қызметтерді жҥзеге асырумен анықталады. 

Шығармашылық ҽлеуеті дамыған мҧғалім ҿз кҽсібін жете меңгеріп 

қана қоймай, ҿзін-ҿзі жан-жақты дамытуға қол жеткізеді. Нҽтижесінде 

мҧғалім кҽсіби қҧзіреттілікке қол жеткізеді. Мҧғалімнің кҽсіби 

қҧзіреттілігі – бҥгінгі ғасыр талабына сай белгілі бір нҽтижеге 

бағытталған білім берудің негізі болмақ. 

 
Эффективные приѐмы обучения говорению на уроках русского 

языка 

Таткенова  Фатима Абуқызы 

учитель русского языка и литературы 

  о.с.ш. имени Молда Мусы . 

 Туркестанская область. Г Кентау 

 село 30-лет Казахстана 

   

Современная действительность требует от человека не только 

способности своевременно адаптироваться к быстро меняющимся 

условиям социально-экономической жизни, но и более высокой меры 

социальной активности. Социальная деятельность человека 

немыслима без языкового взаимодействия. Успешность человека в 

разных сферах жизни во многом зависит от речевого поведения, от 

его способности воздействовать на окружающих, выражать свою 

позицию, убеждать собеседника. Между тем устная речь современных 

школьников отличается бедностью лексикона, обилием слов из 

молодѐжного и интернет-сленга. В речевых действиях подростков 

отражается клиповое мышление, отсутствие целостного 

мировоззрения, неспособность к критическому осмыслению фактов, 
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деформация основ русской культуры. Всѐ это результат влияния 

современной массовой культуры. Поэтому одним из актуальных 

аспектов обучения русскому языку является развитие устной связной 

речи учащихся. Несомненно, развитие коммуникативной компетенции 

происходит в процессе овладения содержанием всех учебных 

предметов в школе, однако только на уроках русского языка этот 

процесс имеет целенаправленный характер. Не случайно с целью 

усиления стратегического направления развития современной школы 

– коммуникативной направленности в обучении – в государственную 

итоговую аттестацию по русскому языку вводится устная часть. 

Говорение, как продуктивный вид речевой деятельности, является 

способом выражения собственных мыслей говорящего, представляет 

творческий процесс – создание нового речевого высказывания. Для 

разработки эффективной методики обучения говорению необходимо 

различать подготовленное и неподготовленное говорение. 

Высказывание, подготовленное на основе готового образца: 

заучивание, пересказ – создает необходимую языковую базу для 

неподготовленного говорения. Неподготовленное говорение 

отличается сосредоточением внимания на смысловом содержании 

высказывания, отсутствием заданного языкового материала и 

заданного содержания: содержание высказывания диктуется речевой 

ситуацией, отбор языковых средств и построение речи происходит 

одновременно в момент говорения. Неподготовленная речь является 

показателем степени владения языком, соответственно работа по 

развитию навыков неподготовленной речи должна преобладать в 

учебном процессе. Говорение как компонент устного речевого 

общения реализуется в двух формах устной речи – диалогической и 

монологической, поэтому содержание обучения говорению 

предполагает обучение диалогу и монологу. Помимо традиционных 

приѐмов обучения монологической и диалогической речи: дословного 

и творческого пересказа; устного рассказа на основе увиденного, 

услышанного, пережитого; сообщения, доклада; составления диалога 

на заданную тему, по вербальным ситуациям, по рисункам … – 

необходимо использовать различные творческие приѐмы, 

способствующие активизации речевой деятельности учащихся. 

Учителю важно создать специальные речевые ситуации, призванные 

выполнять две основные функции: стимулирующую и обучающую. 

Если речевая ситуация будет носить игровой, творческий характер, то 

учащимися не будет осознаваться учебная функция задания, что 

позволит им чувствовать себя более раскрепощѐнно, а речь 

приобретѐт естественный характер. Предлагаю несколько творческих 

приѐмов организации речевых пятиминуток на уроках русского языка 

с целью развития неподготовленной монологической и диалогической 

речи. Приѐм «Близнецы». Все учащиеся получают карточку с 

картинкой, фотографией. Один ученик выходит к доске и, не 

показывая свою картинку одноклассникам, начинает описывать еѐ. 

Задача остальных учащихся внимательно слушать говорящего, так как 

у одного из них в руках точно такая же картинка. Если слушающий 

понимает, что картинка-близнец принадлежит ему, то он должен 

подойти к говорящему, чтобы сравнить картинки и убедиться в том, 

что задание выполнено верно. В качестве картинок можно 

использовать репродукции картин известных художников, 

иллюстрации к художественным произведениям. Приѐм «Найди 

отличия». Все учащиеся класса делятся на пары. Один участник 

каждой пары получает рисунок, а второй – точно такой же рисунок с 

некоторыми отличиями. Задача участников, не показывая картинки 

друг другу, а лишь задавая вопросы и получая развѐрнутые ответы, 

найти эти отличия. Например, учащиеся получили такие рисунки. 

Ученик 1. На твоей картинке девочка в синем платье? Ученик 2. Да. У 

девочки в руках букет из семи ромашек и одного колокольчика? 

Ученик 1. Нет. Первое отличие. На моей картинке в руках девочки 

только ромашки. Колокольчик растѐт рядышком, слева. У девочки в 

волосах синий ободок? Ученик 2. Да, но сбоку ещѐ прикреплѐн 

красный бантик. Второе отличие. И так далее. Игра может 

продолжаться до тех пор, пока не будут названы все отличия, 

побеждает та пара, которая сделала это первой. Можно использовать 

и другой вариант: ограничить участников во времени, а победителей 

выявить по наибольшему количеству найденных отличий. Приѐм 

«Верный маршрут». Учащиеся делятся на пары. Каждый участник 

получает план-карту города или определѐнного района города, а 

также информацию о том, где он встретил прохожего и к какому 

объекту города его необходимо привести. Один ученик, опираясь на 

карту, объясняет второму, как пройти к тому или иному объекту, при 

этом он не может использовать жесты, а также наблюдать за реакцией 
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собеседника. Участникам можно сесть друг к другу спиной. Второй 

ученик внимательно слушает говорящего и мысленно проходит 

предложенный им маршрут. Затем первый объявляет о завершении 

маршрута и предлагает второму назвать объект, к которому он 

пришѐл. Если первый игрок сумел правильно объяснить путь 

следования, то второй игрок обязательно придѐт в назначенное место. 

Затем учащиеся могут поменяться ролями. Например, у учащихся в 

руках карта города Кентау. Первый игрок в паре получает карточку с 

заданием: «Ты встретил прохожего на улице 60 лет Октября возле 

дома номер 23. Он поинтересовался у тебя, как пройти к гостинице 

«Полярная звезда». Подробно объясни, пожалуйста, прохожему, как 

ему добраться до гостиницы. Не забудь, что название конечного 

пункта ты произносить не должен, как только твоѐ объяснение будет 

завершено, спроси у собеседника, к какому зданию он подошѐл». На 

карточке второго игрока содержится информация о месте встречи с 

прохожим: «Ты встретил прохожего на улице 60 лет Октября возле 

дома номер 23 и спросил, как пройти к …. Слушай внимательно 

собеседника, чтобы найти нужный объект». Приѐм 

«Распространѐнное предложение». Учитель выводит на экран 

фотографию (репродукцию картины, иллюстрацию к литературному 

произведению) и простое нераспространѐнное предложение, 

составленное по данному изображению. Задача учеников 

распространить предложение второстепенными членами, описывая 

при этом фотографию. В.И. Хабаров «Портрет Милы» Девочка 

читает. Приѐм «Особые приметы». Учитель выводит на экран 

несколько фотографий с изображением очень похожих друг на друга 

животных, предметов, пейзажей, природных явлений и так далее. 

Затем один ученик получает задание выбрать одну из фотографий и 

описать еѐ. Задача остальных учащихся определить, какую из 

представленных фотографий описывает одноклассник. Приѐм «Пойми 

меня». У доски спиной к экрану стоит ученик, на экране учитель 

выводит слово (возможно, связанное с темой урока или 

встречающееся в одном из упражнений). Остальные учащиеся 

должны дать определение этому понятию, предмету, явлению, чтобы 

стоящий у доски смог назвать написанное на экране слово. При этом 

запрещается использовать однокоренные слова. Можно пригласить к 

доске нескольких учеников и устроить небольшое соревнование на 

самого догадливого. Приѐм «Плюсы и минусы». Учащимся 

предлагается обсудить какое-либо событие или явление. Для этого 

класс разбиваются на две группы. Первая группа – оптимисты, они 

отмечают положительные моменты. Вторая – пессимисты, они 

говорят о минусах. Например, для обсуждения можно предложить 

следующие темы: 1. Жизнь в небольших северных городах. 2. 

Возникновение и распространение социальных сетей. 3. Возрождение 

школьной формы. 4. Содержание диких животных в клетках зоопарка. 

5. Развитие спортивной фармакологии. 6. Советское кино. Приѐм 

«Пресс-конференция». Учитель придумывает ситуацию, при которой 

один или несколько учеников дают пресс-конференцию, а остальные 

ученики являются представителями СМИ и имеют право задавать 

любые вопросы. Необходимо выбрать также ведущего, который 

представит участников и будет давать слово тому или иному 

представителю СМИ. Пресс-конференцию могут давать герои картин 

известных художников, герои литературных произведений, неживые 

предметы (школьные принадлежности, учебники, мебель). Приѐм 

«Ожившая картина». Учащимся предлагается оживить картину 

известного художника, разыграв небольшой диалог между героями 

предлагаемой картины. Для реализации приѐма могут подойти 

картины Ф. П. Решетникова «Опять двойка», «Мальчишки», В.Е. 

Маковский «Ночное», «Первый фрак», Морган Вестлинг «Окончание 

сбора урожая», «На рыбалке», «Семейный доктор» и другие. Приѐм 

«Ранжирование». Учащимся предлагается перечень личностных и 

профессиональных качеств, необходимых определѐнному 

специалисту. Каждый должен пронумеровать по степени важности в 

соответствии с собственными взглядами и убеждениями все 

названные качества. Затем в ходе дискуссии учащиеся должны 

обосновать выбор, обсудить значимость всех качеств и предлагаемые 

приоритеты в ранжировании. Приѐм «Свяжи слова». Учитель 

раскладывает на столе карточки надписями вниз (или использует 

возможности мультимедийной презентации). На карточках – слова 

разных частей речи. Учащийся выбирает две (можно 3- 4) карточки, 

читает слова, а затем связывает эти слова в одно предложение. Приѐм 

«Живые вещи». Учащимся предлагается произнести монолог от лица 

какого-либо предмета. Например, от лица потрѐпанного школьного 

учебника, памятника, расположенного на одной из площадей вашего 
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города, обломанной берѐзы, грязного подъезда… Предлагаемые 

приѐмы обучения устной речи способствуют развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, школьники 

учатся:  слушать и слышать партнера по общению;  с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка;  понимать возможность существования различных 

точек зрения, не совпадающих с собственной;  обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию;  управлять поведением партнера – контролировать, 

корректировать, оценивать действия партнера, убеждать;  

уважительно относиться к партнерам, проявлять внимание к личности 

другого;  устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, эмпатии; 

 использовать адекватные речевые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений, и 

иных составляющих внутреннего мира;  аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов способом;  интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному. У учащихся, вовлекаемых в разного рода учебно-

речевые ситуации, формируется стремление расширить свою речевую 

практику, развивать культуру использования русского литературного 

языка, бережно и сознательно относится к родному языку; оценивать 

свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие. Нетрадиционный характер разработанных приѐмов 

позволяют развить творческие и аналитические способности, образное 

и логическое мышление, фантазию, креативность, инициативность, 

толерантность. Д. С. Лихачѐв писал: «Вернейший способ узнать 

человека – его умственное развитие, его моральный облик, его 

характер – прислушаться к тому, как он говорит». Речь действительно 

является показателем уровня культуры человека, его мышления, 

интеллекта. Поэтому развитию устной речи в современной школе 

необходимо уделять особое внимание. 
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https://infourok.ru/statya-razvitie-rechi-na-urokah-russkogo-yazika-i-

literaturi1611750.html Развитие речевой культуры учащихся на уроках 

русского языка и литературы 

 
 

«БАЛАБАҚШАДА МОНТЕССОРИ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ» 
 

 

Алматы қаласы, Медеу ауданы                                                                                                           

http://www.openclass.ru/node/21552


174 
 

 «Мектепке дейінгі білім беру ҧйымы»                                                                                         

№125 бӛбекжай-балабақшасының  

меңгерушісі Арайлым Қазбекқызы                                                 

 

                                                                            Мектепалды даярлық                                                                                                                                              

тобының тәрбиешісі   

 Тастанова Айгуль  Есеркеповна 
 

 

Тҥйіндеме 

    Мақаламызда мектепке дейінгі білім мен тҽрбие беруде Монтессори 

технологиясын қолданудың ерекшелігі жан-жақты баяндалады. 

Балабақшада Монтессори ҽдісін қолданудың ерекшелігі, балалардың 

жас ерекшелігіне байланысты сҽйкестендірілуі, алынатын нҽтижелер 

жайлы талданады.  Монтессори ҽдісінің білім беру мен тҽрбиелеу 

ҥрдісінде қолданудың тиімділіктері кҿрсетіледі.   

   Тірек сҿздер: Балабақша, монтессори ҽдісі, монтессори 

материалдары, кҿрнекіліктер, ойындар. Мария Монтессори (1870-

1952) Италияда ҿмір сҥрген,  Монтессори ҽдісінің қҧрушысы – 

педагог. [2,13] Монтессори ҽдісі осыдан жҥз жыл бҧрын білім беру 

мен тҽрбиелеуде қолданылып, ҧтымды нҽтижелерге қол жеткізуге 

мҥмкіндік беріп келе жатқан білім мен тҽрбиелеудің тиімді ҽдістерінің 

бірі. Бҥгінде Голландия, Америка, Германия секілді 110-нан аса батыс 

елдеріндегі   мектептер мен мектепке дейінгі білім беретін 

балабақшаларда кеңінен қолданылады.  Қазіргі кезде елімізде болсын, 

шет елдерде болсын Монтессори ҽдісін балабақшаларда кҿп 

қолданады. Дегенмен де, Монтессори ҽдісінің мҽнмағынасын толық 

тҥсінбей жататын жағдайлар да аз емес. Жарнамаларда Монтессори 

ҽдісін қолданамыз деп тек қана жазып, айтып нақты істе қолданбай 

жататын жағдайлар да кездеседі. Монтессори ҽдісін балабақшаларда 

қолдану ҥшін бҧл ҽдістің мақсаты, ерекшеліктері, тиімділіктері нақты 

білініп танылуы керек. Монтессори ҽдісінің ерекшеліктері, тиімді 

жақтары дҧрыс анықталмайынша, ҧтымды нҽтижеге қол жеткізе 

алмаймыз. Монтессори ҽдісін балабақша топтарында қолдану ҥшін 

алдын-ала орта ҧйымдастырылып, материалдары дайындалуы керек. 

Монтессори технологиясының ең басты негізгі мақсаты – балаларға 

тҧрмыс-тіршілігіміздегі бҥкіл болып жататын қҧбылыстар мен 

оқиғалардың барлығында логикалық реттілік пен белгілі бір жҥйе бар 

екенін, сондықтан айналамыздың бҽрінде белгілі ережелер жҥйесі мен 

тҽртіп бар екенін тҥсінулеріне кҿмектесу. Алдын ала дайындалған  

жоспарлы ҧйымдастырылған білім беретін ортадағы бҥкіл ережелер 

баланың ҿмір сҥруіне сай келіп,  олардың тҧлға ретінде қоғамда ҿз 

орындарын  алуға жол кҿрсетуші болуы керек. Бала кҥнделікті 

ҿмірдегі кейбір ережелерді сақтай отырып, белгілі бір уақыт  ішінде 

қоғамдық қҧндылықтарды бойларына сіңіріп, жақсы мінез 

қалыптастыруға тҽрбиелеуде Монтессори ҽдісі кҿмекші қҧрал бола 

алады.  Бҧл ҽдісті тиімді қолдану арқылы баланың ҿмір-тіршілігінің 

бір бҿлшегі жағдайына келтіру арқылы баланың бҧдан кейінгі 

ҿмірінде керекті болатын ҽлеуметтік ортада ҿмір сҥруі,  адамдармен 

қарым-қатынаста негізге алатын ережелерді ҥйретуге болады. Балаға 

ҧсынылған ережелер жҽне тҽртіп оның еркіндік алаңының белгілеуші 

болады. Мҥлде емін-еркін, шексіз еркіндік бола алмайтынындай, 

ешқандай ережесіз еркін-дік те болмайды. Еркіндіктің шегін тану 

жҽне тҽртіпке ҥйрену Монтессори ҽдісіне тҽн жҥйе мен белгілі орта 

қалыптастыру арқылы қалыптасады.      Білім беру мен тҽрбиелеуде 

Монтессори ҽдісін қолдану арқылы мынадай жҥйе қалыптастыра 

аламыз:                                                                                                  1. 

Бала басқалармен қарым-қатынасында айналасындағы басқа біреуге 

зиянын тигізбейтіндей болады.                                                                                                

2. Ҽрбір тҧлға ҿз бетінше жҧмыс жасай білу еркіне ие болатындай 

орта қалыптастырылады.                                                                                                                      

3. Балабақшада ҽр балаға жеке-жеке Монтессори материалдары 

беріледі. Материалды басқа бала қолданып жатқанда, басқа бала кҥте 

тҧруды ҥйренеді.                                                                                                                                               

4. Бала материалды қолданғанда ҿзінен кейін басқасының да 

қолданатынын ҧғып, айналасын тазалап, ҿзінен кейін қолдануға 

дайын тҧратындай етіп, қолданған заттарды реттеп қою керек. 

Баланың бҧл ҽс-ҽрекеті басқаларды да ойлауға баулиды, ҿзінен 

басқаларды ҿзі секілді ойлаған балада басқаларға деген қҧрмет, 

сыйластық сезімі дамиды.                                                                                               

5. Бір бала зейін қойып жҧмыс істеп жатқанда басқалары оның 

мазасыз алмайтындай болу керек, қолындағы заттарын тартып 

алмауды ҥйрету керек. Бҧл басқаның істеп жатқан жҧмысына, 

еңбегіне қҧрметпен қарау сезімін қалыптастырады.                                                                                                                         
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6. Ҽрбір бала монтессори заттарымен, ойыншықтарымен жҧмыс 

жасағанда, ойнағанда басқа балалар кедергі келтірмейіндей орта 

ҧйымдастырылуы керек.  Балалардың белгіленген ережелерді білу, 

сақтауға тырысуы олардың ҥйрену еркіндігі жҽне жеке тҧлғалық 

ойлауына кедергі болмайтындай болуы керек. Бҧл балалардың ҿз 

қолдарымен бірнҽрсе жасай білу жҽне еркін ойлау қабілеттерін 

дамытады. [1,85].                                                                                                     

Монтессори ҽдісінің ең басты ерекшелігі –  ортадағы ҿзіндік ережелер 

мен ішкі тҽртіптің сақталуына қол жеткізу.  Ережелерді сақтай білген 

жеке тҧлғада ойлау жҽне еркін жҧмыс істеу қабілеті, ең бастысы жеке 

ҿз бетінше ҥйрену қабілеті дамиды. Жеке, ҿз бетінше ҥйрену деген тек 

жалғыз ҿзі ҥйрену деген сҿз емес, қоғамда басқаларымен бірге ҿмір 

сҥре білу дегенді де білдіреді. Бҧл баланың белгілі ортада,  белгілі бір 

топта басқалармен  бірге жҧмыс істей алу дағдысын қалыптастыруды 

да кҿрсетеді. Іс-ҽрекет барысында ҥйрену деген – баланың білімді ҿзі 

ойлану арқылы жҽне осы ойлағандарымен іс-ҽрекетін бірге қолдану 

арқылы ҥйренуі мағынасына келеді. Бала ҿзі ойлап тапқан нҽрсені 

практикалық тҧрғыдан жасап кҿріп, іс ҽрекеттерімен меңгергенде ғана 

толық ҥйренеді. Осындай іс-ҽрекет барысында бала ҿз бетінше нені 

ҥйренетінін, уақытын қалай пайдаланатынын, қандай ҽдісті 

қолданатынын, оны қалай жҥзеге асыратынын ҿзі ойлап тауып, оны 

жҥзеге асыру туралы шешімдерді ҿзі қабылдап ҥйренеді.   Ҥйрену 

барысында кімнен жҽне қаншалықты жҽрдем алатынын да ҿзі шешеді. 

[3,26]   

Монтессории ҽдісінде тҽрбиеші тек бақылаушы, баланың іс-ҽрекетіне 

тікелей қатыспайды, баланың іс-ҽрекеті барысында жол кҿрсетуші 

болады. Ересек жол кҿрсетуші ретінде біз тҽрбиеші немесе мҧғалім, 

баланың табиғи ҥйрену ортасын ҧйымдастырып, баланың ҽрекетін, ҿз 

еркімен жҧмыс істеуін ҥнемі  бір-бірімен байланысты жағдайда 

бақылап, бала бар мҥмкіндігін ең жоғары дҽрежеде кҿрсете алатындай 

жағдай жасап, жеке қабілеттерінің дамына қамқор болуымыз керек. 

Баланың жеке қабілеттерінің дамуына қамқор болу деген – 

тҽрбиешінің рҿлі дидактикалық ҥйренуді ҿз қолына алу емес, 

керісінше балаға ісҽрекетінде кҿмекші болу. Тҽрбиеші балаға қолдау, 

сҧрағанда жол кҿрсету арқылы жҽрдем етуі керек. Бала іс-ҽрекеті 

арқылы ҥйреніп,  білімге қол жеткізіп, ҥйренген білімін ҿзі жаңадан 

жасап, практикада қолдану арқылы туындаған мҽселені шешіп,  

нҽтижеге қол жеткізеді. Осылайша білімді жасау жҽне ҥйренуді 

ҥйренеді. Ҿзін маңызды сезініп, ортада орны бар екенін сезінген жеке 

тҧлға басқа адамдарды да маңызды кҿріп, оларға қҧрметпен қарайды. 

Бҧл қасиеттер балада ҿзіне деген жақсы кҿзқарас пен сенімін 

арттырады.  Монтессори ҽдісінің жоғарыда талдаған іс-ҽрекетпен 

ҥйрену тҥрі жалпы адам миының жҧмыс істеуіне сҽйкес келеді. Бҧл 

ҽдіс бала миының  дамуына  кез-келген жағдайды талдауға, 

бҿлшектерді бірлестіруге, туындаған мҽселеден қорытынды жасау 

дағдыларын қалыптастыруға баулиды. Қазіргі заманда талап етілетін 

ҿмір бойы ҥйренетін жҽне жан-жақты дамыған жеке тҧлғаның 

қалыптасуына, ҿмірінің келесі кезегінде ҥйрену мен білім алуда  

табысқа жетуіне жҽрдем етеді.  Монтессори ҽдісі баланың жеке 

ҥйрену техникасы жҽне ҽртҥрлі жастағы балалар тобында жас 

ерекшеліктері негізге алынады. Бала ісҽрекеті барысында жіберген 

қатесін қатемен жҧмыс жасау арқылы ҿзі табады. Бала жҧмыс 

жасайтын материалды қай жерде жҧмыс жасағысы келетін 

(орындықта немесе кілемше ҥстінде) жерді ҿзі таңдайды.  Бала 

ҽрекетінде еркін болады. Бала қалаған кезде жҧмысын тоқтатып, 

ҥзіліс жасай алады.  Бала жҧмыс істеу, ҥйрену жҽне даму ҥшін 

басқалардың мақтауына жҽне сырттан қолпаштауға (мотивация) 

қажеттілік сезінбейді. Бала ҿз мҥмкіндігін барынша қолдануға  

тырысады. Монтессори ҽдісін бала тҽрбиесінде қолдану балаға 

тҿмендегілерді ҥйретуге мҥмкіндік береді:  Бала ҿзінің жеке қабілеті 

мен қызығушылықтарын ҿзі дамытады. Зейінін бір жерге, бір 

мҽселеге жинақтауды ҥйренеді. Жеке жҧмыс жасауды ҥйретеді жҽне 

баланың  жеке талғамын дамытады. Бір нҽрсені ойлап табуды жҽне 

жасауды ҥйренеді.  Қоғамда, ҽртҥрлі адамдар арасында ҿмір сҥруге 

ҥйренеді.  Уайымын, қандай да бір мҽселе туралы ойын сыртқа 

шығарып айта білуді ҥйренеді.   

Ҿзіне деген сенімі артады, неге болса да жауапкершілікпен қарауды 

ҥйренеді.   Бір мҽселені анықтап, оны шешеу ҥшін қалай  ҽрекет жасау 

керектігін ҥйренеді.  Ҿзіне жҽне басқаларына қҧрметпен қарауды 

ҥйренеді.  Монтессори – балалардың іс-ҽрекеттерді ҿздері басқарып, 

ҿздері жасап ҥйренуі топта бірге бірігіп ойнай алуды ҥйретуге 

негізделген білім беру ҽдісі. Балалар Монтессори ҽдісінде ҿздері 

ҥйрену барысында ҿздері ойлап тауып, жасап шығарады. Сыныпта 

мҧғалім немесе тҽрбиеші балалардың жастарына лайық іс-ҽрекеттерді 
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ҧсынады. Қоршаған орта жайлы білімді ашып ҿз мҥмкіндіктерін 

дамыту ҥшін балалар ҽрі жеке, ҽрі топ ішінде жҧмыс жасайды. 

Монтессори ҽдісін баланың алғашқы айларында да қолдануға 

болады.Сҽбимен бірге жасайтын ҽрекеттер арқылы сезім мҥшелерінің 

дамуына ҥлес қоса аламыз. Қоршаған ортаны сезім мҥшелерімен тани 

бастайтын алғашқы айларда сҽбидің сезім мҥшелерінің дамуына 

жағдай жасай аламыз. Мария Монтессори: «Қолдар сана мҥшесі, адам 

баласы қолдарымен жҧмыс жасау арқылы ҿзін қалыптастырады» 

дегеніндей баланың ҽр нҽрсені ҧстап кҿру арқылы айналаны тануына 

кҿмектесеміз. Ҥйде ҿзіміз қолдан жасайтын заттар арқылы сҽбилердің 

сырты ҽртҥрлі жҧмсақ, қатты заттарды ҧстап кҿріп, тануына 

мҥмкіндік береді. Пластик пакеттерді дҿңгелек, тҿртбҧрыш етіп ҥтікті 

қолданып жасап, ішіне су толтырып Монтессори материалын жасауға 

болады. Дҽл осындай кҿрнекілік ойыншықтарды ҽртҥрлі 

материалдардан, матадан жасауға болады.  Монтессори білім беру мен 

тҽрбиелеу ҽдісінің ортасы- ядросы – бала.Мҧғалім мен тҽрбиеші 

ортаны дайындап баланың айналасымен байланыс қҧруын 

ҧйымдастырушы. Монтессори ҽдісінде білім алу баланы қолдаумен 

бірге олардың  жеке тҧлға екендіктерін, ҿз мҥмкіндіктерін 

пайдаланып ҥйренулерін негізге алып ҧйымдастырылады. 

Монтессори ҽ дісі қолданылатын сыныптар, балабақша топтары жас 

ерекшеліктеріне байланысты жабдықталуы керек. Монтессори 

ҽдісімен жабдықталған сыныптар мен топтардағы білім мен тҽрбие 

беру тҽжірибе жасай отырып ҥйрену тіл, математика, қоршаған 

ортаны тану, музыка, бір-бірімен қарым-қатынас орната білу секілді 

іс-ҽрекеттерді дамытуға мҥмкіндік туғызады.  Монтессори ҽдісі 

қолданылған сыныптарда материалдар, кҿрнекі қҧралдар баланың 

қызығушылығын арттырып, олардың қызығушылығын 

арттыратындай, қоршаған ортамен, айналасымен байланыс 

орнататындай болуы керек. Баланы жан-жақты дамытуға, ҽртҥрлі 

қабілеттерін ашуға жағдай жасауы керек. Балалар ҿз қолдарымен 

жасап кҿру арқылы жҽне ҽр баланың  қаншалықты жылдамдықпен 

жасайтынына кҿңіл бҿлу керек, жеке ерекшеліктеріне байланысты 

баланың еркіне қойып беру керек. Асықтырмау керек, басқалар бітті, 

сен де бітір, басқалардан қалып қалдың деп баланың кҿңіл-кҥйін 

бҧзбау  керек.   

Қорытындылай келе, Монтессори ҽдісі бҥкіл адамдарда бар табиғи 

ерекшеліктері мен жеке қызығушылықтарды ашып, барлық балаға 

ҥйренуге, бір нҽрсе жасай алуға мҥмкіндік береді. Ҽрбір баланың 

осындай жеке жаратылыс ерекшелігін, жеке бас мҥмкіндігін ескере 

отырып ҥйрету мен тҽрбиелеу арқылы олардың ҿмір бойы ҥйренуі 

жол ашып береді. Бҽрінен бҧрын Монтессори ҽдісі қолданылатын 

топтар баланың жеке тҧлға ретіндегі кҥшін жҽне қызығушылық 

алаңына кҿңіл бҿле отырып дамытуды негізге алады. Монтессори 

ҽдісін қолдану арқылы  балаларды ҽлемді тану, ҿздері жаңалық ойлап 

таба алатындай қабілеттерін дамыту, айналасымен тіл табыса алатын, 

ортаға ҥйренісіп кететін, ҿзін жҽне ҿзгелерді қҧрметтейтін, ҿзіне 

сенімді, жан-жақты дамуға дайын, ҿмір бойы ҥйренуге ҧмтылатын 

жеке тҧлға тҽрбиелеуге қол жеткізе аламыз.                                                                          

Қазіргі уақытта бой жарыстыратын емес,ой жарыстыратын 

заман.Сондықтан жеткіншек ҧрпаққа білім мен тҽрбие беруде ҽр тҥрлі 

ҽдіс-тҽсілдерді пайдалану керек.Сонда ғана креативті тҧлға дамып 

шығады,яғни шығармашыл,қиялы дамыған осы заманға сай тҧлға 

тҽрбиеленеді.Осыны ескере отырып,чехияның «Сҿйлейтін қабырға» 

ҽдісіне  сҥйене отырып  балабақшада ересек жҽне мектепалды 

даярлық топтарында екі жыл кҿлемінде жаңа тың тҽсілді қолға 

алып,тҽжірибе енгізіп жҧмыс жасап келеміз. «Рухани жаңғыру» 

аясында сҿздің тобықтай тҥйіні мақал-мҽтелдерді бала бойына сіңіру 

барысында жас ерекшеліктеріне сай сҿзжҧмбақтар қҧрастырып,соны 

шешу жолында  топтағы қабырғалардағы ілулі тҧрған суреттерді 

танып, заттың атауларын жазу арқылы сҿзжҧмбақты 

шешеді.Сҿзжҧмбақты толық шешіп біткен кезде ортасынан сҿз 

шығады.Мысалы: «Ана» деген сҿз шықса,онда «Ана-ҿмірдің гҥлі» 

нақыл сҿзінің мағынасын балаға тҥсіндіру арқылы, баланың 

анаға,ҽкеге деген қҧрметі мен сҥйіспеншілігін,туған жеріне ыстық 

ілтипатын оятып,қадір-қасиетін тҥсіндіруге бірден бір тҿте жол 

екеніне кҿз жеткіздік.                                                                                                                                        

     ХХ1 ғасырдың  баласы  виртуалды ортада ҿмір сҥріп келеді.Заман 

талабыда осыған орай  креативті тҧлға тҽрбиелеу.Осы жолда 

педагогтың алар орны ерекше.Жас шыбықты қалай исең,солай 

ҿседі.Балабақшадан бастап бала бойына рухани азықты ҧлттық 

қҧндылықтарымызды сіңіре білсек,онда нағыз ҿз елінің елжанды,қаны 

қызу,шығармашыл,қиялы дамыған жеткіншекті тҽрбиелеп шығамыз.  
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 Қашықтан оқыту –заман талабы 
 

Кушекбаева Фарида Абсатовна 

Ақтӛбе қаласы  

Ғ.Ақтаев атындағы №6 орта мектебінің  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі  

 

 
Қазіргі уақытта қазақстанда білім жҥйесінде жаңа ақпараттық 

технологиялар кеңінен қолданыла бастады. 

Қазіргі білім беру жҥйесінде дҽстҥрлі тҥрде қалыптасқан оқыту 

тҥрлерімен қатар қашықтан оқыту тҥсінігі пайда болды.  

Сонымен, бҧл оқыту тҥрінің ерекшелігі қандай? 

Қашықтан оқыту –бір –бірінен қашықта орналасқан білім алушы мен 

оқытушының ҽр тҥрлі байланыс технологиясының кҿмегімен жанама  

тҥрде ҿзара ҽрекеттестікте оқу нысаны. Қашықта оқытуда білім беру  

процесінің  барлық компонеттері мақсаты,мазмҧны,оқыту ҽдістері 

жҽне оқу нҽтижесін бағалау толық сақталады. 

Қашықтан оқытудағы  білім беру ҥдерісін жоспарлауда оның ҥш 

маңызды қҧрамдас бҿліктері ескерілуі тиіс. 

1.Мазмҧны (не оқытылады) 

2.Ҧйымдастырылуы (қалай оқытылады) 

3.Технологиялар (қандай қызмет тҥрлері мен қҧралдар қолданылады) 

Қашықтан оқытуда оқу кҥнін  ҥйреншікті  40минуттық сабақтар 

тҥрінде емес, анағҧрлым қысқа (сихронды оқытуда) сабақтар тҥрінде 

жоспарлаған орынды. 

Оқушылардың компьютер алдында ҥздіксіз  жҧмыс  істеу  

ҧзақтығының  жас ерекшеліктеріне  сҽйкес  белгіленген  нормаларын 

ескеру. 

Оқыту барысында міндетті тҥрде ҥзіліс жасап, балалардың  орнынан 

тҧрып, монитордан алшақ тҧрып,кҿзге арналған жаттығуларды, 

бірнеше қарапайым  дене жаттығуларын орындауға мҥмкіндік беру. 

Оқушылардың ҿзіндік жҧмыстарын орындау мерзімдерін нақты 

белгілеу. Қашықтан оқытуда мҧғалімнің жанында болмауы  оқушыдан  

ҿз бетінше жҧмыс  істеу дербестігінің жоғары деңгейін қажет ететінін 

ескеру керек.Сондықтан оқушылардың  кҥтілетін нҽтижелерге сабақ 

мақсаттарына қол  жеткізуіне мҥмкіндік беретін негізгі  ақпаратты 

мазмҧнды материалдар мен ресурстарды таңдаймыз. 

Сабақтың басталуы ҧйымдастыру мҽселелерін қамтиды –(байланыс 

тексеру-дҧрыс кҿрінуі жҽне естілуі, ережелері туралы келісіп алу- 

микрофонды ажырату жҽне қосу ережелері, экранды  кҿрсету,сҧрақ 

қою мҥмкіндігі) 

 Сабақтың негізгі бҿлімінде белгіленген оқу мақсаттарына жету 

қарастырылады.Осы мақсатта мҧғалім материалды тҥсіндіреді жҽне 

экраннан кҿрсетеді.Оқушыларға тапсырмаларды орындатып,олардың 

ҿзара ҽрекеттестікте жҧмыс істеуін қаматамасыз етеді. 

Сабақтың  қорытынды  бҿлімінде  материалды бектуді немесе 

жинақтап қорыту мен рефлексияны қамтиды. 

Оқу материалын мҧқият таңдағаннан кейін оқушылардың оларды 

қалай меңгергендігін айқындау қажет.Оқушылардың таңдалған 

материалдардың қайсысы ҿз бетінше меңгере алатынын ал қайсысы 

бірге қарастырылатынын анықтау қажет. 

Осы тҧста былтырғы оқу жылының  IV тоқсанындағы ҽдебиет пҽнінен 

7-сыныпта ҿткен М.Шахановтың «Нарынқҧм зауалы» поэмасы 

тақырыбындағы сабақты ҿту барысында оқушылар аса қызығушылық 

танытты.Поэмадан ҥзінді жаттап,оны талдап, видеоға тҥсіріп, кері 

байланыстарын жасады. 

Бҧдан байқағаным бір ерекшелік сыныпта кҿп ашыла бермейтін 

оқушылардың  белсенділігін  байқадым.Оқушылардың  мерейі  ҥстем 

болсын деп,мотивация жасап,оқушылардың  чаттарына  да жібердім. 
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Сонымен қатар мҧғалімнің бағалауы жҽне пікір білдіруі оқытудың 

ажырамас бҿлігі болып табылады.Бағалаудың объективтілігін жҽне 

тҥсініктеменің анықтығын қамтамасыз ету ҥшін мҧғалімге де, 

оқушыларға да белгілі критерийлер мен тапсырма  дескрипторларын  

қолдану қажет. Кері байланыс аясындағы тҥсініктемелер оқушының 

ҿз қателіктерін тҥзетуіне, оқу іс-ҽрекеттерін жҽне ҿзінің оқуын 

бақылау қабілетін дамытуға немесе жетілдіруге тҥрткі болуы тиіс.  

Осы орайда,оқушылармен  ҥнемі кері байланыс жасап отырдым. 

   Мҧғалімнің оқушыға кері байланысын қалай қамтамасыз етуге 

болады? 

1. Оқушыға кері байланыс оны сынау ҥшін емес, ҿз жетістіктерін одан 

ҽрі жетілдіруіне кҿмектесу ҥшін ҧсынылатынын тҥсіндіріңіз. 

2. Сипаттамалық кері байланыс беруге тырысыңыз, себебі бҧл 

анағҧрлым ықпалды болады. Ол ҥш сҧраққа жауап береді: 

«Не жақсы орындалды?» – Орындалған жҧмыстың  сапасы қандай 

болғанына қарамастан, оқушыға қолдау кҿрсетіп, мақтайтындай 

жетістігін таба біліңіз. Мысалы: «Жарайсың, сен тапсырманы 

ойдағыдай орындауға тырыстың!» 

«Нені ҽлі де жақсартуға болады?» – Не нҽрсені жетілдіруге болатыны 

туралы ҿз пікіріңізді ҧсыныңыз. 

«Мҧны қалай жетілдіруге болады?» – Оқушының тапсырма жҿнінде 

ойлануына ықпал ететін сҧрақ қойып, қажетті ресурстарды, 

нҧсқаулықтарды  ҧсыныңыз. 

3. Кері байланысты нақты оқу мақсаттарына, кҥтілетін нҽтижелерге 

немесе бағалау критерийлеріне бағдарлай отырып, оның тиімділігін 

қамтамасыз етіңіз. 

4. Кері байланысты тҧрақты тҥрде жҽне уақтылы ҧсыну арқылы Сіз 

оқушыға ҿзінің іс-ҽрекетін тҥзетуге мҥмкіндік бересіз, ал ҿзіңізде 

оқушының кері байланысты қолданғаннан кейін тапсырманы қалай 

орындағанын бағалауға мҥмкіндік болады. 

5. Кері байланыс ҧсынуда «Еске салу», «Кезең-кезеңмен кҿмек беру», 

«Ҥлгілер ҧсыну» сияқты тҽсілдерді қолданыңыз. Ескерту оқушының 

назарын оқу мақсатына шоғырландырады. Кезең-кезеңмен кҿмек беру 

оқу ҽрекетінің нақты аспектілеріне назар аударуға мҥмкіндік береді. 

Бҧл ҥшін сҧрақтарды, тапсырманың немесе ҽрекеттің сипаттамасын, 

аяқталмаған сҿйлемдерді қолдануға болады. Оқуда қиындықтары бар 

оқушыларға тапсырманы орындау ҥлгілерін ҧсыну олардың 

тапсырманы ойдағыдай орындауына кҿмектеседі. 

Кері байланыстың тағы қандай нҧсқаларын қолдануға болады? 

Тапсырманы ойдағыдай орындаған оқушыларға мҧғалім қҧттықтау 

ашық хатын немесе ҽртҥрлі мазмҧндағы смайликтер жібере алады 

(смайликтердің мҽн-мағынасын балалармен алдын ала келісіп алған 

дҧрыс). 

Оқушының жіберген қателерін белгілі бір тҥспен бояп, оқушыға 

оларды тҥзетуді ҧсынуға болады. 

Орындалған тапсырмаға қатысты аудиохабарлама жазып, оны 

оқушыға жіберуге болады. Онлайн білім беру саласында жҧмыс 

істейтін оқытушылардың пікірінше, жазбаша кері байланыс жазуға 

қарағанда аудиохабарлама тҥріндегі кері байланысқа екі есе аз уақыт 

жҧмсалады. 

Егер оқушыларға интернет қолжетімді болса, ZOOM-да шағын 

конференция ҧйымдастырып, 3-5 минут ішінде тақырыпты 

меңгерудегі қиындықтар мен табыстарды талқылауға болады.  

Сонымен  бірге кері  байланысты  Kundelik  платформасында 

орналаскан электронды кҥнделік арқылы да жіберуге болады.  

Қашықтан оқытудың артықшылықтарын санасақ: заман талабына сай 

ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар мен қҧралдарды 

қолдану; уақытты ҥнемдеу; ыңғайлы уақытта оқу;денсаулық кҥйі 

бойынша шектеулер жоқ. 

 Кемшіліктері: топтық жҧмыстар жасалмайтындықтан балалардың 

бір-біріне жолдастық, достық қарым қатынастары дамымайды; бір-

біріне бар ынта-жігерлерімен  кҿмектесуге, ҥйретуге  бейімділік 

болмайды; топтық жарыстар ҧйымдастырылмайды, ҧйымдастырудың 

жҿн жобаларын білмейді, оны қолдана алмайды. 

Қорыта айтқанда, қашықтан оқыту қазіргі заман талабы  болып 

табылады. Бҧл біліктілігі жоғары,кҽсіби деңгейі 

дамыған,халықаралыққ дҽрежедегі бҽсекеге тҿзімді қоғам қҧруға зор 

кҿмегін тигізеді. 

Қашықтан оқыту  – оқушы дайындау мен олардың біліктілігін ҽрі 

қарай тереңдете арттыру бағытындағы осы заманның ең ҽсерлі де 

тиімді жҥйесі болып табылады жҽне болашақта алатын орны орасан 

екені даусыз. 
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STEM-обучение - объединение наук, направленное на развитие 

дивергентного мышления 

 
Айтжанова Роза Кабдуалиевна 

КГУ «Новоишимская средняя школа №2» 

 

Модернизация образования, обусловливает необходимость 

обновления и естественнонаучного образования в соответствии с 

современным уровнем развития общества и требованиями к 

современному образованному человеку. 

Создание современной экономики, экстенсивное развитие стран, 

прорыв в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 

и технологий наносистем, разумное природопользование, 

предупреждение экологических катастроф, развитие энергетики и 

энергосбережения, перспективных направлений военной и 

специальной техники требуют получения принципиально нового 

знания, которое дают только фундаментальные естественные науки. 

Развитые страны мира признают необходимость приоритетного и 

опережающего обеспечения фундаментальных естественнонаучных 

исследований и соответственно естественнонаучного образования как 

гаранта страны в области лидерства в научно-технических 

инновациях и еѐ безопасности. 

В настоящее время на рынке труда существует дефицит профессий 

инженерных специальностей. Нужно развивать интерес детей к 

изобретательской деятельности и научно-техническому творчеству. 

Необходимы образовательные среды, позволяющие развивать умения 

анализировать ситуацию, применять теоретические знания для 

решения проблем реального мира. 

Специалистам будущего (т.е. нынешним учащимся) требуется 

всесторонняя подготовка и знания из самых разных образовательных 

областей естественных наук, инженерии и технологии. Центром 

интеграции данных направлений выступает STEM-образование. 

Аббревиатура «STEM» была впервые предложена американским 

бактериологом  Р.Колвэлл в 1990-х годах, но активно начала 

использоваться с 2000-х годов. Расшифровка аббревиатуры «STEM»: 

‒        Science - Наука 

‒        Technology - Технология 

‒        Engineering - Инженерное дело 

‒        Math – Математика 

Обучение в контексте STEM учит критически мыслить, повышает 

научную грамотность и порождает новое поколение новаторов и 

изобретателей. 

На основе STEM появились новые варианты данного понятия: 

‒      STEAM: S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M – 

mathematics, или: естественные науки, технология, инженерное 

искусство, творчество, математика; 

‒      STREM (добавили в комплекс ―R‖ – robotics/робототехника 

STEAM основан на идее обучения учеников с применением 

междисциплинарного и прикладного подхода. Вместо того, чтобы 

изучать отдельно каждую из пяти дисциплин, STEAM интегрирует их 

в единую схему обучения. Новым трендом в мировой системе STEM - 

образования стала робототехника, которая позволяет развивать 

навыки программирования и конструирования, являясь интегратором 

всех четырех компонентов STEM. 

 На протяжении школьного обучения ребѐнок постоянно 

тренирует конвергентное мышление, предполагающее жестко 

определенный ход мысли, однозначную связь между явлениями.  У 

него нет ни опыта, ни инструмента к дивергентному мышлению. Он 

выходит в жизнь сформированным мышлением, которое пригодно 

только для освоения простых операций, не требующих творчества и 

импровизации. 

Специально разработанных систем заданий, ориентированных 

на развитие у школьников дивергентного мышления, в начальной 
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школе недостаточно. Следует обратить внимание и на то, что 

трудность представляет и само определение понятия «дивергентная 

задача». Какой-либо классификации таких задач на сегодняшний день 

не создано, что, в свою очередь, затрудняет организацию 

исследования процесса развития дивергентного мышления 

школьников. 

Впервые в науку понятие «дивергентное мышление» ввел 

Дж. Гилфорд, указав принципиальное различие между такими 

мыслительными операциями, как конвергенция и дивергенция. 

Дивергентное мышление определяется им как тип мышления, идущий 

в различных направлениях. Основанием дивергентного мышления, по 

мнению Дж. Гилфорда, является порождение множества решений на 

основе однозначных данных. 

Согласно Дж. Гилфорду, дивергентное мышление 

характеризуют следующие качества: 

1) беглость мысли – количество идей, возникающих в единицу 

времени; 

2) гибкость мысли – способность переключаться с одной идеи 

на другую; 

3) оригинальность – способность производить идеи, 

отличающиеся от общепринятых взглядов; 

4) любознательность – чувствительность к проблемам в 

окружающем мире; 

5) способность к разработке гипотезы; 

6) ирреальность – логическая независимость реакции от 

стимула; 

7) фантастичность – полная оторванность ответа от реальности 

при наличии логической связи между стимулом и реакцией; 

8) способность решать проблемы, то есть способность к 

анализу и синтезу; 

9) способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 

Вопрос о дивергентном мышлении на протяжении многих лет 

неоднократно поднимался в психолого-педагогической 

литературе. Исследованием особенностей дивергентного и 

конвергентного мышления и факторами их развития занимались 

многие российские и зарубежные педагоги и психологи, такие как 

И.В. Блауберг, Дж. Гилфорд, и другие. 

В Казахстане также начато активное развитие STEM- образования. 

Подтверждением тому является обозначенный переход на 

обновленное содержание школьного образования в контексте STEM в 

рамках Государственной программы развития образования и науки на 

2016-2019 гг. Для реализации новой образовательной политики 

планируется включение в учебные программы STEM-элементов, 

направленных на развитие новых технологий, научных инноваций, 

математического моделирования. 

Дальнейшее объединение этих мыслительных структурных единиц в 

новые информационные объекты, обладающие новыми качествами и 

свойствами, по сути, является демонстрацией работы дивергентного 

мышления. Подчеркнем, что к характерным признакам дивергентного 

мышления школьников можно отнести размывание границ признаков 

предмета в процессе мыследеятельности, протекание их друг в друга, 

а также гибкая структура понятий. Эти особенности позволяют 

определить школьный возраст как сензитивный для формирования 

дивергентного мышления. 

Следует отметить, что основополагающим признаком формирования 

дивергентного мышления школьников, выступающего как сложный 

психологический феномен, является уровневый переход. 

Формирование дивергентного мышления в школьном возрасте 

обеспечивается за счет закономерного роста внутренней организации 

системы взаимосвязанных элементов мыслительной деятельности. 

Отсюда, важными условиями формирования дивергентного 

мышления школьников являются: 

- стимулирование интеллектуально-мотивационного развития, 

проявление интеллектуальных наклонностей, которое обеспечивает 

возможность взаимосвязи учащегося со сферой его повседневной 

жизни; 

- расширение поля интеллектуальной и практической деятельности, 

содержание которой выходит за рамки общеобразовательной учебной 

программы. 

Программы STEM также отличаются активной коммуникацией и 

командной работой. На стадии обсуждения создается свободная 

атмосфера для дискуссий и высказывания мнений. Они бывают 

настолько свободны, что не боятся высказать любое свое мнение, они 

учатся говорить и презентовать. Большую часть времени дети за 



181 
 

партой не сидят, а тестируют и развивают свои конструкции. Они все 

время общаются с инструкторами и своими друзьями по команде. 

Когда дети активно участвуют в процессе, они хорошо запоминают 

урок. 

Например:  «Равнодействующая сила» (интегрированный урок в 7 

классе) 

(литература и физика) 

Можно обыграть басню Крылова «Лебедь, рак и щука» 

Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только 

мука.                                                                                                                

      

Однажды Лебедь, Рак да Щука.  

Везти с поклажей воз взялись, 

И вместе трое все в него впряглись; 

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! 

Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 

Кто виноват из них, кто прав, - судить не нам; 

Да только воз и ныне там. 

1.     Как вы думаете, почему воз не двигается с места? 

2.     Как бы вы посоветовали поступить персонажам басни, чтобы 

перевести воз с поклажей? 

3.     Какие тела взаимодействуют? 

4.     Что можно сказать о равнодействующей этих сил? – Она равна 

нулю? 

 «Масштаб» (интегрированный урок в 6 класс)(география и 

математика)\ 

Учитель математики: запишем это понятие как тему урока «Масштаб» 

в тетрадях по математике. Знакома ли вам, ребята, эта тема? Где вы с 

нею уже встречались? Что вы уже знаете по данной теме? 

Учитель географии: Какое определение масштаба мы давали на 

уроках географии? 

Какие виды масштаба вы знаете? 

Учитель математики: для успешной работы на уроке нам нужно 

вспомнить и вопросы из математики, а именно: определение 

отношения; определение пропорции; 

основное свойство пропорции;  виды пропорциональной зависимости 

между величинами; соотношения между единицами длины: 1 км = ? м 

= ? см. Например, 

выпишите масштабы географических карт атласа, выделив 

крупномасштабную карту и мелкомасштабную, определите, какой из 

масштабов наибольший. Определите расстояние между городами 

Астана и Алматы, Петропавловск и Кокшетау и т.д. 

STEM-обучение - объединение наук, направленное на развитие новых 

технологий, на инновационное мышление, на обеспечение 

потребности в хорошо подготовленных инженерных кадрах. Это 

взаимосвязь и тесное взаимодействие тех областей знаний, которые 

позволяют ребенку понять непростой и крайне интересный 

окружающий мир во всем его многообразии. Наука неотъемлемо 

присутствует в мире вокруг нас. Технология всѐ больше и больше 

проникает во все аспекты нашей жизни. Инженерия используется в 

проектировании конструкции дорог и мостов, в вопросах глобальных 

климатических изменений и улучшении окружающей среды, и во 

многом другом. Математика же касается каждой профессии, каждого 

занятия, совершаемого нами в повседневной жизни. 

Благодаря STEM   дети могут вникать в логику происходящих 

явлений, понимать их взаимосвязь, изучать мир системно и тем самым 

вырабатывать в себе любознательность, инженерный стиль 

мышления, умение выходить из критических ситуаций, вырабатывают 

навык командной работы и осваивают основы менеджмента и 

самопрезентации, которые, в свою очередь, обеспечивают 

координально новый уровень развития ребенка. 

Особенности STEM-обучения: 
‒        Интегрированное обучение по «темам», а не по предметам. 

STEM-обучение соединяет в себе междисциплинарный и проектный 

подход, основой для которого становится интеграция естественных 

наук в технологии, инженерное творчество и математику. 

Очень важно обучать науке, технологии, инженерному искусству и 

математике интегрировано, потому что эти сферы тесно 

взаимосвязаны на практике. 

‒        Применение научно-технических знаний в реальной жизни. 
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STEM-образование с помощью практических занятий демонстрирует 

детям применение научно-технических знаний в реальной жизни. На 

каждом уроке они разрабатывают, строят и развивают продукты 

современной индустрии. Они изучают конкретный проект, в 

результате чего своими руками создают прототип реального продукта. 

Например, юные инженеры строя ракету, знакомятся с такими 

понятиями как процесс инженерного дизайна, угол пуска, давление, 

сила протяжения, сила трения, траектория и координатные оси. 

‒        Развитие навыков критического мышления и разрешения 

проблем. 

Программы STEM развивают навыки критического мышления и 

разрешения проблем, необходимые для преодоления трудностей, с 

которыми дети могут столкнуться в жизни. Например, учащиеся 

строят скоростные машины, потом их тестируют. После первого 

теста, они думают и определяют, почему их машина не дошла до 

финиша. Может, дизайн передней части, расстояние между колесами, 

аэродинамика или сила пуска повлияли на это? После каждого теста 

(пуска) они развивают свой дизайн для достижения цели. 

Программы STEM для школьников 7-14 лет рассчитаны также на 

увеличение их интереса к своим регулярным занятиям. Например, на 

уроках физики проходят силу притяжения Земли, объясняют 

формулами на доске, а в кружках STEM школьники строя и запуская 

парашюты, ракеты или аэропланы могут укрепить свои знания. 

Школьникам не всегда легко удается понять термины, которые они не 

видят или не слышат. Например, давление или расширение объема из-

за повышения температуры. В рамках STEM обучения, проводя 

развлекательные эксперименты, легко могут понять эти термины. 

Таким образом, STEM - это нечто большее, чем школьные уроки. 

Благодаря STEM-мероприятиям, учащиеся могут увидеть, как то, 

чему они сейчас учатся, встраивается в их собственное будущее и 

будущее всего мира. STEM обучение направлено на подготовку 

учащихся к жизни в информационном обществе. 

 

Жаңартылған бiлiм – жаңаша кӛзқарас 

 

Карабекова Эльмира Бердибековна 

№27 IT мектеп-лицейі КММ 

                                           Қазақ тілі мен әдебиеті мҧғалімі 

 

 ХХI ғаcыр – жаңа технология мен ақпараттандыру ғаcыры. 

Тҽуелciз елiмiздiң тiрегi – бiлiмдi ҧрпақ. Ҧрпағымыз ҥшiн ҽуелi 

cапалы бiлiм қажет. Ол ҥшiн елiмiздiң бiлiм cаяcатындағы ғылымның 

баcым бағыттарын дамытуды шоғырландыру, оның жетicтiктерiн 

ҿндiрicке енгiзу инновациялық дамудың негiзгi кҿзi.  

 Ҽлемнiң алдыңғы қатарлы мектептерiнiң тҽжiрибелерiн 

жинақтап, қҧнды бағыттары мен идеяларын ҧлттық пcихологиямызға 

cҽйкеc пайдаланып, елiмiздегi бiлiм беру мҽcелеciн жаңа жолға қою 

ҿзектi мҽcеле болып табылады. 

Жаңаша ҽдic-тҽciлдердi оқып ҥйрену - заман талабы. Жетi модуль 

кiрiктiрiлген оcы бағдарлама - Қазақcтандық мҧғалiмдерге кҽciби 

бiлiктiлiгi мен педагогикалық тҽжiрибеciн жетiлдiрудiң негiзi жҽне 

бағалауға кҿмектеcу деп бiлемiн. 

Бiлiм беру - бҧл жекелеген қҧбылыc емеc, ол оқушылардың оқу 

қабiлетiн жақcартуға мҥмкiндiк беретiн педагогикалық тетiктердiң 

бiртҧтаc кешенi деп айқындалған. 

Жалпы бiлiм беретiн мектептердегi бiлiм алушылардың оқу жетicтiгiн 

бағалауды қазiргi тҽжiрибеге енгiзудiң негiзiн критериалды бағалау 

жҥйеci анықтайды. Бҧл бағалау рҽciмдерiнiң cапалылығын, олардың 

халықаралық cтандарттарға cҽйкеcтiгiн жҽне ҽр бiлiм алушының 

оқудағы қажеттiлiгiн қамтамаcыз етуге мҥмкiндiк бередi. Қазақcтан 

ҥшiн ҧcынылып отырған жаңа критериалды бағалау жҥйеci бiлiм 

алушының дамуын, оның қызығушылығын жҽне оқуға деген ынтаcын 

арттыруға бағытталады. Егер ҽр бiлiм алушыға жҽне оның ата-

анаcына тҥciнiктi болатындай нақты ҽрi ҿлшемдi бағалау 

критерийлерi белгiленетiн болcа, бҧған жетуге ҽбден болады. Қазiргi 

таңда бiлiм cалаcының баcты мақcаты қҧзiреттi, жан-жақты дамыған 

тҧлғаны қалыптаcтырып, дамыту болып табылатыны баршамызға 

белгiлi. Бҥгiнгi таңда елiмiзде бiлiм беру мазмҧны жаңа бағытқа бет 

бҧрды. Елiмiздiң ҽлемдiк ҥрдicтерге енуi  бiлiм беру жҥйеciнiң жаңа 

cапалық деңгейге ҿту қажеттiлiгiн арттыру екенi cҿзciз. Бiлiм беру 

мазмҧнын жаңарту ҿте қажеттi мҽcеле болып отыр. Оқу ҥрдiciн жаңа 

ҽдic-тҽciлдермен жаңарту болып табылады. Н.Ҽ.Назарбаев: «Орта 
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бiлiм жҥйеciнде мектептердi Назарбаев зияткерлiк мектептерiндегi 

оқыту деңгейiне жеткiзу керек» деген ҿз жолдауында. 

Жаңартылған бiлiм беру бағдарламаcының ерекшелiгi неде? 

1. Ең бiрiншi пҽн мазмҧнының  cпиральдi берiлуi керек. Ҿйткенi 

cпиральдi бiлiм арқылы пҽндi оқушы терең меңгередi. 

2. Оқу мақcатарына жету. 

3. Ортақ тақырыптардың берiлуi. 

4. Оқу мазмҧнының қыcқа мерзiмдi, орта мерзiмдi, ҧзақ мерзiмдi  

жоcпарлармен ҧйымдаcтырылуы. 

Жаңартылған бiлiм беру бағдарламаcының мақcаты мҧғалiмдердiң 

педагогикалық шеберлiгiн жетiлдiру жҽне критериалды бағалау 

жҥйеciн енгiзу. Негiзгi мiндеттерiның бiрi оқу мақcатына жету ҥшiн 

критериалды бағалау жҥйеciн енгiзу. Критериалды бағалау кезiнде 

оқушылардың ҥлгерiмi алдын-ала белгiленген критерийлердiң нақты 

жиынтығының кҿмегiмен ҿлшенедi. Бҧл бағалау тҥрi оқушылардың 

ҥлгерiмi cыныптаcтарының ҥлгерiмiмен cалыcтырмалы тҥрде 

бағаланатын нормаға негiзделген бағалаудан ерекшелiнедi. 

Оқушылардың пҽн бойынша ҥлгерiмi екi тҽciлмен бағаланады. 

1. Қалыптаcтырушы бағалау. 

2. Жиынтық бағалау. 

Қалыптаcтырушы бағалау кҥнделiктi оқыту мен оқу ҥдерiciнiң 

ажырамаc бҿлiгi болып табылады. Қалыптаcтырушы бағалау тоқcан 

бойы жҥйелi тҥрде ҿткiзiледi жҽне ҥздiкciз жҥре отырып мҧғалiм мен 

оқушы араcындағы керi байланыcты қамтамаcыз етедi. 

Қалыптаcтырушы бағалау оқу ҥдерiciн тҥзетуге мҥмкiндiк берiледi. 

Cондықтан оқушылардың оқу жетicтiгiн бағалауда жаңаша ҽдic-

тҽciлдер қолданылып жатыр. 

Қалыптаcтырушы бағалаудың шарттары: 

1. Оқушылардың оқу мақcаттарын бiлуi жҽне тҥciнуi; 

2. Оқушылармен тиiмдi керi байланыcтың болуы; 

3. Оқушылардың ҿзiндiк тану ҥдерiciне  белcендi қатыcуы; 

4. Оқушылардың бағалау критерийлерiн бiлуi жҽне тҥciнуi; 

5. Оқушылардың ҿз жҧмыcын талдай алу бiлiгi мен  мҥмкiндiгi; 

Оқушылардың оқу мақcаттарын бiлуi жҽне тҥciнуiне қалай жетуге 

болады: 

1. Баcтапқы кезеңде мҧғалiм cабақ мақcаттарын айқындап, оларды 

оқушыларға тҥciндiрiп, бiрге талқылайды; 

2. Кҥнделiктi талқылаулар келешекте оқу мақcаттарын бiрге айқындау 

дҽcтҥрiне  айналуы мҥмкiн. 

Бағалау критерийлерi оқытудың мақcатын жҽне ара қатыcын 

белгiлеуге cҽйкеc белгi. Деcкриптор – жетicтiк деңгейiнiң 

cипаттамаcы. Критериалды бағалау жҥйеciнiң тиiмдiлiгi: 

- Мҧғалiмге оқушының оқу жетicтiктерiн обьективтi тҥрде бағалауға 

мҥмкiндiк бередi; 

- Оқушыларға оқу ҥдерici барыcында туындаған қиындықтарды 

тҥciнуге бағалауға мҥмкiндiк бередi; 

- Ата-аналармен оқушының оқу жетicтiктерi бойынша обьективтi 

дҽлелдемелерлмен қамтамаcыз етiледi; 

Cонымен қатар оқушылардың оқу жетicтiктерiн бағалауда бiрқатар 

дағдылар қолданылады. Олар: бiлу, тҥciну, қолдану, cыни ойлау, 

анализ, cинтез, бағалау, зерттеу дағдылары, рефлекcия, комуникативтi 

дағдылар, тiлдiк дағдылар, жеке жҧмыc жаcау дағдылары, топта 

жҧмыc жаcау дағдылары, мҽлiметтi iздеу дағдылары, тҽжiрибелiк 

дағдылар, шығармашылық дағдылар. 

Мақcатым: 

- Оқушылармен бiрлеcе жҧмыc жаcау, ҿз бетiмен шешiм 

қабылдайтын, ҿз пiкiрiн, ҿз ойын айта алатын тҧлға етiп 

қалыптаcтыру. 

- Cабақта тҥрткi cҧрақты ҥнемi тиiмдi қолдану. 

- Оқушыларды топқа бҿлу арқылы оқытуға бағыттап отыру. 

Мiндеттерiм: 

- Cыныпта ынтымақтаcтық, қызығушылық орта ҧйымдаcтыру. 

- Жаңа бағдарламаның-ҽдic-тҽciлдерiн қолдана отырып, cынып iшiнде 

жағымды пcихологиялық ахуал туғызу. 

- Оқушылардың cҿйлеу дағдыларын дамыта отырып, жҥйелi ойлана 

бiлуге, cҿйлей бiлуге бағыттау. 

Кҥтiлетiн нҽтиже: 

- Cабаққа тҥрткi cҧрақтарды пайдалану оқушылардың cабаққа 

ынтаcын, белcендiлiгiн кҿтередi, cҿздiк қорын молайтып, оқушылар 

топта ынтымақтаcтықта жҧмыc жаcауға дағдыланады. 

- Оқушылар ҿзара пiкiрталаcқа тҥcедi, cауатты cҿйлеу дағдыcы 

қалыптаcады. 

Қорыта айтқанда, жаңартылған бiлiм ҿзiнiң тиiмдiлiгiн кҿрcете 

баcтады.  Биылғы оқу жылында бiрден он бiрiншi cыныптың аралығы 
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тҥгелдей жаңартылған бiлiм беру жҥйеciне кҿштi. Ел болашағы 

жаcтарды оқытып тҽрбиелеуде жаңа табыcтар мен жетicтiктерiмiз мол 

болғай.  

 

 

Жаңартылған білім беру аясында: сабақ барысындағы 

ӛзгерістердің ТИІМДІЛІГІ 
 

Қаражанова Динагҥл Ахметқызы  

Алматы облысы Талғар ауданы Кеңдала ауылы  

№42 «жалпы білім беретін орта мектеп» МКМ  

Бастауыш сынып мҧғалімі  

 

Оқушылардың сабаққа қызығушылықтарын арттырып, қалай оқу 

керектігін ҥйретіп, сын тҧрғысынан ойлауларын дамыту жҽне 

ҿзгермелі ҿмірде алған білімдерін қолдануға ҥйрету мақсатында білім 

беру ҥдерісіне бірқатар ҿзгерістер енгізілді.Енгізілген ҿзгерістердің 

нҽтижелігін ҿлшеу ҽр тҥрлі қабілеттері бар оқушылардың іс-

ҽрекеттері арқылы бағаланады. Б деңгейлі оқушылар бірден сабаққа 

тартылып кетпейді. Олардың топ алдында сҿйлеуі, ҿзіндік ойларын 

бҥкпей айтуларынан қиналғаны байқалады. Бҧл кедергілерді еңсеру 

ҥшін оқушыларға сенім артып, ҥнемі мадақтап, оқытудың ҽр тҥрлі 

стильдерін қолданып, ҽрбір сабақтың басында ынтымақтастық 

ахуалын туғызып жҽне оның сабақтың соңына дейін сақталуын 

қадағалап, бақылап отыру маңызды. Топтық жҧмыстың тиімділігін 

арттыру мақсатында топ мҥшелерін рҿлге бҿліп, оқытудың белсенді 

ҽдіс-тҽсілдері қолданылады. Табысты оқу мен оқытудың мҽні оқыту 

ҥдерісінде жеке тҧлғалар ҿздерін еркін жҽне қауіпсіз сезінуіне жағдай 

жасап отыру керек. Сонымен қатар оқушылардың жас ерекшеліктерін 

сай сергіту сҽттерін тақырыпқа сай ҧйымдастыру маңызды.  

Қалай оқу керектігін ҥйретіп, метатанымын қалыптастыру ҥшін 

топтық жҧптық, жеке жҧмыстарда  проблеманы шешуде ҿзара 

ҽрекеттестікті ҧйымдастырып, диалогтік оқыту арқылы танымдық 

қабілетерін арттыру сабақтар барысында ҿз нҽтижелігін кҿрсетеді. 

Бҧдан Выготскийдің кҿпірше қҧру арқылы оқыту идеясы тиімділігін 

байқауға болады. Оқушылардың тақырып бойынша тҥсініктерін 

кеңейтіп, оқуын ынталандыру, тереңдету мақсатында тҥрткі болу, 

сынамалау, қайта бағыттау сҧрақтары арқылы оқушылардың сын 

тҧрғысынан ойлау дағдыларын дамытып, ҿз ойын нақты, дҽлелді 

жеткізуге мҥмкіндік берілді. Айталық, ЖИГСО ҽдісінде С деңгейлі 

оқушылар ҿз ойларын айтуға тырысып, белсенділік танытса, тҿмен 

деңгейлі оқушылардың оқуына қабілеті кҿрінбей, ашылмай жҥрген 

балалардың ҿз мҥмкіндіктерін танытуға ҥлкен жағдай жасалады. Осы 

орайда С деңгейіндегі оқушының ҧйымдастырушылық, топ жҧмысын 

басқару қабілеті кҿрінеді.Алдыңғы тҽжірибеде оқушыларға дайын 

ақпараттарды беріп, мҧғалім тҥсіндірді. Ҿз беттерімен жҧмыс жасауға 

оқушыларға мҥмкіндік берілмеді. Мҧғалім оқушыларға сенім артып, 

дҧрыс бағыт -бағдар беріп, оқуға жағдай жасап, мҥмкіндік беру 

оқушылардың ҿздері білмейтін ҽлеуеттерінің ашылуына жол 

ашатынын тҥсіндіреді. Оқуда кездесетін 

кедергілердің алдын-алу мақсатында ҧйымдастырылатын топтық 

жҧмыстарыдң тиімділігін ҽр сабақ барысында кҿруге болады. Топтық 

жҽне жҧптық жҧмыстар барысында бір-бірімен белсенді қарым-

қатынасқа тҥсіп, ҽртҥрлі деңгейдегі тапсырмаларды орындалады. 

Сыныптағы Б деңгейлі оқушы Ҽ деңгейлі оқушымен бірлесіп 

тапсырманы орындап отырады. Б деңгейлі оқушының ҿзіне деген 

сенімі арта бастағанын байқауға болады, ӛйткені «Венн диаграмасы», 

«Салыстармалы карта», «Постер»жҧмысын топ алдында қорғаған 

кезде Ҽ деңгейлі оқушымен бірге шығып, ҿзінің тақырыпқа 

байланысты қосары бар екенін айтты. Оқушылардың бірін-бірі 

оқытулары тиімді жҥзеге асты. Оқушылардың болжам жасауға, ҿз 

ойын қҧруға, оны қорғауда «Стоп-кадр», «Кинометафора»т.б. ҽдістері 

тиімді. Нҽтижесінде ертегіге қызыққан Б деңгейлі оқушылары да 

ҿзіндік болжамдарын ортаға салады. Бҧл жерде Бандураның ҿзінділік 

тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін тҿрт фактордың екіншісі-

Модельдеу-«Жанама тҽжірибе», яғни «олардың қолынан келген нҽрсе 

менің де қолымнан келеді» деу-ҿзін басқа біреумен салыстыру 

ҥдерісінің негізі[1.22] деп бағаладым.  

АКТ мҥмкіндігін пайдаланып ҿткізген «Стоп кадр», «Сазды сҧхбат» 

ҽдістері оқушылардың сын тҧрғысынан ойлау дағдыларын 

жетілдіруге мол мҥмкіндік береді.  

Мерсер мен Литлтон (2007) ҿз еңбектерінде диалог сабақта 

оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар, олардың білім 

деңгейінің ӛсуіне ҥлес қосатындығын атап кҿрсетеді[1.39]. Осыған 
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орай сабақтарымда «Ойлан, жҧптас, талқыла» ҽдісін қолдандым. 

Нҽтижесінде жҧптар мҽтіннен ҥзіндіні тауып оқыды, бір-бірімен 

диалогқа тҥсу арқылы сҧрақтарға жауап берді. Диалогтік қарым-

қатынасқа тҥсе отырып, ҿз ойларын, идеяларын ортаға салу арқылы 

ҿзіндік пікір қалыптастыруға тырысты.СТО дағдыларын дамытып, 

дҽлелмен сҿйлеуге, ойын негіздеп айтуға дағдыланды. Бастапқыда ҿз 

ойларын айтып, бірақ неге олай ойлайтындарын айтуда қиналды. Оқу 

ҥдерісінде дҧрыс қойылған сҧрақ оқытудың тиімді қҧралына 

айналады деген мақсатта, ҿз ойын негіздеп сҿйлеуге ынталандыру мен 

барлық оқушылардың оқуын қамтамасыз етуге тҥрткі болу, 

сынамалау: «Ертегенің тҥрлерінің ерекшеліктері» тақырыбында 

ертегенің қай тҥріне жатады? Ертегіні неге топтарға жіктейді?Олай 

ойлауына не себеп болды? Оны қайдан оқыдың? Мысал келтіре 

аласыз ба? деген сынақтан ҿткізуге арналған сҧрақтар қоюға 

тырыстым. Осы Бҧдан шығатын қорытынды мҧғалімнің оқу 

ҥдерісінде диалогтік оқытуды ҧйымдастыруда дҧрыс сҧрақ қоя 

білуінің, жауабына қарай ары қарай сол ойды дамытатын сҧрақтың 

маңыздылығын тҥсіндім. Сҧрақ қоя білудің ҿзі мҧғалімнен ҥлкен 

дайындықты, белсенді тыңдалымды қажет ететіндігін сезіндім. Жауап 

беруге қиналған кезде екі секунд кідіріп, қайта бағыттау сҧрағын 

пайдаланып: Кҿмектесе алатындар бар ма? деп басқа оқушыларға 

сҧрағымды қайта бағыттадым. Бҧдан диалогтік сҧхбаттасуда 

мҧғалімдер де оқушылар да білім алуға қомақты ҥлес қосатын ҿзара 

іс-қимылдың шын мҽніндегі тиімді тҥрі болып табылатынын жҽне 

қалай оқу керектігін қалай ҥйрену, ҥйрету керектігін, сындарлы 

оқытудың мақсатын тҥсіндім.  

Бағалау - одан арғы оқу туралы шешім қабылдау мақсатымен оқудың 

нҽтижелерін жҥйелі тҥрде жиынтықтауға, бағытталған қызметті 

белгілеу ҥшін қолданылатын термин [1.51]. Сабақтарда бағалау 

стратегияларын қолдану оқушыларға ҿз таным ҽрекетін ҿзіндік 

реттеуге, ҿзін-ҿзі жҽне ҿзара бағалауды нақты жҽне саналы жҥзеге 

асыруға кҿмектеседі. Ҿз тҽжірибемде формативті бағалауда: «екі 

жҧлдыз, бір тілек», бағалау парақтары, бағалау критерийлері мен 

дескрипторларын, жҧптық сҧхбат ҽдістерін пайдаландым.Ал 

оқушылардың оқуын ынталандыру мен қолдау ҥшін ҿз тарапымнан 

қолпаштау, жылы сҿздер айту сияқты ауызша формативті бағалау 

жҥргіздім. Бҧл оқушыларға ҿз ойларын толықтыруға мҥмкіндік берді. 

Оқыту ҥрдісі барысында дҧрыс ҧйымдастырылған бағалау білім 

берудің тиімділігін арттырады, оқушылардың оқу нҽтижелерінің 

жоғарылауына ықпал етеді. Нҽтижесінде оқушылардың метатанымы 

қалыптаспаса да, ҿз оқуы туралы ойлауына тҥрткі болды. Келешекте 

осы бағытта атқарылатын жҧмысты жетілдіру қажет. Бағалауда 

кедергілер болды. Кейбіреуі бір-бірімен дос оқушылар бағаны 

кҿтермелеп, ал керісінше келіспей қалған оқушыға бағаны тҿмендетіп 

қойды. Шынайы бағалау жҥргізді десем артық айтқан болар едім. Осы 

мҽселені шешуде бағалау критерийлері мен дескрипторларын негізге 

алғанның ҿзінді ҿзін-ҿзі асыра бағалау болып жатты. Дегенмен де 

соңғы сабақта біраз болсын, дескрипторлар бойынша қалай бағалау 

керектігі туралы тҥсініктері қалыптасқанын сабақ барысында кҿрдім. 

Бҧдан шығатын қорытынды оқушыларға ҽр сабақтың мақсатын, 

бағалау критерийлерімен таныстыру қажет, оған дағдылану ҥшін тағы 

да біраз уақыт қажеттігін сездім. Дегенмен бҧл жҧмыс тҥрлері 

оқушылардың саналы білім алуына кҿмектесетінін тҥсіндім. 

Оқушылардың табысты оқуы ҥшін кері байланысты орнату 

мақсатында «Температуны ҿлшеу», «Кезбе тілші», «Ыстық орындық», 

«Сен маған, мен саған», «Бес бармақ» тҽсілдері ҿз тҽжірибемнің 

мықты жҽне ҽлсіз жақтарын анықтауға жҽне оны келесі сабақтарда 

жетілдіруге негіз болды.  

Талантты жҽне дарынды балаларға бағытталған ҿзгеріс енгізу страте-

гиясының бірі оқушыларға сыныпта жҽне сыныптан тыс жерлерде 

ҿтетін оқудың кҥрделендірілген бағдарламасын ҧсыну болып 

табылады [ 1.68].  

Қабілеті жоғары оқушыларды белгілі бір тапсырмаларды орындау 

кезінде байқадым. А деңгейлі оқушыға картадан Қорқыттың болған 

жерлерін кҿрсетіңдер десем, А деңгейлі оқушы асқан белсенділік 

танытып физикалық картадан тауып, «Ыстық нҥктелермен» белгілеп 

берді. «Ҿзіндік зерттеу» ҽдісінде оқушылардың Қорқыт, жапалақ 

туралы қосымша ізденіп, қызықты деректер жинақтап, жҧмысын 

қорғады.«Таңдау жҽне жазу» ҽдісі арқылы ҽр тҥрлі оқушының оқуы 

мен жазуына мҥмкіндік берілді. Нҽтижесінде дарынды жҽне қабілетті 

оқушылардың берілгін тҿрт шумақты жатқа сауатты жазғанынан 

кҿруге болады. А деңгейлі оқушы тіпті ҿзін мҧғалімнің рҿліне еніп, 

асқан белсенділік танытты.  
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Қорытындылай келе, оқушылардың оқуын табысты ету ҥшін бір ғана 

мҧғалінің рҾлі жеткіліксіз, ҥнемі мектеп, оқушы, ата-ана «ҥштігінің» 

байланысы тығыз болу керек. Енгізіліп жатқан ҿзгерістер туралы ата-

аналарды хабардар ету мақсатында жиналысты бағдарлама идеясына 

сай ҿткізу. Нҽтижесінде ата-аналар енгізіліп жатқан ҿзгерістердің 

оқыту ҥдерісіндегі рҿлін бағалап, жақсы кӛзқарастарын білдіреді.  

Оқушылар неге дағдыланды?  

Топта жҧмыс жасауға, ҿзін-ҿзі, ҿзара бағалауға, ҿз ойларын айтып, 

пікірлерін бҿлісуге, кері байланыс жасауға.  
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Каждая наука в одном и том же объекте изучения  выделяет свой 

предмет исследования – ту или иную форму бытия объективного 

мира, ту или иную сторону процесса развития природы и общества.  

Педагогическая инновация — это нововведение в области педагогики, 

целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в 

образовательную среду стабильные элементы (новшества), 

улучшающие характеристики, как отдельных ее компонентов, так и 

самой образовательной системы в целом. 

Педагогические инновации могут осуществляться как за счет 

собственных ресурсов образовательной системы (интенсивный путь 

развития), так и за счет привлечения дополнительных мощностей 

(инвестиций) — новых средств, оборудования, технологий, 

капитальных вложений и т. п. (экстенсивный путь развития). 

Термины и понятия 

Понятие «инновация» появилось сравнительно недавно и теперь уже 

прочно вошло в педагогический обиход.  

Инновация (Новый энциклопедический словарь, 2004) – (линг.), то же, 

что новообразование. 

Новообразование (Современный энциклопедический словарь, 1987) – 

(инновация) (линг.) - новое явление в языке, возникшее в более 

позднюю эпоху его развития.  

Только в последнее время появилось несколько определений, близких 

по смыслу, но отличающихся своими «оттенками»: 

- процесс улучшения путем внесения каких-либо новшеств;  

- акт введения чего-либо нового: что-то вновь введенное;  

- новая идея, метод или устройство;  

- успешное использование новых идей;  

- изменение, которое создает новые аспекты в деятельности;  

- творческая идея, которая была осуществлена;  

- нововведение, преобразование в экономической, технической, 

социальной, педагогической и других областях, связанное с новыми 

идеями, изобретениями, открытиями. 

Синонимами понятия «инновация» являются слова «новшество», 

«открытие», «изобретение». И хотя они отличаются по смыслу, в 

любом случае, все эти понятия связаны с результатом – творческой 

деятельности, креативностью. Вместе с тем, по мнению специалистов, 

если креативность подразумевает выдвижение новых идей, то 

отличительным признаком инновации является воплощение еѐ на 

практике. 

В Государственной программе развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2020 г.г. говорится о новом национальном видение: 

к 2020 году Казахстан – образованная страна, умная экономика и 

высококвалифицированная рабочая сила.  

Развитие образования должно стать платформой, на которую будет 

опираться будущее экономическое, политическое и социально-

культурное процветание страны. 

В связи с этим следует отметить необходимость повышения качества 

подготовки и переподготовки специалистов сферы образования, 

развития профессионализма и компетенции педагогов в организации 

учебно-воспитательного процесса в инновационном контексте. На 
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сегодняшний день высшая школа не мыслится без использования 

интерактивных методов обучения.  

Инновационным педагогическим технологиям присуще следующие 

признаки: диагностическое целеобразование, результативность, 

экономичность, алгоритмируемость, проектируемость, целостность, 

управляемость, корректируемость, визуализация. 

Краткий обзор инновационных (современных) педагогических 

технологий 

К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные 

технологии обучения, технологию проектного обучения и 

компьютерные технологии. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные 

и прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных 

условий обучения, при которых ученики чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным 

сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для 

работы по решению проблем после того, как обучение закончится.  

Обучение инновациям - это процесс и результат такой учебной и 

воспитательной деятельности, которая нацеливает всех участников 

педагогического процесса на внесение инновационных изменений в 

существующую культуру, социальную среду. При таком типе 

обучения стимулируется познавательная самостоятельная активность 

не только обучающихся. У преподавателей развиваются 

профессиональные способности оперативно решать проблемные 

педагогические ситуации, от педагогов требуется развитие знаний в 

области инноваций в образовании, требуются умения достаточно 

быстро и качественно решать профессиональные задачи. 

Новые возможности в системе профессионального образования 

открывает гипертекстовая технология. Гипертекст (от англ. hypertext 

— "сверхтекст"), или гипертекстовая система, — это совокупность 

разнообразной информации, которая может располагаться не только в 

разных файлах, но и на разных компьютерах. Основная черта 

гипертекста — это возможность переходов по так называемым 

гиперссылкам, которые представлены либо в виде специально 

сформированного текста, либо определенного графического 

изображения. Одновременно на экране компьютера может быть 

несколько гиперссылок, и каждая из них определяет свой маршрут 

"путешествия". 

Современную гипертекстовую обучающую систему отличает удобная 

среда обучения, в которой легко находить нужную информацию, 

возвращаться к уже пройденному материалу и т. п. 

Автоматизированные обучающие системы, построенные на основе 

гипертекстовой технологии, обеспечивают лучшую обучаемость не 

только благодаря наглядности представляемой информации. 

Использование динамического, т. е. изменяющегося, гипертекста 

позволяет провести диагностику обучаемого, а затем автоматически 

выбрать один из возможных уровней изучения одной и той же темы. 

Гипертекстовые обучающие системы представляют информацию так, 

что и сам обучаемый, следуя графическим или текстовым ссылкам, 

может использовать различные схемы работы с материалом. 

Применение компьютерных технологий в системе профессионального 

образования способствует реализации следующих педагогических 

целей: 

• развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной 

продуктивной профессиональной деятельности; 

• реализация социального заказа, обусловленного потребностями 

современного общества; 

• интенсификация образовательного процесса в профессиональной 

школе. 

Особо следует отметить необходимость развития инновационного 

мышления педагога как основы инновационной деятельности. 

Мыслить глубоко, разносторонне, анализировать состояние учебно-

воспитательного процесса, сравнивать, обобщать, прогнозировать 

перспективы и принимать верное решение в профессиональной 

деятельности возможно, если постоянно работать над собой, развивая 

мыслительную активность. 

 Исследователь проблем инновационной деятельности в образовании 

В.С.Лазарев пишет: «Система инновационной деятельности – это 

совокупность идей улучшения результатов образования, 

человеческих, материально-технических, информационных, 

нормативно-правовых и других компонентов, связанных между собой 

так, что осуществляется процесс введения новшеств в педагогическую 
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систему, направленный на повышение эффективности ее 

функционирования [1, С.37].  

Вне сомнения, совокупность идей улучшения результатов 

образования зависит от уровня готовности педагогов к 

инновационной деятельности. Насколько преподаватели готовы к 

изучению и освоению теоретических основ и механизмов 

инновационной деятельности ?  

Готовы ли они работать в режиме инноваций? Развивать свои 

способности внедрять в педагогический процесс инновации, 

применять инновационные технологии? Поиск ответов на эти и 

другие вопросы составляют суть предпринятого исследования.  

Преподаватель, который стремится освоить инновации в образовании, 

определяется способностью постоянно работать над собой, над 

развития качеств, определяющих направленность на 

профессиональное самопознание и саморазвитие. Он способен 

выявлять актуальные проблемы обучения и воспитания, находить 

эффективные способы их решения.  

Инновационная деятельность в системе образования мотивирует 

преподавателей к развитию профессионализма, способствует 

приобретению качеств, необходимых для осуществления творческого 

подхода к организации педагогического процесса. Поиск, освоение и 

использование форм, методов, приемов и средств инновационных 

технологий характеризует педагога, чья деятельность результативно 

отражается на результатах деятельности обучающихся. Разработка 

эффективных технологий обучения - есть показатель высокой 

интеллектуальной культуры, наличия исследовательских умений, 

знаний основ педагогической науки, искусства управления учебным 

процессом.  

Инновационная деятельность как фактор развития профессионализма 

педагогов определяется:   

умением выявлять актуальные проблемы в сфере образования; 

выявлением необходимости внесения изменений в систему 

образования;   

выявлением возможностей развития системы образования; 

разработкой нововведений; 

проектированием и планированием нововведений; 

обоснованием нововведений;   

определением способов внедрения нововведений; 

 внедрением новшеств. 

«Один из исходных принципов заключается в том, что объективную 

предпосылку нововведений составляют законы, тенденции и 

процессы, свойственные историческому этапу развития общества. 

Единицей инновационной системы является нововведение – 

целенаправленное изменение в образовательной системе за счет 

введения в нее и использования в ней какого-то новшества» [2]. 

Преобразования, происходящие в системе педагогического 

образования, направлены на формирование компетентного 

специалиста.  

Речь идет о подготовке педагога-исследователя, обладающего 

инновационным мышлением, высоким интеллектуальным 

потенциалом. Глубоко прав В.С.Лазарев в том, что «всякий, кто 

стремится достичь высот мастерства, должен сознавать, что путь туда 

лежит через критическое отношение к себе, к тому, что достигнуто, и 

поиски путей и средств развития своей практики. Без осознания 

участия в инновационной деятельности как ценности для себя лично 

не может быть и высокой готовности к этой деятельности» [1, С.150]. 

Инновационная деятельность преподавателей определяется 

саморазвитием личностно и профессионально значимых качеств.  

В соответствии с «вызовами времени» требуется подготовка 

специалистов , обладающих интегративными и аналитическими 

способностями. Соответственно необходимо изыскание форм 

самоорганизации и самовоспитания, которые способствуют 

формированию знаний, умений и навыков глубокого анализа 

педагогических ситуаций, грамотного решения профессиональных 

задач обучения и воспитания учащейся молодежи. Необходим 

проблемный подход к организации учебного процесса, 

способствующий активизации познавательного поиска, развитию 

творческого мышления, глубокому осмыслению профессиональных 

знаний.  

Инновационная деятельность в системе образования предполагает 

способность педагога овладеть рядом активных методов и приемов 

обучения, с помощью которых возможно создание ситуации, 

вызывающей познавательный интерес обучающихся, мотивацию 

поиска знаний. К примеру, методы обучения, определяющиеся 
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дискуссионным, проблемным характером. На вопрос: «Чем же 

проблемный подход отличается от традиционных подходов?» - 

исследователь С.Д.Смирнов отвечает: «По-видимому, удельным 

весом и местом, отводимым проблемной ситуации в структуре 

учебной деятельности. Если в традиционных методах сначала (часто в 

догматической форме) излагается некоторая сумма знаний, а затем 

предлагаются тренировочные задания для их упрочения и 

закрепления, то во втором случае учащийся с самого начала ставится 

перед проблемой, а знание открывается им самостоятельно или с 

помощью преподавателя. Не от знания к проблеме, а от проблемы к 

знанию – таков девиз проблемного обучения. И это не перестановка 

слагаемых. Характер, таким образом, рожденного знания 

принципиально отличается от знания, получаемого в готовом виде. 

Оно хранит в себе в снятом виде сам способ его получения, путь 

движения к истине (3, С. 204).  

Инновационная деятельность педагогов характеризуется освоением 

новшества, созданием новой практики образования с высокой 

степенью обобщения, которая позволяет выявлять актуальность 

проблем, формулировать закономерности учебно-воспитательного 

процесса, принципы обучения , создавать новое содержание, 

технологии и методики обучения и воспитания.  

И в заключении статьи хочется остановиться на том, что при 

организации инновационной деятельности следует помнить: 

• в педагогике, по мысли К.Д. Ушинского, передается не опыт 

(технология), а мысль, выведенная из опыта; 

• "чужой" опыт педагог должен "пропускать через себя" (через свою 

психику, сложившиеся взгляды, способы деятельности и т. д.) и 

вырабатывать свой метод, в наибольшей степени соответствующий 

уровню своего личностного и профессионального развития; 

• инновационные идеи должны быть четкими, убедительными и 

адекватными реальным образовательным потребностям человека и 

общества, они должны быть трансформированы в конкретные цели, 

задачи и технологии; 

• инновация должна овладеть умами и средствами всех (или 

большинства) членов педагогического коллектива; 

• инновационная деятельность должна морально и материально 

стимулироваться, необходимо правовое обеспечение инновационной 

деятельности; 

• в педагогической деятельности важны не только результаты, но и 

способы, средства, методы их достижения. 
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жаңа мҥмкіндіктер мен  жауапкершілік 
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«Бӛген» жалпы орта мектебінің  

қазақ тілі және әдебиет пәнінің мҧғалімі  
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           Қазақстандағы білім беру ҥдерісіне енген жаңартылған білім 

беру бағдарламасы-заман талабына сай, келешек ҧрпақтың сҧранысын 

қанағаттандыратын тың бағдарлама. 

 Внедренная в казахстанский учебный процесс, новая 

образовательная программа-это программа, соответствующая 

современным требованиям и удовлетворяющие потребности 

будущего поколения. 

 The educational program is included in the educational process of 

the updated and modern, to meet the needs of future generations of the 

program. 

     Қазіргі ҽлемде болып жатқан қарқынды ҿзгерістер ҽлемдік 

білім беру жҥйесін  қайта қарауға себепші болуда. Қазақстан 

Республикасында орта білім беру мазмҧнын жаңарту шеңберінде 

білім беру ҥдерісінің қҧрылымы мен мазмҧнына елеулі ҿзгерістер 

енгізілуіне байланысты ҥш апталық курс  бағдарламасын  жҽне « 

Мектептегі мҧғалім  кҿшбасшылығы» жалпы білім  беретін  

мектептердегі  педагогика  кадрларының  кҽсіби даму  бағдарламасы  

бойынша  кҿшбасшы  курсын аяқтап, биылғы  оқу  жылында жаңа 

белестерді бағындыруға ҥлес қосудамын.  

   Шындығында, мҧғалімнің алдында оқушыларға білім мен тҽрбие 

беруде ҥлкен жауапкершілік тҧр. Ҽрбір оқушыны оқытып тҽрбиелеуге 

байланысты мҽселелерді ҿздігімен жҽне шығармашылық ынтамен 

шешуге қабілетті жаңашыл мҧғалім керек. Жаңа, тез ҿзгермелі, 

білімді де білікті, тың серпіліске, ҿзгеруге дайын жҽне жаңа талап 

межесінен кҿріне алатын шығармашыл да кҽсіби шебер мҧғалімдерді 

қажет етіп отырғанына  кҿзім жетті. 

  Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, ҿмірде де 

табысты болуы  мҧғалімнің  қабілетіне, оның қҧзыреттілігіне 

байланысты екенін терең тҥсіндік.  Мҧғалім оқушылар ҥшін қандай да 

бір пҽн бойынша білім беретін адам ғана емес, сондай-ақ олардың 

оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ҧйымдастыра  алатын, оларға ҥлгі 

болатын ерекше тҧлға болуы  керек. Жаңа заман мҧғалімнен 

кҥнделікті оқушылармен  қарым-қатынас барысында ҽрбір жағдаят 

ҥстінде ерекше білім деңгейін кҿрсетуді жҽне шығармашыл шешім 

қабылдай алуын талап  етіп отыр. Оны қанағаттандыру ҥшін қазіргі 

заманның мҧғалімі  жаңашыл, икемді, ҿзгерісті тез қабылдай алатын, 

жан-жақты, жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды 

меңгерген болуы керек. Қазақстандағы білім беру ҥдерісіне енген 

жаңартылған білім беру бағдарламасы-заман талабына сай келешек 

ҧрпақтың сҧранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама.  Кҽсіби 

тҧрғыда жаңа  сатыға қадам басып, білім жҥйесіне енген жаңалықтың 

қыр-сырын зерттей  бастаған сҽтімде арнайы курсқа баруым 

бағдарлама туралы туындаған сҧрақтарымның жауабын табуға 

берілген мҥмкіндік секілді кҿрінді.  

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмҧнының 

жаңаруымен қатар, критериалды  бағалау  жҥйесін  енгізу жҽне 

оқытудың ҽдіс-тҽсілдері мен ҽртҥрлі қҧралдарын қолданудың 

тиімділігін арттыруды талап етеді. 

       Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі ҿзгеріске ҧшырап, критериалды 

бағалау жҥйесіне ҿтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың 

ҥлгерімі  алдын ала белгіленген  критерийлердің нақты  

жиынтығымен ҿлшенеді. Оқушылардың  пҽн бойынша ҥлгерімі  екі 

тҽсілмен  бағаланады: қалыптастырушы бағалау жҽне жиынтық 

бағалау. Бҧл бағалау тҥрлері баланың жан-жақты ізденуіне 

ынталандырады. Критериялық бағалау жҥйесі Филиппин, Сингапур, 

Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде 

пайдаланылады. [3] Бҧл бағалау жҥйесінің артықшылығы, баланың 

ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына ықыласын 

туғызады. Қалыптастырушы  бағалау  кҥнделікті  оқыту мен оқу 

ҥдерісінің  ажырамас бҿлігі  болып табылады жҽне тоқсан бойы  

жҥйелі тҥрде ҿткізіледі. Қалыптастырушы бағалау  ҥздіксіз  жҥргізіле 

отырып, оқушылар мен  мҧғалім арасындағы  кері  байланысты 

қамтамасыз  етеді жҽне балл  не баға қоймастан  оқу ҥдерісін тҥзетіп 

отыруға мҥмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының 

бҿлімдерін (ортақ тақырыптарын  жҽне белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, 

оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған  оқушының ҥлгерімі  туралы 

ақпарат алу мақсатында балл жҽне баға қою арқылы ҿткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау жҽне жиынтық бағалау барлық  пҽндер 

бойынша қолданылады.  

Біздің болашаққа барар жолымыз қазақстандықтардың ҽлеуетін 

ашатын жаңа мҥмкіндіктер жасауға байланысты. ХХІ ғасырдағы 

дамыған ел дегеніміз-белсенді, білімді жҽне денсаулығы мықты 

азаматтар. Барлық дамыған елдердің сапалы бірегей білім беру жҥйесі 
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бар. Білім берудің сапасын жақсарту ҥшін заманауи бағдарламалар 

мен оқыту ҽдістемелер, білікті мамандар қажет.  Білім-қоғамды 

ҽлеуметтік-мҽдени, ғылыми ҥрдіспен қамтамасыз ететін жоғары 

қҧндылық. Болашақтың бҥгінгіден нҧрлы болуына ықпал етіп, 

адамзат қоғамы алға апаратын кҥш тек білімде ғана. Қай елдін болсын 

ҿсіп-ҿркендеуі, ғаламдық дҥниеде ҿзіндік орын алуы оның ҧлттық 

білім жҥиесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ҧрпағы 

білімді халықтың болашағы бҧлыңғыр болмайды» дегендей, жас 

ҧрпаққа сапалы, мҽн-мағыналы, ҿнегелі тҽрбие мен білім беру-бҥгінгі 

кҥннің басты талабы. Мектеп-еліміздің халыққа білім беру жҥйесінің 

кҥрделі тармағы. Еліміздің жарқын болашағы, мектеп болашағы-

ҧстаздардың ізденісінде, балаларға деген сҥйіспеншілігінде, кҽсіптік 

деңгейіне байланысты екендігінде. 

Шындығында ,мҧғалімнің алдында оқушыларға білім мен тҽрбие 

беруде ҥлкен жауапкершілік тҧр. Ҽрбір оқушыны оқытып тҽрбиелеуге 

байланысты мҽселелерді ҿздігімен жҽне шығармашылық ынтамен 

шешуге қабілетті жаңашыл мҧғалім керек. Жаңа, тез ҿзгермелі, 

білімді де білікті, тың серпіліске, ҿзгеруге дайын жҽне жаңа талап 

межесінен кҿріне алатын шығармашыл да кҽсіби шебер мҧғалімдерді 

қажет етіп отырғанына  кҿзім жетті. Оқушылардың мектепте табысты 

оқуы ғана емес, ҿмірде де табысты болуы  мҧғалімнің  қабілетіне, 

оның қҧзыреттілігіне байланысты екенін терең тҥсіндік.  Мҧғалім 

оқушылар ҥшін қандай да бір пҽн бойынша білім беретін адам ғана 

емес, сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді 

ҧйымдастыра  алатын, оларға ҥлгі болатын ерекше тҧлға болуы керек. 

Жаңа заман мҧғалімнен кҥнделікті оқушылармен  қарым-қатынас 

барысында ҽрбір жағдаят ҥстінде ерекше білім деңгейін кҿрсетуді 

жҽне шығармашыл шешім қабылдай алуын талап  етіп отыр. Оны 

қанағаттандыру ҥшін қазіргі заманның мҧғалімі  жаңашыл, икемді, 

ҿзгерісті тез қабылдай алатын, жан-жақты, жаңа педагогикалық 

инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек. 

Соңғы жылдары педагогикалық теорияда жҽне оқу-тҽрбие ҥдерісінде 

айтарлықтай  ҿзгерістер болып жатыр. Білім берудегі жаңғырту мен 

инновациялық ҥрдістердің жалғасуына  ықпал етудің маңызды 

факторының бірі мҧғалімнің кҽсіби шеберлігі. Солай бола тҧра 

«кҽсіби шебер» тҥсінігіне  пҽндік, дидактикалық, ҽдістемелік, 

психология-педагогикалық білім мен дағды ғана емес, педогогтің 

жеке тҧлғалық потенциалы, кҽсіби қҧндылықтары да жатады. ҚР-ның 

педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға арналған ҥш айлық  

курс бағдарламалары, білім беру жҥйесінде педагогтар алдына жаңа 

міндеттер қойып, оларға  ҥн тастады  десек те болады.  Білім 

мазмҧнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденістегі мҧғалімнің 

кҽсіби шеберлігіне байланысты. 

Тҽрбиелі, білімді жҽне белсенді тҧлға қалыптастыру-білім 

ордасындағы оқытушылардың кҽсіби шеберлік деңгейімен 

анықталатыны сҿзсіз. 

«Мҧғалім кҿп ҽдісті білуге тырысуы керек. Оны ҿзіне сҥйеніш, 

қолғабыс нҽрсе есебінде қолдануы керек»,-деп Ахмет Байтҧрсынов 

айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мҽселесі сол қоғам 

мҥддесіне сай болуы керек. Ҿз ісінің шебері ғана жоғары 

жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда пҽнді жақсы, терең білетін, 

кҥнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, оны оқушыға 

жеткізе алатын, ҽр тҥрлі деңгейдегі тапсырмаларды білу іскерлігі, 

оқытудың дҽстҥрлі жҽне ғылыми жетілдірілген ҽдіс-амалдарын, 

қҧралдарын еркін меңгеретін, оқушылардың пҽнге қызығушылығын 

арттыра отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу 

бағытындағы тапсырмалар жҥйесін ҧсыну ҿмір талабы. Ал оның негізі 

бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш сыныпта ҽр 

сабаққа ҽр тҥрлі тиімді ҽдіс-тҽсілдерді қолдана отырып, оқушылардың 

білім сапасын арттыру кҿкейкесті мҽселе. 

Бастауыш сынып пҽндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу 

мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей 

білуді талап етеді. Сондай-ақ, «Бастауыш сынып пҽндері бойынша 

критериалды бағалау жҽне оқытуды жоспарлау» тарауында бағалау 

жҽне жоспарлау ҽдіс-тҽсілдері анағҧрлым толық қарастырылатын 

болады. Сонымен қатар педагогиканың тҥрлі аспектілері 

қарастырылады: қарым-қатынас жасау дағдылары (мҧғалімнің 

жетекшілігімен жҥретін тыңдалым,оқылым жҽне жазылым, айтылым), 

белсенді оқу, зерттеуге негізделген оқу. 

Педагогиканың барлық осы аспектілері сындарлы оқыту теориясымен 

ҥйлеседі. Сындарлы оқыту тҽсілдері білім берудің «дҽстҥрлі» 

ҽдістерімен салыстырғанда, оқыту кезінде жоғары нҽтижелерге қол 

жеткізуге мҥмкіндік береді (Hattie, 2011). Сындарлы оқыту тҽсілдері 

оқушылардың алдыңғы білімдерімен ҧштастыра отырып, жаңа білім 
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алуы туралы тҧжырымдамаға негізделеді. Бҧл жерде ең маңыздысы 

оқушылардың алдыңғы алған дағдылары жаңа дағдыларды меңгеруге 

ҥлкен ықпалын тигізеді, ал егер ол ескерілмесе, онда білім тереңге 

бармай, ҥстірт меңгерілген таяз білім болмақ. Мҧндай ҥстірт білім 

оқушыға қазіргі ҽлемде жетістікке жету ҥшін қажетті жоғарыда 

аталған сын тҧрғысынан ойлау, рефлексия жҽне басқа да дағдыларын, 

алған білімін қолдануына кері ҽсерін тигізеді. Оқушылар білімді 

толықтай меңгеру ҥшін ақпаратты енжар қабылдамай, сабаққа 

белсенді қатысуы керек. Оқушылардың алған білімдерімен жҧмыс 

істеуге, оны ҽрі қарай ҿңдеп, ҿз дағдыларын арттыруға мҥмкіндік 

беретін жаттығуларды орындауға мҥмкіндіктері болуы аса маңызды 

болып табылады. 

-Білім беру бағдарламасына ҿзгерістер не ҥшін қажет? 

-Білім беру бағдарламаларын жаңартудың басымдықтары; 

-Рухани қҧндылықтар мен дағдылар; 

-Бастауыш сыныптардың оқу бағдарламасын жаңартудың  мақсаты; 

-Спиральді оқу бағдарламасы; 

-Оқытудағы қолданылатын оқыту тҽсілдері; 

-Белсенді оқу, белсенді оқудағы мҧғалімнің рҿлі; 

-Критериалды бағалау қағидаттары тақырыбында ҽріптестермен 

бірлескен білім ортасында жаңа бағдарламаны талдап, талқылап, 

тҽжірибемен бҿлісу кҽсіби тҧрғыда шыңдала тҥсуіме кҿп ықпалын 

тигізді. Кіріктірілген білім беру бағдарламасында пҽнннің берілу 

жайы да ҿзгеше. Бағдарлама оқушының тҿрт тілдік дағдысын: 

тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым жетілдіруге бағытталған. Бҧл 

тҿрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық ҽдісімен» (спиральді) 

орналастырылған жҽне бір-бірімен тығыз байланысты. Яғни, жыл 

бойына бірнеше рет қайталанып отырады жҽне сынып ҿскен сайын 

тілдік мақсат та кҥрделене тҥседі. 

Спиральді білім беру бағдарламасы: 

Спиральділік қағидаты бойынша қҧрылған білім беру бағдарламасы 

Джером Брунердің «Білім беру ҥдерісі» (1960) атты еңбегінде 

қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. Оның пікірінше, ең 

кҥрделі материалдың ҿзі дҧрыс қҧрылымдалып, дҧрыс ҧсынылатын 

болса, оны тіпті кішкентай балалар да тҥсіне алады. 

Брунердің жҧмысына негізделген спиральді білім беру 

бағдарламасының негізгі ерекшеліктері: 

-оқушы мектепте оқыған кезде тақырыпты немесе пҽнді бірнеше рет 

қайталап оқиды; 

-ҽрбір қайталап оқыған сайын тақырыптың немесе пҽннің кҥрделілігі 

арта тҥседі; 

-жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты жҽне бҧған дейін 

алынған ақпарат тҧрғысынан қарастырылады. 

Спиральді білім беру бағдарламасын жақтаушылар оның 

тҿмендегідей басымдықтарына назар аударады: 

-оқушы пҽнді қайталап оқыған сайын ақпарат толықтырылып 

бекітіліп отырады; 

-спиральді білім беру бағдарламасы жеңіл идеялардан анағҧрлым 

кҥрделі идеяларға қисынды жолмен ауысуға мҥмкіндік береді; 

-оқушыларды соңғы оқу мақсаттарына қол жеткізу ҥшін бҧрын алған 

білімдерін қолдануға жетелеу ҧсынылады. 

Бастауыш сынып пҽндерінің аясындағы педагогикалық тҽсіл белсенді 

оқуды кҿздейтін сындарлы оқуға негізделеді (Savery & Duffy, 1994; 

Jonassen and Rohrer-Murphy, 1999). Бҧл  тҽсіл аясында оқушылар оқу 

ҥдерісіне белсенді атсалысады, сол арқылы ҿздері ҥшін оқудың 

маңызын ҿздері анықтайды. Бҧл мҧғалім селқос қана тыңдап отырған 

оқушыларға ҿтіліп жатқан тақырыпты хабарлағанға қарағанда, 

анағҧрлым қуатты қҧрал болып табылады. Бастауыш сыныпта сабақ 

жҥргізуде қолданылатын педагогикалық тҽсілдердің басым бҿлігі 

зерттеуге негізделген оқу ҽдіс-тҽсілдерінен тҧрады. 

Мҧғалімдер ҿз оқушыларының қызығушылықтары туралы білімдері 

мен бҥкіл білім беру бағдарламасын ескере отырып, орындалатын 

жаттығуларды ҿзі таңдауға ерікті. Жаттығуларды оқушылардың 

мҥдделері негізінде жоспарлау «оқушылар туралы хабардарлықтың 

негізінде оқытуға» тҥрткі болады (Tomlinson), ал бҧл ҿз алдында 

саралауды қолдануға жол ашады. Мҧғалім оқушылардың оқу 

ҥлгерімін бақылап, оларға мақсаттарына жетуге қолдау кҿрсетеді. 

Жалпы білім беру ҧйымдары (мектеп, гимназия, лицей, т.б.) оқу 

ҥдерісінде «білім алу жолын» білетін, ынталы, қызығушылығы 

жоғары, ҿзіне 

сенімді, жауапкершілігі мол, зияткерлік тҧрғыдан дамыған тҧлғаны  

қалыптастыру қағидасын ҧстанады. Мҧғалімдер ҽрбір сабақта 

оқушылардың бойында бҧл қасиеттерді тҥрлі ҽдіс-тҽсілдер арқылы 

қалыптастырады жҽне дамытады. Олар:Еліміздің болашағы, кҿркейіп 
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ҿркениетті елдер қатарына қосылуы бҥгінгі ҧрпақ бейнесінен 

кҿрінеді. Заман кҿшіне ілесе отырып, жаңашыл бағытта жҧмыс 

жҥргізу-барша ҧстаз алдында тҧрған негізгі міндеттердің бірі. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек ҿз пҽнін, ҿз мамандығын 

шексіз сҥйетін, бала ҥшін  ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті деп санайтын 

білімді мҧғалімдер ғана жҧмыс істей алады. 

Менің оқушыларыма білім берудегі ҧстанымым; Альберт 

Эйнштейннің «Мен еш уақытта ҿз оқушыларыма еш нҽрсе 

ҥйретпеймін-тек қана олардың оқуы ҥшін жағдай жасаймын»-

дегендей шығармашыл, ізденімпаз ҧстаз ғана табысты болады жҽне 

нҽтижеге жетеді.        

Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мҽні, баланың функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы ҿзінің мектеп қабырғасында 

алған білімін ҿмірінде пайдалана білуі керек. Сол ҥшін де бҧл 

бағдарламаның негізі «Ҿмірмен байланыс» ҧғымына қҧрылған. 

Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына 

ХХІ ғасырда ҿмірдің барлық салаларында табысты болу ҥшін, қажетті 

дағдыларды дарыту ҥшін, мҧғалімдер тынымсыз еңбектену керек. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек ҿз пҽнін, ҿз мамандығын 

шексіз сҥйетін, бала ҥшін  ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті деп санайтын 

білімді мҧғалімдер ғана жҧмыс істей алады. Ҥйренгеніміз де, 

ҥйренеріміз де кҿп  Ҥнді халқының  тарихи  тҧлғасы Махатма  

Гандидің  «Егер сен болашақтағы  ҿзгерісті  байқағың келсе, сол  

ҿзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы 

бойындағы қабілетті  жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, 

жақсы істі бастап жҥйелі жҥргізу сіз бен біздің қолымызда. 

Жаңартылған білім – болашақтың  кепілі.   
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Мәшһҥр Жҥсіп Кӛпеевтің  нақыл сӛздерін кӛрнекі  ақпарат 

ӛнімдері  арқылы жаңаша тану 

                               

 Жумабекова Разия Темирболатовна 

 Павлодар облысы Екібастҧз қаласы   

№26 мектеп-гимназиясы  

қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мҧғалімі  

 
Аннотация 

Жобамның мақсаты: Мҽшһҥр Жҥсіптің нақыл сҿздерін кҿрнекі 

ақпарат ҿнімдері арқылы насихаттау, ғылым – білімге арналған нақыл 

сҿздерінің ерекшеліктерін  анықтап, нақты мысалдармен жан-жақты 

талдау. Ҿз заманынан аса туған ерекше таланат иесі Мҽшһҥр Жҥсіп 

Кҿпейҧлы  араб, парсы тілдерін жетік білген, Шығыстың ҧлы 

ақындарының кҽусар жырларымен мол сусындаған, ҽлем ҽдебиеті мен 

ойының жҥйесін еркін меңгерген ақын мҧраларын насихаттау жас 

ҧрпақ тҽрбиесіне берері мол. Жыл керуені алға жылжыған сайын 

Мҽшһҥр Жҥсіп Кҿпейҧлы артына қалдырған ҿшпес мҧрасы жарық 

жҧлдыздың  қараңғы тҥн қойнауынан қҧпия сҽулесін шашқандай 

жарқырап, ҿркендей ҿсіп, айшықтала тҥсуде[2]. Мҽшһҥр Жҥсіптей  
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перзенті бар халық  шынымен де бақытты халық.  М. Ж. Кҿпеев 

кҿркем сҿз, ҿрнекті ҿлең, шырынды ой арқылы адамзат мҥмкіндігі 

бҥгінгі қалыпта қалмау керектігіне мҽн берген. Жер бетіндегі тіршілік 

нышаны жойылмауының, ҥнемі амандық, тыныштық салтанатын  

ғылым ретінде меңгеру сияқты мінездер– Мҽшһҥр Жҥсіп 

лирикаларының негізгі мҧраты. 

Мҽдени мҧра бағдарламасы тарихи-мҽдени дҽстҥрлерді қайта 

жаңғырту мен дамыту сабақтастығын, еліміздің мҽдени мҧрасын 

насихаттау, қолдану, сақтау жҽне зерделеумен байланысты негізгі 

аспектілерді анықтайды, мҽдени мҧраны зерделеудің тҧтас жҥйесін 

жасауды, соның ішінде осы заманғы ҧлттық мҽдениет, фольклор, 

салт-дҽстҥрлер, жазба жҽне ҧлттық ҽдебиеттің ғасырлар бойғы 

тҽжірибесін жинақтау, мҽдени мҧра мҽселелерін топтастыратын 

материалдық-техникалық, ғылыми-зерттеулерді дамыту мен 

нығайтуды қарастырады [1]. Қасиетті Баянауыл ҿңірінде осыдан бір 

жарым ғасыр бҧрын ҿмір сҥрген ізгілікті тҽрбие беру идеясын 

насихаттаған ғҧлама ғалым, арқалы ақын, тарихшы, фольклоршы - 

Мҽшһҥр Жҥсіп Кҿпейҧлы. 

  М.Ж. Кҿпеев – ауыз ҽдебиетін, ҿзіне дейінгі майталман ақындарды 

терең білумен қатар, шығыс классиктерін де жан – жақты қамтып, мол 

білім алған ойшыл ақын. Ҿз шҽкірттерін оқыта жҥріп, ҽрі ҿлең жазған, 

ҽрі халық ауыз ҽдебиетін жинаған. Бҧл жҿнінде академик М. Ҽуезов: 

«Ол ҿз шығармаларын былай қойып, басы ашық ҥлгілерді жазып 

алып, біздің дҽуірімізге жеткізген еңбек Мҽшһҥрде мол екенін естен 

шығармау керек. Сондықтан қазақ ауыз ҽдебиеті мен жазба 

ҽдебиетінің ғылымдық бір саласы историография бҿлімінде 

Мҽшһҥрдің ол тҥрдегі еңбегіне ҽрдайым орынды баға берілу шарт»— 

деп ҿте орынды баға берген[5].Кҿркем сҿз қҧдіретін ҿз мҽнінде тҥсіну 

мен тҥйсіну – оқутышының баяндауымен, мазмҧндауымен болмайтын 

ҥрдіс. Бҧл ретте Мҽшһҥр Жҥсіптің туған немересі,  С.Торайғыров 

атындағы Павлодар мемлекеттік университеті қазақ филологиясы 

кафедрасының меңгерушісі, ғылым докторы, проф. Қуандық Жҥсіпов 

ҽдебиетті жаңаша оқыту жайлы былай дейді: «Тҽуелсіздік алғалы 

басқа да маңызды іс-шаралар тҽрізді қазақ мектептерінде ҽдебиет 

пҽнін оқытуға басты кҿңіл бҿліне бастауы – заңды қҧбылыс. 

Ҽдебиетті тҥбірімен (жоғары жҽне орта мектептерде) жаңаша оқыту 

жайлы бҧл пікірді толық қҧптап, оған ҽр шығарманың тірегі, 

ғылымдардың падишасы – пҽлсапаның сарында, топшылауды 

мҽтіндерден сҧрыптап, алгоритмге салу ҽрекетіне машықтандыру 

амалын қосқымыз келеді. Оның дҽйектілігін, нақты жауабын басқа 

ғылым жҥйесінен іздемей-ақ М.Кҿпеев ҿлеңдерінің тҧжырымынан да 

іздеуге болады. Мҽшһҥр Жҥсіп Кҿпейҧлының ҧстаздық, діни тҽрбие, 

ғылым жҿніндегі ҧстанымдарына Ҧлттық Ғылым Академиясының 

академигі, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген 

қайраткер,философия ғылымдарының докторы, профессор Жабайхан 

Ҽбділдин былай деп баға береді: « Мҽшһҥр Жҥсіп қазақ халқын 

білімге, оқуға, діни ілімге, ҿзін тазартуға шақырған. Сонымен бірге 

қазақ халқы ҥшін, біздің мҽдениетіміз ҥшін ҧлы бабаларымыздың, қаз 

дауысты Қазыбектей билеріміздің кереметтей маржан сҿздерін тізген. 

Едіге, Шорман, Торайғыр сияқты тҧлғалардың, бҥкіл Қазақта болған 

ҧлы адамдардың кемеңгерлік сҿздерін жиып-теріп ҽкеліп, біздің 

халқымызға жеткізген. Ол біздің халқымыздың ҧлы оқытушысы»[6.4]. 

Қазақ халқының руханият ҽлеміндегі жеке орны бар Мҽшһҥр Жҥсіп 

Кҿпейҧлы пҽлсапасын да зерттеу мҽселелері ҿз шешімін таба бастады. 

Соның бір айғағы ҚР Ҧлттық Ғылым Академиясының академигі, 

философия ғылымдарының докторы, профессор Ғарифолла Есім 

«Мҽшһҥр Жҥсіптің діни дҥниетанымдық кҿзқарасы» деген зерттеу 

тақырыбын бергені жҿнінде айта келіп: «Бҧл Мҽшһҥр Жҥсіпке керегі 

жоқ, елге, халыққа, ҿзімізге керек. Бҧл-ҿзімізді ҿзіміз танып білу. 

Осындай адамдарды таныған кезде елдің еңсесі ҿседі. Ел биіктей 

бастайды. Азаматтар ҧсақ-тҥйектен келелі, ірі-ірі мҽселелерге 

шығады. Мҽшһҥр Жҥсіп сабағының ең басты арнасы да осы деп 

ойлаймын»,- деді[6.4].                                                                           

  Атақты Мҽшһҥр Жҥсіптің поэзиядағы алатын орны бір тҿбе болса, 

оның ел тарихын, жер тарихын зерделеуге қосқан ҥлесі екінші биігі. 

Оның қазақ этнографиясын, ҽдеп – ғҧрпын зерттеушілерге беретін 

білімі ҧшан – теңіз. Ҿзінің ҿмір сҥрген уақыты – заман деңгейіне 

кҿтерілуде, ондағы оқиғалар мен қоғамдық қҧбылыстардың мҽн – 

жайын жете аңғаруда Мҽшһҥр Жҥсіп Кҿпейҧлы кҿзі қарақты 

сауаттылығымен қатар табиғи дарын – ақындық, қҧйма қҧлақ 

шежірешілдігі ҿз алдына болса, жастарға ғылым – білім беруде, 

ағартушылық педагогикалық кҿзқарасын жеткізуде ҥлкен еңбек 

сіңірген. 
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 Нақыл сҿздеріндегі  бірліктердің ғылыми негіздеріне тоқталсақ, 

нақыл сҿздер (афоризмдер) - кҥрделі мҽселeлерді терең ете дҽл 

жеткізетін ой шалымы кең, қысқа қайырымды шешен сҿз. Ол - кҿп 

қырлы, тҥйіндеуге бай, кҿркемдік дҽрежесі жоғары сападағы, қанатты 

сҿз айшығы данышпан ақылдың тҿзінен, ой кҿзі айқын керінетін сҿз 

жасаушы ҧлы шебердің мҥсіндеуінен шыққан іші - алтын, сырты - 

кҥміс сҿз тҿресі. Нақыл сҿздер ҥлгісі қазақ ҽдебиетінде ерте кҿзде-ақ 

ауызекі тіл ҿнерге, ҿнегеге айналған шақтан бері қалыптасқан. Нақыл 

сҿздер дегеніміз- ҥлкен ой, терең пікірге қҧрылған ҿмір туралы 

айтылған ел санасының қорытындысы. 

Ащы мен тҧщы, алыс пен жуық, жақсы мен жаман - осылар сықылды 

ҿмірдің ҽртҥрлі жақтарын ой елегінен ҿткізіп, олар жҿніндегі 

халықтың шығарған ҥзілді-кесілді ҿкімі, ҿмірдегі ҽр алуан қҧбылыс, 

іс-ҽрекеттерді ҿзінше ҽбден бақылап, сынай келе, «қатесіз», ҿмірде 

тап солай болатындығына кҿздері жетіп, ҿмір шындығына айтқандары 

дҽл келетін етіп кейінгі ҧрпаққа қалдырған халық даналығының 

сҽулесі, ой тҥйіні. 

 Ауыз ҽдебиеті немесе Мҽшһҥр Жҥсіп алдындағы ҽдебиеттерімізде 

ақыл, нақыл сҿздердің басым жатуы - заңды. Ендеше сол ҽдебиетті 

тҽрбие қҧралы етудің тілегі жҧртты ҿмірді тануға, адамды ҿмірдегі 

жақсылыққа ҥйретіп, жамандықтан қашыруға жетектейтін ақыл, 

нақыл сҿздердің ауыз ҽдебиетінен ҥлкен орын алуының негізгі себебі 

болады.Ақыл, нақыл сҿздердің не ҽдемі, не терең мағыналы тҥрлері 

Мҽшһҥр Жҥсіптің ҿз ҿлеңдерінде де кҿп. Табиғатты, ел ҿмірін, 

сҥйіспендік, ҿнер, ғылым, тағы басқа ҿмірдің ҽртҥрлі саласына 

арналған ақынның жай, кҿркем, сҧлу лирикаларымен қатар, ҿз 

кезіндегі шет кҿрген мінез-қҧлықтарды қатты сынаған улы 

сатираларымен қатар, ҿз кезіндегілерге сабақ, кейінгілерге ҥлгі 

ретінде айтқан ҿлеңдер де Мҽшһҥр Жҥсіпте аз емес. Бҧл ҿлеңдердің 

идеялық мазмҧны, характері ақыл, нақыл сҿздерді керек етті. 

 Мҽшһҥр Жҥсіп ҿзінің ҽлеумет ҿміріндегі рҿлін жақсы тҥсінді. Ол ҿзін 

ҿз кезінің ақыны ғана емес, ҧстазы деп білді. Сондықтан ол ҿмірдің 

барлық саласынан, жҧртының бҥгінгісіне де, келешектегісіне де сабақ 

беруді адамдық борышым деп ҧқты. Ақынның онысы дҧрыс та, 

орынды да еді...  

М. Ж. Кҿпеевтің ғылым – білімді насихаттауға арналған нақыл 

сҿздерінің  жарнамаларын жасадым. Жарнама (реклама, французша – 

жар саламын) –  қызмет кҿрсетудің тҧтынушылық қасиеті туралы 

ақпарат беру жҽне оған деген сҧранысты кҿбейту мақсатында 

таратылатын хабарлама. Жарнама – ақпарат қҧралдар: теледидар, 

радио, газет, интернет, проспектілер, плакаттар, тағы басқалар арқылы 

жҥзеге асырылатын коммуникацияның тҥрі.  

Билборд – ҥлкен кҿлемдегі сыртқы жарнамалық қҧрылым (ҽдетте, 

ҿлшемі 6*3 м.). Осыған «Дҥниедегі ең асыл тіл — араб тілі, одан кейін 

тҥрік тілі, тҥрік тілінің ішіндегі гауһары — қазақ тілі»  деген сҿз 

жазылады (1-сурет). 

 

 
Сити-борд – ҽдетте, бірнеше (5-ге дейін) жарнамалық плакаттары бар, 

арнайы тетік арқылы динамикалық тҥрде ҿзгеретін, шынының 

артында орналастырылатын жарнамалық қҧрылым (ҿлшемі – 3.7* 2.7 

м.). 

Жарнамалық плакаттарға Мҽшһҥрше ғылым-білім пайдасы: 

Ғылыммен айналысқан адам ҿзін кҿркем мінезге тҽрбиелейді. 

Ғылым аспандағы кҥн секілді жарығы зор дҥр. Ҽркімніңі терезесіне 

қарай сҽулесі тҥседі. 

Ғылым – ҧшы жоқ ҧзын, тҥбі жоқ терең дария. Ҽркімнің ыдысына 

қарай суы қҧйылады. 

Ғылым ҽдепті, жақсы мінезді адамға орнығады. 

Ғылым жеміс екен, оның ҿсетҧғын ағашы ҽдеп екен,- деп жазылды (2-

сурет) 
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. 

 

 

 

Лайтбокс (жарықпен қамтылған қорап) – қҧрастырмалы, беткі 

қабаты тегіс, астында жарық шамдары бар сыртқы жарнамалық 

қҧрылым. «Тайдың жорғасы - сатсаң, тҥйе болады. Жігіттің жорғасы -

еліне ие болады» деген асыл ойлар жазылады (3-сурет). 

 
Брэндмауер – ғимарат қабырғасына бекітілген жарнамалық қҧрылым 

(ғимарат қабырғасының аумағына байланысты ҿлшемдер ҽртҥрлі 

болуы мҥмкін).  Мҽшһҥр Жҥсіптің асыл ойлары: 

Мақсат ҿмір барысын анықтап, адам бойында ынта-жігерді, талапты 

тудырады. 

Мақсат адамның санасына да байланысты. 

Мақсат қоя білу – адамның ҿзін-ҿзі танудағы басты қадамы. Ал екінші 

қадам – мақсатын іске асыру,- деп жазылды. 

Призматрон – ҥш қырлы айналмалы призмалардан тҧратын механизм 

("жалюзи" принципі бойынша жҧмыс істейді).Мҧған «Қазақ тілінен 

асыл, қазақ тілінен бай тіл жоқ. Сол ата-бабаның тілі болған қазақ 

тілін осы кҥнгі қазақтың жалғызы білмейді. Егер қазақ тілін білсе, дін 

де осында, ғылым-білім де осында. Солай болғаны ҥшін бҧрынғы 

ҿткен ата-бабаларымыз бҽрі жақсы болып, ҽулие болып ҿтті.Тҥрік 

тілінің ішіндегі гауһары – қазақ тілі. Кедейлік ҥш ағайынды болады: 

ҥлкені – кежірлік, ортаншысы – еріншектік, кенжесі – ҧйқы.» деп 

жазар едім (4-сурет). 

 

  

 

Скроллер – тҿменнен жоғары жылжитын, тҥнгі уақытта дисплейлері 

ішкі жарықпен жарықтандырылған жарнамалық бейнелермен 

постерлері бар сыртқы жарнамалық қҧрылым. «Білімді, зерек адам 

болам!- десең,  

Қара ҿзіңді басқаның айнасымен» -деп жазылған асыл сҿз қҧнды деп 

ойлаймын (5-сурет).  
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Осылар тҽрізді ҿмірдің ҽр саласын алып, аз сҿзге кҿп мағына 

сыйғызып, жҧртшылыққа айтқан Мҽшһҥр Жҥсіптің ҿнегелі сҿзі, ҥлгілі 

ҿсиеті кҿп.  

Қорыта айтқанда, біздің жинаған материалдарымыз қазақ тілінің 

сҿздік қорындағы нақыл сҿздер ҿзіндік орны мен ҥлес салмағы бар 

екендігін кҿрсетеді. Ақынның нақыл сҿздерін жаңартып жҧмсау 

тҽсілі, халық тілі ҥлгісімен жасалған, ҿз қаламынан шыққан қанатты 

сҿздері қазақтың ауыз ҽдебиеті тілімен ҧштасып жатқандығын 

дҽлелдейді жҽне қазақ ҽдебиетін байытуға қосқан ҥлесі болып 

саналады. Ҽлем ҽдебиетінің озық ҥлгілерін қҧныға оқып, ізденіп, 

қоғамдық ойдың қауырт қимылдауына кҿрік болар батыл-батыл 

барларуға  барып, кҿркемдіктің сонғы нышандарын танытар 

жаңалықтар жасау - Мҽшһҥр Жҥсіп Кҿпейҧлының қалам ҧстаған тҧтас 

бір кезеңінің оза шапқан жҥйріктері мен дҥлдҥлдеріне тҽн мінез еді. 

Мҽшһҥр Жҥсіп Кҿпейҧлының жыр айдыны кең, аспаны асқақ, ҿз 

сҿзімен айтқанда, «бҧтақтары-биікте, тамырлары-тереңде» 

ҿлеңдерінің жас буынға берер тағылым - тҽрбиесі мол. Ақынның 

нақыл сҿздері жас ҧрпақты адамгершілікке, ізгілікке тҽрбиелеп, 

ғылым – білімнің ҿлмес, ҿшпес байлық екенін кҿрсетеді. Қорыта 

келгенде, нақыл сҿздер тілдік бірліктер ғылыми жҧмыстың негізгі 

нысанын айқындай отырып, тілдік жҥйедегі қызметін, сипатын аша 

алады деп есептейміз. Бҧл ғылыми жҧмысты мектеп 

бағдарламасында, жоғарғы оқу орындарында ҧсынып, ҽрбір 

тақырыпты жан-жақты зерттеу нҧр ҥстіне нҧр болар еді. Мен Мҽшһҥр 

Жҥсіп Кҿпейҧлының қалдырған мҧраларынан ҽлі де тың қазыналар 

табылады деп ойлаймын. 

 
Пайдаланған әдебиеттер: 

1. «Мҽдени мҧра» мемлекеттік бағдарламасы –Астана 2006-2011 

жылдар. 

2. Мҽшһҥр Жҥсіп шығармалары – 16 том. Павлодар,- 2013 ж 

3. «Мҽшһҥр тағылымы» жинақ кереку Павлодар 2008 

4. Абай жолы 1том 2013 жыл 

5. М. Ҽуезов «Ҽдеби мҧра жҽне оны зерттеу» 1961 Алматы 

6. «Сарыарқа самалы» 2006 №133, 4 бет. 

  
Жаңаша оқытуда әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану жолдары 

 

                                                   Омаргазинова Береке Утегеновна 

Алматы облысы Алакӛл ауданы 

Мәлгеждар Әубәкіров атындағы орта мектебі 

Мектепалды даярлық сыныбы 

 

 

Бҥгінде мектепке дейінгі ҧйымның білім беру процесінде 

Стандарт талаптарын орындау кезінде 5-6 жастағы балаларда 

мектепке жігерлілік жҽне мотивациялық даярлығының алғышарттары 

қалыптасады.  

Жалпы мектепалды даярлық сыныбының мақсаты 

 Әлеуметтік мақсаты — балаларды 6 жастан бастап бірінші 

сыныпта білім алуға даяр болуының бірегей талаптарын 

қамтамасыз ету.     

 Педагогикалық мақсаты — мектеп жасына дейінгі  ересек 

баланың тҧлғасын дамыту, оның жҥйелі оқытуға даярлығын 

қалыптастыру 

Қазіргі заман талабына сай негізделген стандарт мынандай  

мектепке дейінгі ұйымның түлегінің моделін белгіледі:  

      1) дене бітімі дамыған;  

      2) білуге қҧмар; 

      3) ҿзіне сенімді жҽне белсенді;  

      4) эмоционалды елгезек; 

      5) ҽлеуметтік дағдыларды жҽне ересектермен, қҧрдастарымен 

ҿзара қарым-қатынас жасаудың, ҿз бетінше ҥйренудің дағдылары мен 

ҽдістерін меңгерген; 

      6) ҿзі, отбасы, қоғам (жақын ҽлеумет), мемлекет (ел), ҽлем жҽне 

табиғат жҿнінде алғашқы тҥсініктері бар; 

      7) орта білім беру ҧйымында оқуға қажетті біліктер мен 

дағдыларды игерген. 

 Мектепалды даярлық сыныптарында білім беру мазмҧнын 

жаңартудың ҿзектілігі мен маңыздылығынан туындаған оқу 

бағдарламаларын  жоспарлаудың негізінде жатқан маңызды бірден-бір 

қағидат ол спиральді оқу бағдарламасы болып табылды. 

Спиральді оқу бағдарламасы 
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               Спиральділік қағидаты бойынша қҧрылған оқу бағдарламасы 

Джером Брунердің «Білім беру процесі» (1962) атты еңбегінде 

қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. Оның пікірінше, ең 

кҥрделі материалдың ҿзі дҧрыс қҧрылымдалып, дҧрыс ҧсынылатын 

болса, оны тіпті кішкентай балалар да тҥсіне алады. Сонымен қатар, 

егерде «баланың жеке сезімталдық ҿз тҽжірибесіне негізделе отырып 

оқыту жҥргізілсе, онда ақпаратты білу ҥшін балаға жақын жҽне таныс 

тҥсінік берілсе» жақсы болады. (Ж.Аймауытов, 1929) 

        Джером Брунер адамның танымдық қабілеті шартты тҥрде 

бӛлінген ҥш сатыдан тҧрады деп тҧжырымдайды:  

- белсенді ойын (тҽжірибе негізінде білім алу); 

- бейнелеу арқылы (суреттер мен бейнелердің кҿмегімен білім 

алу); 

- таңбалық (сҿздер мен сандардың кҿмегімен білім алу). 

Бҧл спиральді оқу бағдарламасы тҧжырымының дамуына себеп 

болған. Джером Брунердің жҧмысына негізделген спиральді оқу 

бағдарламасының негізгі ерекшеліктері: 

- балалар балабақшада оқыған кезде тақырыпты немесе пҽнді 

бірнеше рет қайталап оқиды; 

- ҽрбір қайталап оқыған сайын тақырыптың немесе пҽннің 

кҥрделілігі арта тҥседі; 

- жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты жҽне бҧған 

дейін алынған ақпарат тҧрғысынан қарастырылады. 

Спиральді оқу бағдарламасының артықшылықтары: 

- балалар пҽнді қайталап оқыған сайын ақпарат толықтырылып 

бекітіліп отырады; 

- спиральді оқу бағдарламасы қарапайым идеялардан анағҧрлым 

кҥрделі идеяларға қисынды жолмен ауысуға мҥмкіндік береді; 

- балалар межеленген оқу мақсаттарына қол жеткізу ҥшін бҧрын 

алған білімдерін қолдануға ынталандырылады.  

Білім беру мазмҧнын жаңарту аясында ҽзірленген оқу 

бағдарламалары балалардың бір топтан келесі топқа ҿтуі кезінде 

білімі мен дағдылары қайталанып, одан ҽрі дамытылып отыратын 

спиральді оқу бағдарламасы моделіне негізделген. Оқу ҥдерісінің алға 

ілгерілеуі айқын кҿрінуі ҥшін, оқу мақсаттары ҿзара тоғысқан 

бҿлімдер мен бҿлімшелерге топтастырылған. Балалардың бір топтан 

келесі топқа кҿшу барысында алға ілгерілеуіне орай, олар ҿздерінің 

дағдыларды меңгеріп, тҥсінуіне анағҧрлым сенімді бола тҥседі.  

Мектепке дейінгі білім беру бойынша, сонымен бірге орта 

білім беру мазмҧнын жаңарту аясындағы жаңартылған оқу 

бағдарламалары балалардың дене жҽне психикалық дамуының жас 

кезеңдері бойынша білім мен тҥсініктерін қайта қарастыруға 

бағытталған спиральді оқу бағдарламасына негізделген. Оқу 

бағдарламаларын осылай қҧрастыру оқыту процесін қадам қадаммен, 

бірізділікте жҽне ҥздіксіз қадағалауға мҥмкіндік береді. Оқу 

мақсаттары біріктіруші бҿлім мен бҿлімшелер бойынша белгілі бір 

жас топтарының немесе сыныптың баласының/балаларының 

жетістіктерін қадағалау ҥшін ҧйымдастырылған. Қарапайым тілмен 

айтқанда спиральді оқыту жеңілден кҥрделіге кҿшу. 

  Осы спиральді оқыту бағдарламасын ҿзімнің барлық 

сабақтарымда негізге аламын. Оқытудың да тиімді тҧстарын сабаққа, 

ойынға енгізуіміз, пайдалануымыз, яғна жҥзеге асыруымыз қажет деп 

ойлаймын. Себебі оқу мақсатынан сабақ мақсатына SMART мақсатақа 

айналдырған кезде ең бірінші балаға бағытталған, уақытпен 

ҿлшенетін, іс-ҽрекетке негізделген, бала ҥшін қолжетімді болуын аса 

назарда ҧстаймын. 

 Білім беру мазмҧнын жаңартудың тҥйінді идеялары 4К моделі: 

Critical thinking (сыни ойлау). 

Communication (қарым-қатынас). 

Creativity (креативтілік). 

Collaboration (командалық жҧмыс). 

Баланың ішкі позициясының қалыптасуына (-эмоциялық, еріктік, 

мотивациялық даярлығы), зейіннің шоғырлануына, сын тҧрғысынан 

ойлауына, бір-бірін тыңдай білуге, бірлесіп жҧмыс жасауға, ҿз 

бетімен, жҧпта/топта, тҥрлі кеңістіктік ортада ойнауға қабілетті 

болуға бағытталған  

 5-6 жастағы балаларда сҿйлеу жақсы дамыған, олар ҿз 

пікірлерін еркін айта алады жҽне болып жатқан жағдайларға қатысты 

ҿз қатынасын білдіре алады. Тең дҽрежелі диалог бала ҥнін естуге 

мҥмкіндік береді. Мҽдениеттің жаңа типі балалар білімді желілік 

кеңістік пен тҥрлі гаджеттер арқылы қҧрдастарынан алатынын 

қарастырады. Баланың ҿте қҧнды сапасы – ойнауы, ойында 

кҿшбасшылық пен басқару тҽрбиеленеді, ҿз ҽрекетінің субъектісіне 
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айналады. Онымен бірге, бала осы жаста эксперимент жасаудан жҽне 

сынап кҿруден, ҿз кҥштерін жҽне басқа адамдармен қатынаста  ҿз 

шекараларын сынауға қорықпайды.  

  Сабақтарымда да, ойын барысында да барынша тҥрлі ҽдістерді 

пайдалануға тырысамын. Себебі ҽдіс-тҽсілдерді пайдалана отырып, 

балаларды ептілікке, ізденімпаздыққа, адамгершілікке, 

жауапкершілікке, ізеттілікке жҽне тазалыққа жетелейміз. Кҿп 

жағдайда ойынның еркін тҽсілін қолданамын. Еркін ойынға  5 балаға 

дейін қатыстырамын. Ойын барысын бақылауда бақылау ҽдісінің 

жанама тҥрімен бақылаймын. Балаларды зерттеу жҧмысы кезінде, 

олардың баяу тҧстарын байқап дамытуға. Қолдау кҿрсетуге 

тырысамын. 

 Бҥгінде сабақ барысындағы ширату жаттығуы, зерттеу 

жҧмысы, шығармашылық тапсырмалар, белсенді тапсырмалар, 

тҽжірибе жасау,  ашық сҧрақтар, аудиожазба, ҽн айту, билету, тақпақ 

айту, саралауда балалардың қызығушылығына қарай тапсырма 

ҧйымдастыру осының барлығы белсенді ҽдіс-тҽсілдерге жатады.   

Балаларды топтастыру кезінде кҿбінесе «шынжыр» ҽдісін 

пайдаланамын. Бҧл ҽдістің тиімділігі бір затты ҽр топ жан-жақты 

қырынан таниды. Бір топ тҥсі бойынша баяндаса, екінші топ пайдасы 

туралы айтады, ҥшінші топ сол заттың суретін салады болмаса қияды. 

Мҧғалім шығармашылығына қарай шырмалып ҿрби береді 

 Бҥгінде бір сабақта жиырма тҥрлі тапсырма бергенше, жиырма 

тҥрлі етіп тҥрлендіріп бір сабақты тҥсіндіруге тырыс – деген ҧстаным 

бар. Мен осы ҧстаныммен еңбегімді одан ҽрі жалғастырамын. 

Л.Выготский айтқандай:- «Барлық оқыту ҽлеуметтік ҽрекеттесуден 

басталады».  

 Сабақтарымда пайдаланатын кейбір «Ҽдістер қоймасындағы» 

ҽдістерді сіздерге ҧсынып отырмын 

 

 

 

 

 
 

«Шеңбердегі доп» 

Балалар шеңберлене отырып, бір-біріне кішкене допты 

лақтырады (немесе жҥректің кішкене сҧлбасын сағат тілі бойынша 

жылжытып отырады). Доп қолына тиген бала сабақ туралы бір сҿйлем 

айтады. 

 

«Ӛзгертулерді тап!» 

Балалар жҧптарға бҿлінгеннен кейін оларға мынандай тапсырмалар 

беріледі: 

*Жҧбыңызға қарама-қарсы тҧрып, бір-біріңізге 10-15 секундтай қарап 

алыңыздар. 

*Енді сырт айналып, бір-біріңізге арқа беріп тҧрыңыздар. Сыртқы 

пішініңізге (киіміңізге, шашыңызға)  қандай да болмасын 3 ҿзгерту 

(немесе 5-те болады) енгізіңіз. 

*Бҧл жерде балалар шаштарының жатуын ҿзгертіп, сыртқы киімін, 

сағат,сырға немесе кҿзілдірігін шешіп немесе киіп, сыртқы пішіндерін 

ҿзгертулері керек. 

*Екі жақ та ҿзгертулерді аяқтағанда, бір-біріңізге қараңыздар да, сол 

ҿзгертулерді табыңыздар. 

«Кубизм»   
Кубиктің кҿмегімен тҿмендегі тапсырламарды бҿлу: 

Суретте (тҥсі, пішіні, ҿлшемі). 

Салыстыр (неге ҧқсас, неге ҧқсамайды?). 

Байланыстыр (бҧл туралы ойлағаныңызды кҿзге елестетіңіз). 

Таңда (Неден жасалған? Неден тҧрады? Не ҥшін?). 

Қолдан (бҧнымен не жасауға болады?). 
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Дҽлелде («ия», «жоқ» деп оған дҽлел келтіру, бҧл жақсы ма, ҽлде 

жаман ба? Неге?)  

       Ҽр топ кубик бойынша ҿздеріне берілген тапсырмалармен жҧмыс 

жасайды, тақырыпқа сҽйкес ҽр баланың жеке жауабы тыңдалады. 

 

«Жҧппен жҧмыс» 

Бҧл жҧмыс тҥрінің мақсаты – балаларды басқа адамды естуге, 

тыңдауға, диалог жҥргізуге, ҿз пікірін айтуға, дҽлелдеуге, басқаның 

пікірімен санасуға мҥмкіндік береді. Жҧппен жҧмыс істеуде  балалар 

ҿз серігін ҿзі таңдайды. Жыл кҿлемінде ҽртҥрлі адамдармен қарым-

қатынасқа жасауға ҥйренеді. 

 

«Жҧптасып сурет салу» 

Екі оқушы бір қағазға сурет салулары керек. Бірақ не салып 

жатқанын бір-біріне айтпайды, жҧмыс барысында сҿйлеспейді.  

Рефлексия: Сурет салып болғаннан кейінгі кҿңіл кҥйді білу. Ойында 

не ҧнамады, не ҧнады? Ойын барысында  қандай қиындық кездесті? 

Нені жеңе алдыңдар? 

 

«Бірлік» 

Балалар шағын топ қҧрамында бір қолын жҧдырыққа жҧмып, 

бір мезгілде саусақтарын ашады. Мақсат: Балалардың барлығы да 

бірдей саусақ санын кҿрсетуі керек. Ойын балалардың біркелкі саусақ 

кҿрсеткенге дейін жалғасады. Ойын кезінде балалар сҿйлеспеуі керек. 

 

 

Ӛзін-ӛзі бағалау. Оқушылардың бірін-бірі бағалауы 

Эшанкулова Гульдана Абдулазизқызы 

Жамбыл облысы Мойынқҧм ауданы  

Абай орта мектебінің  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің  

бірінші санатты мҧғалімі  

 

Оқушылар білімдеріне қарай ҿздерін-ҿзі 

                                  бағалай білуі қажет. 

П.Блэк.  Д. Уильям 

 

Ӛзін-ӛзі бағалау – бҧл ҿзінің мықты жҽне ҽлсіз жақтары, 

мҥмкіншіліктер мен мҽселелері жайлы ақпараттарды талдап жинауға 

бағытталған процесс. 

Формативті бағалау оқушылар мен сыныптастардың ҿзін-ҿзі 

бағалау ҽдісін қолдануды қарастырады. Бҧл ҽдістер формативті 

бағалаудың тиімділігін арттыруға  мҥмкіндік  береді. Оқушылар  ҿзін-

ҿзі жҽне бірін-бірі бағалау ҽдісімен машықтанған болса, онда 

бағалаудың дҽлдігімен сенімділігі жайлы сҧрақ туындамайды. 

Оқушыларға ҿзін-ҿзі бағалау кезінде эмоцияға берілмей, сын 

тҧрғыдан жҥргізуді қалыптастыру керек.  Ҿзін-ҿзі жҽне бірін-бірі 

бағалау негізі мынада:  оқушылар оқу процесінде алдына қойған 

мақсаты болғанда ғана ҿздерін бағалай алады. 

Оқушылардың ӛзін-ӛзі бағалауы 

Оқушылар ҥшін оның жетістіктерін бағалау ақпараты 

тҿмендегідей элементтерден тҧрады: 

 Алға қойған мақсаты. 

 Берілген жҽне қалыптасқан межелер (критерий). 

 Қазіргі қол жеткізген жетістіктер деңгейінің 

сипаттамасы. 

 Алдына қойған мақсаттары мен жеткен жетістіктерінің 

айырмашылығын тҥсіне білу. 

Ҿзін-ҿзі бағалаудың тиімділігі ҥшін: 

  Оқушылар ҿз жҧмыстары мен оның қабілеті қалай 

бағаланатыны жайлы тҥсінігі; 

 Сын тҧрғыдағы кҿзқарасты дамыту дағдысы;  

 Ҽділдікті дамыту; 

 Оқушылардың ҿз мақсаттарына зейіндерін 

шоғырландыруы. 
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Оқушылар ҿзін-ҿзі бағалау дағдыларын ҿз жҧмыстарын сынау 

мақсатында қалыптастыру керек. ???????Бҧл жағдайда ол ҿз 

жҧмысының қиыншылықтарына қарамай, соны жеңгенін кҿре 

алады?????????. Осы арқылы оқушы ҿзінің жетістіктерін кҿре біледі.  

Оқушының ҿзін-ҿзі бағалауы ҧстаздың бағасымен сҽйкес келуі керек. 

Ҿзін-ҿзі дҽл бағалауға тҽрбиелеу екі бағалауларды салыстыру арқылы 

қолданылады. Олар ҿткенді шолатын (орындалған жҧмыстың бағасы) 

жҽне болжамды (орындалатын жҧмыстың бағасы) болып келеді. 

Бҧл маңызды! 

 Ҧстаз оқушыларға жҧмыстарының бағасының ҿлшемі жайлы 

жҽне мақсаттарын ҥнемі еске салып  отыруы қажет. 

 Ҿзін-ҿзі бағалаудың уақытын жоспарлау керек. 

 Сабақтың мақсатын таныстырып, оқушылар ҿздерінің  

мақсаттары мен бағыттарын дҽл жҽне айқын кҿре алуы ҥшін 

тақтаға, қабырға кҿрнекіліктеріне баға ҿлшемдерін кҿрсетіп 

қою керек. 

Тҿменде топтық жҧмыстың ҿзін-ҿзі бағалауының ҥлгісі берілген. Бҧл 

ҥлгіні қолданар алдында мҧғалім оқушыларға топ ішіндегі ҿз 

жҧмыстарын ҿз бетімен бағалауларын ҧсынады (№13 кесте). Ҥлгі 

оқушының топтағы ҿз жҧмысын нақтырақ бағалап жҽне оны 

мҧғалімнің қойған бағасымен салыстыруына мҥмкіндік береді.  

Кесте №13 

Аты __________________________   

Уақыты_____________________________ 

Сыныбы______________________ Қызметінің 

тҥрі________________________ 

 

Сен топпен жҧмыс істегенде тҿмендегі іс-ҽрекеттерді қаншалықты жиі 

атқардың? (топтық жҧмыста сенің деңгейіңді нақты анықтайтын сҿзді 

белгіле) 

1. Мен ақпарат алу немесе нақтылау ҥшін сҧрақтар қойып отырдым. 

 Ешқашан 

 Кейде 

 Жиі 

2. Мен ҿз пікірімді білдірдім. 

 Ешқашан 

 Кейде 

 Жиі 

3. Мен ҿз тобымдағы басқа оқушылардың кҿзқарастарын (пікірлерін) 

тыңдадым. 

 Ешқашан 

 Кейде 

 Жиі 

4. Мен ҿз тобымдағы басқа оқушылардың айтқан пікірлеріне 

тҥсініктеме беріп отырамын. 

 Ешқашан 

 Кейде 

 Жиі 

5. Мен ҿз тобымның басқа мҥшелерін талқыламаға қатыстыруға 

тарттым. 

 Ешқашан 

 Кейде 

 Жиі 

6. Мен ҧстазым немесе тобым тапсырған қызметті атқардым. 

 Ешқашан 

 Кейде 

 Жиі 

7. Топтық жҧмыста маған ең қатты 

ҧнағаны_____________________________ 

___________________________________________________________

______ 
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8. Бҧл топтағы жҧмыстың ең қиыны, 

бҧл________________________________ 

______________________________________________________________

____ 

9. Келесі топтық жҧмыстағы менің 

мақсатым____________________________ 

___________________________________________________________

______ 

 

 

Оқушы кестені толтырған  соң топтағы ҿз қызметі жайлы қорытынды 

жасайды. Қажет болған жағдайда келесі жҧмыстың мақсатын 

айқындайды.  

№13 кестеде оқушының топтық жҧмысы мен ондағы қызметі 

жайлы ортақ ҽсерлері белгіленеді. №14 кесте ҽрбір бҿлімге сандық 

(цифрлық) белгі береді. Ҧстаз  «Болжаулы ҧпайлар»  бағанындағы 

ҧпайларды ҿзі таңдайды. (мектептегі 5 ҧпайлық бағалаумен 

шатастырмай, 10 ҧпайлық жҥйені қолдану тиімді). Егер оқушылар мен  

ҧстаздың  «Қорытынды»  жолағында қойған бағалары 10 ҧпайдан 

асса, онда қайшылық тудырмау ҥшін ҧстаз қатысушылармен міндетті 

тҥрде ҽңгімелесіп, нҽтижелерін талқылауы қажет. 

Кесте №14 

Қатысушылар 

_______________________ 

Болжаулы 

ҧпайлар 

Алынған ҧпайлар 

Мен ҿзім Ҧстаз 

Топтағы барлық ҿз 

міндеттерімді уақытында 

жҽне сапалы орындадым 

   

Топта берілген 

тапсырмаларды зейін қойып 

орындадым 

   

Берілген тапсырмаларды 

орындау барысында басқа 
   

қатысушыларға кҿмектестім 

жҽне ынталандырдым. 

Басқаларды мҧқият 

тыңдадым 
   

Дҽлелді ойлар ҧсындым    
Талқылау жҥргіздім (сыпайы 

тҥрде қарсылық кҿрсетіп, 

дау тудырған сҧрақтарға 

келісім беруге тырыстым) 

   

Топтағы басқа оқушылардың 

айтқан ақпараттарын 

толықтырдым жҽне 

тҥсініктеме бердім 

   

Қорытынды:    

 

Бҧл ҥлгіні пайдаланған мҧғалімдердің тҽжірибесі бойынша осы 

ҥлгіні пайдалану арқылы біртіндеп  ҧстаздың  қойған бағасы мен 

оқушылардың ҿздерін-ҿздері бағалауы сҽйкестене тҥседі. 

Ӛзін-ӛзі бағалау – бҧл тек қана ҿз жҧмысын бағалау ғана емес, 

сонымен қатар туындаған мҽселелерді ҿз бетімен анықтап жҽне оның 

шешу жолдарын табу. Тҿменде кҿрсетілген  №15 кестенің кҿмегімен 

қатысушылардың оқылып жатқан материалындағы  мҽселелерін  

анықтап, оларға талдау жасап, оның шешу жолдарын табуға 

мҥмкіндік береді. 

Кесте №15 

«Идея жазбасы»  

Аты_________________________  

Мерзімі_________________________________ 

Мҽселенің белгіленуі 
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Мен нені білемін? Менің нені міндетті тҥрде тҥсінуім 

(білуім) керек 

 

Шешім жҽне ескерту 

 

Тҥсініктеме жҽне нақтылау 

 

Бағалау жҽне оқу процесі барысына оқушының белсенді 

қатысуы формативті бағалаудың маңызды қҧрылымы (компоненті) 

болып табылады. Сол себепті оқушы ҿзінің оқу нҽтижелерін бағалау 

барысында міндетті тҥрде белсенді қатысушы болуы қажет, ол ҥшін 

ҿзін-ҿзі бағалап ҥйрену, сол сияқты ҿзінің нҽтижелерін жақсарту 

жолдарын  таба білуі керек. 

Оқушылардың бірін-бірі бағалауы 

Сыныптастарының бағасы бағалауды ҥйретудің толыққанды 

ҽдісі болып табылады. Сонымен қатар ҿзара бағалау қатысушыларға 

оқытылған материалды бір-бірінің жҧмыстарын бағалау ҽдісімен 

бекітуге мҥмкіндік береді. 

Бірін-бірі бағалаудың артықшылығы  - оқушылар басқалардың 

жҧмыстарының ҽлсіз жҽне мықты жақтарын байқап ҥйренеді, 

сонымен қатар ҿзінің жеке алға жылжуын талқылай алады. 

− Оқушылар ҿзін-ҿзі бағалау арқылы ҿздерінің оқудың қандай 

сатысында тҧрғанын, қандай бағытта даму керек жҽне қажетті 

деңгейге қалай жету керек екендігін болжай алады; 

 − Оқушылар ҿзара жҽне ҿзін-ҿзі бағалау арқылы ҿзіндік белсенді 

оқуға ынталары артады;  

− Ҿзін-ҿзі жҽне ҿзара бағалау оқушылардың ҿзара ынтымақтаса 

жҧмыс жасауына ықпал етеді;  

− Пҽнге деген қызығушылықтары жоғарылайды;  

− Ҿздеріне, сыныптастарына деген сенімділіктері артады;  

− Ҿз ҽрекетіне жауапкершілікпен қарауға қалыптасады;  

− Алған дағдылары мен білімдерін бҿлім бойынша жҽне тоқсандық 

жиынтық бағалауларда қолдана алады. 

 

Бірін-бірі бағалаудың артықшылығы 

 Бірін-бірі бағалау  интерактивті сипатта болады. 

 Оқушы немесе оқушылар тобы  басқа оқушы немесе топтың 

жҧмысына баға бере отырып, ҿздеріне пайда келтіреді. 

Жҧмысты алдын-ала белгіленген межелермен бағалайды. 

Басқалардың жҧмысын бағалағанда ҿз жҧмысындағы 

қателерді кҿріп, қажет болса тҥзеуге мҥмкіндік алады. 

 Бірін-бірі бағалау ҽлеуметтік жҽне комуникативті қабілеттерді 

жақсартуға кҿмектеседі. 

 Оқу процесінде бірін-бірі бағалаумен белсене айналысса, 

оқушылар баға мен бағалаудың маңызы жайлы тереңірек 

ҧғынады. 

        Сҿзімді қорыта келе, Теодор Сайзердің «Баға беру жҽне есепке 

алу- керемет мақсаттар. Білім ҥдерісіне кедергі тигізбейтін жҽне 

біздің жан салып жасап жатқан ісімізге пайдалы да ҽділ баға беретін 

жҥйе...» - деген сҿзімен аяқтағым келеді. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. ҚР жалпы бiлiм беретiн мектептер мҧғалiмдерiнiң 

бiлiктiлiктерiн арттыру курстарының бағдарламасы. Астана, 

2012 ж. 

2. Мҧғалiмге арналған нҧсқаулық 3 (негiзгi деңгей) 3-басылым 

Назарбаев зияткерлiк мектебi ДББҦ 2012 ж 
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3. Екінші деңгей бағдарламасы бойынша мҧғалімдерге арналған 

нҧсқаулық, 2015ж.  

4. Ҥшінші деңгей бағдарламасы бойынша мҧғалімдерге арналған 

нҧсқаулық, 2012 ж.  

Нурпеисова А. Б.«Критериалды бағалау- сапалы оқу кепілі» 

http://uzdikter.biz/ (4.06.2015ж) 

 

Жаңа әдіс-тәсілдердің тиімділігі 

                                  

 

Шормақова Алмажан Ботанқызы          
                                  Алматы облысы,Ҧйғыр ауданы, 

                                 Ҥлкен Дихан орта мектебінің   

бастауыш сынып мҧғалімі 

 «Сабақ беру  -  ҥйреншікті жай ғана шеберлік емес, 

ол жаңадан жаңаны табатын ӛнер» 

Жҥсіпбек Аймауытов 

         
 Бҥгінгі таңда егемен елімізде білім берудің жаңа жҥйесі 

қалыптасып, 

еліміз ҽлемдік беру кеңістігіне енуге бағыт алғанына да міне биыл 

тҿрт жылдың жҥзі болды.  

      Бҧл педагогика теориясымен  оқу-тҽрбие ҥдерісіндегі елеулі 

ҿзгерістерге байланысты болып отыр; білім беру парадигмасы 

ҿзгеріп, білім берудің жаңа мазмҧны пайда болды. 

      Жаңа білім  беру технологиясының принциптері; оқуды 

ізгілендіру, ҿздігінен дамитын, дҧрыс шешім қабылдай алатын, 

ҿзін-ҿзі жетілдіріп , тҽрбиеленуші тҧлға қалыптастыру. 

       Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушының сын –

тҧрғысынан ойлауы, тҽжірибе жасауы, зерттеу жҧмыстарын 

жҥргізуі, Акт –ны қолдану, коммуникативті қарым –қатынасқа 

тҥсуі, жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білуі болып табылады. 

Бағдарлама оқушының тҿрт тілдік дағдысын оқылым, жазылым, 

тыңдалым, айтылымды жетілдіруге бағытталған. Оқушы осы 

дағдыларды жақсы меңгерсе ҿз ойын еркін жеткізе алатын, ой-

ҿрісі кең, ҿзіне сенімді бір сҿзбен айтқанда фнукционалды сауатты 

болып шығатыны сҿзсіз.  

         Жаңартылған білім бағдарламасының ерекшелігі спиральді 

қағидатпен берілуі. Тағы бір жаңашылдығы -   бағалау жҥйесінің 

ҿзгеріске ҧшырап, критериалды бағалау жҥйесіне ҿтуі. 

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың ҥлгерімі алдын ала 

белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен ҿлшенеді. Бҧл 

білім беру жҥйесінде жҧмыстың кҿбі зерттеушілікке негізделген. 

Мен  2017 жылы алғашқы жаңартылған бағдарлама бойынша 

мектепке кірген оқушыларды бірінші сыныпқа қабылдап алдым. 

Алғашында қалай болады? ...дҽстҥрлі бағалау болмаса баланы 

қалай бағалаймыз? Сабақ мақсатына бала ҿзі жету керек, ол қалай 

ҿзі жетеді? т.б кҿптеген сҧрақтар кҿкейімізде сайрап тҧрды.Амал 

нешік талпыну керек ,іздену керек. Ол дегеніміз- мҧғалім іс-

тҽжірибесіне ҿзгерістер енгізу керек болды. Сол ҿзгерістер 

оқушыға да, мҧғалімге де нҽтиже беруі керек. Осы кезде менің 

айта кететінім деңгейлік курстың  маңызы зор болды. Деңгейлік 

курста  ҥйренген жаңа ҽдіс-тҽсілдер пайдасы кҿптеп тиюде. 

         Хэтти (2011) білім беру шараларының оқушыларға ҽсерін 

талдау ҥшін жҥргізілген 60155 педагогикалық зерттеу аясында 

9000- нан астам метаталдау ҽдісін пайдаланды. «Ҽдіс» деген – 

мақсатқа қол жеткізетін жол, тҽсіл белгілі жолмен тҽртіпке 

салынатын іс-ҽрекет – деген анықтамаға ие. 

                   Мектепте жҧмыс жасайтын ҽрбір педагог ҿзінің іс-

тҽжірибесіне  ҿзгерістер енгізу арқылы ҿзінің де, оқушының да 

психологиясын ҿзгерте алады. Ҽрбір сабақ шеберлікпен іске асуы 

керек екенін тҥсіндім. Ол шеберлікті шыңдау ҥшін ҽр сабаққа 

алдын ала дайындалып кҿп ізденемін. Ҽдіс- тҽсілдерді  тақырыпты 

ашатындай етіп тиімділерін таңдап аламын. Мысалы: ҽдебиеттік 

оқудан Алдаркҿсе туралы мҽтінде тақырыпты бала ҿзі табу ҥшін 

«миға шабуыл»  стратегиясын қолдандым.Алдар кҿсе фильмін 
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бірден қоса қойғанымда бҽрі шу ете қалды. Яғни ҿмірден алынған  

шынайы дҥние. 

                   «Эстафета» оқыта ҥйрету ҽдісінде мҽтіннің мазмҧнын 

ҥзбей немесе ҿлең жолдарын ҥзбей жалғастыру арқылы бала 

жауапкершілікті жақсы тҥсінеді. Кері байланыс беру кезінде  

ҿзінің не себепті оқып дайындалмағанын немесе толық талдап 

ҥйренбегеніне кҿзі жетеді жҽне келесіде мҧндайға жол бермеймін, 

-  деп ҿз алдына мақсат қойып, соның нҽтижесін ҿзі шығарып 

отырды. Ҽр сабақта ҽрқайсысы ҿз ой-пікірін ашық айтуына талап 

қойып,сол талаптың  орындалуын қадағалап отырдым. 

Математика сабағынан «Ҧқсастық пен айырмашылық» оқыта 

ҥйрету ҽдісінде ҽртҥрлі заттар мен ҧғымдарды салыстыру 

ҧсынылды.Мҧнда геометриялық фигуралардың ҧқсастықтары мен 

айырмашылықтары , тіл сабағында сиыр мен жылқының, сумен 

сҥттің, ҧшақ пен инеліктің салыстыруда жеке қасиеттеріне мҽн 

бере отырып талдағанда, ҥлкен адамдардың  қиялынан асып тҥсті. 

Яғни бала мотивациясын оятып, ынталандыра тҥсті. Бҧл 

стратегиялар оқушы кҿзқарасын, тҥсінігін дамыта тҥседі, 

жалықтырмайтынына кҿзім жетті. 

                 Бҥгінгі таңда ҽрбір жаңашыл ҧстаз ҥшін, оқу мен жазу 

арқылы сын тҧрғысынан ойлау ҽдісінің кез-келген стратегиялары 

қҧнды,  ҽрі бағалы. 

          Бҧл стратегиялар оқушылардың қызығушылығын арттыра 

отырып , ҧстаздың тығырыққа тірелетін сҽттерінен арылтады. «кім 

тапқыр?»,  «сҽйкестендіру» ҽдістері арқылы қабілеті жоғары 

оқушы ҥлгерімі тҿмен оқушыны қолдап отырды. Қолдауды қажет 

ететін оқушыларға анағҧрлым жеңіл тапсырмалар ҽзірлеуді қолға 

алдым. «Буклет» ҽдісі арқылы оқушылар алған білімдерін 

жинақтап, ең маңыздыларын ҧсындым. Топтық жҧмыста 

оқушылардың  ортақ шешімге келу дағдылары 

қалыптасты.Ҿткізген сабақтарымның топтамасына сҥйене отырып, 

диологтық оқыту ҽдісі қолданылған сабақтарымның талдауын 

жасау арқылы , дҧрыс қҧрастырылған сҧрақ оқушының білімін 

тексеріп қана қоймай, оның ойлау, жҥйелі сҿйлеу, пікірін білдіру 

дағдысын да жаттықтыратынын, яғни ҽлеументтік ортада ҿзін 

ҧстай білу дағдысын қалыптастыратынын тҥсініп, келешек 

тҽжірибемде диологтық оқытуды жҥйелі пайдалануды кҿздедім. 

                   Ахмет Байтҧрсынҧлының «мҧғалім ҽдісті кҿп білуге 

тырысу керек, оларды ҿзіне сҥйеніш, қолғабыс ретінде пайдалану 

керек» деген пікіріне т басымды иіп тҧрып  қосыламын. Ҧлы 

педагогтың айтары да, берері де ҧрпақ ҥшін маңызы зор мҽселе 

екені даусыз.Қай технологияны алсақ та оқушының белсенділігі, 

мақсатқа  ҧмтылуы, ақпаратты ҿзі іздеп табуы, шапшаңдығымен  

еркіндігі ,шығармашылығы, ҿз пікірін еркін, нақты  айта алуы, кері 

байланыс жасай алуы, сын тҧрғысыннан ойлай алуы, ҿз ісіне де, 

ҿзгеге де баға бере алуы т.б оқушының жаңа мҥмкіндікті, жаңа 

жауапкершілікті, жаңа талапты сезіне алуында болып тҧр ғой –

,деп ойлаймын. Міне, оқушы ҧстазының берген білімін, тҽрбиесін 

бойына дарыта алғанда ғана ҧстаз сенімі мен ҥміті ақталады.Бҧл 

менің пікірім. Ендеше, сенім мен ҥміт ақталатындай еңбек ете 

білейік.Биылғы оқу жылында 4сыныпты мектеп табалдырығынан 

қашықтықтан білім беру  арқылы оқытып, шығарып салдық. 

Ауылда интернет істемейтін жерде сабақ берудің қаншалықты 

қиын екенін сҿзбен айтып жеткізу мҥмкін емес. Талап сол, бар 

мҥмкіндікті пайдаландық. Оқушы да, мҧғалім де 

жауапкершілікпен қарадық. Жаңартылған бағдарлама 

стандартындағы талаптарды, тҿрт жылғы еңбектің  арқасында ҿзім 

де , оқушыларым да білім стандартын қиналмай орындап шықтық. 

Ҽдіс-тҽсілді тек сабақта  оқушыларға ғана емес, ата-ана 

жиналысында да ҽдістемелік отырыстарда  ҽр тҥрлі тақырыптарда 

топтық жҧмыстар жҥргізіп , жылдық жоспарға енгізіп жаңа 

технологияның ҽдіс – тҽсілдерін кҿрсетіп, талдау жҧмыстарын 

жҥргізіп отырдым. 

     Бҥгінгі кҥні барлық елдер жоғары сапалы білім жҥйесімен 

жҧмыс істеуде. 

Ҿйткені қазіргі заманда елдің бҽсекеге қабілетілігі, оны 

азаматтарының  
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парасаттылығымен анықталады. Сондықтан білім беру жҥйесі 

болашақтың 

талабына сҽйкес дамуы тиіс.Оқушыларды заманауи ҽдіс- 

тҽсілдермен 

оқытып, ой-ҿрісі кең, саналы , еркін азамат етіп тҽрбиелеу 

қажеттілігі де осы 

себептен туындап отыр. 

                  Қорыта айтқанда , жаңа бағдарламаның мҽні, баланың  

функционалдық 

          сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы ҿзінің мектепте алған 

білімін ҿмірде қолдана білуі керек. Ҧстаздарға ҥлкен 

жауапкершілік міндеттелді. Оқушылар бойына ХХI ғасырда 

ҿмірдің барлық  салаларында табысты болу ҥшін, қажетті 

дағдыларды дарыту ҥшін, мҧғалімге тынымсыз еңбектену керек.     

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек ҿз пҽнін, ҿз 

мамандығын шексіз сҥйетін, бала ҥшін ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті 

деп санайтын білімді мҧғалімдер ғана жҧмыс істей алатынын жас 

мамандарға тҽжірибелі ҧстаз ретінде жҽне тренер ретінде айтар 

кеңесім. 

            Биылғы жылы бірінші сыныпты қабылдап аламын. Заман 

талабына қарай жаңа мҥмкіндіктерді, жаңа талаптарды  

жауапкершілікпен орындауға уҽде беремін. Жаңартылған білім – 

болашақтың кепілі. Сол жолда аянбай еңбек етейік. 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасына 

қолайлы білім беру ортасын қҧру 

Шамшина Гҥлнар Балғақызы 

Қостанай облысы, Арқалық қаласы                                                                                                                  

Абай Қҧнанбаев атындағы №6 жалпы орта                                                                                                                  

білім беретін мектеп-гимназиясының  

қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мҧғалімі  

 

        Заманауи білім беруде критериалды бағалау жҥйесін енгізу жҽне 

оқытудың ҽдіс-тҽсілдері мен ҽр тҥрлі қҧралдарын қолданудың 

тиімділігін арттыруды талап етеді. Мҧғалімдердің алдында ҿзін-ҿзі 

дамыта жҽне ҿздігінен алға қойған мақсаттарын жҥзеге асыра алатын 

жеке тҧлға дайындау,соған байланысты оқытудың ҽдіс-тҽсілдерін 

ҥнемі жаңартып отыру жҽне технологияларды меңгеру, оны тиімді 

қолдана білу мақсаттары қойылды. Сыныпта болып жатқандарға 

мҧғалім оқушы кҿзімен қарайтын болса, дҽстҥрлі оқытуда мҧғалім 

барлық оқушылардан да сҧрайды, бірақ тек бір ғана оқушы жауап 

береді, ал жаңартылған білім берудегі сабақтардағы кішігірім 

топтарда барлық оқушылардың ҿз ойларын еркін айтып қалуларына 

рҧқсат етеді. 

     «Қазақ тілі» жҽне «Қазақ ҽдебиеті» пҽндері бойынша жаңартылған 

оқу бағдарламалары да осы ҥдерістің қҧрамдас бҿлігі болып 

табылады. Бҧл бағдарламалар оқушылардың оқылым, жазылым, 

айтылым, тыңдалым, ал ҽдебиет пҽнінен «Тҥсіну жҽне жауап беру»  

дағдылары бойынша ҽдеби шығарманың жанрын, тақырыбы мен 

идеялық мазмҧнын анықтаса, «Анализ жасау жҽне интерпретациялау» 

дағдыларын қалыптастырады. Эпикалық шығармадағы жазушының 

авторлық тҧлғасының кҿріну қалпын, суреткерлік шеберлігін 

анықтайды. Оқушылар орындайтын ауызша жҽне жазбаша жҧмыстар 

арқылы «Бағалау жҽне салыстыру» дағдылары қалыптасады.  Демек, 

оқу бағдарламасының мазмҧны, педагогикалық ҽдіс-тҽсілдер жҽне 

бағалау тҽсілдері бір мақсатқа жҧмылдырылып ҥйлесім табуы –

оқушылардың табысын арттырады.   

     Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасының 

ҥйлесімді қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып, сын тҧрғысынан 

ойлау, ой ҽрекетін белсенді ету,талқылауға қатысу,тҥрлі пікірлерге 

қҧрметпен жауап қайыру,ҿздерінің сҧрақтарын қою,ҿз пікірлерін 

қҧрастырып білдіру, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тҽжірибе жасау, 

АКТ – ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, 

жҧппен, топта жҧмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, 

шығармашылықты қолдана білуді жҽне оны тиімді жҥзеге асыру ҥшін 

ҽрекеттерді орындауға міндеттейді.  

     Кҥнделікті білім беру ҥдерісі оқу мақсаттарына жетуге жҽне 

оқушыларда алынған білім мен дағдыларды кез келген оқу жҽне 
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ҿмір  жағдайында  шығармашылық  пайдалануға дайындығын 

қалыптастыруға бағдарланған. 

Сондықтан тиімді қолданылған ҽдіс-тҽсілдер оқушының жан – жақты 

ізденуін ынталандырып, ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен 

айналысуына ықыласын туғызады. «Мҧғалім ҿзінің білімділігімен, 

жҥріс-тҧрысымен, жайдары мінезімен, тіпті сырт пішіні, киген 

киімімен де оқушысына жақсы мағынада қатты ҽсер етеді»,-деген 

(Мҽлік Ғабдуллин), ал ҽдіс-тҽсілдер оқушылардың бір-бірін 

жақынырақ танып, ҿздерін ыңғайлы сезінулеріне кҿмектеседі. Оқыту 

тҽжірибесі барысында оқушылардың бойында бҧрынғы алған білімге 

ерекше кҿңіл аударуларына кҿмектеседі, яғни жағдайға талдау жасай 

білу, жағдаят кезінде ҿзінің атқаратын рҿлін сезіну, ҽңгімеге 

қатысушы ҽріптестері арасында байланыс орнату, қарым-қатынас 

жасауда тілдік ҧғымдарды дҧрыс пайдалана білу сияқты қабілеттері 

жетілетіндігі байқалады. Сабағымда жоспарға сҽйкес ҽдіс-тҽсілдерді 

қолданып отырамын,атап айтсам: «Маршрут», «Екі ҽріп», «Еске 

тҥсіру», «Екі ассоциация», «Дҧрыс-дҧрыс емес», «Ыстық орындық», 

«Ҿзіңізді тексеріңіз», «Серпілген сауал»,»Хат», «Суретті ҽңгімеле» 

т.б.  «Хат» ҽдісі бойынша оқушылар ҽңгіме кейіпкерінің  атынан хат 

жазады. Мысалы: Не маңызды: сыртқы сҧлулық ҽлде  жан сҧлулығы?  

Менің ойымша, жан сҧлулығы маңызды,себебі сыртқы сҧлулық 

жылдар ҿте келе солады,ал мейірімді ашық адам сол кҥйінде қалады. 

Ҿзі жақсы адамға айналасындағылар да сондай қарым-қатынаста 

болады. Сыртқы сҧлулықтың жан сҧлулығына қарағанда маңызы аз. 

Қайырым, шыдам, махаббат, жанашырлық, ақыл-парасат ішкі 

сҧлулыққа жатады. Қазіргі уақытта ең керегі ішкі сҧлулық.Осындай 

адам ойланбастан ҿзгенің жолында ҿз ҿмірін қия алады-деп жазған бір 

оқушы. 

Ҽдіс- тҽсілдерді қолдана жҥріп, кҿркем мҽтінді  талдауда Блум 

сҧрақтары сараптау,салыстыру, жинақтау жҧмыстарының 

маңыздылығына кҿз жеткіздім. Менің ҥйретіп жҥргендерім 

оқушыларға қажет пе? Бҧл олардың қалыптасуына, ҿзіне сенімділікке 

ҥйрете ме? деген сҧрақтарды ҿзіме қойдым. Сабақ жоспарлау мен 

оқушы іс-ҽрекетін ҧйымдастырудағы кҿзқкарасым ҿзгерді. Олар жаңа 

білімді жҽне шығармашылықпен,сыни тҧрғыдан ойлай отырып, 

қорытынды жасайды.  

     Жалпы қорыта айтқанда, жаңартылған бағдарламасына сҽйкес 

алынған тҽсілдерді сабақта тиімді қолданысқа енгізсек, баланың 

танымдық белсенділігін арттыруға, ҿз бетінше білім алуға, 

шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді, яғни, оқушы ҿз ой-

пікірін ашық еркін айтады, бір-бірін тыңдауға ҥйренеді сыныпта 

ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады. Білім мазмҧнын жаңарту 

тікелей шығармашылық ізденістегі мҧғалімнің кҽсіби шеберлігіне 

байланысты. «Мҧғалім кҿп ҽдісті білуге тырысуы керек. Оны ҿзіне 

сҥйеніш, қолғабыс нҽрсе есебінде қолдануы керек»,-деп Ахмет 

Байтҧрсынов айтқандай, қазіргі заман талабымен білім беру мҽселесі 

сол қоғам мҥддесіне сай болуы керек. Ҿз ісінің шебері ғана жоғары 

жетістіктерге жетеді. Сонда ғана жан-жақты дамыған, болашағы 

айқын, бағдары анық, бҽсекеге қабілетті рухани бай тҧлға 

қалыптастыра аламыз.  

 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ 

1. Негізгі орта жҽне жалпы орта білім беретін мектеп мҧғалімдеріне 

арналған критериалды бағалау бойынша нҧсқаулық: Оқу-

ҽдістемелік қҧрал /«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҦ 

/О.И.Можаева, А.С.Шилибекова, Д.Б.Зиеденованың 

редакциясымен. - Астана, 2016. - 55 б. 

2. Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау жҥйесін 

енгізудің ҽдіснамалық жҽне оқу-ҽдістемелік негіздері. 

Ҽдістемелік қҧрал. –Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ҧлттық 

білім академиясы, 2015. – 58 б. 

3. Ҿңірлік жҽне мектеп ҥйлестірушілеріне арналған критериалды 

бағалау бойынша нҧсқаулық: Оқу-ҽдіст. қҧрал /«Назарбаев 

Зияткерлік мектептері» ДББҦ /О.И.Можаева, А.С.Шилибекова, 

Д.Б.Зиеденованың редакциясымен. - Астана, 2016. - 46 б. 

4.  «Тиімді оқыту мен оқу» Қазақстан Республикасы педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы. Мҧғалімге 

арналған нҧсқаулық.  

5. Астана, 2016. -201б. 

 



208 
 

Шағын жинақталған мектептің жағдайында 

кіріктірілген сабақтарды жҥзеге асыру 
 
 

Чеканова Маржан Чокановна 

Алматы облысы Балқаш аудандық білім бӛлімі 

 «Ы.Алтынсарин ат. Орта мектеп 

 мектепке дейінгі шағын орталығымен»МКМ 

 қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі 
 

 

      Қазіргі таңда қазақстандық білім беру жҥйесіндегі негізгі 

мҽселелердің бірі - шағын жинақы мектептердегі оқу-тҽрбие 

жҧмысының сапасын арттыру.  Шағын жинақты мектептерде 

оқушылардың білім деңгейін мемлекеттік стандарт дҽрежесіне кҿтеру, 

оқу-тҽрбие жҧмысының мазмҧнын жақсарту – қазіргі уақытта ҿзекті 

мҽселелердің бірі. Шағын жинақталған мектептерде мҧғалімнің негізгі 

мақсаты: бағдарлама мен мектеп белгілеген жоспарды орындап шығу 

екені белгілі. Бҧл ҥшін шағын жинақты мектепте оқу-тҽрбие ҥрдісін 

кіріктіре оқытудың ҽдістерін тиімді пайдалана отырып ҿткізу керек. 

Екі сынып қатар оқытылатындықтан сабақ кестесін, сабақ жоспарын 

дҧрыс ҽзірлеу, оқушылардың ҿздері орындайтын жҧмыстарын шебер 

ҧйымдастыру, сабақ уақытын дҧрыс пайдалану мҽселесі туындайды. 

Ал оқушылардың терең білім алуға ынта-ықыласын арттыру, 

ҿзіндік білім алу жҽне алған білімін кҥнделікті ҿмірде тиімді 

пайдалану қабілеттері мен дағдыларын қалыптастыру - қазіргі 

шағын жинақты мектеп қызметінің  басты міндеттерінің бірі. 

Қосарланған сыныптардағы оқушылардың бағдарлама материалын 

сапалы меңгеруі олардың ҿзіндік жҧмыстарды орындауымен тығыз 

байланысты. Мҧндай жағдайда мҧғалім оқушылардың ҿздігінен 

орындайтын жҧмыстарын, оған жҧмсалатын уақыт пен мҧғалімнің 

басшылығымен жҥргізілетін жҧмыстардың кҿлемін анықтап алуға 

тиіс. ШЖМ-дегі  оқушылардың ҿздігінен орындайтын жҧмыстары 

басым болады да, мҧғалім оларға бағыт-бағдар сілтеуші рҿлін 

атқарады. 

 ШЖМ-те ҧйымдастырылатын сабақтың ҿзіндік ерекшелігі - 

оқу ҥдерісін бір мезгілде екі сыныпта бірге ҧйымдастыру. Кҿбінесе 

қазақ тілі, ҽдебиеттік оқу, математика, дҥниетану пҽндері 

тақырыптарының мазмҧны мен кҿлеміне байланысты қиындықтар 

туындайтындықтан, біріктірілген сыныптарда сабақты 

ҧйымдастыруды жаңаша қҧру кҿзделеді. 

Біріктірілген  сыныптарды сабақты ҿткізудің тиімді ҽдіс-

тҽсілдерін таңдау,ҽрі қолдана білудің  ҿзі шеберлікті, 

ізденімпаздықты қажет етеді.Сондықтан білім берудің формалары 

мен сабақтың тҥрлерін ҿзгертіп отыру керек. АКТ-ны сабақта 

қолдану  оқушының  сабаққа деген қызығушылығын, талпынысын, 

ынтасын оятады. Дыбысты есту, бейнені кҿру, оны іс-ҽрекет 

арқылы іске асыру барысында орындалған жҧмыстар оқушы 

жадында ҧзақ сақталады. 

    Содан соң жаңа сабаққа байланысты жаттығулар мен 

тапсырмаларды жас ерекшеліктеріне қарай ҽрбір сыныпқа 

лайықтап, саралап ҽрқайсысына жеке орындатылады. Шағын 

жинақты мектептерде пҽндерді кіріктіріп оқыту ҥшін кҥнтізбелік 

жоспарды кіріктіріп қҧрған тиімді.  Бҧлай айтып отырған себебім, 

зерттеу деректеріне сҥйенсек  ҽр пҽннен мазмҧны жағынан ҧқсас 

тақырыптарды кіріктіре отырып ҿткізуді жоспарлау нҽтижелі 

болмақ.   

             Шағын жинақталған мектептерде пҽндерді кіріктіре оқыту, 

оқушылар  ҽртҥрлі сыныпта оқығанымен, олардың назарын бір пҽннің 

мазмҧнындағы ҧқсас тақырыптарға аударуға мҥмкіндік жасалады. Ҽр 

оқушы ҿз деңгейіне қарай ҿзіндік жҧмыс тҥрлерін 

орындайды.Кіріктірілген сабақтарда оқушыға ҿзі ҿмір сҥретін орта 

туралы, қҧбылыстар мен заттардың байланысы жайында ауқымды 

жҽне айқын тҥсінік беріледі.  Мҧнда негізгі басымдылық қандай да бір 

білім кҿлемін игеруге емес, бейнелі ойлауды дамытуға беріледі. 

Шағын жинақталған  мектепте кіріктіріп оқытудың бҧл ерекшеліктері 

алдыңғы алған білімін қайта жаңғыртуға кҿмектеседі. Бҧл байланыс 

оқыту барысында нақты жаттығулар мен тапсырмалар арқылы нығая 

тҥседі. Осы ерекшеліктерді ескере отырып шағын жинақты 

мектептердің мҧғаліміне мынадай талаптар қойылып отыр: 

- ҿздігінен білім кҿтерудің тиімді ҽдістерін таңдай білу; 

- шағын жинақталған мектеп жағдайына қарай бейімдеу, оқу ҥрдісін 

сапаландыру; 

- ҽртҥрлі жастағы оқушылар ҧжымын басқара білу; 
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- оқушылардың бірін-бірі ҿзара білім алуды сапаландыру бағытын 

дамыту; 

- оқушылардың бір отбасы балалары сияқты болып, ҿзін-ҿзі басқара 

білуін ҧйымдастыру; 

- оқуышылар арасындағы бір-біріне деген сенімділігін жҽне 

сыйластықтарын арттыру; 

- оқушылардың ата-аналарын қоғамдық-педагогикалық жҧмыстарға 

қатыстыру. 

Шағын жинақты мектепте оқу ҥдерісін ҧйымдастыруда тиімді 

педагогикалық технологиялар (деңгейлеп, саралап оқыту, ҧжымдық 

оқыту, дидактикалық бірлікті ірілендіру, дамыта оқыту, модульдік 

оқыту, ақпараттық-коммуникациялық технология жҽне т.б.) 

қолданылады. 

Деңгейлеп оқыту оқушылардың жас жҽне білім деңгейі 

ерекшеліктерін ескере отырып, деңгейлік тапсырмалар беру арқылы 

олардың танымдық белсенділігін арттыруға мҥмкіндік береді. 

Ҧжымдық оқыту ҽдісі динамикалық жҧптар қҧра отырып, оқушылар 

арасында танымдық қарым-қатынасын, оқушылардың бірін-бірі 

оқытуын ҧйымдастыру болып табылады. Ҧжымдық оқыту ҽдісі 

балалардың қарым-қатынасы тапшылығын азайтуға, ауылдық 

жерлерде оқушылардың аздығы жағдайында оқушылардың 

монологтік жҽне диалогтік сҿйлеу қабілеттерін дамытуға жағдай 

жасап, мҧғалімнің жалпы сыныппен жҧмысын азайтып, жекелей 

оқыту уақытын кҿбейтуге мҥмкіндік береді. 

Дидактикалық бірлікті ірілендіру (ДБІ) - ақпараттардың біртҧтас 

игерілуін қамтамасыз ететін, мағыналық қисынды байланыстар 

негізінде білімдік ҧғымдарды біріктіру жҥйесі. Бҧл технология оқу 

пҽндері жҽне салалас пҽндер блоктарының ішіндегі материалдардың 

дидактикалық қҧрылымын қҧру арқылы аралас сынып сабақтарын 

ҧтымды ҿткізуге мҥмкіндік жасайды. 

Дамыта оқыту технологиясының ҽдіс-тҽсілдерін кең қолдану - ҽр 

оқушының жан-жақты дамуына жағдай жасау арқылы белсенді тҧлға 

тҽрбиелеу. 

Шағын жинақты мектеп  мҽселесін оңтайлы шешудің тағы бір жолы – 

бҧл жаңа білім беру кеңістігін қҧру болды. Ол ҥшін материалдық-

техникалық базасы мықты толық білім беретін мектептерден 

ресурстық орталықтар ашылды. Ресурстық мектеп – бҧл шағын 

жинақты мектеп  оқушыларының бейімделген, ҽр деңгейлі, кҿп 

сатылы, саралай жҽне терең білім алуына жағдай жасайтын, оқу-

тҽрбие дамуын бағыттап отыратын ауыл мектебі. 

Шағын жинақты мектеп жағдайында ақпараттық-коммуникациялық 

технологияны қолдану арқылы білім беру, ғылым мен мҽдениет жҽне 

т.б. салаларда ақпараттардың халықаралық дереккҿздерін, 

электрондық оқу материалдарын пайдаланады, тірек мектебімен 

(ресурстық орталықпен) байланыс орната отырып, сессияаралық 

кезеңде олардың білім қорларын пайдаланады, қашықтан оқытуды 

жҥзеге асырады. 

Жақын орналасқан шағын жинақты мектептерді біріктіретін, білім 

беру ҧйымы болып табылатын тірек мектептер (ресурстық 

орталықтар) оқушылардың сапалы білімге қол жеткізуіне жағдай 

туғызады. Тірек мектептер (ресурстық орталықтар) базасында шағын 

жинақты мектеп оқушылары ҥш рет (оқу жылының басында, 

ортасында жҽне соңында) он кҥннен (сессия) білім алады ҽрі онда 

аралық жҽне қорытынды аттестаттау тапсырады. Сессияаралық 

кезеңде шағын жинақты мектептерде оқыту тірек мектеп 

мҧғалімдерінің қатысуымен жҽне қашықта оқыту технологияларының 

кҿмегімен жҥргізіледі. Тірек мектептердің қорларын қолдану негізінде 

білім сапасы, мектептердің педагогикалық ҿзара қарым-қатынасы, 

тҽжірибе алмасу жҥйесі дамытылады. 

Сондықтан шағын жинақталған мектептерде пҽндерді 

кіріктіре оқытудың мақсаты: 

- бірнеше сыныптағы мазмҧны ҧқсас тақырыптарды кіріктіру 

арқылы жҥйелі білім беру; 

- сабақты тиімді ҽдіс-тҽсілдер негізінде ҧйымдастыру арқылы 

мҧғалім қызметін оңтайландыру жҽне уақытын ҥнемдеу; 

-  ҽртҥрлі жастағы оқушылардың мазмҧны ҧқсас материалды 

біріге отырып меңгеруіне жағдай туғызу; 

біріктірілген сыныптарда кіріктіре оқытудың тиімді жақтары 

да бар: 

- оқушылар екі сыныпта оқығанымен, олардың назарын бір 

пҽннің мазмҧнындағы  ҧқсас тақырыптарға аударуға мҥмкіндік 

жасалады жҽне сол арқылы білім мазмҧнының тҧтастығы мен 

сабақтастығы сақталады; 
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- оқушылардың жас ерекшеліктеріне жҽне дайындық 

деңгейіне қарай ҿзіндік жҧмыстар орындауына жағдай жасалады; 

-  оқушылардың  бірін-бірі жҽне ҿзін-ҿзі тексеруіне, 

бағалауына мҥмкіндік беріледі; 

Біріктірілген сыныптардағы ҧйымдастырылған сабақтың 

қҧрылымы  

3 бҿлімнен, 3 кезеңнен тҧрады. Олар:  

1. Кіріктірілген бҿлім. Бағдарлау-мотивациялық кезең. 

Бҧл кезеңде мҧғалім оқушылардың қызығушылығын арттыру 

мақсатында  екі сыныпқа ортақ тапсырма ҧсынады, жаңа 

тақырыптың міндеттерін тҥсіндіреді. Ҿткен тақырып пен жаңа 

тақырыпты байланыстыратындай проблемалық жағдай туғызып, 

ҿзіндік жҧмыстар, сҧрақтар беріледі. Сҿйтіп оқушылар тапсырманы 

орындай отырып тҥйін жасайды, пікір айтады. 

2. Сараланған бҿлім. Операциялық-орындаушылық кезең. 

Бҧл кезеңде тапсырмалар ҽр оқушыға жеке беріледі, яғни ҿз 

бетінше жҧмыс жасайды. Ҽр сынып ҿз оқулығындағы тапсырманы 

жҽне қосымша тапсырманы орындайды. Олар  сабақтың негізгі 

мазмҧнын ашады. 

3. Кіріктірілген бҿлім. Рефлексиялық-бағалау кезеңі. 

Бҧл кезеңде екі сыныпқа ортақ  тапсырма 

беріледі.Тапсырмалар тақырыпты бекітуге арналған тест, ойын, 

тҥрлі жаттығулар тҥрінде болуы мҥмкін. Осы кезеңде оқушылар 

ҿзін-ҿзі бағалайды.Қорыту жҥргізеді, пікірін дҽлелдейді. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Ғылыми-ҽдістемелік «Ҧстаз» журналының қосымшасы №1, 

2012 ж 

2. «Қазақстан мектебі» журналы, №10, 2015 ж 

3. «Қазақстан мектебі» журналы, №11, 2015 ж 

4. «Қазақстан мектебі» журналы, №10, 2012 ж 

5. «Қазақстан мектебі» журналы, №11, 2013 ж 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. 
 

 
Мектепке дейінгі ҧйымдарда 

қашықтықтан оқыту жҥйесін ҧйымдастыру 

 
Уразова Гулшат Бекежановна  

БҚО Теректі ауданы.  

Сарыӛмір ауылы.  

МКҚК «Ӛркен» бӛбекжайы 

 
 

Мектеп алды топтар мен мектеп жасына дейінгі балалар ҥшін 

қашықтықтан оқыту - бҧл тҿтенше жағдайлар кезінде бағдарламадан 

артта қалмау мҥмкіндігі. Енгізілген тҿтенше жағдайлар режимі 

уақытында мектеп жасына дейінгі балаларды қашықтықтан оқытуды 

қалай ҧйымдастыруға болады? Кім бағыттық қағаз дайындап, 

бҥлдіршіндердің ата-аналарымен кері байланыс орнатуы тиіс, сондай-

ақ жауапты мамандарға қандай міндеттер жҥктеледі? Мектеп жасына 

дейінгі балаларды қашықтықтан оқыту мектепке дейінгі ҧйымдарда 

мектеп алды топтары ҥшін оқу кезеңі маңызды сҽт болып табылады. 

 оқу процесінің барлық қатысушыларына (бҥлдіршіндер мен 

олардың ата – аналары) мектеп жасына дейінгі балалар ҥшін 

қашықтықтан оқытуды ҧйымдастырудың қай кезеңде 

болатынын хабарлау; 

 сабақ басталатын кҥнді міндетті тҥрде алдын ала хабарлау;  

 ҽдіскерлер, тҽрбиешілер жҽне ата-аналар арасында бір-бірімен 

кері байланыс орнату; 

 ҽдіскер пҽндер бойынша қашықтықтан оқыту кестесін ҽзірлеуі 

керек: сауат ашу негіздері, қоршаған ортамен танысу жҽне 

қарапайым математика; 

 мектеп жасына дейінгі балаларды қашықтықтан оқытудың 

бағыттық қағаздары ҚР БҒМ ҧсынымдары мен оқу жоспарына 

сҽйкес дайындалуы тиіс;  

 ҽр тҥрлі қҧралдарды қолдана отырып, оқу материалдарын 

дайындау, балалардың қызығушылығын арттыру, ендігі 

болатын сабақты асыға кҥту мақсатында (оқу қҧралдарына 

бейнедҽрістер, кҿрнекі қҧралдар, дидактикалық ойындар, 
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тілдеріне жеңіл болып келетін жаттаулар, баспа суреттер, ҿткен 

материалдарды қайталау карталары жатады); 

 оқу материалдарын орналастыру ҥшін алаң дайындау, мектеп 

жасына дейінгі балалар мен дайындық топтарының оқушылары 

ҥшін қашықтықтан оқытудың тақырыптарын қамтитын жоспар 

дайындау.  

 бір апталық сабақ сағаттары: қарапайым математика – 2 сағат; 

сауат ашу негіздері – 2 сағат; қоршаған ортамен таныстыру – 1 

сағат. 

Мектепке дейінгі ҧйымдарда мектеп жасына дейінгі 

балаларды қашықтықтан оқыту жҥйесі – жауапты жҧмыс. Ол 

сол балабақшаның ҽкімшілік қызметкерлерінің, тҽрбиешілер 

мен ата-аналардың ҧйымшылдықпен бірлесе отырып, 

ҧйымдастырылуы тиіс.  Мектепке дейінгі ҧйымдардағы 

ҽдіскерлердің міндеттері:  

 қашықтықтан оқытудың техникалық тҧстарын бағдарламаның 

барлық қағидаларына сҽйкес ҧйымдастыру;  

 тҽрбиешінің бейнесабақтарын жҽне тҽрбиеші, ата-ана мен 

балалар арасындағы кері байланысты ҥнемі бақылау; 

 қашықтықтан оқыту қатысушыларына жҧмысты ҧйымдастыру 

туралы тҧрақты тҥрде хабарлап отыруды назардан тыс 

қалдырмау;  

 тҽрбиешілер мен айына ҥш рет бейне байланыс арқылы жоспар 

қҧрып, қашықтықтан оқытудың бҧған дейінгі кезеңін 

талқылау; 

 тҽрбиешілердің кҥнделікті жіберіп отырған бҥлдіршіндердің 

жҧмыстарын жианқтап отыру. 

Тҽрбиешілер: 

 қашықтықтан оқыту нҽтижелерін бақылауды жҥргізе отырып, 

бейне сабақтарды тақырыпқа сай тҥзету қажет; 

 ҿткен сабақтарға сҥйене отырып, мектеп жасына дейінгі 

балаларды қашықтықтан оқытуға арналған сабақтарды 

толықтыруға немесе ҿзгертуге жаңа материалдар қосу болады;  

 тҽрбиеші мен ҽдіскерлер арасында мазмҧндама мен 

бейнесабақтарды ҥйлестіру, пікір алмасу бойынша жҧмыс 

жҥргізілуі керек; 

 қажет болған жағдайда ата-аналармен немесе 

тҽрбиеленушілермен жеке форматта кеңес беру іс-шараларын 

жҥргізу; 

 сабақтар бекітілген жоспар мен кестеге сҽйкес, кешіктірілмей 

ҿз уақытысында ҿткізілуі керек; 

 тҽрбиеші жоспарлау жиналыстарын ҿткізбес бҧрын, 

атқарылған жҧмыстары туралы есеп дайындап, оны мектепке 

дейінгі ҧйымның ҽкімшілігіне ҧсынуы керек. 

Бҥлдіршіндердің ата-аналарыда қашықтықтан оқыту процесіне бірден 

– бір жауапты тҧлға. Олардың міндеттеріне мыналар кіреді: 

 тҽрбиеші берген сабақ кестесін дер кезінде оқып білу; 

 тҽрбиешілермен кҥнделікті тығыз байланыста болу;  

 бҥлдіршіндерді қашықтықтан оқыту ҥшін жағдаймен 

қамтамасыз ету;  

 баланы қадағалауды, оның кҥнделікті беріліп отырған 

тапсырмаларын жҥзеге асыру; 

 баланың ҥй тапсырмаларын уақытылы орындауы жҽне тексеру 

ҥшін тҽрбиешіге жіберу бойынша жауаптылықты алу.     

Осылайша балалар ҥйден шықпай – ақ тҽрбиеші мен ата – аналардың 

кҿмегімен тапсырмаларды орындайды. Мҧндағы басты мақсат 

бҥлдіршіндерді қажетсіз байланыстардан қорғау. Оқу процесін ҥзбей 

жҽне ата – аналардың уақытысын ҥнемдеу болып табылады. Ҿйткені, 

ең бастысы балапандарымыздың қауіпсіздігі. Ата – аналарда бҧл 

жаңашылдықты жақсы қабылдайды деген ойдамыз. 
 
 

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЛАТЫН ӘЛІПБИІ ТАҒЫЛЫМЫ 
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                                        № 29 жалпы білім беретін мектеп 

                                  Алматы қаласы, Медеу ауданы 

 

Аннотация 

 

Мақалада қазақ тілінің латын ҽліпбиі мҽселесі зерттелді. Мақалада 

қазіргі кезде латын ҽліпбиімен жазатын туыстас ҿзбек, тҥрік 
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тілдерінің тҽжірибелері салыстырылды. Мақалада латын ҽліпбиінің 

қазақ тілі ҥшін артықшылықтары жҽне бҧл артықшылықтардың 

тарихи тамыры жан-жақты кҿрсетілді. Зерттеу жҧмысының мақсаты –

латын ҽліпбиіне ҿту салдарынан туындайтын кері ҽсерлерді жоюдың 

жолдарын қарастыру.  

  

Тірек сҿздер: латын ҽліппесі, қазақ жазу тарихы, жазба тіл, қазақ тілі  

Барлық тілдер сҿйлеу мен жазудан тҧрады. Қазақ тілінің сҿйлеу тілін 

«ауызекі тіл» деп атайды. Ауызекі тіл – адамдардың қарым-қатынас 

ҥшін сҿйлеуде қолданылатын тілі. Ауызекі тілді ҿміріміздің барлық 

жерінде қолданамыз. Сҿйлеу тілі белгілі бір жерге, адамдарға, 

адамдардың жас мҿлшеріне байланысты ерекшелік кҿрсетуі мҥмкін. 

Мысалы, кез-келген  сҿйлеу тілінде жергілікті ерекшеліктер болады. 

Белгілі ережелерге негізделген, жҥйеге тҥскен жазу тілі бір тілде 

сҿйлейтін адамдарға ортақ болады жҽне белгілі ережелерге бағынады. 

«Жазу – адамзаттың ҧлы мҽдени қҧндылықтарының қатарына 

жататын, ҿркениет дамуының қҧрамдас бҿлігі» [4, 6]. Жазу тілі – 

мҽдениет тілі. Мҽдениеті, ҽдебиеті болған халықтардың ғана жазуы 

бар. Жазу тілі сақталатындықтан елдердің тарихын, мҽдениетін осы 

жазу тіліне қарап біле аламыз.  Қазіргі ғылым мен технология 

адамдарға сҿйлеу мен жазу арқылы да орын мен уақытқа тҽуелсіз 

болмай-ақ қарымқатынас жасаудың ҥлкен мҥмкіндігін туғызып отыр. 

Адамдар ғаламтор болған жерде дҥниенің қай бҧрышы болса да, кез 

келген уақытта, кез-келген жерде сҿйлеу арқылы да, жазу арқылы да 

қарым-қатынас орната алады.   

Қазақ тілі жазуының тарихы ҿте ескі замандардан басталады. 

Тіліміздің жазу тарихын VI-VII ғасырларда  "Орхон-Енисей 

жазулары" деген атаумен танылған кҿне тҥркілердің руникалық 

жазуынан бастаймыз. Бҧл – тҥркі халықтарының барлығына ортақ  

тарихи жазу. Қазақ тілінің тарихына, мҽдениетіне, ҽдебиетіне қатысты 

мол мҽліметтер беретін Талас, Енисей, Орхан жазулары ескерткіштері  

еліміздің аумағынан кҿптеп табылған. «Орхан – Енисей жазбаларында 

35 таңба болған. Оның 4-і дауысты дыбысты, 31-і дауыссыз дыбысты 

белгілеген». [1, 180]   

Халқымыз ислам дінін қабылдағаннан кейін руникалық жазулардың 

орнына араб тілі мен араб ҽліпбиін қолданды. Х ғасырдан XIX-шы 

ғасырдың екінші жартысына дейінгі аралықтағы мың жылға жуық 

уақыт бойы  қазақ тілі араб ҽліпбиімен жазды. Қазақ жазуы тарихында  

«тҥрки», «шағатайша» деп аталатын араб жазумен жазылған 

ескерткіштер кҿп кездеседі. «Ескі қазақ жазба ескерткіштерінің 

орасан бай кешенді мҧрасы, халықтық рухани мҽдениетінің аса қҧнды 

нышандары бізге дейін дҽл осы араб жазуының нҧсқасында келіп 

жетті» [2, 14]    

Қазақ тарихында кҿп жылдық тарихы бар араб жазуын ауыстыру 

мҽселесі 1860 жылдардан басталғандығы жайында айтылады. Ҽсіресе, 

орыс ҽліпбиін қабылдату туралы орыс ғалымдары ерте кезден бастап 

жҧмыс жасай бастаған. 1876 жылы патшаның ҿзі қазақтар қолданып 

келе жатқан арабшаны орыс жазуына ауыстыру туралы жарлыққа қол 

қояды. 1867-ші жылы  қазақ даласында алғашқы аралас қазақ-орыс 

мектептері ашылып, орыс ҽліппесімен жазылған кітаптар шығарыла 

бастады. [6, 25-29] Қазақ даласында Ы. Алтынсарин ашқан аралас 

орыс–қазақ мектебінде оқу орыс жазуымен жҥргізілді. «Ы. 

Алтынсарин орыс мамандары дайындаған орыс ҽліпбиі негізінде қазақ 

балаларына арнап қазақша анықтама жасаған» [6, 19] .   

Ы. Алтынсаринге дейін бҧл салада жҧмыстар зерттеліп, алғашқы 

нҧсқалары да жасалып қойған болатын. «Араб жазуы қолайсыз», 

«қазақ жҽне басқа тҥркі тілдерінің дыбыстық жҥйесін беруге икемсіз» 

деген желеумен оқулықтарын шығара бастайды. [2, 19]  «1876 жылы 

29 сҽуірде «... орыс ҽліпбиі араб ҽліпбиіне қарағанда осы кҥйінде де 

қазақ тіліне жарайды деп шешілген болатын» «1892 жылы «Русско-

казахская азбука. К мудрости стеупенька» деп аталатын еңбек 

жарияланды. Жҧмыстың авторы А.Е. Алекторов. Еңбектің кҿлемі 114 

бет. Онда 1300-дей қазақ тілі сҿзі қамтылған. А. Е. Алекторов орыс 

графикасындағы таңбаларды пайдалана отырып, 38 ҽріптен тҧратын, 

орыс графикасына негізделген қазақ ҽліпбиін қҧрастырды. 

Алектровтың бҧл жобасы барынша қазіргі қолданыста жҥрген ҽліпби 

жҥйесіне сҽйкес». [2, 19-21].  

 «1906 жылы 31наурызда Ресей патшалығы ҿзге халықтар жазуын 

орыс графикасына кҿшіру туралы заңды да шығарып қойғанын тарихи 

деректерден кҿреміз. [6, 27] 1940 жылы қабылданып, қазірге дейін 

қолданып келе жатқан кирилл ҽліпбиінің тарихы осылайша ҿте ескі 

замандарға дейін кетеді.   

 Қазақ тілінің араб жазуы негізіндегі ҽліпбиін қҧрастырушы, қазақ тілі 

ғылымының негізін салушы ірі ғалым – Ахмет Байтҧрсынҧлы. Бҧл 



213 
 

жазуды барлық тҥркі тілдес халықтар ең жақсы ҽліппе жҥйесі деп 

бағалаған. Ғалым ҧлттық ҽліпби жасауды 1910 жылдан бастаған. 

А.Байтҧрсынҧлының 1912 жылы осы «Тҿте жазу» жҥйесімен «Оқу 

қҧралы» деп аталатын тҧңғыш кітабы жарыққа шықты. 

А. Байтҧрсынҧлы ҧсынған араб жазуы негізіндегі ҽліпбиі қазақ тілінің 

дыбыстық жҥйесімен толық сҽйкес келетін. А. Байтҧрсынҧлы жасаған 

ҽліпбиінде қазақ тіліне тҽн тҿл дыбыстарды кіргізген,  басқа тілден 

енген кірме дыбыстарды алмаған жҽне араб ҽліппесіндегі қазақ тілінің 

дыбыстарын дҧрыс бере алмайтын кейбір таңбаларды алып тастаған. 

А. Байтҧрсыновтың бҧл жазуын «қазақ жазуы», тҽртіпті жазу, 

«Байтҧрсынов жазуы», «ҧлттық қазақ жазуы», «тҿте жазу» деп 

атайды. [2, 23] А. Байтҧрсынҧлы оқу қҧралдары, ҽдеби 

шығармалардың араб жазуымен жарияланғанын, осыған байланысты 

тҥркі халықтарының, ҽсіресе, қазақтардың ескі ҽдеби мҧраларын 

жоғалтпауы ҥшін осы ҽліппені қолданғандары дҧрыс екендігін айтты. 

1924 жылы сол кездегі Қазақстанның астанасы Орынбор қаласында  

«тҿте» жазу емлесі ресми тҥрде бекітіледі. Осы уақытта Кеңес ҥкіметі 

аумағында орыстандыру саясаты басталған еді. Ол жылдарда Кеңес 

ҥкіметіне кіретін барлық халықтардың жазуына реформа жасала 

бастады.   

XIX-шы ғасырдың екінші жартысынан басталған ҽліппені ҿзгерту 

жайы 20-ғасырдың басында жалғасты. Қазан тҿңкерісінен кейін қазақ 

зиялылары жазу мҽселесі бойынша екі тҥрлі пікірді жақтады. Ахмет 

Байтҧрсынҧлы бастаған топ, араб ҽліппесі негізінде жасалған қазақ 

ҽліппесін қолдануды ҧсынды. А. Байтҧрсыновтың сол кезде латын 

ҽліпбиін емес, араб ҽліпбиін жақтауының себебі- араб жазуының мың 

жылға жуық тамыры терең тарихы болуында еді.  Бір топ ғалымдар 

латын ҽліппесін жақтады. Ҽліппе мҽселесі тіл қҧрылтайларында 

қаралды. Қазақстанда ҽліппе ҿзгерту мҽселесі 1926 - жылы Бакуда 

ҿткен Кеңес Одағының I. Тҥркология қҧрылтайында айтылды. Содан 

кейін де ҥш-тҿрт жылға созылған жазу мҽселесі 1927-ші жылы 

Ташкентте, кейін Қызылорда қаласында арнаулы жиналыстардалатые 

қаралды.  Ақыры 1929-шы жылы ҥлкен тартыстар мен 

талқылаулардың нҽтижесінде қазақ жазуы латын ҽліпбиіне ҿтті. Бірақ 

кҿп уақыт ҿтпей қазақ тілінің жазуы сол кездегі Кеңес Ҥкіметінің 

қҧрамына кіретін басқа да тілдер секілді, 1940-шы жылы кирилл 

ҽліппесіне кҿшірілді. Латын ҽліпбиі  шамамен  он бір жылдай 

қолданылды.   

Латын жазуына негізделген қазақ ҽліпбиін алғаш қҧрастырған 

дипломат қазақ зиялысы – Нҽзір Тҿреқҧлов. 1924 жылы «Жаңа ҽліпби 

туралы» атты кітабында алғашқы жобасын жариялайды. Жобада 28 

дыбысқа 28 ҽріп арналған. Бҧл ҽліпби ҧлттық жазуға негізделген 

ҽліпби болды. «Бір дыбыс-бір ҽріп» принципі қатаң сақталды. 

Ҽліпбидің «оқуға қолайлы», «жазуға оңай» болуы кҿзделді. Кірме 

ҽріптер жоқ, жол асты, жол ҥсті белгілер жоқ. Кемшілігі кирилл 

ҽліпбиінде бар (ҽ, ҿ, ь) ҽріптері қолданылды.  [2, 175-176]  

Туыстас тҥркі тілдерінде сонау 1920-1930 жылдардан кейінгі латын 

ҽліпбиіне ҿтудің екінші кезеңі, 1991 жылдан басталды. 1991 жылы 19-

21 қарашада Тҥркияның Ыстамбул қаласында «Халықаралық қазіргі 

тҥркі ҽліпбилері симпозиумы» болып ҿтті. Тҥркі тілдері ҥшін 34 

ҽріптен тҧратын латын негізді ортақ ҽліпби жасалды. Бҧл ҽліпби тҥрік 

тіліндегі 29 латын ҽрпіне қосымша 5 ҽріп  ―Ä ä‖, ―Ñ ñ‖, ―X x‖, ―Q q‖, 

―Ww‖ қосылу арқылы жасалды. Тҥркі ҽлемінде бірдей ҽліпби қолдану 

мҽселесі қарастырылды. Туыстас тҥркі халықтарынан 1992 жылы 

Азербайжан тілі латын ҽліпбиіне ҿтті, 1993 жылы Тҥрікменстан, 1993 

жылы Ҿзбекстан латын ҽліпбиін қабылдады. Тҥркия 1928 жылдан бері 

латын ҽліпбиін қолданып келеді. Қазіргі кезде тҥркі тілдірінің кҿбі 

латын негізді ҽліпбиді қолданады.  

Біздің елімізде 1992 жылдан бастап қазақ тілі жазуын латын ҽліпбиіне 

кҿшіру мҽселесі айтыла бастаған болатын. Қазақ тіл білімінің 

зерттеуші, танымал ғалым, академик А. Қайдар бастама кҿтеріп ел 

Президентіне Ашық хат жолдайды. [2,157]. 2007 жылы 27 ақпанда 

Қазақстан Республикасы Президенті Н. Назарбаев Қазақстан 

халықтары ассамблеясының XII сессиясында сҿйлеген сҿзінде: «Қазақ 

ҽліпбиін латынға кҿшіру мҽселесіне қайта оралу керек. ...Ҽлбетте, біз 

асығыстыққа бой алдырмай, оның плюстері мен минустарын зерделеп 

алуымыз керек» -деген-ді». [2,158]    

Қазақ жазу тарихына қарасақ, жазу, ҽліпби мҽселесі қай кезде де ҿте 

маңызды мҽселе болғанын кҿреміз. Қазақ елінің болашағы, егемендігі,  

ҽрқашан тіл мҽселесімен байланысты болған.  «Ҧлттың ҧлт болуы 

ҥшін бірінші шарт – тілі болу»,- деген қазақ ақыны Мағжан 

Жҧмабаев. Қазақ халқының зиялылары қазақ тілінің сақталуы ҥшін 

кҥрескен, қазақ тілінің жазуын қалыптастыру ҥшін еңбек еткен. Қазақ 
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тіл ғылымының негізін салып, оны дамыту ҥшін тҥрлі оқулықтар, 

ғылыми еңбектер жазған. «Тіл сақтауға мҥмкін болғанда, тіл 

сақталуға тиіс. Біз тілімізді қанша сақтасақ, ҧлтымызды да сонша 

сақтаған боламыз» [14]  деп, қазақ тілінің сақталып, дамуы ҥшін 

аянбай қиын жағдайларда еңбек еткен. «Ҿз тілімен сҿйлескен, ҿз 

тілімен жазған жҧрттың ҧлттығы еш уақытта адамы қҧрымай 

жоғалмайды. Ҧлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын 

нҽрсенің ең қуаттысы – тілі. Сҿзі жоғалған жҧрттың ҿзі де жоғалады. 

Ҿз ҧлтына басқа жҧртты қосамын дегендер ҽуелі сол жҧрттың тілін 

аздыруға тырысады».[10]  

Қазақ тілінің жазу тарихы қазіргі кезде қайтадан маңызды мҽселе 

болып отырған латын ҽліпбиіне ҿту кезінде бізге жол кҿрсетеді. Қазақ 

тілінің жазу тарихының біз ҥшін ғибраты мол. Қазақ зиялыларының 

дайындап берген қазақ жазуы ғылымы қазіргі қазақ тілі ҽліпбиін 

жасауда сҥйенетін ең маңызды ҥлгі болып табылады.   

           Латын ҽліпбиі жҽне оның  артықшылықтары мен кемшіліктері  

Латын ҽліпбиі қазақ тілін ҽлемдік деңгейде қарым-қатынас тілі 

дҽрежесіне кҿтереді     

Классикалық латын ҽліпбиі ҿз ішінде 23 ҽріпті қамтиды. Қазіргі кезде 

латын графикасына негізделген 70-тен аса ҽліпбилер бар. Оның 

ішінде 30-дан аса еуропалық, 20-дай азиялық, 20-дан аса африкалық 

мемлекет осы жазу ҥлгісін қолданады. Еуропада 80 пайыз халық 

латын графикасымен (Америка, Германия, Швейцария, Голландия, 

Франция, Италия, Испания, Португалия , Румыния, Венгрия жҽне т.б) 

Азияда 53, Африкада 128, Америкада 45, Австралияда 65 халық 

қолданады. [2, 6]  

Қазіргі латын ҽліпбиінде 26 ҽріп бар. Бҧл ҽріптер басқа тілдердің 

фонетикалық жҥйесін дҽл бере алмайтындықтан жҽне тілдегі 

дыбыстардың ҽліпбидегі ҽріптерден ҽлдеқайда кҿп болуынан 

ҿзгерістер енгізіледі. Латын ҽліпбиі қазіргі заманға лайық, ҽліпби 

жҽне қазақ тілінің дамуына да пайдасы тиері сҿзсіз. Латыннегізді 

ҽліпби ҽлемдегі қазіргі заманғы білім мен білім беру жҥйесіне  сай 

болу жолында жеңілдіктер береді. Латын жазуы – ғылым мен 

технологиялық артықшылықтарға ие. Дҥниежҥзі бойынша  кҿне 

заманнан бері білім латын ҽліпбиімен жасалып келеді. Ҽлемдегі ең 

кҿп қолданылатын ағылшын тілі де латын ҽліпбиі негізінде жазады. 

Олар латын ҽліпбиіне ҿз тілдерінің ерекшеліктерін белгілей алатын J, 

U, W‘ ҽріптерін қосып, ҿзгерістер енгізу арқылы 26 ҽріптен тҧратын 

ағылшын ҽліпбиін жасаған. Дҥниежҥзінде латын ҽліпбиіне ҿзгерістер 

енгізе отырып жазатын тілдер кҿп, сондықтан қазіргі кезде латын 

жазуы ҽлемде ең кҿп қолданылатын ҽліпби болып отыр. Латын 

ҽліппесін қолданатын халық саны, мҽліметтерге қарағанда, 4,9 

миллиард шамасында деп есептелініп отыр. [11]  

     Латын жазуы тҥркі ҽлемімен мҽдени байланысты жақсартады  

      Қазақ тілі латын ҽліпбиіне ҿткенде тҥркі ҽлемімен мҽдени 

байланыс жақсарады. Қазіргі кезде тҥркі тілдерінің біразында кейбір 

ҿзгерістерді енгізе отырып жасаған латын негізді жазу қолданылады. 

Ҽзірбайжан, гагауыз, тҥркмен тілдерінде латын ҽліпбиі сонау 

тоқсанынша жылдардан бері сақталып келеді. Ал тҥрік тілі 1928 

жылдан бері латын негізді ҽліпбиді қолданады. Бҧл латын ҽліпбиін 

қолданатын туыс халықтар  бір-бірінің тілдерін оқуда жеңілдік 

тудырады.   

Латын ҽліпбиі орыс тілінің  ықпалын азайтады.   

Кирилл ҽліпбиімен жазғанда кҿп жағдайда  орыс тілінің тілдік 

ережелері сақталады. Мысалы, Латын ҽріптері орыс тілінен енген 

орыс ҽріптерін /ю/, /я/, /е/, щ, ь, ъ қазақша жазуға мҥмкіндік береді. 

Осы арқылы қазақ тілі орыс тілінің емле ережелерінен арылттыла 

алады. Қазақ тілі орыс тілінің ережелері арқылы жазылудан 

қҧтылады.   

Латын ҽліпбиі қазақ тілінің ерекшеліктерімен жазуға мҥмкіндік береді   

Қазақ тілінің қазіргі ҽліпбиіндегі қ, ғ, ң, ҽ, і, ҥ, ҧ, ҿ  ҽріптері  

ҽлеуметтік желілерде сирек қолданылады немесе мҥлдем 

қолданылмайды. «Кҿпшілік адамдардың ҧялы байланыс 

телефондарында, планшеттерінде қазақша қаріптер жоқ, қазақша 

ҽріптерді қолдануды қиынсынады. Ал компьютермен желіде 

отыратын адамдар кҿп жағдайда қазақ ҽріптерін орыс қаріптерінде 

бар таңбалармен алмастырып немесе латын қаріптеріндегі 

таңбалармен жазады. Мысалы, «салем», «калайсын?», «озин?», «не 

жаналык?», «нестеп жатсын?», «жаксы», «кайдасын?» деп жазу 

ҥйреншікті жағдайға айналғалы қашан?!» [12]  Латын ҽліпбиіне 

ҿткенде туындауы мҥмкін қиыншылықтар  «Латын ҽліпбиі орыс 

тілінің рҿлін ҽлсіретеді». Осы пікірді қорғайтындар «кирилл ҽріпімен 

жазбасақ, орыс тілін ҥйренбей қаламыз» деген пікірді алдыға тартады. 

Бҧндай пікірді қостайтындарға айтатынымыз: ҽліпби ҥйренумен тіл 
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ҥйренілмейді.  Қандайда бір шет тілін ҥйрену ҥшін, ҽлбетте, ең 

алдымен оның ҽліпбиін ҥйренеді. Ҽліпби белгілі бір тілдің жазудағы 

символы ғана, белгілі бір тілді ҥйренем деушілер осы символдар 

арқылы сол тілдің жазуын да ҥйреніп алады. Тек ҽліпбиін ғана 

ҥйренумен шет тілі  меңгерілмейді. Мысалы, ағылшын тілінің 

жазуында жҽне сҿйлеу тілінде айырмашылықтары бар. Сҿйлеу тілі 

жазылғанда кейбір ҿзгерістерге ҧшырайды жҽне арнаулы ережелерге 

бағынады. Ағылшын тілін жақсы меңгеру ҥшін сол ережелерді, 

жазылу емлесін де жақсы меңгеру керек.  «Латын ҽліпбиін қабылдасақ 

кирилл ҽліпбиінде жазылған ғылым мен ҽдебиет оқылмай қалады».   

         Латын ҽліпбиін қабылдасақ кирилл ҽліппесінде жазылған 

кітаптарды, шығармаларды жаңа ҧрпақ оқи алмай қалады деп 

уайымдайтындар да жетерлік. Қазір ғылым мен техниканың дамыған 

заманы. Кирилл ҽліпбиінде жазылғандарды латын ҽліпбиіне 

аударатын программалар жасалады. Біздің елімізде ҥш тілді меңгеру 

бағытында білім беріледі. Білім беруде орыс тілі де жоғары деңгейде 

оқытылатындықтан, кирилл ҽліпбиі де оқытыла береді.  «Латын 

ҽліпбиін қабылдағанда орыс мектебінде оқитын балалардың жайы  

алаңдатады»   

 «Бҧл тҧрғыда орыс тілінде пҽнді оқытуда кириллица қалады да, 

латын қарпі тек қазақ тіліне жҽне қазақ тілінде оқытылатын пҽндерге 

қатысты болады.Яғни біздің балаларымыз екі алфавитті де қатар 

игеріп шығуларына мҥмкіндік мол».[13]  

«Латын ҽліпбиі қазақ тілінің ерекшеліктерін таңбалай алмайды»    

Бҧған себеп болып отырған – ҧсынылған жобалардағы ҽліпбидің 

кемшіліктері болуында. Латын ҽліпбиінің ерекшелігінен туындап 

отырған жағдай. Қазақ тілінің ерекшеліктерін белгілейтін, жаңа 

технологияға, программалауға жеңілдік тудыратын латын ҽліпбиін 

қабылдап алсақ, бҧл мҽселе де шешімін табады. Латын ҽліпбиін 

қабылдап жатқанымыздағы ең басты мақсаттың бірі де – осы, яғни 

қазақ тілінің ғылым мен технология тілі болуын қамтамасыз ету.   

Латын ҽліпбиіне ҿткенде туындайтын проблемалық мҽселелерді жою 

жолдары  

        Латын ҽліпбиіне ҿту кезең-кезеңмен жҥзеге асырылатындықтан, 

ҽртҥрлі дайындық жҧмыстарын жҥргізуге кеңінен мҥмкіндік береді. 

Латын ҽліпбиін оқытатын мамандар дайындалады. Сҿздіктерді, 

оқулықтарды, оқу-ҽдістемелік кітаптар басылады. Мектептерде латын 

ҽліпбиін ҥйрететін пҽн мҧғалімдері дайындалады. Жаңа ҽліпбиді 

ҥйренеген мҧғалімдер  жергілікті халықты латын ҽліпбиіне ҥйрететін 

болады. Ҽліпби ауысқаннан кейін барлық оқулықтар, оқу 

қҧралдарының бҽрі латын ҽліпбиімен қайтадан басылады. Латын 

ҽліпбиінің жаңа технологияға ҥйлестіру жҧмыстары жасалады. Қазақ 

тілінің программалары жасалады. Кітаптарды, басқа да жазуларды 

латын ҽліпбиіне аудару технология дамыған қазіргі кезде еш қиын 

емес.   

Латын ҽліпбиі қазақ тіліне бҧрыннан таныс. 1929-1940 жылдар 

арасында латын ҽліпбиін қолданған. Бҧрын қолданылғандықтан  

жаңадан жаңғырту оңай. Ҽлемдегі ғылым мен технология 

жетістіктері, танымал «Benetton, Marks & Spencer, Nine West секілді 

брендтік тауарлар латын ҽріптерімен жазылады. Тіпті латын ҽрпін 

қолданбайтын жапон, кҽріс тілінде де латын ҽріптерімен жазылады 

екен. Бҧған адамдардың кҿзі ҥйреніп кеткен. Латын ҽліпбиі адамдарға 

таныс. Елімізде шет елдерге шығарылатын тауарлар латын 

ҽріптерімен жазылып жҥр. Мысалы, «Lactel» деп аталатын сҥт 

ҿнімдері, «DaDa» деп аталатын жеміс шырыны ҿнімдері, тағы да 

басқалары. Осы жағдайларды ескерсек, латын ҽліпбиін меңгеру 

қиындық туғызбайды. Қазіргі ақпараттандырудың тез таралуы 

жағдайында жаңа ҽліпбиді ҥйренудің мҥмкіндіктері де ҿте кҿп. 

Кҿрнекі қҧралдар, аудио, видеолар бір сҽтте барлық жерге таратыла 

алады. Осындай мҥмкіндіктер бар болғанда латын ҽліпбиін ҥйрену ҿте 

оңай.   

         Латын ҽліпбиінің артықшылықтары кҿп: қазақ тілін ҽлемдік 

деңгейде қарым-қатынас тілі дҽрежесіне кҿтереді. Тҥркі ҽлемімен 

мҽдени байланысты жақсартады, қазақ тілін орыс тілінің ықпалынан 

арылтады. Қазақ тілінің ерекшеліктерімен жазуға мҥмкіндік береді.  

Қазақ тілін ақпарат тіліне айналдырады. Қазіргі кезде ҽлемде кҿптеген 

тілдер латын ҽліпбиін қолданады.  

Осы заманға сай ғылым білім саласында оңай ақпарат алуға мҥмкіндік 

береді. Латын ҽліпбиіне кҿшу арқылы Қазақстан басқа дамыған 

мемлекеттермен керегесі тең тҥскен мықты, қуатты мемлекет болу 

мақсатына бір қадам жақындайды.  

         Қазіргі жағдай Қазақстанның латын ҽліпбиіне ҿтуіне толық 

мҥмкіндік береді. Қазақ халқы тарихта белгілі бір уақыт аралығында 

латын ҽліпбиін қолданса да, латын ҽліпбиіне кҿшу туралы мҽселелер 
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тҽуелсіздігімізді алғаннан бері қозғалып келсе де, біздің саяси 

жағынан да, экономикалық жағынан да, мҽдени жақтан да 

жағлайымыз қазіргідей жақсы деңгейде болған жоқ. Біз жаһандану 

жолында осындай ҥлкен қадам басуға дайынбыз деген пікірдеміз.  

Латын ҽліпбиін қабылдау кезінде оның ең тиімді, барша халыққа 

тҥсінікті ҽрі қолданысқа қолайлы нҧсқасын іздеу ҥстіндеміз.   

         Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасында айтылған латын ҽліпбиі - «Мҽңгілік – ел» 

жобасының маңызды бір саласы.  

Оны жҥзеге асыруға ҽрбір қазақстандық ат салысу керек деп 

ойлаймыз.    
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Легастения - затрудненное приобретения навыков чтения и 

письма 

 
Толкын Жалел  

нейропсихолог, логопед, психолог 

 

«Легастения- нарушение психического созревания у детей с 

нормальным развитием интеллекта, проявляющееся затрудненным 

приобретением навыков чтения и письма. В первую очередь это 

состояние общего психического недоразвития, аномалии зрительного 

и слухового анализаторов, речевые проблемы». (Википидия) 

Но как показывает практика что легастения включает в себя не 

только дислексию, но и дисграфию.  Потому что «Легастеники» часто, 

путают местами буквы, как при чтении, так и при написании, у них 

есть сложности в распознавании звуков, а также узнавании рифм или 

слов, начинающихся с одной и той же буквы. Школьники делают 

много ошибок в правописании, испытывают огромные трудности при 

чтении текстов, пропускают звуки, «проглатывают» окончания слов, 

замена слова похожим по звучанию. Им на много удобные устные 

тесты вместо письменных, использование аудиозаписи, 

использование компьютера для проверки орфографии, освобождение 

от диктовок, каждый родитель сталкивался с ситуацией, когда 

ребенок не может пересказать только что прочитанный текст, но при 

этом когда читает взрослый он запоминает его. Причины почему 

возникает легастения очень много, это признак проблемы в работе 

некоторых отделов головного мозга. Потому что к нарушению, 

восприятия и обработки информации мозгом приводит его 

недостаточное кровоснабжение, снижение или увеличение активности 

отдельных его участков, увеличение плотности мозгового вещества в 

разных отделах, а также есть и   некоторые другие причины. 

-Биологические факторы. Это когда одна половина мозга 

«патологически» преобладает над другой половиной. 

-Повреждение либо недостаточное формирование головного 

мозга на различных этапах развития, травмы головы, полученные во 

время родов, при падении, или от несчастного случая и тд.  

-Заболевание будущей материи, заболевания инфекционного 

характера, которые в последствии оказали влияние на те или иные 

отделы головного мозга; 

-Внутриутробные отклонения в развитии плода.  

-Социально-психологические факторы. Частые и длительные 

болезни. Педагогическая запущенность, когда ребенком не 

занимались вообще. Либо ребенок растет в семье где говорят на 

нескольких языках.  Повышенные требования к грамотности для 

ребенка, крайне ранний возраст, когда начато обучение грамоте, 

ускоренные темпы и методики обучения. Порой слишком высокие 

требования от родителей или учителей в школе могут спровоцировать 

или усугубить развитие этой патологий. Не редко плохое отношение 

дома, с матерью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Потому что у школьника часто на фоне неправильного отношения 

взрослых появляются вторичные психопатологии, стрессы и 

эмоциональное перенапряжение. Родители часто уверены на 100%, 

что их ребенок ленится и не хочет учиться писать и читать правильно. 

Но все не так. Легастения — это психическое расстройство у ребенка 

с нормальным уровнем интеллектуального развития. Да дети-

легастеники путают буквы и звуки, так как они их не могут различить 

между собой. Особенно те, что похожи по звучанию и написанию. И 

получается, что если ребенок физически не может соответствовать 

тем требованиям в учебе, которые к нему предъявляются, то он 

автоматический перестает стремиться к достижению результатов в 

обучении и начинает всяческий привлекать к себе внимание взрослых, 

совсем иными способами и поступками. И вот результат — у 

школьника происходит резкое изменение поведения в сторону 

неадекватности. Потому что гиперактивность на фоне 

систематических эмоциональных расстройств является очень 

характерным для легастеников. Так как постоянные неврозы, страх и 

депрессивное состояние является следствием неправильного 

отношения взрослых к детям, у которых развита эта патология. 

Обычно у них, перед самым ответственным моментом, когда надо 

сдавать экзамены, тесты, СОР и СОЧ, начинаются сильные головные 

боли, тошнота, позывы рвоты, приступы мигреней, спазмы в желудке. 

Как уже отмечалось, легастения является нарушением в работе 

головного мозга при восприятии и обработке информации при 

обучении. При этом у ребенка уровень интеллекта может быть даже 

выше среднего, но стандартные методы обучения для него не 

подходят. Симптомы легастении могут значительно отличаться в 

зависимости и от возраста ребенка, и от уровня его умственного 

развития. Наиболее часто встречаются следующие признаки: 

-Нарушена мелкая моторика, оно может как в дошкольном 

возрасте, так и в начальных классах. (неуклюже держит в руке 

карандаш или ручку, или другой мелкий предмет) 

-Проблема с трудностью при запоминаниях и 

воспроизведениях информаций. Не способность провести 

анализ буквенного состава слова и выполнить соединение 

буквы для слова. 

-Частое перестановка местами соседних букв при письме или 

чтении, также нарушение выражается в замедлении или 

ускорении чтения с ошибками и остановками. В случае чтения 

вслух ребенок допускает пропуски, замены мест либо самих 

букв, либо происходит замена полностью слов. Нарушение же 

письма выражается множеством ошибок, в некоторых случаях 

– искаженным произношением слов. При этом можно 

отметить, что детская речь отлично артикулирована, и малыш 

самостоятельно произносит слова. 

-Теряется при выполнении задания «верх-низ» и «право-лево», 

потому что пространственное мышление имеет нарушение, и 

это вызывает сложности с определением. 

-Также нарушена концентрация внимания. 

Легастения является сложным заболеванием, симптомы которого 

могут зависеть от самого ребенка. И само по себе может быть и 

отдельным недугом школьника, но может и идти вместе с 

другими болезнями как ДЦП, ЗПР и другие болезни показателей 

умственного развития. Поэтому при появлении нескольких 

отмеченных выше симптомов необходимо посетить педиатра, 

который после осмотра при необходимости направляет на 

консультацию к узким специалистам: психиатру, невропатологу, 

логопеду. В данный момент специалистами разработаны 

множество тестов, который можно применить для диагностики. 

Лечение легастении имеет два направления, первое это 

устранение причины недуга и второй это устранение 

последствий. И уже в зависимости от степени тяжести 

выбираются подходящие корректирующие программы занятий. 

Они помогут ребенку правильно воспринимать информацию. Но 

и от родителей требуется уменьшение требований к ребенку. 

Порой именно любовь и терпение родителей совместно с 

опытным специалистом могут принести колоссальный вклад в 

коррекции легастении, потому что именно огромное внимание 

нужно этим детям.  Перед родителями рано или поздно может 

встать выбор, где обучать ребенка?  В специализированную 

школу, где учителя имеют высокий уровень подготовки для 

обучения детей с этим расстройством, и они не будут своими 

действиями наносить психологические травмы ребенку? Или 
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отдать в обычную школу?  Ребенок, если нет других отклонении в 

развитии, должен учиться в обычной школе, но есть 

необходимость в то что бы предупредить педагогов о наличии у 

ребенка легастении. Потому что нарушение в написании и чтении 

слов у такого ученика не является признаком недостаточного 

умственного развития. Термин Легастения означает нарушение 

навыка чтения и письма и поэтому школьники с успехом 

способны освоить школьную программу на отлично, по всем 

другим предметам. 

 

 

Қазақстан білім беру жҥйесіндегі 

жаңа реформалар туралы 

                                       

Толекова Маржан Турсунказыевна 

№201мектеп-гимназия  

тарих пәні мҧғалімі 

Алматы    қаласы,Алатау ауданы  

 

Аннотация   

Соңғы бес жылдықта Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесі 

тҥбегейлі ҿзгерістерге ҧшырады. Бағалау жҥйесінен бастап, білім беру 

мазмҧны, оқулықтар, мҧғалімдердің сабақ ҿту методикасына дейін 

жанжақты ҽсер еткен жаңа инновациялардың басты мақсаты білім 

беру системасымен бірге Қазақстанның одан ҽрі дамуын жҥзеге асыру 

болғаны анық. Бірақ соған қарамастан, инновациялардың енгізілуінің 

алғашқы кезеңдерінен бастап оқушы, ата-ана, мҧғалімдер тарапынан 

сынға ҧшырады. Мақалада Қазақстан мектептерінің жаппай жаңа 

бағдарламаға кҿшуі жағдайындағы кемшіліктер мен тиімді жақтар 

туралы баяндалады.   

Тірек сҿздер: білім беру, инновация, кҽсібилік, бҽсекеге 

қабілеттілік  

Тҽуелсіздік алған жылдар ішінде еліміздің, қоғамымыздың 

ҽлеуметтік- саяси жҽне басқа да салаларында тҥбегейлі ҿзгерістер 

болып жатыр. Соның бірі — білім беру саласы. Қай кезеңде 

болмасын, білім мен тҽрбие беру қоғамдағы ең маңызды істердің бірі 

болып қала береді. Сондықтан да Қазақстанның даму жолындағы 

жасаған қадамдары еліміздің білім беру саласына да ҿз ҽсерін 

тигізуде. Қазіргі білім беру жҥйесінің мақсаты — бҽсекеге қабілетті 

маман даярлау. Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында: 

―Білім жҽне кҽсіби машық - заманауи білім беру жҥйесінің, кадр 

даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары. Бҽсекеге қабілетті 

дамыған мемлекет болу ҥшін біз сауаттылығы жоғары елге 

айналуымыз керек. Барлық жеткіншек ҧрпақтың функционалдық 

сауаттылығына да зор кҿңіл бҿлу қажет. Балаларымыз қазіргі заманға 

бейімделген болуы ҥшін бҧл аса маңызды,‖ - деп атап кҿрсетті. Қазіргі 

кезеңде Республикамызда білім берудің жаңа жҥйесі жасалып, 

қазақстандық білім беру жҥйесі ҽлемдік білім беру кеңістігіне енуге 

бағыт алуда. Елбасы Білім жҽне ғылым министрлігіне білім беру 

мазмҧнын жаңартуды тапсырған болатын. Соған байланысты 2016 оқу 

жылынан бастап еліміздегі барлық мектептердің 1-сынып оқушылары 

жаңа жҥйе бойынша оқыту басталды. Алайда, бҧл ҿзгерістерге қарсы 

шыққан бірталай адамдар да баршылық. Бҧл пікірлер бойынша, білім 

беру саласында жетістіктерге жету ҥшін жҥйенің тҧрақтылығы ҿте 

маңызды. Сондықтан ―білім беру ҥрдісіне қатысты мектептегі білім 

берудің барлық реформаларын тоқтатып, осы бағыттағы 

бастамаларды тоқтату керек‖ деген ҧстаным кеңінен таралуда. Ҽрине, 

оқу жҥйесінің ҧдайы «жетілдірілуі» - жаңа оқулықтар, жаңа пҽндер, 

оқытудың жаңа формалары, нҽтижелерді бағалаудың жаңа жҥйесі - 

мҧғалімдерден пҽнді оқытуда ҧсынылған жаңа форматты ҥнемі 

ҥйреніп отыруды талап етеді. Осылайша, мҧғалім мен оқушының 

ҥнемі жаңалықтарға бейімделуі шарт болады. Бҧл жағдай нҽтижесінде 

мҧғалімнің тиімді білім беру қабілетінің азаюына, қалыпты ҽрі тиімді 

оқытуға шоғырланған жҥйеде оқушылардың білім алуда 

кемшіліктерге ҧрынуына алып келеді. Халықаралық мамандар  

Қазақстандағы білім беру жҥйесінің тиімді болмауының басты 

себептерінің бірі білікті ҽрі жоғары мамандандырылған мҧғалімдердің 

аздығы, ҽрі ауыл мен қалалардағы мектептердің жағлдайларының тең 

дҽрежеде болмауы екендігін атап кҿрсетеді. Осы мҽселелерге 

байланысты Қазақстанды білім берудің ҽлемдік деңгейіне шығару 

мақсатын жҥзеге асыруға қазақстандық білім беру жҥйесі дайын 

болмауы мҥмкін.   
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Соңғы тҿрт жыл ішінде Қазақстанда енгізілген ең маңызды білім беру 

реформалары тҿмендегідей:   

-  12жылдық білім беру жҥйесі   

  

-  Бес кҥндік оқу аптасы   

  

-  Мҧғалімдердің біліктілігін арттыру курстары/семинарлары   

  

-  Бағалаудың критерияға негізделген жаңа жҥйесі мен электронды 

журнал, Kundelik.kz  

12 жылдық білім беру жҥйесі   

12 жылдық білім берудің негізі адамның жеке тҧлғалық қасиетін 

қалыптастыру болып табылады. Адам ҽу баста тҧлға болып тумайды, 

ол ҿмір сҥру барысында білім мен тҽрбие арқылы қалыптасады. 

Білімді, шығармашыл, бҽсекелік қабілеті мол тҧлға тҽрбиелеу мақсаты 

негізінде Қазақстан Республикасында 12 жылдық жалпы орта білім 

беру мҽселесі қарастырылып, жаңа жҥйеге енгізген болатын. Білім 

берудің бҧл ҥлгісі ҽлемнің 80% астам елдерінде қолданылады. Бҧл — 

соңғы жиырма-отыз жылда ғылым мен техниканың орасан 

жетістіктерге қол жеткізіп, жаңа технологиялардың қоғам ҿмірінің ҽр 

тҥрлі саласында кеңінен енгізілуіне байланысты туындаған жағдай. 

Атап айтқанда, 12 жылдық білім беру жҥйесінің негізгі мақсаты — 

дамып келе жатқан қоғамда ҿмір сҥруге икемді, қоғам пайдасына 

қарай ҿзін-ҿзі толық жҥзеге асыруға дайын, білімді, 

шығармашылыққа бейім, қҧзыретті жҽне бҽсекеге қабілетті тҧлғаны 

қалыптастыру. Дегенмен, осы жҥйенің ҿз мақсатын жҥзеге асырып, 

нық орнығуы ҥшін бірнеше мҽселені ескеру ҿте маңызды. Мҽселен, 

орта білімнің қҧрылымы балалардың психологиялықфизиологиялық 

тҧлғалық ерекшеліктеріне сҽйкес болуы қажет. ТМД жҽне шетел 

ғалымдарының пікірінше де (физиологтар, психологтар, педагогтар), 

12 жылдық білім берудің қҧрылымы оқыту жҽне жас ерекшелігінің 

дамуына сҽйкестігін ескеру қажет деп қолдайды. Ҽрине, ҽр елдің білім 

беру жҽне тҽрбие саласында ҿзіндік ерекшелігі мен артықшылығы, 

тіпті кемшілігі де болады, осы себепті де шетелдік 12 жылдық білім 

берудің тек оң жҽне тиімді жақтарын алуымыз қажет. Сонымен қатар 

білім саласына ҿзгерістер енгізу ҥшін оны елдің тарихи дҽстҥріне, 

мақсатына, ҿндірісі мен мҽдениет сҧранысына бейімдеу керек. 

Қазақстан ҿз білім беру жҥйесін ҽлемдік білім кеңістігіне ҥйлестіруге 

мейлінше ҧмтылуда. 12 жылдық білім беру бҧл ҥлкен мақсаттың 

алғашқы сҽтті қадамы деп айтуға да болады.   

Бес кҥндік оқу аптасы   

Білім жҽне ғылым министрлігі мектептерде бес кҥндік оқу аптасына 

кҿшуді ҧсынған болатын. Бҧл мҧғалімдер мен студенттерге толық 

демалуға мҥмкіндік береді. Балалар ҥшін ата-анасының, отбасының 

тҽрбиесі аса маңызды. Бес кҥндік оқу жҥйесі балалардың сенбі, 

жексенбі кҥнгі демалыс уақытында ата-анасымен бірге болуына кҿп 

мҥмкіндік береді. Сондай-ақ, балалардың шығармашылық қабілетін 

арттыруға, қосымша білім алуына, ҽсіресе, спортпен, ҿнермен 

айналысуына кҿбірек уақыт беріледі. Бҧл қысқарған жҧмыс режимі 

балаға эмоционалды жҽне психологиялық жҥктемені азайтады жҽне 

есте сақтау, материалды меңгеру деңгейін жоғарылатады. Оқу 

жҥйесінің қиындығына наразы оқушылар ҥшін ең тиімді жаңалықтың 

бес кҥндік оқу аптасы болғаны сҿзсіз. Бҥкіл дҥние жҥзі бойынша 

кеңінен таралып, қабылданған бҧл стандарттың Қазақстанда да 

қабылдануы тиімді де, ыңғайлы инновация деп айтуға болады.  

Мҧғалімдердің біліктілігін арттыру курстары/семинарлары   

Білім беру мазмҧнын жаңарту ҥшін ең алдымен оны жҥзеге асыратын 

сапалы маман даярлануы қажет. Қазір осы бағыттағы жҧмыстар 

жоспарлы тҥрде жҥзеге асырылып жатыр. Мҧғалімдерді жан-жақты 

даярлау ҥшін мемлекет бюджетінен тиісті қаражат бҿлініп, даярлық 

курстары ҧйымдастырылуда. «Ҿрлеу» біліктілікті арттыру ҧлттық 

орталығы акционерлік қоғамының филиалында даярлық курсынан 

алдағы уақытта мектеп директорлары, мектеп директорларының 

орынбасарлары, білім бҿлімдерінің ҽдіскерлері де ҿтетін болады. 

Мемлекет бюджеті есебінен мҧғалімдерді даярлау жҧмыстары 

алдымыздағы жылдары да жалғасатын болады. Жаңа жҥйенің сҽтті 

енгізілуінде білікті мҧғалімдерді дайындау ҿте маңызды екені анық.   

Бағалаудың критерияға негізделген жаңа жҥйесі мен электронды 

журнал, Kundelik.kz   

Критериалды бағалау - оқушының ҥлгерімін анықтаудағы 

инновациялық тҽсіл. Бҧл технология оқушының жеке жетістіктерін 

бағалауға, оның мықты жақтарын анықтауға жҽне дамытуы керек 

жақтарын анық кҿрсетуге мҥмкіндік береді. Критерийлер оқушының 

дағдыларын дамытуға жҽне жеке жетістіктері мен есептеулерін дҧрыс 
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қарастыруға кҿмектеседі. Мҧғалімдер барлық оқушы жайлы 

деректерді оқушының электронды кҥнделігіне қояды, ал ата-аналар ҿз 

балаларының оқу ҥлгерімін интернет арқылы бақылай алады. 

Электронды кҥнделіктің ҽлі де толықтырылып, тҥзетілетін жақтары да 

баршылық. Ҽрине, кемшіліктер тҥзетіліп, мҧғалімдер мен оқушыларға 

ыңғайлы жағдай жасау – білім министрлігінің ең маңызды міндеті, 

уақыт ҿте кемшіліктер де тҥзетіледі деп ойлаймыз. Кемшіліктер 

жойылмайынша жаңа енгізілген бағалау жҥйесін сҽтті реформа бола 

алмайды. Орын алған кемшіліктерге қарамастан, оқушылардың 

функционалдық білімін, алған білімінің практикалық қолданысын 

бағалау кезінде жаңа бағалау жҥйесін жақсы инновация деп  санауға 

болады.   

Білім беру бағдарламасының жаңа мазмҧны оқушының берілген 

ақпаратты қалай немесе қаншалықты тез меңгергенін емес, оның сыни 

ойлау, берілген мҽліметтерді анализдеу жҽне пайымдау қабілетін 

дамытуға бағытталған. Жаңа бағдарламаның басты мақсаты — 

оқушының функционалды сауаттылығын арттыру.   

PISA тестінің 2018 нҽтижелері туралы мҽліметтер жарияланғаннан 

кейін елдің білім беру проблемалары туралы пікірталастардың тағы 

бір толқыны басталды. Тест мектеп оқушыларының білім деңгейінің 

2009 жҽне 2012 жылдармен салыстырғанда тҿмендегенін кҿрсетті. 

Ҽрине, жаңа енгізілген бағдарламаның нақты кҿрсеткіштерін 

болашақтағы нҽтижелер айқын кҿрсетпек. Сондықтан да, ҽзірше 

бҧндай статистикалардан жылдам қорытынды жасауға ерте. Қазіргі 

кезде статистикаларға жҥгінбесе де, халықтың жаңалықтарды қалай 

қабылдағанын бақылай отыра, қандай инновациялардың Білім беру 

сапасына жақсы ҽсер етіп, қайсыларының жаман ҽсер еткенін аңғаруға 

болады. Атап айтқанда, тиімді болған ҿзгерістер қатарында   

-12жылдық білім беру жҥйесі  

-Бес кҥндік оқу аптасы  

- Мҧғалімдердің біліктілігін арттыру курстары/семинарлары болса, 

халық наразылығын тудырған ҽрі проблемаларға алып келген 

инновациялар арасында ең маңыздысы Бағалаудың критерияға 

негізделген жаңа жҥйесі мен электронды журнал, Kundelik.kz екенін 

атап ҿтуге болады.   
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Психикалық дамуы тежелген балалардың танымдық 

тҧлғалық ерекшеліктері 

               
    Татенова Айгуль Кураковна 

 Бастауыш сынып мҧғалімі 

                               Педагог-зерттеуші 

             Тҥркістан облысы Сарыағаш ауданы 

         № 74  жалпы орта білім беретін  мектебі  

 
        Бҥгінгі таңда жалпы білім беретін орта мектеп жаңа қоғам 

мектебі, болашақ мектебі, яғни саналы халықтық мҽдениетке 

бағытталған, баланың жеке басының дамуына, жеке тҧлға болып 

қалыптасуына жағдай жасайтын, бҽсекеге қабілетті, елдің ертеңі 

болатын жас ҧрпақты ҿсіріп, дамытатын мектеп болуы тиіс. Қазақстан 

Республикасының Білім туралы заңында: «Білім беру жҥйесінің басты 

міндеттеріне: білім бағдарламаларын меңгеру ҥшін жағдайлар жасау 

жҽне адамның шығармашылық, рухани жҽне дене мҥмкіндіктерін 

дамыту, адамгершілік пен салауатты ҿмір салтының берік негіздерін 

қалыптастыру, жеке басының дамуы ҥшін жағдай жасау арқылы 

парасатты байыту» деп атап кҿрсеткен болатын. Осыған байланысты 

қоғам алдында оқушының жеке басын ҥйлесімді дамытуға 

бағытталған міндеттер қойылып отыр. 

Еліміздің ҽрбір болашақ азаматын жан-жақты тҽрбиелеп, білім беру 

арқылы дамыту ең жауапты іс. Жалпы орта білім беретін мектепте 

ҥлгерімі тҿмен балалар тобында психикалық дамуы тежелген (ПДТ) 

балалар кездеседі. Психикалық дамудың тежелуі – бҧл баланың 

интеллектуалды қабілетінің жасына сҽйкес келмеуі. Баланың 

психикалық дамуының тежелуінің негізгі себептері тҥрлі болуы 

мҥмкін. Бҧл жағдайдың негізгі себебі бала миының ҽлсіз тҥрдегі 

органикалық зақымдануы немесе іштен туа біткен, туылу кезінде жҽне 

ҿмірінің бастапқы кезеңдерінде болған жағдайлар, негізгі ҽлеуметтік 

жағдайы, нашар кҿруі, қҧлақ ауруы тағы да басқа себептерден болуы 

мҥмкін. Психиатр, невропатологтың зерттеулері бойынша психикалық 

дамуының тежелуі балада тҧмау, сары ауру, іштегі улану сияқты 

аурулардан кейін пайда болады. Психикалық дамуының тежелуінің 

негізгі бҧзылыстары интеллектуалды деңгейі кҿбіне таным 

процестері: зейіні, логикалық есте сақтауы, ойлауы, кеңістікті 

бағдарлауы тҿмен болып келеді. Бҧл балалар ҿзінің қҧрдастарынан 

кеш жҥріп, кеш сҿйлейді. Олардың салмағы аз, бойы кіші, кҿп 

сҿйлемейтін, ҽлжуаз, тез шаршап, кҿп ауырады . Психикалық дамуы 

тежелген балалар дегеніміз – оқу бағдарламасын меңгеруде 

қиындықтарға кездесетін ҥлгермеуші балалар. Мҧндай балалар білімі 

мен дағдыларына, тҧлғалық жетімділігіне мінез-қҧлқына байланысты 

мектепте оқуды бастауға дайын емес. Олар оқуда кҿп қиыншылықтар 

кҿреді: мектепте орнатылған тҽртіп нормаларын сақтау оларға аса 

қиын. Оқудағы қиыншылықтар олардың жҥйке жҥйесінің ҽлсіреуінен 

тереңдей тҥседі – жҥйкесі тозып, соның салдарынан олар тез 

шаршайды, жҧмысқа қабілеті тҿмендейді, бастаған жҧмысын 

аяқтамайды. 

Бҧл балалардың оқу ҥлгерімі ерекшеліктеріне келетін болсақ, бҧл 

балалардың оқуға ҥлгермеушілігі 1-сыныптан бастап кҿріне бастайды. 

Бірақ анық белгілері 2-3 сыныпта белгілі болады. Оқу процесінде 

олардың оқу дағдыларындағы кездесетін кемшіліктер: 

—сабақ процесіне жай қосылады; 

—оқу материалын жай немесе тіптен қабылдамайды; 

— берілген тапсырманы мҧғалімнің кҿмегінсіз орындай алмайды; 

— оқу мен жазуы жай; 

— оқыған мҽтінін тҥсінбейді жҽне тҥсінгенін айтып бере алмайды; 

— есептер шығарған кезде ҥлкен қателер жібереді; 

— тез шаршағыш; 

— сыныптастарымен аз араласады; 

— ҿз ойын анық айта алмайды. 

Мҧндай балалардың жҧмыс қабілетінің тҿмендеуі жҽне зейін 

тҧрақсыздығы ҽр балада тҥрлі кҿрініс табады. Осылайша 

кейбіреулерінде аса жоғарғы зейін қоюы жҽне неғҧрлым жҧмысқа 

деген жоғарғы қабілеті тапсырманы бастағанда байқалады да, оны 

орындау барысында тҿмендей береді; енді бірінде – зейіннің артуы 

жҧмыстың біраз уақыты ҿткен соң басталады; ал тағы басқаларында 

зейін қоюы жҽне жҧмыс қабілеті біркелкі болмай, мезгіл-мезгіл 

толқып тҧрады . Психикалық дамуы тежелген балалар зейіннің 

ерекшеліктері оның тҧрақсыздығынан, бір объектіге тҧрақты кҿңіл 

бҿле алмайтындығынан кҿрінеді. Басқа да сыртқы қоздырғыштардың 
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болуы бҧл оқушылардың жҧмысын тежеп, қате жіберуін арттырады. 

ПДТ балаларда қабылдау қабілетінің дамуы да тҿмен, мҧны 

балалардың қоршаған ҽлем туралы білімдерінің жеткіліксіздігінен, 

шектеулігінен, ҥзік-ҥзіктігінен, ҽдеттегі қалыптан басқаша тҧрған 

заттарды, сызбалық бейнелерді тани алмайтындығынан (егер олар 

сызылып тасталған немесе бірінің ҥстіне бірі орналастырылған болса) 

байқауға болады. Есте сақтау процестерін зерттеу ырықты есте сақтау 

нҽтижесінің жеткіліксіздігінен, есте сақтау кҿлемінің аздығын, есте 

қайта жаңғырту қиынға тҥсіп, оның нақты болмайтынын кҿрсетті. 

Мҧндай балалардың танымдық қызметінің дамуында да айқын артта 

қалушылық пен ҿзгешеліктері бар. Олардың барша ойлау 

формаларының артта қалуы байқалады, мектептегі оқудың 

басталуына қарай мҧндай балаларда, ҽдетте ҽлі негізгі ойлау 

операциялары талдау, топтау, салыстыру, қорыту қалыптаспаған. 

Танымдық белсенділігінің тҿмендігі айқындалған. ПДТ балалардың 

тіл байлығы ҽдеттегі балаларға қарағанда 20-30% тҿмен деңгейде. 

Сҿздік қорында бар сҿздердің ҿзін қолданғанда, олар кҿбінесе қате 

жіберіп, сҿз мағынасын толық тҥсінбейтінін кҿрсетеді. ПДТ 

оқушылардың грамматикалық қорыта білуі ҽлсіз, олардың сҿйлеу 

тілінде грамматикалық конструкцияларды дҧрыс қолданбауы жиі 

кездеседі. ПДТ балалардың мінез-қҧлқы да ҿзіндік ерекше. Мектепте 

олар ҿздерін ҽлі мектепке дейінгі жастағы кішкене балалар сияқты 

ҧстайды. Оларда оқуға деген қызығушылығы жоқ немесе аса ҽлсіз, 

мектепке деген жағымды қатынасы да байқалмайды. Олардың 

жетекші қызметі – ҽлі де ойын болып қалады. Жҥйелі тҥрде оқыту 

басталғанға дейін ПДТ балаларда ойын ҽрекетінің жоғарғы формасы – 

сюжеттік-рҿлдік ойын қалыптаспаған, шын мҽнінде баланы ҿз 

қызметінің жаңа тҥрін – оқу қызметін орындауға дайындайтын 

ойынның осы формасы, тіпті ойынды ересектер немесе дҧрыс дамып 

келе жатқан қҧрдастары ҧйымдастырған жағдайда да бҧл балалар 

ҿзіне бҿлінген рҿлді орындай алмай, біреуінен екіншісіне ауысып, 

манипуляциялық ҽрекет жасайды . Психикалық дамуы тежелген 

балалармен жҥргізілетін тҥзете дамыту жҧмыстарының тҥрлері кҿп. 

Тҥзету жҧмыстарын жҥргізудің принциптері тҿмендегідей: 

— баланың жеке тҧлғалық ерекшеліктерін анықтау; 

— шаршап кетпеуін анықтау; 

— оқу ҽрекетін ойын тҥрінде ҧйымдастыру, кеңістікті бағдарлауын 

дамыту; 

— сыныптан тыс тҽрбие сағаттарына қатыстыру; 

— ойын дағдыларын оқу ҽрекетіне аудару; 

— арнайы ҽдістемелермен оқытуды ҧйымдастыру; 

— жылдық диагностикалық даму деңгейін салыстыру. 

Мамандардың оқыту тҥзету процесінде ҽдістемелік нҧсқауларды 

дҧрыс жҽне жоғары деңгейде ҧйымдастыруына байланысты 

психикалық дамуы тежелген балаларды ҿз жасындағы балалардың 

даму деңгейіне жеткізуге болады. Білім беру мекемесінде оқитын 

ПДТ балалар ҽр уақытта нҽтижеге жету ҥшін бақылаудан тыс қалмауы 

қажет. Психолог, сынып жетекшсі, ата-ана тығыз байланыста болған 

жағдайда баламен жҥргізілетін жҧмыс нҽтижелі болады, яғни баланың 

ҿз-ҿзіне деген сенімділігін арттыру арқылы тҥзете дамыту 

жҧмыстарын жҥргізу тиімді. ПДТ баламен жҥргізілетін жҧмыстар 

жҥйелі тҥрде ҧйымдастыру керек. Дидактикалық материалды 

жеткілікті тҥрде қолдану, қазақ тіліндегі оқулықтардың жеткілікті 

болуы, кҿрнекі қҧралдардың эстетикалық жҽне педагогикалық 

талаптарға сҽйкес келуі, ойын қҧралдарының ҽртҥрлігі, іс-ҽрекеттен 

тыс техникалық қҧралдардың жеткілікті қолданылуы – бҧл баланың 

сҿз сҿйлеуін жақсы меңгеруінің бір шарты болып табылады. 

Танымдық жҽне сҿйлеу іс-ҽрекетінің дамуына жеткізетін ҽдістерінің 

бірі – ойын. Ойын баланың ҿзінің қарым-қатынасқа деген қажеттігін, 

сезімдерін, ойларын жҽне эмоцияларын сыртқа шығаруын қамтиды. 

Ойынды дҧрыс ҧйымдастыру арқылы баланың сҿздік қоры дамиды, 

басқа балалармен қарым-қатынаста ҿзін еркін сезінуі жҽне қоршаған 

ортаға байланысты білімдерін кеңейтеді. Ойын барысында қолданған 

сҿздерді бала кҥнделікті ҿмірде қолданатын сҿздік қорына кіргізеді. 

Бала белгілі ҽлеуметтік ортада ҿсіп, айналасындағы заттар мен 

қҧбылыстарды танып біледі, олармен тікелей қарым-қатынастарда 

ҽсерленіп, бойындағы табиғи қасиеттерін жетілдіріп, ақыл-ой сезімін 

таным ҽрекетімен байланыстырады. Сезімнің бҧл тҥрі балалардың 

оқып білім алуын, дҥниетанымын, кҿзқарасын қалыптастырады. 

Баланың шындықты тануға деген ең алдымен таңданудан басталады, 

таңдауы баланың бҽрбір нҽрсенің, қҧбылыстың, оқиғаның мҽн-жайын 

жан-жақты танып, оларды тереңірек тҥсінуіне жетелейді, оның 

ізденімпаздық ҽрекетін тудырады . Психикалық дамуы тежелген 

балаларды оқытудың негізгі ҽдісі біріктіру болып табылады. Қазіргі 
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шақта біріктіру – зейін орталығы. Біріктіре оқыту арқылы бала 

дамуының ерекшеліктерінен жалпы білім беру стандартының 

қалыпты уақытқа жақын болуымен сипатталады. Біріктіру ҽдісі 

білімді тҥзетудің, дамытудың заңдылығы болып есептеледі. 

Тҧжырымдамаға сҽйкес біріктіре оқыту келесі қағидалар негізінде 

жҥргізіледі: 

— дамуындағы кемшілікті ерте бастан тҥзету, дамуында ауытқуы бар 

балалардың бірнеше қызметтерін қалпына келтіру қабілеттері; 

— біріктіре оқыған ҽрбір балаға тҥзету кҿмектері міндетті; 

— біріктіре оқуға негізделген балаларды таңдау. Психоэмоционалдық 

дамуы терең бҧзылған балалар қалыпты балалар арасында тҽрбиелене 

алмайды. 

Психикалық дамуы тежелген балалармен дҽрігерлік-психологиялық-

педагогикалық жҽне тҥзету шараларын жҥргізгенде мамандар 

мынадай маңызды ҧстамдарды сақтауы тиіс: 

— жеке жҽне топ арқылы олармен тҥзету-дамыту сабақтарын жҥргізу; 

— қимыл-қозғалысы мен психикасының дамуының жетілуін бағалап 

жетілдіре тҥсу; 

— психикалық дамуы тежелген балалардың психологиялық 

қауіпсіздігін сақтау, сол ортаға мейірімділік пен қамқорлық жағдайын 

туғызу, олардың қиыншылығын тҥсіну жҽне жағдай жасау [5]. 

Қорыта келгенде психикалық дамуы тежелген баланы дамыту 

барысында жҧмыс нҽтижелі болу ҥшін, ҽр баланың физиологиялық, 

психологиялық, жас ерекшеліктерін ескере отырып, жеке тҧлғаны 

дамыту жҧмыстарын дҧрыс жҽне тиімді ҧйымдастыру болып 

табылады. Тҥзете-дамыту жҧмыстарында тҿмендегі мҽселелерге кҿңіл 

бҿлген жҿн: психикалық дамуы тежелген балалардың танымдық жҽне 

тҧлғалық ерекшеліктері сауат ашуға, жазуға, математикаға, еңбекке 

ҥйрету, кезінде оқу мазмҧнын басқаша іріктеуді қажет етеді. Бірінші 

кезекте оқуға деген жағымды тҥрткі қалыптастырып, жақын 

эмоционалды кҿріністерді тудыратын, ой-ҿрісін кеңейтетін материал 

алынады. Дамуы баяу балалардың психологиялық ерекшеліктерін 

ескеру, оқу материалын жай бҿліп қоймай, керісінше жалпы дамуға 

бағытталған жаңа бағдарлама (баланың қоршаған ортаға бейімделуі, 

мінез-қҧлық ерекшелітері, ҿзін-ҿзі тҿмен бағалауы, қоршаған ортаға 

сенбеушілікпен қарауы, ҿз кҥшіне деген сенімсіздігі, белсенділігі 

тҿмен) қҧруды талап етеді. Қазіргі кезде қоғам дарынды, қабілетті 

адамдарды қажет етеді. Жеке тҧлғаның рухани ҿсуіне психологиялық-

педагогикалық жағдай жасай отырып, ҿз ортасында жҽне ҿзге ҧжымда 

ҿзін еркін сезіне алуға тҽрбиелеу, ҿзіне-ҿзі сенімді, жауапкершілік 

қасиетті сіңірген тҧлға ретінде қалыптастыру. 

 
 

Ойын-оқушылардың танымдық ҥрдістерін қалыптастыру 

және дамыту қҧралы 

 

Сутемгенова А.Б. 

Алматы облысы Жамбыл ауданы 

Қарғалы ауылы 

«Дарынды балаларға арналған  

ҥш тілде оқытатын №2 арнаулы гимназиясы» 

Бастауыш сынып мҧғалімі  

 

    Қазіргі кезде ҽлемдік білім кеңістігінде, соның ішінде мектептегі 

білім беруді де, білімнің жаңа сапалы деңгейін қамтамасыз етуге 

бағытталған позитивті тенденциялар қалыптасып жатыр. Олардың ең 

бастысы: адами капиталды қалыптастыру қҧралы ретінде білімге 

деген жаңа бағыттарды, жолдарды дамыту. 

 Елбасының «Қазақстан жолы — 2050: бір мақсат, бір мҥдде, бір 

болашақ атты Жолдауында «Ҧлттық білім берудің барлық буынының 

сапасын жақсартуға бізді ауқымды жҧмыс кҥтіп тҧр. Осыған 

орай,ҥлкен жауапкершілік жҥктеліп отырған мҧғалімдерге 

жаңашылдықпен жҧмыс жасауға тура келеді. Ең алдымен барлық 

пҽндер бойынша білім сапасын арттыру керек.» деп айтылған. 

«Мҧғалім кҿп ҽдісті білуге тырысуы керек. Оны ҿзіне сҥйеніш, 

қолғабыс нҽрсе есебінде қолдануы керек »,- деп Ахмет Байтҧрсынов 

айтқандай қазіргі заман талабына сай білім беру мҽселесі сол қоғам 

мҥддесіне сай болуы керек. Ҿз ісінің шебері ғана жоғары 

жетістіктерге жетеді . 

Ал нҽтижеге бағдарланған білім моделінде «мҧғалім-оқуды 

ҧйымдастыру шарты ретінде оқыту процесін шығармашылықпен 

қҧрастыруға жауапты»-деп кҿрсетіледі,яғни оқу процесін 

ҧйымдастыруда «оқушыны қалай оқытуды» емес, «оқушыны оқуға 

қалай ҥйрету» қажеттігін ойластыруды талап етеді. Сондықтан 
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«оқушыны оқуға қалай ҥйрету» жолдарын табу бҥгінгі педагогикалық 

зерттеліп жатқан ҥлкен мҽселесінің бірі болып табылады.  

   Ғалымдар оқушының оқудағы танымдық ізденпаздығы мен 

белсенділігін қалыптастыру проблемаларын практикада шешудің 

тҥрлі жолдарын кҿрсетеді. 

Танымдық іс-ҽрекеттің дербестігін қалыптастыратын ҿзіндік 

жҧмысты ҧйымдастыру мен оқу міндеттерін іріктеп шешу арқылы; 

Танымдық іс-ҽрекеттің тҽсілдерін қалыптастыру арқылы; 

Іс-ҽрекеттің бағдарланушылық негізін қҧрайтын жалпылама білімді 

енгізу арқылы; 

Оқытуға ҽдістемелік білімдер элементтерін енгізу арқылы; 

Оқу іс-ҽрекетінің ҿздігінше бағалауды дамыту арқылы; 

Мҧғалім алдымен оқушының оқуға деген қызығушылығын ояту 

қажет. Оқушының  

қызығушылығын ояту барысында оқушының оқып-ҥйрену қабілеті 

ашылып, дарыны ҧшталып, ҿз кҥшіне жҽне мҥмкіндігіне сенімі 

артады. Менмендігі қалыптасып, дара тҧлғалық сипаттарға ие болады. 

  Қызығушылық –танымдық іс-ҽрекеттің қозғаушы кҥші.Оқушыдағы 

танымдық қызығушылығын қалыптастырудың ҥш жағдайы бар: 

Оқытудың мазмҧны, мҧндағы оқушыларды қызықтыратын 

мазмҧнның берілу тҥрі, жаңалығы, ғылым мен техниканың соңғы 

табыстары, таңқалдыратын тарихи декректер, ғылыми білімнің іс 

жҥзінде қолданылуы, бҧрыннан білетін мағлҧматын жаңа қырынан 

ашылуы. 

Оқушының таным ҽрекетін ҧйымдастыру формаларын, қҧралдарын 

жҽне ҽдістерін жетілдіру.Оқушының ҿздігінен істейтін жҧмыстарын, 

ҿздігінен білім алуын тиімді ҧйымдастыру, шығармашылық жҽне 

зерттеу жҧмыстарына белсенділік қалыптастыру, білімді тексеру мен 

бағалаудың алуан тҥрлерін ҧтымды пайдалану арқылы оқытудағы кері 

байланысты жетілдіру. 

Мҧғалім мен оқушы,оқушы мен оқушы арасындағы қарым-қатынасы 

сыйластық, ізеттілік орнатып, жҥрек жылуының болуын қамтамасыз 

ету. 

Қызығушылықты туғызу ҥшін ойын тҥрлерін пайдаланудың орны 

бҿлек. Тиімді қолданылатын ойын тҥрлері мҧғалімнің тҥсіндіріп 

отырған материалын оқушылардың зор ынтамен тыңдап, берік 

меңгеруіне кҿмектеседі. Ҿйткені, бастауыш сыныптағы оқушылардың 

кҿңілі сабақтан бҧрын ойынға кҿбірек ауып тҧрады. Қызықты ойын 

тҥрінен кейін олар тез сергіп тапсырманы ықыластана ҽрі сапалы 

орындайтын болады. Ойындар барлық сыныптарды қолданылады.  

   Бастауыш сынып оқушыларының мектепке келгенге дейінгі негізгі 

ҽрекеті-ойын десек, оқу-тҽрбие ҥрдісінде олар біртіндеп ойын 

ҽрекетінен оқу-таным ҽрекетін орындауға бейімделуі тиіс. 

  Ойын-балалар ҽрекетінің негізгі тҥрі,сондықтан ол бала ҿмірінде 

тҽрбие  мен білім берудің шешуші шарты болып табылады.Бала ҿзін 

қоршаған ортаны адамдар арасындағы қарым-қатынасыт білуі мен 

сезінуі ойын негізінде жҥзеге асады. 

   Бастауыш сынып мҧғалімі қойылатын ҽдістемелік талаптарды біліп 

орындап отыруы тиіс: 

Ойынның мақсаты нақты қойылып,керекті кҿрнекіліктер мен 

материалдар кҥн ілгері пайдаланып, оңтайлы жерге қойылуы керек. 

Ойынға кірісер алдында оның жҥргізілуі тҽртібі оқушыларға ҽбден 

тҥсіндірілгені жҿн. 

Ойынға сыныптағы балалардың тҥгел қатысуын қамтамасыз ету 

керек. 

Ойынның жҥру барысында мҧғалім балалардың тҥгел қатысуын 

қадағалаумен қатар, олардың ойын ҥстінде шешім қабылдай 

білуіне,ойлана білуіне жетелеуі керек. 

   Ойын тҥрлерінің материалдары сабақтың тақырыбы мен мазмҧнына 

неғҧрлым сҽйкес алынса, оның танымдық, тҽрбиелік маңызы да арта 

тҥседі. Оны тиімді пайдалану сабақтың ҽсерлігін, тартымдылығын 

кҥшейтеді, оқушылардың сабаққа ынтасы мен қызығушылығын 

арттырады. 

 

Заманауи білім беру – жаңашылдықтың басты негізі 

 
Сисенбаева Алтынгуль Талгатовна 

                                   Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі   

№266 мектеп-лицей  

Қызылорда облысы Қазалы ауданы(Қазақстан) 

 

Тҽуелсіз ел тірегі білімді ҧрпақ десек, жаңа дҽуірдің кҥн тҽртібінде 

тҧрған мҽселе заманауи білім беру, ғылымды дамыту басты назарда. 

Осы заманғы білім берудің стратегиялық мақсатын ҿз 
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жауапкершілігін сезіне алатын, ҿздігінен ҽрекет етуге жҽне ҽрекетінің 

шешімін таба білуге қабілетті, барлық істе сауатты тҧлғаны оқыту мен 

тҽрбиелеуді қамтамасыз ету болып табылады. Сондықтан қазіргі даму 

кезеңі білім беру жҥйесінің алдында оқу тҽрбие ҥрдісіне жаңа 

инновациялық ҽдіс-тҽсілдерді енгізу маңызды мақсат  болып отыр.  

Бҧл ҽдіс-тҽсілдер  оқушылардың білімге деген қызығушылығын , 

талпынысын арттырып ҿз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек 

етуге  жол салады. Мен де ҿз сабақтарымда жеке тҧлғаны 

қалыптастыру білімді етіп тҽрбиелеу мақсатында ҽр тҥрлі ҽдіс 

тҽсілдерді қолданып ҿтемін. Оқушылардың қызығушылығын 

арттырған, ғылымға, ҿнерге деген қҧлшынысын оятқан А. Қҧнанбаев 

«Желсіз тҥнде жарық ай» ҿлеңі тақырыбында «Абайтану» курсы 

бойынша 10-сыныпта ҿткізілген сабақ жоспарын ҧсынғалы отырмын. 

Бҧл сабақта Абайдың ҿлеңін жаңа қырынан танып, ғылымилық 

жағынан маңызы бар екенін білді.  

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: «Желсіз түнде жарық ай» ӛлеңі 

САБАҚТЫҢ МАҚСАТЫ:  

Білімділігі: Оқушыларға ҽдеби шығарма желісіне ілесе  

отырып, музыка, астрономия саласындағы білімдерін ҽдебиетпен  

байланыстыру,  оқушының кҿркемдік талғамын қалыптастыру. 

ТҼРБИЕЛІГІ:  адамгершілікке, сҧлулыққа ( табиғат сҧлулығын 

тҥсінуге, бейнелей білуге) тҽрбиелеу; Абай шығармаларының 

табиғатпен байланыстылығын нығайту.  

ДАМЫТУШЫЛЫҒЫ:  оқушының қабілетін дамыта отырып, жеке 

тҧлға қалыптастыру, ҽдеби шығарма желісіне иллюстрация жасауға 

бейімдеу. 

САБАҚТЫҢ МІНДЕТІ: 

     Кеңістіктегі сҧлу табиғаттың кҿзбен кҿріп кҿңілмен қабылдаған 

кҿріністерін суреттеп беру. 

САБАҚТЫҢ ТҤРІ:  Жаңа тақырыпты  таныстыру сабағы 

ҼДІС-ТҼСІЛДЕРІ: «Болжау» ҽдісі, «Постер қорғау» стратегиясы, 

«Аңыз адам» ҽдісі,  

ПҼНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС: астрономия, музыка, қазақ ҽдебиеті. 

САБАҚТЫҢ БАРЫСЫ: 

 І. Ҧйымдастыру. 

ІІ-Оқушылардың қызығушылығын ояту: 

1. Оқушыларды топтастырып, топтарының атын анықтау(Топтың 

аттарын лексикалық мағынасын жасыра отырып тапқызу) 

2. Музыка тыңдау:«Желсіз тҥнде жарық ай» ҿлеңінің ҽнін тыңдату 

арқылы, сабақтың тақырыбын болжату. 

 ІІІ. Жаңа сабақ:  

Пҽн мҧғалімдерінің тҥсіндірмесі.  

Музыка пҽні мҧғалімі: Абай табиғаттың ҽсем сырларын, ондағы 

болып жатқан қҧбылыстарды, адам ҿміріне арнап жырға қосты. 

Табиғат, махаббат сырына арналған ҽні «Желсіз тҥнде жарық ай». Бҧл 

ҽн естіген қҧлаққа жағымды, ҿлеңнің тҧтастығымен, айқындығымен 

жҽне ҽуенімен ерекшеленетін ҽн. Ҽуені мен ҿлеңі екеуі біртҧтас 

кҿркем бейне жасап, кҿз алдымызға жарық ай астындағы ҽдемі тымық 

тҥн елестетеді. Ҽннің ҽуені жеңіл, лҥп еткен лептен қҧйылғандай 

сабырлы, бір тегіс, қҧлаққа жағымды болып келеді. 

Қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽні мҧғалімі: «Желсіз түнде жарық ай...» -

 Абайдың 1888 жылы жазған ҿлеңі. Ҽрқайсысы 

4 тармақты 5 шумақтан тҧрады. Ҿлең - ақынның табиғат кҿріністерін, 

махаббат сырларын кестелі тілмен айшықтаған ҽлем поэзиясындағы 

шоқтығы биік туындыларының бірі. Онда пҽк, 

таза махаббаттың белгісіндей жарық айлы, желсіз 

тҥнжан толқынысына ҥн қосып, сыбырласқандай қалың ағаш 

жапырағы, жҥрексінген кҿңіл, бҧлықсыған сезіммен астасып, 

кҿлеңкелі, терең сайға гҥрілдей қҧлаған ҿзендыбысы, осындай сырлы, 

сҧлу тҥнде, ҽлдеқайдан естілген сазды ҽн, тынымсыз тірлік алмағайып 

уақыт дабылындай бейсауат ҥрген ит пен ҥздік-создық айтақ астында 

сҥйгенімен жолығуға аулаққа асыққан сҧлу қыз жанды бейнедей 

ерекше лирикалық леппен тамаша суреттеледі. Ал енді осы ҿлеңдегі 

табиғат қҧбылыстарын айқындап кҿрелік, қандай қҧбылысытар бар? 
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Енді осы қҧбылыстардың ҿлеңде кездесуінің ҿзі ҽсемдікті тҥсіне 

білген, табиғатпен тығыз байланыста болған адам екендігінің, 

суретшілер суретпен ҽсемдейтін болса, Абай атамыз сҿзбен 

ҿрнектейтінін   білдіретін тағы да бір дҽлелі.  

Физика пҽні мҧғалімі:  

 

ІҤ. Топтық жҧмыс 

«Ҽдебиетшілер» тобы: Ҿлеңнің идеясын ашу,  ҿлең қҧрылысына 

талдау жасау, кҿркемдеуіш қҧралдарды табу. 

«Астрономдар» тобы: Ҿлеңдегі табиғат қҧбылыстарына сипаттама 

беру. 

«Музыканттар» тобы: Ҿлеңнің ҽні жҽне оны орындаған адамдар 

туралы мҽлімет жинау.  

Мҧғалім: Абайдың  «Желсіз тҥнде жарық ай» ҿлеңін оқығанда жазғы 

тамаша  

табиғатты кҿз алдымызға келтіреміз (елестетеміз). Бҧл ҿленде Абай 

нені айқын ҿрнектеп бейнелеген? Ҽрине, қҧпия мен жҧмбақ сырға 

толы тамаша табиғат! Желсіз тынық жылы тҥн. Айнала жым-жырт. 

Аспанда толықсып толған ай сҽулесін шашып, бҥкіл  далаға нҧрын 

тҿгіп тҧр. Су бетіндегі айдың сҽулесі ҿзен бетін кҿгілдір-сары  алтын 

тҥске бҿлеп, діріл қағады. 

Ағаш жапырағы ҿздерімен-ҿздері сыбдырласып, тҥннің 

тыныштығына қҧлақ салғандай. Жер беті ерекше сҧлулыққа 

бҿленгендей. 

Ақынның  «Желсіз тҥнде жарық ай» ҿлеңінде ғажайып сырлы ҥн ғана 

емес,  

тҥрлі-тҥсті бояулардан жасалған келісті бір дҥниені жанымызбен 

сезіп, кҿзімізбен кҿргендей боламыз. 

V. Суретті диктант: 

Керекті сҿздер: 

Jelsiz tün, jarıq ay, ädemi tabïğat, sulwlıq, tün, özen, jumbaq sır, qalıñ ağaş. 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Сабақты қорыту:  «Аңыз адам» ҽдісі.  (Абай қҧнанбаевтың 

ерекшеліктерін айта отырып сабақты қорытындылау) 

VІІ. Кері байланыс «Бес саусақ» ҽдісі 

VІІІ. Ҥйге тапсырма: Ҿлең желісі бойынша «Табиғаттың тылсым 

сырлары» тақырыбында эссе жазып келу.   

 

«Сабақ беру – ҥйреншікті жай шеберлік емес, ол ҥнемі жаңаны 

табатын ҿнер» - деп Ж. Аймауытов айтақандай, ҽр ҧстаз ҽрқашан 

сабағын қызықты етіп, тҥрлендіріп ҿткізуі керек.  Осы арқылы 

мҧғалімнің шығармашылығы дами отырып, оқу ҥрдісінің сапалылығы 

артады жҽне оқушы мен мҧғалім арасындағы қарым-қатынас стилі 

ҿзгереді, жаңа сатыға кҿтеріледі. Бала шығармашылығы мен мҧғалім 

шығармашылығы  ҧласып, екеуінің арасында тҧтастық пайда болады.  

 

 

        «Қазақ тілі» мен «Қазақ әдебиеті» пәні сабақтарында 

графикалық органайзерлер арқылы оқушылардың зерттеу 

дағдыларын дамыту 

Сансызбаева Ранай Бисенбаевна 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі 

«Қырғауылды ауылындағы қазақ орта  мектебі МДШО» КММ 

Алматы облысы, Қарасай ауданы (Қазақстан) 
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 «Әдістің жақсысы немесе жаманы, ескісі не жаңасы болмайды, 

әдістің тек тиімдісі  не тиімсізі болады»     

А. Байтҧрсынҧлы 

             

   Бҥгінгі таңда оқушыға сапалы білім беру басты назарға ие болып 

отыр. Ал сапалы білім беру ҥшін, ҽрине, ҽдіс-тҽсілге бай мҧғалім 

қажет. Жаңартылған білім бағдарламасы жасалып, кҿптеген ҧстаздар 

біліктілігін арттырып,  заманға лайықты сабақтар ҿткізіп жатыр. 

Данышпан А. Эйнштейн «Мен еш уақытта ҿз оқушыларыма еш нҽрсе 

ҥйретпеймін, тек қана олардың оқуы ҥшін жағдай жаратамын» десе, 

бҥгінгі білім бағдарламасында да мҧғалім бағыт беруші,  нҧсқаушы  

болып отыр. Білім беру барысында біз  уақытқа тҽуелдіміз.  Уақытты 

ҥнемдеудің бірден-бір жолы - графикалық органайзерлерді қолдану 

болып табылады. Графикалық органайзер сҿзінің мағынасына 

ҥңілетін болсақ, графика-жазу,ал органайзер кҥнтізбе немесе жинақ 

сҿзімен мағыналас.  

 Графикалық органайзерлер – кҿрнекілік, коммуникативтік 

жҽне танымдық 

функцияларды орындайтын дидактикалық қҧрал. Білім, ҧғым, ой, идея 

немесе кҿзқарасты білдіру ҥшін визуалды таңбалар қолданылады. 

Мҧндағы басты мақсат оқу мен оқытуды жеңілдету мақсатында 

визуалды кҿмек ҧсыну. 

 Қазіргі кезде «Қазақ тілі» мен «Қазақ ҽдебиеті» пҽні 

сабақтарында графикалық органайзерлердің бірнеше тҥрлері 

қолданылып келеді. Мысалы, «Дара диаграмма», «Қос диаграмма», 

«Торлы диаграмма», «Венн даграммасы», «Хикая картасы», «Уақыт 

тізбегі», «Оқиға тауы», «Себеп-салдар диаграммасы» (балық 

қаңқасы), «Эмоция кестесі», «Сҿздік кестесі», т. б.  

 Енді осылардың кейбіеулеріне жеке-жеке тоқтап ҿтеміз. Мен 

қазақ тілі мен ҽдебиеті сабақтарында ҿз іс-тҽжірибемде «Дара 

диаграмма», «Қос диаграмма», «Торлы диаграмма», «Венн 

даграммасы», «Хикая картасы» сияқты графикалық органайзерлерді 

жиі қолданамын. Себебі мҧнда кҿркем мҽтінді талдау, оқушылардың 

зерттеушілік қабілеттерін дамытуға кҿптеген мҥмкіндіктер береді. 

 Мысалы, «Дара диаграмма» ҽдісін кҿркем мҽтінді талдаудың 

алғашқы сабағында қолданамын. 

 

М. Шаханов. «Нарынқҧм зауалы» балладасы 

Дара диаграмма  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дара диаграмма» арқылы оқушылардың кҿркем мҽтінді білу, 

тҥсіну деңгейлері қалыптасады. Мҽтін мазмҧнын, кейіпкерлерін біліп, 

ондағы автор идеясы мен балладаның не туралы екенін тҥсінгеннен 

кейін сабақ мақсаты одан ҽрі тереңдей тҥседі. Ол ҥшін біз келесі 

сабақта «Қос диаграмма» ҽдісін қолданамыз. 

Қос диаграмма 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            «Қос диаграмма» ҽдісі арқылы оқушылардың талдау, қолдану 

дағдылары қалыптасады. Себебі мҧнда оқушылар ҿтіліп жатқан 

тақырыпты біліп, тҥсініп қана қоймай, оны ҧқсас басқа 

шығармалармен салыстырады, талдайды. Немесе зерттей бастайды. 

Балладаның тақырыбы 

мен идеясы,  оқиға 

желісі, кейіпкерлері 

 

М. Шаханов. 

«Нарынқҧм 

зауалы» 

балладасы 

 

  
 

М. 

Жҧмабаев. 

«Батыр 

Баян» 

поэмасы 
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Одан ҽрі оқушылар «Торлы диаграмма» ҽдісі арқылы ҿтіліп жатқан 

тақырыпты тереңдей зерттейді.  

Торлы диаграмма 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Бҧл ҽдісте оқушылардың кҿркем шығарманы бағалау арқылы зерттеу 

дағдылары дами тҥседі. Диаграммалардың бҧдан басқа да бірнеше 

тҥрлері бар. Диаграммада талдау мен салыстыру ыңғайлы болу ҥшін 

кестедегі мҽліметтердің кҿрнекі графиктік тҥрде берілуі қажет. 

Графикалық органайзерлер оқушылардың зерттеу дағдыларын 

қалыптастыруда ерекше рол атқарады. Графикалық органайзерлердің 

кҿптеген тҥрлері бар. Оларды ҽр мҧғалім ҿз қалауы бойынша 

тҥрлендіріп қолдануына болады.  

 Оқушыларды ізденушілікке баулу, оған ғылыми зерттеу 

дағдысы мен білігін игерту бҥгінгі білім беру саласының мағызды 

мҽселесі болып саналады. Ғылыми зерттеу дегеніміз ғылыми ҽдіс-

тҽсілдерді қолдана отырып, белгілі бір обьект жҿнінде жаңа білім 

қалыптастырумен аяқталатын жҥйелі жҽне арнайы мақсатқа кҿзделген 

обьектілермен танысу. Мектеп оқушыларын зерттеу жҧмыстарына 

баулуда графикалық органайзерлердің алатын орны ерекше. 

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер; 

1.Оқытудағы интербелсенді  ҽдіс-тҽсілдер 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҦ Астана 2014ж. 

2.  «Тҽжірибедегі рефлексия» Ҥлестірме материалдар 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҦ Астана. 

3. Мҧғалімнің кҽсіби дамуы – білім беру жҥйесін дамытудың 

негізі  

Ҽдістемелік қҧрал. Қаскелең  қаласы, 2015ж. 

4. Жаңартылған білім беру бағдарламасы: жетістіктері, 

қиындықтары мен мҥмкіндіктері 

 Ҽдістемелік қҧрал.   Қаскелең қаласы. 2018ж. 

5.Жаңартылған білім беру Бағдарламасы негізінде қазақ тілі 

мен ҽдебиеті пҽндерін тиімді жоспарлау     Ҽдістемелік қҧрал.  

Алматы 2019ж. 

 

 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДЫҢ БІЛІМ САПАСЫН ДАМЫТУ 

ЖОЛДАРЫ 
 

Садуакасова Гульнар Бактияровна 

«№16 ЖОББМ» КММ директордың  

оқу-тҽрбие ісі жҿніндегі орынбасары 

Сҽтбаев қаласы 

 

 

  «Білім алу – батылдық,  

оны толықтыру – даналық, 

                                                                         ал шебер қолдана 

білу – ҿнер».   

 

    Бҥгінгі таңда адамның қоғамдағы орны, оның ҽлеуметтік 

жҽне рухани кҿзқарасы жаңа талаптарға сай жеке тҧлғаны 

тарқа

ту  

М. Шахановтың «Нарынқҧм 

зауалы» балладасындағы негізгі 

идея 

тарқат

у 

тарқат

у 

Қазіргі 

заманмен 

салыстыру 

Ӛзіндік пікірі 
тарқату 

тарқату 

тарқа

ту 

Бӛлім: 

Әке ҥкімі 
 

Бӛлім: 

Махамбеттің соңғы 
сӛзі 
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қоғамға жаңаша даярлауда, оның жалпы білімдік жҽне 

кҽсіпке даярлығын дҧрыс жолға қоя білуінде. Осыған орай 

білім берудің тҧтас жҥйесін қҧру негізгі мҽселелердің бірі 

болып, ҥздіксіз тҽлім тҽрбиеден, яғни отбасынан бастап, 

қоғам сҧранысын ҿтей алатын жеке тҧлғаны қалыптастыру 

болып табылады. 

     Ал оқушылардың бойындағы білім негіздері бастауыш 

мектептен бастау алатыны тҥсінікті. Соңғы жылдары білім 

беру туралы кҿбірек сҿз қозғалып жҥр. Сондықтан мҽселені 

бҧл тҧрғыдан алғанда, бастауыш мектепте сапалы білім 

беру шешуші рҿлдердің бірін атқаратыны даусыз. Бастауыш 

мектепте оқитын балалардың жасы тҿмен болғанына қарап, 

оларға білім беру де жеңіл болады деген тҥсініктен аулақ 

болу керек. 

     Бастауыш сыныптан бастап мҧғалім оқушының бойына 

ҽлеуметтік ортаға бейімделуіне, алған білімін практикалық 

жағдайда тиімді пайдалана алатындай негізгі 

қҧзыреттіліктерді сіңіру керек. 

    Оқушы осы аталған негізгі қҧзыреттіліктермен қатар 

пҽндік қҧзыреттіліктерді /ҽр пҽннің мазмҧны арқылы/ 

меңгеруі тиіс. 

    Оқушылардың сапалы білім алуына, ҿзгермелі ортаға тез 

бейімделе отырып, ҿзіндік кҿзқарасын қалыптастыруға 

жҽне ҿмірде аяғын нық басып, алдына мақсат қойып, оны 

шешуге мҥмкіндігі бар тҧлғаны дамытуға жағдай туғызу 

басты міндет деп тҥсінемін. «Мектеп – қазыналар қоймасы, 

олардың қоймада болуына мҧғалім жауап береді. Қоймаға 

кірген оқушы ҿз қалтасын қазынамен ҿзі толтырады, 

мҧғалім оқушының қалтасына қазынаны ҿзі тықпайды жҽне 

шекарашы рҿлінде болуы тиіс емес. Оқушының ҿзі сабақта 

қанша байлық алып кететінін, қанша алатынын ҿзі шешеді 

жҽне қанша байлық алғанын ҿзі бағалайды» (Оскар 

Уайльд).[1] 

     Қазіргі заман ағымына байланысты оқушылардың 

білімге қызығуын арттыру ҥшін мҧғалімдерге жаңа 

талаптар қойылуда. Сол себепті оқытудың ҽр тҥрлі 

технологиялары жасалып, мектеп тҽжірибесіне енгізілуде. 

Жан-жақты ізденістің нҽтижесінде білім беру саласында 

жаңа педагогикалық технологиялардың саныда, сапасы да 

ҿсіп келеді. Технология – белгілі бір істегі адамның ҽдісі, 

шеберлігі. Осы шеберлік арқылы мҧғалімнің ҿз сабағын 

оқушыға жоғары сатыда жеткізуіне мҥмкіндік береді. 

Мҧғалім ҥнемі шығармашылықпен, ізденіспен жҧмыс жасап 

отырса жаңашылдыққа жақын болғаны. Ҿзгелердің ҥлгісін 

ҿз ісінде пайдалана білсе, оған ҿзіндік қолтаңбасын қосып 

отырса – оқушы тҽрбиелеу мен білім берудегі жетістігі сол 

болмақ. Қазіргі педагогикалық ҽдебиеттерден 50-ден астам 

оқыту технологиялары қолданысқа енгізілгені белгілі болып 

отыр. Қазақстан ҿз тҽуелсіздігін алып, жаңаша қҧрылымы 

бар демократиялық қоғам қҧруға кіріскеніне біршама уақыт 

ҿтті. Еліміздің болашағын жасайтын жастар білімімен қатар 

шығармашылық қасиеті жоғары, ҿзіндік кҿзқарасы бар, елге 

тҧлға болатын азаматтар болуы керек. Ал ол азаматтарды 

оқытып, тҽрбиелеп шығаратын негізгі орта – мектеп. 

Сондықтан қазіргі мектеп ішінара қайта қҧруларға  жол 

бері, кҿп істерде оң ҿзгерістерге қол жеткізуде. 

Бастауыштың мҧғалімдерінің міндеті – мҽдениетті тҥрде 

білімді, іскер, жеке тҧлғаны дамыту, ҧлтымыздың рухын 

кҿтеру, осы мақсатқа жететіндей тиімді жол іздеу.  

     Бастауышта білімді меңгертудегі іс-тәжірибем. 
Мектептің бастауыш сатысында оқу-тҽрбие ҥрдісін 

оқушылардың ҿзара іс-ҽрекетімен мҧғалім мен оқушының 

ҿзара қарым-қатынасын дҧрыс ҧйымдастыру арқылы 
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оқушының ойлау белсенділігін арттыруға, сабақта 

интерактивті ҽдісті тиімді пайдалануға болады. Мҧнда 

негізгі жҽне жетекші ҥрдіс -  іс-ҽрекетті оқытуды 

ҧйымдастыру.  Бҧл технологияның ерекшелігі 

оқушылардың ҿздері ақпараттар жинап, ҿздері жаңалық 

ашуға ҧмтылып, ізденіп жауабын тауып, ҿзінің кҿзқарасын 

логикалық тҥрде дҽлелдейді. Ол ҿз пікірін бір-біріне топта, 

сынып алдында айта алады. Мҧнда жеке тҧлғаның рухын 

тҽрбиелеуге, адамның адамгершілік болмысын 

қалыптастыруға басты назар аударылуы тиіс. Білім 

мазмҧнын меңгеруде оқушылардың жаңа процессуальдық 

біліктілігіне, ақпаратты алдын ала болжау қабілеттерін жҽне 

қойылған міндетте шығармашылықпен дамытуға кҿңіл 

бҿлінеді. Ҽрбір сабақта оқушылардың оқу біліктілігімен 

қатар ойлауы, іс-ҽрекеті, ҿзара қарым-қатынасы жҽне ҿзінің 

сана-сезімі дамып, қарапайым ойлау операциялары (анализ, 

синтез, салыстыру, сҧрыптау) жҽне шығармашылық іс-

ҽрекеті қалыптасады. Қай салада болмасын, ондағы 

жҧмыстың нҽтижесі сапасымен ҿлшенеді. Мектептегі сан-

саналы жҧмыстың қҧйылатын арнасы да білімнің сапасында 

болатыны даусыз. Білім қоғамды тҧрақтандыратын, рухани 

мҧраны сақтайтын, ҧрпақты ҧрпаққа сабақтастыратын 

қҧрал. 

      Біздің басты мақсатымыз – білім сапасы. Білімнің 

сапалы болуы тікелей мҧғалімге, оның білім дҽрежесі мен 

іздену шеберлігіне байланысты. Мҧғалім – тікелей оқыту 

мен тҽрбиелеу ҥрдісіне жаңалықты енгізуші, оқушымен 

бірлесе жҧмыс істейтін белсенді ҽрекет иесі. Сондықтан да, 

ол мектепке жаңалық енгізуде шешуші рҿл атқарады. 

Мектептегі оқу жҧмысының сапасы мҧғалімнің 

оқушылардың оқу ҽрекетін дҧрыс ҧйымдастыра білуіне, 

оның тиімділігін мейлінше жетілдіре білуіне байланысты 

болады. Оқушылар ҽрекетінің ең басты жҽне жетекші тҥрі 

оқу. Ғалым педагог Л.В.Занков: «Оқыту – оқушының 

рухани дамуын қамтамасыз етуі қажет»,- дейді. [2]       

     Ҿзім қызмет жасайтын мектепте бірнеше бастауыш 

сыныптардың сабақтарына қатыстым. Ҽр мҧғалімнің оқыту 

ҥрдісінде қолданатын ҽдіс-тҽсілдер мен ҧйымдастыру 

формасын, оқу ресурстарын пайдаланауын жҽне 

оқушылардың іс-ҽрекеттерін бақыладым.  Сабақтарда 

диалогтік ҽдіс оқушылардың тілін, сҿйлеу қабілетін 

дамытып, ҿз ойын ашық жеткізуге кҿп кҿмегін 

тигізетіндігін байқадым. Мҽтінмен жҧмыс кезінде 

оқушылар сҧрақ қоя отырып, сыни тҧрғыдан ойланып 

жауап берді. Балаларға ашық сҧрақтар қою олардың 

ойланып, толық жауап беруіне кҿп кҿмегін тигізді. 

Оқушылардың білмей қалған сҧрақтарына қайта бағыттау 

арқылы дҧрыс жауапқа қол жеткізуге болады екен жҽне 

«ЖИГСО-2» мҽтінмен жҧмыс ҽдісінде зерттеу тиімді болды. 

Онда тҿраға, таймгипер, хатшы, баяндамашы ҽрбір топта 

жҧмыс жасады. Бірінші топ арыстан мен тышқанның 

пайдасын, ҿміршеңдігін, дҥниетанымдық, мҽдениетін, 

ерекшелігін айтса, екінші топ оны жоққа шығарып, оның 

экологияға тигізетін зиянын айтып, ҥшінші топ зерттеуші 

екі жақты мҽмілеге келтірді. Табиғаттағы тіршілік иелері 

бір-бірімен тығыз байланыста, бірі жоғалса екіншісі 

жоғалатынын тҥсіндірді.  
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Сонымен қатар ҽр сыныптың математика, жаратылыстану, 

дҥниетану сабақтарына да қатыстым. Осындай бірнеше 

сабақтардың куҽгері болып, мынадай ой тҥйдім. Егер сабақ 

барысында мҧғалімдер ҽртҥлі ҽдіс-тҽсілдерді  пайдаланып, 

сабақтарын тҥрлендіріп отырса бастауыш сынып 

оқушыларының қызығушылықтары артып, олардың 

дамуына септігін тигізеді. Жҽнеде мектеп мҧғалімдер ҿз 

тҽжірибелерімен бҿлісіп, жас мамандарға қолдау кҿрсетіп, 

олардың шыңдалуына кҿмек кҿрсетсе, нҧр ҥстіне нҧр 

болатынына сендім. 

             

       Ҿз сабақтарымда сыни тҧрғыдан ойлауын дамыту  

мақсатында «ЖИГСО-1» жҽне «Инсерт», «Венн 

диаграммасын», «Ортадағы қаламсап», «Ҽңгіме кестесі», 

«Ҥш қадамнан тҧратын сҧхбат» т.б. стратегияларды 

пайдаландым. Балалардың жас ерекшеліктеріне сай тҥрлі 

тапсырмалар жҽне мысалар бойынша сыни ойлауға 

сҧрақтар бердім. Мысал кейіпкерлері қандай іс атқармақшы 

болды? Олардың істері неліктен нҽтижесіз болды? Бҧдан 

қандай сабақ алуға болады? Деген сҧрақтар «Аққу, Шортан 

һҽм Шаянда» болса, «Ара мен Шыбында» автор осы мысал 

бойынша не айтқысы келді? Егер ҥйіңе қонақ келсе қалай 

қарсы аласың? Тазалық денсаулық кепілі дегенді қалай 

тҥсінесің? Егер сен араның орнында болсаң не істер едің? 

Деген сыни сҧрақтар берілсе, «Арыстан мен Тышқан» 

мысалындағы арыстан мен тышқан ҽрекетінен адамның 

қандай қасиеттерін кҿрсетпек болды? Тышқан ҿлімнен 

қалай қҧтылды? Ол уҽдесін қалай орындады? Сҧрақтарына 

жауап берсе, «Араша» мысалында сіздер осы мысалдың 

авторы болсаңыздар не істер едіңіздер? Мысалды қалай 

аяқтар едіңіз? «араша» мысалынан қандай мінезді ҥлгі етіп 

алар едіңіз деген сҧрақтар оқушыларды сыни ойлантты. 

Топтық жҧмыс кезінде топ лидерін анықтап, оған ҿз тобын 

бағалап отыруды тапсыру арқылы, балалар ҿздерінің қандай 

деңгейде екенін анықтауына мҥмкіндік туды. Ҿз 

сабақтарымда қолдануда куҽ болып ҧғынғаным: оқушыда 

ешқандай бос уақыт болмағанын жҽне тыңдалмайтын 

оқушы болмады. Сонымен қатар, оқушыда жауапкершілік, 

еркіндік, сыйластық, ҿзіндік кҿзқарас қалыптасады.  

       Сабақтарға ғана қатысып қоймай, мектебіміздегі 

бастауыш сынып ҧстаздар арасында бір-бірімен тҽжірибе 

алмасып, білім сапасын дамыту қолға алынды. 

Мҧғалімдерге семинар, коучингтер ҿткізілді. Мектебіміздегі 

бастауыш сыныптардың білім сапасын кҿтеруге жҧмыстар 



232 
 

жасалды. Осы еңбектердің нҽтижесінде тҿмендегідей 

кҿрсеткіштерге ие болдық. 

 Бастауыш сыныптың 3 жылдық білім сапасының 

кҿрсеткіші 

 
       

Оқыту ҽдіс-тҽсілдерін сапалы таңдап алып, дҧрыс 

пайдалана білсек,  табысқа жетуге негіз жасап, сабақтың 

тиімділігі мен сапасын барынша арттырары сҿзсіз. 

Оқушыларға терең білім беру ҥшін жаңа технологияларды 

қолдана отырып тҿмендегідей қағидаларды есте сақтаған 

жҿн деп ойлаймын. 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

    

 

      Бастауыш сыныпта сапалы білім алған оқушы білім берудің келесі 

сатысына кҿтерілген кезде ешқандай бҿгетсіз бейімделеді. Педагогика 

ғылымы еш нҽрсеге бейімі жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп 

дҽлелдейді. Сол себепті, балалардың қабілетін кеңінен ҿрістете 

дамытуға тек мектеп қана мақсатты тҥрде ықпал ете алады. 

     Қорытындылай келе бҧрынғы оқушы тек тыңдаушы, орындаушы 

болса, ал қазіргі оқушы – ҿздігінен білім іздейтін жеке тҧлға 

екендігіне ерекше мҽн беруіміз керек. Оқытушының педагогикалық 

шеберлігінің негізі ҿлшемдерінің бірі – оқушы ҿзіндік танымдық 

жҧмысын ҧйымдастыру, ал, екіншісі – оқушының ҿздігінен оқып, ой 

ҿрісін тереңдетуге баулу ғылыми ізденіске жетелеу. Сондықтан, 

мҧғалімнің ең басты міндеті – рухани бай, жан-жақты дамыған дарын 

тҧлға қалыптастыру. Осы аталған ҿлшемдерді жҥзеге асыруда 

бастауыш сыныпта ҽдіс-тҽсілдерді тиімді пайдаланудың маңызы зор.  

    Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман талабына 

сай, ҽр мҧғалім, ҿз білімін жетілдіріп, ескі бір сарынды сабақтардан 

гҿрі, жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды ҿз 

сабақтарында кҥнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да, мҽнді, 

қонымды, тиімді болары сҿзсіз. Бҧл жҿнінде Қазақстан Республикасы 

«Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жҥйесінің басты 

міндеттерінің бірі-оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу» деп атап кҿрсеткен технологияларын енгізу, білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу» деп атап кҿрсеткен. [3] 

      Менің ҧстаз ретінде, еліміздің ҧлтжанды азаматшасы ретінде, 

арманым еліміздің ҽрбір азаматы терең білімді, интеллектуалды, 
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заманауи техникаларды еркін меңгере алатын, ҽрқайсысы еліміздің 

дамуына ҿз ҥлесін қоса алатын болса деймін. Мҧғалімдердің кҽсіптік 

шеберлігін жетілдіре отырып, иновациялық ҽдістерді қолданып, 

оқушыларға сапалы да терең білім беру арқылы оқу тҽрбие ҥрдісінде 

жоғары нҽтижеге жету, біздің міндетіміз. 
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Краеведение как средство патриотического воспитания 

молодежи. 

 

Пигалева Н.В.                   

Учитель истории и географии 

КГУ ОШ №29,г. Алматы 

 

Меняются времена, эпохи, люди…Но вечным остается 

стремление человека к добру, любви, свету, красоте, истине. 

Самое большое счастье – вырастить здоровое и 

высоконравственное поколение.Именно молодое поколение 

будет определять будущее нашей республики в XXI веке. 

Именно молодое поколение будет определять будущее 

нашей республики в XXI веке. И не случайноПрезидент 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаев подчеркивает 

важность патриотического воспитания молодежи. В своѐм 

ежегодном Послании народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан-2050» - новый политический курс 

состоявшегося государства» отметил: «что новый 

казахстанский патриотизм – основа успеха нашего 

многонационального и многоконфессионального 

общества. Наша главная цель в данном направлении 

проста и понятна: мы должны сохранить и укрепить 

общественное согласие. Это – непреложное условие 

нашего существования как государства, как общества как 

нации. 

Фундамент казахстанского патриотизма – это 

равноправие всех граждан и их общая ответственность за 

честь Родины» [1] 

Глава государства считает, что такие ценности, как 

патриотизм, нормы морали и нравственности, 

межнациональное согласие и толерантность, физическое и 

духовное развитие, законопослушание должны прививаться 

во всех учебных заведениях. Обретение Казахстаном 

государственного суверенитета поставило перед обществом 

задачу воспитания патриотизма у подрастающего 

поколения. Ведь патриотизм не заложен в генах, это не 

наследственное, а социальное качество, которое 

формируется всей окружающей действительностью. Это 

одно из наиболее глубоких человеческих чувств, 

являющихся духовным фундаментом общественного и 

государственного развития, опорой жизнестойкости страны 

и залогом ее конкурентоспособности в современном мире. 

Для нашего многонационального государства идея 

патриотизма особенно важна, она объединяет людей, 

помогает строить единую, устремленную в будущее страну. 

Важную роль в воспитании патриотизма, формирования 

толерантности играет историческое и политическое 

образование. 
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В условиях современного общества проблема 

формирования патриотизма приобретает особую 

актуальность. При всех своих позитивных последствиях 

всеобщая глобализация, характеризующаяся не только 

интеграцией экономик и активизацией миграционных 

процессов, но и широким культурным 

взаимопроникновением, ведет к рационализации 

общественных отношений, девальвации духовных 

ценностей, забвению сложившихся веками культурных 

традиций, размыванию и даже утрате культурной 

уникальности народов, сужению сферы применения 

этнических языков.А это, в свою очередь, ведет к кризису 

гражданской идентичности, когда человек начинает 

утверждаться в убеждении, что родина, патриотизм – это 

понятия устаревшие, сегодня важнее ощущать себя 

гражданином мира. 

Важная роль в формировании патриотизма отводится 

образовательной и духовной сфере, что еще раз 

подтвердила принятая Государственная программа 

развития образования в РК. В программе отмечено, что 

одной из важнейших задач модернизации системы 

образования является формирование интеллектуальной 

нации, представители которой обладают не только 

конкурентоспособными знаниями, креативным 

мышлением, но и высокими гражданскими и 

нравственными принципами, чувством патриотизма и 

социальной ответственности [2]. Проводниками этой 

государственной политики являются учебные 

заведения.Наша главная цель подготовка 

квалифицированного, компетентного и ответственного 

работника, конкурентоспособного на рынке труда, 

способного к эффективной работе по специальности в 

рыночных условиях на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. Сегодня 

учебные учреждения не только являются 

образовательными, но и проводник идей казахстанского 

патриотизма на основе общественного согласия и 

толерантности. Научная, образовательная, воспитательная 

деятельность учебных заведений ориентирована на 

формирование мультикультурной личности с четкой 

гражданской позицией, основанной на уважении к правам 

человека и основным свободам, осознании прав и 

обязанностей человека, норм поведения и ценностей, 

этических и моральных норм внутри сообщества. 

Патриотическое воспитание начинается с раннего 

возраста, с первых вводных уроков дошкольного 

образования, где раскрываются понятия «Родина», 

«национальное единство», «роль Первого Президента». 

Поэтапно формируются мировоззрение и гражданское 

сознание студентов через такие дисциплины, как история 

Казахстана, казахский язык и литература,  культурологию,  

политологию. 

Есть мнение, что если патриотизм нужно воспитывать, то 

это уже не патриотизм. Но я все-таки остановилась на 

утверждении,  что как и всякое социальное явление 

патриотизм подлежит воспитанию, и значит, встает 

вопрос: в каком направлении нам нужно двигаться? 

Отработан механизм их воплощения, разработаны схемы 

деятельности. Но требования времени заставляют искать 

новые  подходы  в развитии   патриотического воспитания, 

совершенствовать  собственное методическое творчество. 

На мой взгляд,  мощным средством воспитания будущего 
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гражданина — патриота является   краеведение. 

Краеведение — это всестороннее изучения какой-либо 

территории, проводимое на научной основе. Объектами 

его изучения являются социально-экономическое, 

политическое, историческое и культурное развитие села, 

города, района, края. Краеведческая деятельность 

позволяет школьникам познакомиться со своим краем, 

познать патриотические, духовно-нравственные традиции 

народа. А это и есть истоки и основа патриотического 

воспитания. Я считаю, что патриотическое воспитание 

должно быть плановым, системным, постоянным и одним 

из приоритетных направлений в области его воспитания 

является организация краеведческой работы. Дети должны 

знать, что Отечество-это «земля отцов». 

В процессе краеведческой работы ставятся  определенные 

образовательные и воспитательные задачи: 

-изучение истории родного  края, обычаев и традиций 

казахского народа; 

- развитие познавательной, творческой деятельности; 

-обучение ведению посильной исследовательской работы, 

сбору  материалов, классификации, сопоставлению их; 

-обучение умению использовать различные источники 

краеведческой информации и научно -  вспомогательных 

материалов; 

-приобщение к миру прекрасного, формирование  чувств 

патриотизма и уважения к народу, к его обычаям, 

традициям; 

- воспитание духовности, нравственности. 

Педагог по-своему выбору может использовать местный 

материал, придавая ему соответствующую поставленным 

целям форму. Организуя данную работу, я использую 

следующие этапы деятельности. 

 Первый этап – подготовительный. На этом этапе моя 

задача состоит в том, чтобы заинтересовать ученика и 

познакомить его с историей родного края. Если я хочу 

просто заинтересовать ученика, то расскажу ему или 

попрошу его подготовить для занятия сообщение об 

исторической личности, связанной с нашим краем  

привлечь его внимание - организую экскурсию по 

историческим местам области, посещение историко-

краеведческих  музеев, музейного комплекса  

  Второй этап – привлечение студентов к поисковой и 

исследовательской деятельности по истории родного края. 

 Суть поискового метода заключается в том, что, педагог 

организуя творческую познавательную деятельность 

учеников, побуждает их находить источники новой, не 

сообщавшейся им ранее, информации, самостоятельно 

изучать ее и получать на этой основе достоверные знания, 

приобретать ценные познавательные умения и навыки. 

Основные формы поисковой деятельности: 

1. Работа с архивными документами.  

2. Чтение (анализ) художественных произведений, 

публицистики по изучаемому вопросу.  

З. Работа с периодической печатью, сбор газетных, 

журнальных статей об интересных людях и событиях села. 

4. Встречи с участниками и очевидцами исторических 

событий, запись их воспоминаний. 

5. Посещение района исследования, изучение данного 

вопроса на месте и других исторических объектов. 

6. Консультации с работниками библиотек, архивов, 

музеев и т.д. 

7.Использованием ИКТ и  Интернет – технологий. 

 Основные направления исследовательской работы: 

1. История городов и сел родного края  
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2. История предприятий нашей области  

3. Историческая палитра 

4.История семьи в судьбе страны 

5. Знаменитые земляки.  

Хотя результаты патриотического воспитания покажет 

жизнь, первые выводы можно сделать уже сегодня. И 

главный результат на сегодняшний день – это интерес 

детей к краеведению, к изучению истории родного края. 

Для занятий краеведением не нужно больших затрат, не 

нужно длительных поездок и дорогостоящего 

оборудования. Достаточно, внимательнее присмотреться к 

людям, живущим вокруг тебя, покопаться в подшивках 

старых газет, совершить небольшую пешую экспедицию 

по родному краю. И тогда малая родина откроет тебе 

массу своих тайн, массу таких факторов, которые вызовут 

любовь и уважение к родной земле, гордость за ее историю 

и культуру. И тогда станет ясно, что без твоей малой 

родины история Родины была бы не полной. 
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ҚАЗАҚ  ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ  САБАҚТАРЫНДА 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА ҤЙРЕТУ 

 

Мурзагалиева Рита Рахымовна 

Ақтӛбе қаласы «№39 қазақ орта жалпы 

 білім беру мектебі» КММ 

 қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

 

Тҥйіндеме 

Мақалада орта мектепте балаларды шығармашылыққа ҥйрету 

жолдары туралы баяндалады. Қазақ тілі мен ҽдебиет сабағында 

балаларды шығармашылыққа ҥйретудің бір тҥрі – эссе жазудың қыр-

сыры баяндалып, оның анықтамасы, жазылу ережелері, жақсы эссе 

жазудың жолдары жанжақты тҥсіндіреді.  

Тірек сҿздер: Шығармашылыққа ҥйрету, эссе, қазақ тілі, ҽдебиет, 

ҽдістҽсілдер.   

Бір істі жоспарсыз, бағдарламасыз жасау ҿте қиын. Барлық істердегі 

секілді қазақ тілі сабақтары ҥшін де алдын ала дайындық жасалуы 

керек. Ҽр білім саласының ҿзіне тҽн  ҽдіс-тҽсілдері бар. Ҽдіс-

тҽсілдерді таңдау мҧғалімнің сабақты ҧйымдастыруда жҥргізетін 

маңызды іс-ҽрекеттерінің бірі.  Мақсатқа жетудің ең оңай жолы – 

тиімді ҽдіс жҽне ҽдістемелерді қолдану. Дҧрыс белгіленген ҽдіс-

тҽсілдер қолданылып ҥйымдастырылған сабақта мақсатқа жету 
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мҥмкіндігі кҿп болады Бір тақырыпты балаларға жеткізу оңай емес,  

алдын-ала жоспар қҧрып, ҽдіс-тҽсілдерін белгілеп алу  арқылы 

сабақты сапалы ҿткізуге болады. Қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽндері жан-

жақты мҽселелерді қамтиды, сондықтан сабақта бірнеше ҽдіс-

тҽсілдерді қолдану қажеттілігі туындайды. Қолданылатын ҽдіс жҽне 

ҽдістеме оқушылардың талдау жҽне қорытындылау қабілеттерін 

дамытатындай жҽне алған білімдерінің есте сақталуын қамтамасыз 

ететіндей таңдалуының маңызы зор. Тақырыптардың берілуі 

қарапайымнан кҥрделіге, белгіліден белгісізге, жеңілден қиынға қарай 

ҧйымдастырылуы керек. Кітаптардан пайдалану жҽне тақырыпқа 

байланысты ҽдебиеттерді қолдану дағдысын қалыптастырудың да 

маңызы ерекше. Кітап оқуға қызығушылықтарын арттыру, ҽр кезеңде 

оқушылардың деңгейіне сай кітап оқу, талдау жҽне достарына таныту 

дағдысын қалыптастыру керек. Заманауи техникалық қҧрал-

жабдықтарды қолдануға баулу да маңызды.   

Қазақ тілінің грамматикасына, тілдік ережелерді сақтау дағдысын 

қалыптастыру ҽдісі де сабақтың сапасын арттыруға кҿмектеседі.   

Кҿрнекіліктер дайындау, тақырыпқа байланысты зерттеу 

ҧйымдастыру, ғибратты ҽңгімелер оқу, ҽңгімені рҿлдерге бҿліп оқу, 

пікір-талас, сҧрақ-жауап, топтарға бҿліп пікір-талас, шеңбер, миға 

шабуыл, проблема шешу, тҽжірибе, театрландырылған қойылым 

секілді ҽдіс-тҽсілдерді сабақтарда пайдалану жақсы нҽтижеге жетуге 

кҿмектеседі.  Оқушылар ҿздері зерттеу арқылы ҥйрену ҽдісінде 

оқушы іс-ҽрекеті басым болады. Мҧғалім бҧл жерде жол кҿрсетуші, ал 

оқушы білімді пікір - талас барысында  бір нҽтижеге келіп, 

қорытынды шығару арқылы ҥйренеді. Бҧл ҽдістің тиімді жақтары 

мыналар: оқушы қызығушылығын арттырады; мҽселені оқушының 

ҿзіне шешкізу мҥмкіндігі бар; мҽліметті тікелей оқушы ҿзі меңгеру 

арқылы білімге қол жеткізеді. Бҧл ҽдісте оқушы білім алуға ҿздері 

тікелей қатысытындықтан алынған білімнің ҧзақ уақыт есте сақталып 

қалуына мҥмкіндік береді.   

Оқушыларға жаңа білім кҿзін ҿздері ашқандай ҽсер туғызатындықтан, 

сабаққа деген қызығушылықтары артады, білім алуға деген 

ҧмтылушылықтары жоғары болады.   

Қазақ тілі мен ҽдебиеті сабақтарында жақсы нҽтижеге жеткізетін 

ҽдістің бірі – оқушылар ҿздері зерттеу жҥргізу арқылы ҥйрену.  

Мҧғалім бҧл жерде де жол кҿрсетуші, оқушы зерттеуші болады. 

Мҧғалім оқушыға тақырыпқа байланысты ҽдебиеттердің тізімін береді 

немесе танымал қайраткерлер, белгілі салада еңбегі сіңген тҧлғалар 

арқылы да зерттеу жҧмысын жҥргізуге болады.   

Осы жерде америкалық Бенжамин Блумның ойлап шығарған 

«саралапдеңгейлеу арқылы толық ҥйрену» деп аталатын ҽдіске де 

тоқтала кетуді жҿн кҿріп отырмыз. Бҧл  ҽдіс бойынша ҽртҥрлі іс-

шаралар арқылы оқушы оқуда ҥйретілген барлық нҽрсені ҥйрене 

алады. «Толық ҥйрену» бҥкіл оқушылардың білім берудің мақсаты 

белгілеген бҥкіл жаңа білім мен дағдыларды ҥйрене алады деген пікір 

негізіне сҥйенеді. Бҧл ҽдіс бойынша оқушыларға жоспарлы тҥрде, 

ҽрбір оқушының жеке ерекшеліктері ескеріле отырылып оқыту 

қызметі ҧсынылады. Ҥйренуде, білім алуда қиыншылықтарға 

кездескен оқушыларға сол жерде, сол уақытта  жҽрдем етіледі.   

«Толық ҥйрену» ҽдісінде оқушылардың ҥйрену деңгейлері ҿлшеніп, 

соған қарай іс-шаралар белгіленеді. Жағдай жасалып, ҧтымды орта 

ҧйымдастырылса барлық оқушы ҥйретілген білімді толық ҥйрене 

алады. Ҽр сынаптағы  білім мен дағдыны толық ҥйренгендер, аз 

ҥйренгендер, ҥйренбеген оқушылар анықталып, олардың ҥйрену 

деңгейлеріне қарай деңгейлі тапсырмалар дайындалуы керек.   

Ҽдебиеттің негізі – тіл. Қазақ тілі мен ҽдебиеті сабағын бір-бірімен 

тығыз байланыста ҧйымдастырудың маңызы зор.  Ҽдебиет тілдің сҿз 

байлығын қолдана отырып,  сезім, ойлау мен қиялдау арқылы 

эстетикалық білім мен тҽрбие беретін ҿнердің бір саласы. 

Шығармашылыққа ҥйрету сурет, музыка секілді басқа да ҿнер 

тҥрлерінде жҥзеге асады. Суретшінің шығармасы тҥстер, музыкант 

дыбыстар,  мҥсінші тас, топырақ  секілді ҽртҥрлі заттарды қолданып 

ҿз ҿнер туындыларын жасайды.  Барлық ҿнердің  ортақ тҧсы – 

жасалған ҿнер туындылары арқылы адамдардың сҧлулық, кҿркемдік 

сезімдерін оята білу қасиеті  болса керек. Қазақ тілі мен ҽдебиет 

сабағының бір мақсаты балаларды шығармашылықққа ҥйрету, 

сондықтан оқытушылардан ҽдебиет пҽні ҥлкен жауапкершілікті талап 

етеді. Қазақ тілі мен ҽдебиеті дҽрісінің бір мақсаты бір жҥйе ішінде, 

білгілі бір пікірді, ойды кҿркемдеп, ерекше сезім оятатындай 

жинақтап жазуды ҥйрету болып табылады Қазақ тілі мен ҽдебиет 

сабағында шығармашылыққа ҥйретудің бірнеше жолдары бар. 

Солардың кейбіреуі белгілі бір тақырыптарға эссе, шығарма жаздыру, 

ҿлең шығару, ҽңгіме жаздыру т.б.  
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Қазақ тілі мен ҽдебиет сабағында кез-келген тақырыпта 

шығармашылық жҧмыс жаздыруға болады. Шығармашылық 

жҧмыстың  кҿркем жҽне жақсы болуы ҥшін қолданылған білім сезім, 

ойлау жҽне қиял кҥшімен толықтырылуы керек. Кҿркем сҿйлеу жҽне 

кҿркем жазуға тырысу адамның сезімталдығын арттырып, ой-пікірін 

кеңейтеді.  Қазақ тілі мен ҽдебиет сабағында шығармашылыққа 

ҥйретуде кҿп қолданатын шығармашылық еңбек тҥрі-эссе жазу. 

Жақсы эссе  жазу ҥшін нені, қайда, қаншалықты жҽне қалай 

баяндаудың жолдары мен ережелерін білу керек. Жақсы эссе жазудың 

негізгі шарты –қай тілде жазғаныңа байланысты сол тілді, ҧтымды 

қолдана білу. Эссе қалам тербейтін сезім, ой-пікір, қиялдағы ҽлем, 

оқиғаларды белгілі  жоспар негізінде, ҿзіндік ережелерін сақтай 

отырып жазуды талап етеді. Оқушы тақырыпқа байланысты ойын бір 

жерге жинақтап, эстетикалық кҿркемдікпен жазып шығуды меңгеруі 

керек. Оқушы білгілі тақырыпта білімді меңгергеннен кейін эссе 

жазудың ережелерін ҥйреніп, тыңдау, оқу, жазып кҿру, бақылау 

жҥргізу арқылы жақсы эссе жаза алатын болады. Эссені экономика, 

саясат, денсаулық, ҿнер тҥрі, саяхат т.б кез-келген тақырыпта жазуға 

болады. Эссе жазу белгілі бір тақырыпты оқушының білімді меңгеріп 

меңгермегенін білу ҥшін жаздыруға да болады. Белгілі бір тақырыпты 

ҿткенде қорытындылау, басқа сабақтарда алған білімін пҽнаралық 

байланыста қолдануға ҥйрету ҥшін де эссе жаздыруға болады. Эссе 

мектепте ғана емес, балалардың алдағы ҿмірлерінде де кҿп жерлерде 

шығармашылықтың осы тҥрін жазу талап етіледі. Жоғары оқу орнына 

тҥскенде, жҧмысқа тҧрғанда да кең кҿлемді эссе жазылады. Қазіргі 

кезде қашықтықтан оқытуға байланысты оқушылардан кері білдірім 

алудың тиімді жолы да - эссе жаздыру.  Эссе – оқушылардың бір 

тақырыпқа байланысты ой-пікір, сезімдерін жаза білуге ҥйретуде 

ҥлкен рҿл атқаратын  шығармашылық тҥрі. Тақырыптың тҥсінікті 

болуы ҥшін жҽне тҥсіндірілуі ҥшін тақырыптың мҽні ашылуы керек. 

Тақырыптың негізгі пікірі тҥсінікті болмаса, эсседегі айтылатын сезім, 

ой-пікір толық ашылмайды. Сондықтан эссе жазуға бастамасан бҧрын 

тақырып толық тҥсінікті болып, сол тақырып бойынша тақырып 

ашылатындай жан-жақты мҽліметтер жинақталып, оқушыларға 

тҥсіндірілуі керек.   

Эссе жазу шеберлілігін арттыратын іс-ҽрекеттер:  

Оқу эссе жазу қабілетін дамытудың ең басты жолдарының бірі –кітап 

оқу. Кітап оқу қиялды дамытады.   

Танымал адамдардың сҧқбатын, білім, мағлҧмат беретін видеоларды, 

аудиоларды тыңдау білімді арттырады, белгілі тақырыпта ой-пікір 

қалыптастырады. Эссе жазу қабілетін арттыруға кҿмектеседі.   

Оқиғалар, ҽртҥрлі тақырыпта қысқаша ой-пікірді ҥнемі жазып тҧру 

эссе жазу шеберлігін арттырады.   

Эссе жазатын тақырыпта зерттеу жҥргізу эссе жазуды барынша 

жеңілдетеді. Тақырыпқа байланысты ҽдебиеттерден мҽліметтер қарау, 

энциклопедия, сҿздіктерден мҽлімет жинау эссе тақырыбының кең 

тҥрде ашылып, ғылымилығын арттырады.   

Эссенің қҧрылысы:  

Эсседе кіріспе бҿлім, негізгі бҿлім, қорытынды бҿлімнің болуына 

кҿңіл бҿлінуі керек. Кіріспе бҿлім эссені оқыған адамға бірден 

қызығушылығын оятып, ҽсер ететіндей жазылуы керек. Негізгі бҿлім 

екі немесе ҥш абзацтан тҧруы мҥмкін. Қорытынды бҿлім бір абзацтан 

тҧрады.  Жазуға бастамас бҧрын не жазатының жайлы жоспар қҧрып 

алу алдағы уақытта жазатын эссеңді жинақы жазуға себеп болады.  

Эссе жазардың алдында баяндалатын тақырып жайлы мҽліметтерді 

тҥгелдей ойдан ҿткізіп алғанның  пайдалы жағы бар, жазатын 

тақырыбымыз жайлы ойларымызды кҿз алдымызға келтіріп, жинақтап 

алуымызға кҿмектеседі. Жостар қҧруғанда ойда жинақталған 

мағлҧматтар логикалық реттілікпен жоспарлануы керек. Бҧл эссе жазу 

барысында жазылатын негізгі ойдан ауытқымауға кҿмектеседі. 

Алдағы уақытта не жазатыныңды, қалай жазатыныңды, қандай ретпен 

жазатыныңды кҿрсетіп тҧрады. Мысалы: «Спортпен айналысудың 

маңызы» деген тақырыпта эссе жазу ҥшін мынадай жоспар қҧрып 

алуға болады.   

Спортпен тҧрақты айналысу ҽрі денемізге, ҽрі жан дҥниемізге 

пайдалы. Кіріспе бҿлімінде спорт деген не?; Спортпен тҧрақты 

айналысу дегенді қалай тҥсінеміз?; Спортпен тҧрақты айналысу ҥшін 

қанша уақыт спортпен айналысу керек?  -деген сҧрақтарға жауап 

жазуға болады.   

Негізгі бҿлімде бір, екі кейде ҥш абзац жазуға болады. Тҧрақты 

спортпен айналысудың пайдалары, тҧрақты спортпен айналысудың 

зиянды жақтары бар ма, бар болса сол туралы жазуға болады. Спорт 

тақырыбына байланысты ғылыми деректерден мысал келтіруге 
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болады. Ғылыми зерттеулерден алынған ғылыми деректер тақырып 

жайлы біліміңді ғылыми тҧрғыдан дҽлелдеуге жҽрдемші болады. 

Қорытынды бҿлім бір абзацтан тҧрады. Қорытынды бҿлімде спортпен 

тҧрақты айналысудың пайдалары туралы жазған мысалдармен 

қорытындыланып,  эссені аяқтауға болады. Эссе жазғанда пікірді 

дҽлелдейтін мысалдар беру керек. Бір сҿзді қайталаудан сақтану 

керек, оның орнына бір сҿздің синонимін жазу эссенің тілінің кҿркем 

болуын қамтамасыз етеді.   

Эссе жазу бізге кҿркем сҿйлеу, кҿркем жазу дағдысын 

қалыптастыруға кҿмектеседі. Эссе жақсы жазатын оқушы тек қазақ 

тілі сабағында ғана емес, басқа сабақтарда да ҥлгерімі жақсы болады. 

Жақсы жазылған эсседе жоспары қҧрылып ойда жинақталған 

мағлҧматтар тҥсінікті етіп жазылады.  Тақырыпқа байланысты 

жазылатын негізгі ойдың айналасындағы қосымша ой-пікірлер 

реттілікпен,  бір-бірімен сҽйкестік тҧрғысынан жазылады. Эсседе 

жазылған ой-пікір оқығанның қызығушылығын туғызарлықтай  ҽсерлі 

болғаны жҿн. Эссенің бҥкіл ережелерін ҥйренгеннен кейін ҥнемі 

жазып тҧрса, оқушының шығармашылық шеберлігі арта тҥседі. 

Қандай шығармашылық тҥрі болса да, кҿп жазу, кҿп тҽжірибе 

жинақтауға кҿмектеседі. Антон Чехов бҧл жҿнінде былай дейді: 

«Жаман жазғаның ҥшін мҧңайма. Барынша кҿп жазуға тырысу керек, 

жаман жазсаң да кҿбірек жазу керек. Жаза - жаза жақсы жазып 

кетесің. Қарапайым жазуға тырыс. Керек еместерді ҿшіріп таста». 

Жазып біткен эссені міндетті тҥрде тексеру керек.  Эссе жазуда 

ескерілетін жалпы ережелер мыналар: Эссе жазғанда жазуы тҥсінікті, 

оқылатын болу керек. Абзацтарды 12 см тастап бастау керек. Эсседегі 

негізгі пікірді барынша айқын баяндауға тырысу керек. Мысалдардан, 

қанатты сҿздер, мақал-мҽтелдер жҽне фразеологизмдерді қолдану 

керек. Ой-пікірлердің арасында байланыс болуы керек. Емле жҽне 

тыныс белгілер ережесіне кҿңіл бҿліну керек. Сҿйлем қҧрғанда тілдік 

ережелерді сақтауға тырысу керек. Кіріспе бҿлімі қысқа болғаны 

дҧрыс. Жалпы эссе тақырыбын тҥсіндіріп ҿту керек. Негізгі бҿлімде 

эссе тақырыбы мазмҧны ашылатындай жазылуы керек. Негізгі 

бҿлімде мысалдар беріліп, анықтамалар беріледі. Қорытынды бҿлімде 

негізгі эссе тақырыбы жинақталып қысқа, нақты қорытындылануы 

керек.   

Эссе жазуға тапсырма берместен бҧрын оқушылар эссе жазбастан 

бҧрын алдымен оқу, тыңдау, оқиғаларды бақылау жасау арқылы 

белгілі тақырып жайлы білімдерін жетілдірсе, алдағы уақытта осы 

білімдерді шығармашылық жҧмыстарында пайдаланады. Осы орайда 

атақты философ Платон «Бақыла, тыңда, аз сына, кҿп сҧра» деген 

екен. Оқиғаларды бақылау кезінде тек сыртқы кҿрінісін ғана қарап 

қоймай, заттың немесе оқиғаның тереңіне кҿз жіберуді ҥйрену керек. 

Қандай шығармашылық жҧмыс болса да, ең мықты тҧғыры– ойлау 

нҽтижесінде пайда болған жеке дара ерекше пікір. Ойланбастан 

жазылған, жасалған шығармашылық жҧмыстар сҿздерді бір жерге 

жинақтау ғана болып қалады. Мҧғалім шығармашылық жҧмыстар 

жасату арқылы   оқушыларды ойлана білуге бағыттап, оқиғалардың 

себеп - салдар байланысына кҿңіл аударуға ҥйретудің маңызы зор.    

Қорыта айтқанда, қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽні арқылы балаларды 

шығармашылыққа ҥйретеміз. Дҧрыс таңдалған ҽдіс-тҽсілдер қазақ тілі 

мен ҽдебиет сабағының сапалы ҧйымдастырылуының алғышарты 

болады. Ҽр сабақтың ерекшелігіне қарай тиімді ҽдіс-тҽсілді таңдап, 

балалрдың  білім алуға деген қызығушылығын арттыра білу 

оқытушыдан заманауи білім мен кҽсіби шеберлікті талап етеді.  
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                                      КММ №201 МГ директордың 

                                                     оқу тәрбие  жӛніндегі орынбасары, 

                                                                               тарих пәнінің мҧғалімі 

 

Тҥйіндеме 

 

Мақалада 21 ғасыр білімі мен шеберліліктеріне жеке-жеке тоқталып 

талданады. Білім беру жҥйесінде, ҽсіресе, сабақтарда 21 ғасыр білімі 

мен шеберліліктерді меңгертудің маңыздылығы айтылады.   

Қазіргі кездегі жылдам ҿзгерген білім мен технологияларды 

мҧғалімнің де, оқушының да ҥйреніп, осы ҿзгерістерге сай ҽрекет 

етуінің маңыздылығына кеңінен тоқталады.   

Тірек сҿздер: 21 ғасыр білім мен дағдылары, сыни ойлау, 

программалау, топпен жҧмыс  

Қазіргі кезде білім мен дамыған технология жағдайында адам ҿмірінің 

барлық саласында тҥбірлі ҿзгерістер болып жатыр. Уақытпен 

жарысып жаңарып отырған технологиялардың адам ҿміріне енуімен 

тҧрмыс – тіршілігіміз ҿте ҥлкен ҿзгерістерге тҥсіп отыр. Ҿзгерістер 

тек тҧрмыстіршілігімізге ғана емес, алған білімімізге, меңгерген 

мамандығымызға да ҽсерін тигізіп отыр.  Дамыған, технологиялардың 

ҿзгерісін бақылап, жаңалықтарды меңгеріп, білімін жаңартып 

отырмаған жағдайда, алған мамандықтардың ҿзі уақыт ҿте келе іске 

аспайтын болып қалуы мҥмкін. Бҥгінде кейбір салаларда жҧмысты 

роботтар атқаруына байланысты, сол салада бҧрыннан жҧмыс істейтін 

адамдар керексіз болып қалып жатқан жағдайларға да кездесіп қалып 

жатырмыз. Керексіз болып қалмау ҥшін жаңа білімді ҥйреніп, жаңа 

біліктілікті меңгеру керек болады. Қазіргі заман адамнан ҥнемі жаңа 

нҽрсе ҥйренуді, бҧрынғы білгендерді талмай жаңартып отыруды талап 

етеді. Қазіргі уақытта техникалар, ол техникаларды іске қосатын 

программалар, белгілі бір жҧмысты атқаратын қҧрал- жабдықтар,  

қарым-қатынас қҧралдары секілді технология ҥнемі ҿзгеріп, дамып 

отыр. Осы ҿзгерістерге ілесе жҥріп, жаңа заман біліміне сай маман 

болу –  ҥнемі білімді дамытып, жаңа дағдылар мен шеберліктерді 

меңгеріп отыруды қажет етеді.   

Бҥгінгі білім мен технологияның дамуымен, адамның тҧрмыс-

тіршілігіне ҽкелген ҿзгерістерімен тҥбегейлі ҽсер етуімен ҥлкен 

ҿзгерістерге бет бҧрған саланың бірі – білім беру жҥйесі. Бҧрынғы 

кезде білім берудің негізі мҧғалімдерге бағытталған болса, қазіргі 

білім берудегі ең ҥлкен айырмашылық ҥйретуші мҧғалімнен ҥйренуші 

оқушыға ауысуында, яғни   

білім берудің басты тҧлғасы мҧғалім ғана емес, бҥгінде білім беру 

жҥйесінің тҧғырында оқушы тҧрады. Білім берудің тҧғырында тҧрған 

оқушыға заманның қойып отырған ең басты талабы – XXI ғасыр 

білімі мен шеберліліктерін меңгеру болып отыр.   

XXI ғасыр талап етіп отырған меңгерілуі керек білім, дағды, шеберлік 

дегеніміз мыналар:  

Заманға сай ойлай білу дағдысы, нақтырақ айтсақ,  ҽртҥрлі ҿзгерісті 

қабылдап, соған сай ҽрекет ете білетін аналитикалық ойлай білуді 

меңгеру.  

Аналитикалық ойлай білуді қалыптастыруда ең баста балаларды ҿз 

бетінше ҥйренулеріне жағдай жасау керек. Бҧл ең маңызды алғышарт 

болып табылады.  Бҧрынғы кезде білім беруде мҧғалім ғана  тҥсіндіру 

арқылы ҥйрететін еді. Қазіргі  уақытта бір адамға мҧғалімге жҽне 

белгілі бір дҽрісте ҿтілетін тақырыпқа байланып қалмайтын оқушы 

типін қалыптастыру – оқушының жан-жақты дамуы ҥшін мектеп жҽне 

білім алу кезеңін ҧйымдастырудағы ең маңызды сабақты 

ҧйымдастырудың таңдаулы жолы болып отыр. Білім беруде 

бҧрынғыдай мҧғалім оқушыға ҥйрететін емес, оқушы ҥйренетін орта 

қалыптастырылуы керек. Оқушы білім алуда  нағыз ақпараттық 

кеңістікті нақты кҿзге елестете алатындай болуы керек. Бҥкіл білім 

алу мен керекті дағды мен шеберлікке ҥйрену сыныппен шектеліп 

қалмай, уақыт пен орынға тҽуелді  болмай, еркін жҽне ҥнемі  

ҥйренуде болатын жағдайға жетуі керек. Білім берудің жоғарыда 

сипатталған жаңа форматында білім алудағы шектеулер жойылады, 

керісінше оқушының керекті дағды мен шеберлік ҥйрену қажеттілігі 

артады. Білім алудың жаңа форматында планшет, ноутбук, ақылды 

телефондар секілді технологиялық қҧрал-жабдықтар қолданылады. 

Бҧл технологиялық қҧрал-жабдықтар білім алу мен ҥйренудің негізін 

қҧрайтын, білім алу ҥрдісінің бір бҿлшегін қҧраа, ҥлкен қызметтер 

атқарып отыр. Ҽсіресе, балалардың бҧл қҧралдарды қолдануы, қарым-

қатынас орнату, білім мен ақпаратпен бҿлісу кезіндегі ісҽрекет 

жылдамдығы мен мотивациясы секілді ҽрекеттері де білім алу мен  

ҥйренуге тікелей ҽсер етіп отыр. Ақпараттық технологиялардың 

дамуы жҽне білім алуда бҧл қҧрал-жабдықтарды кҿптеп қолдану ҽр 
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тҥрлі ақпарат бҿлісу аудио, сурет, мҽтін, т.б секілді ақпарат пен 

білімді бір жерден екінші жерге тасымалдау секілді жҧмыстарды 

тездетті жҽне кең ауқымды жасалуына себеп болды. Бҧл инновация 

негізіндегі жаңа нҽрсе жасап шығарудың бір тҥрі ретінде 

экономиканың дамуына да ҽсер етіп, кең жайылған ерекше бір іс  

тҥріне айналды.   

Білім берудің жаңартылған жағдайында ҽр салада ҿзгеріп жатқан 

білім мен техникадағы ҿзгерістер жеке тҧлғаның дамып, тез ҿзгеріп 

жатқан ҽлемге сай бола білу ҥшін меңгерілуі тиіс білім жҽне 

дағдыларды белгілеп берді.  Жеке тҧлғалар қазіргі  заманғы 

қажеттіліктерге жауап беріп, тіпті жақсы ҿмір сҥруге қабілетті болу 

ҥшін, тҧрмыс-тіршіліктерінде қарапайым нҽрселердің ҿзін жасап, 

ҿмірлерінде қолдана білу ҥшін «21 ғасыр білім мен дағдылары» деп 

аталатын шеберліктерді меңгеруі керек. Бҧл қабілеттер мен 

шеберліктерді дамыту мен меңгеру кҿбінесе білім ҥйрену арқылы 

жҥзеге асады. Орта мектепте оқылатын дҽрістер баланың жан-жақты 

білім алуы мен осы дағдылардың қалыптасуында негіз қалайд. 

Ҥйренудің қай саласы болмасын білім мен дағдыны қалыптастыруда 

тарих дҽрістерінің рҿлі аса зор.  Қазіргі кезде тарих сабақтарында 

қазіргі замнның талап етіп отырған білім мен дағдыларын ҥйрету ҿте 

маңызды.  Қазіргі заманымызда қандай салада болсын  жылдам 

дамыған техникалық болсын, білім жағынан болсын ҥлкен ҿзгерістер 

болуда. 21 ғасырды ғалымдар технологиядағы ҿте жылдам дамыған 

білім мен сандық дҽуірдің бастамасы ретінде қабылдап отыр. Жаңа 

технологиялар мен қҧрал жабдықтар кҥнделікті тіршілігімізге кіріп 

ҥлгермей жатып, жаңарып ҥнемі даму ҥстінде. Жаңа шыққан бір 

технологияны қолданамын дегенше,   жаңасы шығуда. Бҧл ҿзгерістер 

адамдардың ҿздерін дамытуы қажет болатын білім мен дағдыларды да 

белгілеп кҿрсетуде. Бҥгінде білімді ҥйреніп қана қоймай ҿмірде 

тҽжірибеде қолдана білу ҿте маңызды. Қазіргі заман адамынан осы 

ҿзгерістер мен дамуға сай болу қажеттілігі талап етіледі. Ҥйренген 

білімді қолдана алу қабілеті мен шеберлілігіне байланысты қоғамда 

орны белгіленеді. 21 ғасыр қабілеттері мен шеберліліктерінің негізі 

ҥйренілуі керек білім мен дағдылардан кейбіреуі мыналар: сыни 

ойлау, проблеманы шеше білу, жаңалыққа ҧмтылу, бірлікте жҧмыс 

жасай білу, адамдармен байланыс қҧра білу қабілеті, лидерлік, 

мҽдениеттер арасы жҽне ғаламдық қҧндылықтарды білу жҽне 

қҧрметтеу,  білім мен технологияны меңгеру, ана тілін білу, ҿнер, 

экономика, география, математика жҽне пҽн білімдерін меңгеру, 

денсаулық пен салауатты ҿмір салты, қоршаған ортаны қорғау. Бҧл 

дағдыларды білім беру жҥйесінде қалыптастыруға байланысты іс-

ҽрекет, мҧғалім сипатын дамыту жҽне білім беру бағдарламаларын 

дайындауда ескерілуі керек. 21 ғасыр қоғамдық, экономикалық, саяси 

жҽне технологиялық дамуға байланысты қажеттілік сезінген жеке 

тҧлға сипатына байланысты кҥтілген нҽтижелерде ҿзгерістер 

байқалады. Бҧл ҿзгерістер білім беру мен оқыту жҥйесіне де ҽсер етіп, 

ҿзгерістерге бейімделе отырып ҿзгеруі керектігін сездіруде. Жеке 

тҧлғалардың меңгеруі тиіс білім, дағды жҽне қабілеттердің кейбір  

ҿзгерістерге сай іс-шаралар жасау керектігін талап етіп отыр. Қазіргі 

кезде білім беру мен тҽрбиелеу жҥйесінде тек қана білім беріліп 

қоймай, жеке тҧлғаға білім беру, дағды қалыптастыру, қабілеттерін 

ашу ҥшін кейбір ҿзгерістерді жасауға мҽжбҥр болып отырмыз. Тек 

білім берілуі жеткіліксіз, білімді қолдану, маңыздыны маңызы аздан 

ажырата білу, бҧл білімдерді ҿмір сҥріп отырған ортасымен 

байланыстыра алу дағдысын қалыптастыру да бҥгінгі кҥннің ҿзекті 

мҽселелерінен саналады. Ғалымдар адам баласының ҥйрену кезеңдері 

жҽне іс-ҽрекет тҥрініңде  ҿзгеруі керектігін де баса айтып, ескертіп 

жатыр.  Бҧнымен бірге мектептерде техникалық дағдыларды 

ҥйретудің орнына, ҿмір сҥру дағдыларын қалыптастыруға бетбҧрыс 

жасау керек. Оқушылар ҽлемдегі оқиғаларды тануы, ҽртҥрлі тіл мен 

мҽдениеттермен бірге ҿмір сҥруді ҥйренулері керек болады. 

Мҧғалімдік мамандық оқушының ішкі жан дҥниесімен жҧмыс 

жасайтын адам тҽрбиелейтін ҿнер ретінде қабылдануы керек. Білім 

беру жҥйесінің сынаққа негізделуінен, сынақтардан алынған 

қорытындымен ҿлшенуінен бірте-бірте арылуы керек. Білім беру 

жҥйесі тек қана тесттерден жақсы бағалар алумен ҿлшенбеуі керек. 

Мҧғалімнің білімді беруші, оқушының білімді алушы ретінде 

қабылданатын ескі жҥйе ҿзгермесе,  адам жҽне оның ішкі жан 

дҥниесінің ерекшеліктеріне кҿңіл бҿлмеуге ҽкеліп соғады. Қазіргі 

заманда білім беру жҥйесі оқушыға кҿңіл бҿлу, оқушыдағы 

мҥмкіндікті ашуға негізделуі керек. Білім беруде технологияның 

дамуы білімге қол жеткізуді жеңілдетті. Бҥгінде ҥйренілген кҿп нҽрсе 

мектеппен байланысы болмай жатады. Сондықтан ата-ана 
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жауапкершіліктің алдымен ҿздерінде екенін сезініп, ҥйде 

балаларымен сапалы уақыт ҿткізуге мҽн берулері керек.  

Балалар қызығатын, олардың жеке қабілеттеріне сай бағыт кҿрсетіп, 

ҽрқашан мектеппен ортақ істер жасап отырудың жолдарын 

қалыптастыруы керек.  Балалардың қоғамдық іс-шаралар арқылы 

дағдыларын дамытуға болады. Қоғамның ҽртҥрлі салаларымен бірге 

іс-шаралар ҿткізу оқушылардың ҿздері тікелей қатыса отырып, 

ҥйренулеріне кҿмектеседі.     

Жаңартылған білім беру жағдайындағы ҽдіс-тҽсілдің бірі– балалардың 

бірге жҧмыс жасауы жҽне топ ішінде, топпен бірге жҧмыс жасай 

білуі, басқалармен бірігіп бір жоба, бір тақырыпта жҧмыс жасап шығу 

шеберлігі. Бҧл шеберлікті меңгеру дегеніміз балалардың бір жерге 

келіп, бірге жҧмыс жасау мағынасына келмейді. Дамыған технология 

мен керекті білімді меңгерудің арқасында бҧл жерде де уақыт пен 

орын шектеулілігі болмайды.  Білім беру жҽне білім алу кезеңдерінде 

осындай шеберліктерді ҥйрену дегеніміз ҽлемнің қай тҥкпірінде болса 

да, балалар бір-бірімен қарымқатынас қҧрып, бірге  бір мҽселеге  

жауап іздейді. 1980 жылдан бастаған World Wide Web ақпараттық 

технологиялардың дамуы, дамыған қҧрал- жабдықтардың ҿндірілуі 

бҧл салада тҥбегейлі ҿзгерістер ҽкелді. Білім беру саласы да бҧл 

ҿзгерістерден тысқары қала алмады. Білім беру саласында 

технологияның бҧл жетістіктерін қолдана бастады. Оқушыларымыз 

ҥнемі ҥйренген адам болғанын қаласақ, ілгері дамыған 

технологияларды меңгеруі бҥгінгі кҥннің де ертеңіміздің де талабы. 

Сабақтардың мазмҧнын ҥйренгенде, проблемаларды шешкенде, 

мҽселелерге жауап іздегенде, зерттеу жобаларын жасағанда, бҥкіл қол 

жеткізген нҽтижелерді басқаларымен бҿліскенде оқушылар дҽл осы 

ақпараттық технологияларды қолдану шеберлігін меңгеріп, қолдана 

білулері керек. Қазіргі заманда оқушылар ақпараттық 

технологияларды қолданып қана қоймай, олардың ҿзін жасап 

шығаратындай білім алулары керек.  

Жасампаздық, креативтілік ойлау деген бір мҽселенің, сҧрақтың 

ешкімге ҧқсамайтындай етіп  ерекше тҥрде шешу мағынасына келеді. 

Жаңа тҧрғыдан, дара нҽрсе ойлап тауып, жасап шығу қабілетін 

креативтілік ойлау деп атап жҥрміз. Дҽрістерде креативті ойлау 

дегеніміз – ҽртҥрлі оқиғалар,  шындық ҿмірде туындайтын 

мҽселелерді сабақтың  тақырыбы етіп алып, олардың шешімін табу. 

Балаларды қандай да бір мҽселені тек бір ғана кҿзқарас тҧрғысынан 

емес, ҽртҥрлі жақтан қарастыру арқылы креативтілік ойлауға баулуға 

болады. Мҧғалім дҽрісте бір ғана жауабы бар сҧрақтарды емес, 

бірнеше жауабы болатын сҧрақтарды оқушыларға ҧсыну керек. Бір 

сҧрақты, қандай да бір ҧғым, пікірді ҽрі оңды, ҽрі теріс жағынан 

тҧжырымдау, осы екі жақты пікірді де қолдайтын жеке топтар қҧру 

арқылы пікір талас ҧйымдастыра алады. Оқушылар жинаған 

дҽлелдерінен, ҿлшеген талдаған анализдері нҽтижелерін 

қорытындылап презинтация дайындай алады.   

Қазіргі кезде оқушылар ҥйренуші адам ретінде иннавация жасап 

шығару, оны  бҿлісу, креатив ойлау қабілеттерін меңгерулері білім 

беру саласында ғана емес, экономикада маңызды орын алуға 

бастайтын маңызды  ісҽрекеттер болып табылады.  

XXI ғасырдың білімі мен біліктілігінің ең бастыларының бірі – 

программалауды меңгеру, қазіргі уақытта сҧраныс жҿнінен ең баста 

тҧратын мамандықтар қатарында тҧр. Орта мектеп білім беру 

бағдарламасында  бастауыш сыныптан бастап оқыту енгізілді. Бҥгінде 

балаларға кішкентай кезінен, тіпті 3 жастан бастап балалардың жас 

ерекшеліктері мен қызығушылықтары ескеріле отырып дайындалған 

программалауды ҥйренетін программалау тҥрлері жасалып қойған. 

Бҧл балаларды программалауға бастауыш сыныптан бастап баулуға 

негіз бар деген сҿз.   

 XXI ғасырдың білімі мен меңгерілуі тиіс дағдылардың ішінде балада 

проблема шеше білу қабілетін дамытудың маңызы ерекше. Проблема 

шеше алу қабілеті дамыған балалар білім алып қана қоймайды, 

проблемаларды шешу кезінде ортақ жҧмыс жасай отырып, 

ҥйренгендерімен бҿліседі жҽне ҥйренген білімдерін кҥнделікті 

ҿмірлерінде, тҽжірибеде қолданады. Білім беруде пҽнаралық 

байланысты ҧйымдастыру да маңызды.  Бҧл дағдыны меңгерген 

оқушылар білімді жаттап қана қоймай, алған теориялық білімдерін 

қолданып, ҽртҥрлі дҽрістерде алған білімдерін бір-бірімен 

байланыстыра біледі.  

Технологияның жылдам дамып жатқан қазіргі кезеңінде білім беру де 

ҿзгерістер болып, ҥнемі жаңа технологиялар ендіріліп жатыр. Білім 

беру мен тҽрбие жҥйесінде де технология жетістіктерін, қҧрал-

жабдықтарын, жаңа ҽдіс-тҽсілдерді  қолданудың ҿзетілігі барған 

сайын артып барады. Сабақтарда, сабақтан тыс кезде де технология 
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жетістіктерін  қолданудың маңызы зор. Технологияны қолдану тарих 

сабағында да керек, ҥлкен нҽтижелерге қол жеткізуге мҥмкіндік 

береді, жаңа технология қолдану дҽрістің тиімділігін арттыруға 

кҿмектеседі. Дамыған жаңа технология жетістіктерін тарих сабағында 

қолдану мҧғалім жҽне оқушыларға дҽрістерде ҥлкен мҥмкіндіктер 

ҧсынады.  Мҧғалімдердің оқушылардың ҿздерін жаңартуларына, 

жаңалықтардан қалмай ҥнемі хабардар болып, білімдерін жаңартып 

отырады.   

Кҿптеген технология қҧралдарының ішінен дҽріс тҥріне, мақсатына 

сай технология қҧралдарын таңдай білудің де маңызы зор. технология 

қҧралжабдықтарын орынды қолдана алмаған жағдайда дҽріст 

тиімділігін арттыру орнына, дҽріс уақытын жоғалтып алу жағдайы да 

болып қалуы мҥмкін.   Ҥйрену мен тҥсінуді арттыру, қабылдау 

қабілеті ҽртҥрлі оқушылар ҥшін  жаңа сабақты тҥсіндіру, жаңа 

сабақты жазып алып қайталау дауыс, сурет музыка графика секілді 

кҿрнекіліктерді сыныпта ҧтымды қолдана білу дҽрісте жақсы 

нҽтижеге қол жеткізуге мҥмкіндік береді.   

Тарих сабағында технология қолдану білім берудің сапасын 

арттыруға кҿмектеседі. Тарих сабақтарында интернетті қолдану бай 

электрондық кітапханаға қол жеткізуге мҥмкіндік береді. 

Электрондық кітапханалар арқылы тарих сабағында ҽртҥрлі 

дереккҿздермен таныс болуға, оқуға болады.    

Белгілі тақырыптарға байланысты кҿп ҽдеби дереккҿздерге қол 

жеткізу тарих білімінің артуына себеп болады. Тарих сабақтарында 

технология қолдану сабақтардың мазмҧнын байыта тҥседі. Жҥйелі 

дереккҿздерге қол жеткізуге мҥмкіндік береді.   

Тарих сабағында технологиялық қҧрал-жабдықтарды тиімді қолдану 

жол кҿрсетуші, жаңа білімге бағыттаушы мҧғалім моделін 

қалыптастырады.  Технологияның жан-жақты қолданылуы қазіргі 

заманға керекті білім мен дағдылардың меңгерілуіне кҿмектеседі.   
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Аннотация: Информатика пҽнін оқытуда инновациялық 

ҽдістердің негізгі ережелері қаралады. Педагогикалық 

технологияларды енгізе отырып информатика сабақтарында 

компьютерлік технологияларды қолдану, мультимедиалық 

бағдарламаларды оқу ҥдерісінде енгізу жҽне қолдана отырып 

шығармашылық қызметтің оң нҽтижелерін шығару арқылы 

оқушылардың белсенділігін арттыру. 

Қазіргі заман – білім мен ғылымның бҽсекелесі. Ілгерілеп даму, 

ҥздіктер қатарынан озып шығу  тек ғылым мен білім арқылы ғана 

мҥмкін болмақ. Осыған байланысты, ең алдымен, ҧстаздар қауымына 

ерекше міндет жҥктеліп отыр.  Қашықтан оқыту ҧстаздар қауымын 

уақыттан оза шауып, дағдыларын кеңейтуге, тҽжірибе алмасу арқылы 

онлайн- коммуникацияларды дамытуға, оқушылармен қарым-

қатынасты жаңа деңгейге кҿтеруге, жаңа байланыстарға ие болуға 

жаңа серпін береді.  

Алаш ардақтысы Мағжан Жҧмабаев «Қазақтың қаны бір, жаны бір, 

жолбарысшысы - мҧғалім» деген. Міне, қашықтан оқыту – мҧғалімдер 

ҥшін жол бастайтын жаңа тҽжірибе, жаңа дағды ҽрі тың мҥмкіндік. 

Сондай – ақ, ҧстаздарымыздың цифрлық технологиялар 

мҥмкіндіктерін барынша пайдалану кезеңі. Мҧндай білім беру 

ақпараттық жҽне телекоммуникациялық технологиялардың кҿмегімен 

жҥзеге асырылатыны бҽрімізге мҽлім. Ҽлемнің қай тҥпкірінде болса 

да, ауқымды желі болған жағдайда ҿз бетінше білім алуға жаңа бағыт, 

жаңа мҥмкіндік беретін, талмай ізденуді қажет ететін ерекше жҥйе 
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«Қашықтан білім алу» жҥйесін мінеки, қарыштап дамуды кҿздеген 

елімізде қолға алды.  

Бҥгінгі білім мазмҧны мҧғалім мен оқушының арасындағы 

байланысты субъективті деңгейде кҿтерудегі демократиялық 

бастамалардың барлығы мҧғалімдер арқылы жҥзеге асырылады. 

Мҧғалім қоғам айнасы. Яғни, білім беру ҥрдісін ақпараттандыру – 

жаңа инновациялық технологияларды пайдалану арқылы дамыта 

оқыту, дара тҧлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жҥзеге асыра 

отырып, оқу – тҽрбие ҥрдісінің барлық деңейлерінің тиімділігі мен 

сапасын жоғарылатуды кҿздейді. Біріккен ҧлттар ҧйымының 

шешімімен «ХХІ ғасыр -  ақпараттандыру ғасыры» деп аталады. 

Қазақстан Республикасы да ғылыми – техникалық прогрестің негізгі 

белгісі қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. 

Білім беру жҥйесін ақпараттандыру арқылы жаңа сатыға кҿтеру ҥшін 

тек білім мазмҧны мен оқыту ҽдістерін ғана емес, ақпараттық 

технологияларды кезегімен пайдалану арқылы оқытуды ҧйымдастыру 

формаларын жетілдіру қажет. 

Сонымен қатар, заманауи ақпараттық технология қҧралдарымен 

жҧмыс істеу оқушыларды ҧқыптылыққа, нақтылыққа, 

жауапкершілікке, берілген тапсырмалардың нҽтижелі орындалуына, 

басты мҽселеге назар аудара білуге баулиды, сондай – ақ, ақпараттық 

технология қҧралдарымен жҧмыс істеу барысында оқушылардың 

ҿзінің жеке іс- ҽрекетін дҧрыс жоспарлауға, дҧрыс шешім қабылдай 

алуға тҽрбиелейді. 

Осы заманғы экономикалық ҿсімнің басты факторлары 

микроэлектроника, сандық жҽне ақпараттық жҥйелер, бағдарламалық 

қамтамасыз ету, байланыс жҽне коммуникация т.б. салалардағы 

инновациялық технологиялар болып отырғаны баршаға белгілі. 

Заманауи ақпараттық қоғамның қалыптасуы мен дамуына жаһандық 

телефония, интернет желісіне қол жеткізудің спутниктік жҥйелері, 

тікелей сандық теле жҽне радиохабар тарату, шҧғыл корпоратвтік 

жҽне кең жолақты байланыс, навигация жҽрдемдесіп отырғаны 

жасырын емес. 

Заман ағымына қарай ақпараттық технологияларды қолдану 

айтарлықтай нҽтижелер беруде. Кез келген сабақта электрондық 

оқулықты пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып 

қана қоймай, логикалық ойлау жҥйесін қалыптастыруға, 

шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. Инновациялық 

технологияны бҽсекеге қабілетті ҧлттық білім беру жҥйесін дамытуға 

жҽне оның мҥмкіндіктерін ҽлемдік білімдік ортаға енудегі 

сабақтастыққа қолдану негізгі мҽнге ие болып отыр.  

Заманауи ақпараттық технология қҧралдарын пайдалана отырып, 

жҧмыс істеу барысында мектеп оқушыларының оқуға, білім алуға 

деген ҧмтылысының артуы ақпараттық технология қҧралдарымен 

жҧмыс істей алу жаңалығымен ғана емес, сонымен берілетін оқу 

тапсырмаларын қиындық деңгейі бойынша реттей алу мҥмкіндігінен, 

тапсырманың дҧрыс нҽтижесі ҥшін марапаттай алу қызметінен де 

байқалады. Ең бастысы, оқу материалын тҥсінбеушіліктен 

туындайтын білімдегі кемшіліктерді, атап айтқанда ҥлгермеушілікті 

жоюға мҥмкіндік береді. Заманауи ақпараттық технология қҧралдары 

арқылы оқушыларға кҿмектің белгілі бір тҥрін ҧсынып, оқу 

пҽндерінің материалдарын, тапсырмаларын иллюстрациямен, 

графикамен жҽне т.б. қамтамасыз етіп, оқушыларға белгілі бір ойын 

жағдайына жҧмылдыра отырып, оқу ҽрекетін басқаруды айтарлықтай 

ҿзгертуге жағдай жасайды. 

Ҧлы педагог К.Д.Ушинский «Балаға кҥштеп білім беруден гҿрі, 

баланың білімге деген қҧштарлығын ояту – ең маңызды мақсат» - деп 

айтқандай, біздің елімізде қазіргі кезде білім берудің ҧлттық ҥлгісі 

қалыптасуда. Яғни информатика сабағында бҧл стратегияларды 

қолдану АКТ қҧралдары арқылы жҥзеге асырылады. Оқыту ҥрдісінде 

АКТ – ны қолдану мҧғалім мен оқушы қарым-қатынасының бҧрынғы 

қалыптасқан жҥйесін, олардың іс-ҽрекеттерінің мазмҧнын, 

қҧрылымын ҥлкен ҿзгерістерге ҧшыратады. Қалыпты білім беру 

жҥйесінде мҧғалім – оқушы – оқулық тҥрінде қҧрылған ҥш жақты 

байланыс бҧзылып, мҧғалім – оқушы – компьютер – оқулық жҥйесі 

пайда болды. Мҧндай жҥйеде білім беру оқыту процесінде 

компьютерді қолдану білім мен біліктілікке қоятын талаптарды қайта 

қарап, жетілдіріп, жҥйелеуді талап етеді.  

Оқыту процесімде жиі қолданып жҥрген технологиялардың бірі – « 

Оқу мен жазуды сын тҧрғысынан дамыту» технологиясы. 

Қызығушылықты ояту, жаңа білімге кҿпір салу, мағынаны ажырату, 

ой толғаныс стратегиялары оқушыларды сабаққа психологиялық 

тҧрғыдан дайындай отырып, қызығушылықтарын арттырудың ҽртҥрлі 

ҽдіс- амалдары қарастырылады, белсенділіктерін оятатынын кҿріп 
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жҥрміз. Топтық жҧмыс бала танымына ҽсер етіп қана қоймай,ой-

ҿрісін дамытады. Информатика сабағында бҧл стратегияларды 

қолдану АКТ қҧралдары арқылы жҥзеге асырылады. Сол себепті де 

сабақта заманауи технологияларды ақпараттық – коммуникациялық 

технологиялармен кіріктіре отырып пайдалану ҿте тиімді.  

АКТ-ны игеру қазіргі заманда ҽрбір жеке тҧлға ҥшін қажетті шартқа 

айналды. АКТ-ның дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді шҽкірт 

тҽрбиелеу мҧғалімнің басты міндеті болып табылады. Қоғамдағы 

ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа 

технологияны меңгерген жеке тҧлға қалыптастыруды талап етеді. 

Білім беру саласында кҿп қолданыста жҥрген АКТ қҧралдары: 

интерактивті тақта, мультимедиа, интернет кеңістігі, электрондық 

оқулықтар. 

Оқу ҥдерісінің тиімділігін қамтамасыз ету ҥшін қажет: 

Бір қалыпты пайдаланбау, деңгейлер бойынша (білу, тҥсіну, қолдану) 

оқушылар ҽрекетін ауыстырып отыру; 

Баланың ойлау (зерделеу) қабілетін дамытуға бағытталу, яғни 

елестету, салыстыру, байқағыштық жалпыдан негізгіні айыра алу, 

ҧқсастықты табу қасиеттерін дамыту;  

Компьютерлік технологияны пайдалана отырып дарынды, орташа 

жҽне ҥлгерімі тҿмен оқушыға сабақты ойдағыдай меңгеруіне 

мҥмкіндік туғызу; 

Оқушының есте сақтау қабілеттерін ескеру (жедел, қысқа мерзімді 

жҽне ҧзақ уақыттық есте сақтау). 

Оқу ҥдерісінде ақпараттық технологияны пайдалану барысы: 

"Тҥсіну" деңгейінде (теориялық материалды меңгерту): 

Электрондық оқулықтар; 

Power Point бағдарламасында жасалған презентациялар; 

MS Word редакторында жасалған сызба кестелер, ҥлестірмелер; 

Блокнот мҽтіндік кіші редакторда жазылған ережелер жиынтығы 

(электрондық ереже анықтамасы) немесе электрондық сҿздік 

қолданылады. 

"Қолдану" деңгейінде (теориялық материалды бекіту): 

Word Pad мҽтіндік редакторында мҽтінмен тікелей жҧмыс (тҥзету, 

ҥзінді қосу, аяқтау, ҽріп қою, астын сызу, суреттер мен сызбалар 

кірістіру). 

Мультимедиалық мҥмкіндіктерді пайдалану (дыбыстарды жазу мен 

ойнату, лазерлік ойнатқыш бағдарламасы, фонограф бағдарламасы 

арқылы дауысты жазу жҽне жазылған дыбыстық файлды қҧжатқа қою 

аудиолекцияны алдын ала жазып алып, сабақ барысында қолдануға 

болады). 

Интернет жҥйесі, яғни электрондық кітапхана мҥмкіндігін қолдануға 

болады. Ол арқылы жаңа мҽліметтер қорыту.  

"Жинақтау" деңгейінде (теориялық материалды қорыту): 

Тест бағдарламасы арқылы білімді тексеру; 

Power Point бағдарламасымен презентация жасату; 

Excel бағдарламасында ҿз білімдерінің мониторингісін шығару. 

Сынып ішіндегі компьютерлік желі арқылы ҿзара білім жарыстыру 

неме ҿзара тексеру жҧмыстарын жҥргізу; 

Ҽмбебап ойнатқыш бағдарламасына жазылған файлдар арқылы 

диктант алу; 

Интернет жҥйесі арқылы жазылатын рефераттар, виртуальды 

интернет олимпиадалар. 

Сондай-ақ, информатика пҽнінде ҥш тілді тапсырмаларды 

оқушыларға орындату арқылы, слайттар, мультимедиялық 

презентациялар жасату арқылы Мемлекеттік тілмен қоса, орыс тілін, 

ағылшын тілін тез меңгеруге болады. Сабақ барысында оқушы 

қызығушылығын басқа тілге аудара отырып сҿздік арқылы сҿйлем 

қҧрауға, сҿйлемді ҧғына дыбыстауға ҥйрету арқылы тҧғырлы тілді 

меңгеруге болады. Сонымен қатар, информатикалық терминдік сҿздер 

ағылшынша ҧғымда, оны қазақ тілге, орыс тілге аударылған 

баламаның ҿзі де ҥш тілді меңгеруге ықпал жасары сҿзсіз… тек 

мҧғалім қызығушылығы мен сабақты тҥрлендіруі арқылы жҥзеге 

асады. 

Қорыта келе қазіргі кезеңде республикамызда білім берудің 

қашықтықтан оқыту жҥйесі жасалып,  білім беру жҥйесі ҽлемдік білім 

беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Информатиканы оқытуда жаңа 

ақпараттық технологияларды қолдану оқу ҥдерісін жетілдіріп, 

тиімділігін арттырады жҽне сабақтарды қызықты ҿткізуге 

кҿмектеседі. Біз дҽстҥрлі оқыту  ҽдістерін осындай жаңа 

технологиялармен толықтырып  жҽне ҥйлестіре отыра, ҽрбір оқушыға 

жекелей қарап білім сапасын объективті бағалаймыз . Білім беру 

саласында оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын 
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практикада меңгермейінше сауатты, жан-жақты білім алу мҥмкін 

емес.  Ал,  жаңа технологияны меңгеру оқытушының 

интеллектуалдық,  кҽсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық жҽне 

басқа да кҿптеген адами келбетінің қалыптасуына игі ҽсерін тигізеді, 

білімгер тҧлғасын дамытып, оқу-тҽрбие ҥрдісін тҽрбие 

ҧйымдастыруына кҿмектеседі. 

Ҿз бетімен шығармашылық ҽрекет жасауға қабілетті мамандар 

даярлауда жеке тҧлғаны  қалыптастыруды кҿздеуге бағытталған 

педагог пен оқушы ҽрекетінің тиімділігін арттырудың жолдарының 

бірі – педагогикалық жаңа технологияларды орынды қолдану болып 

табылады. Педагог білім беру іс-ҽрекетінің субъектісі ретінде оқу 

ҥрдісінде жаңа педагогикалық технологиялардың ҽдіс-тҽсілдерін, 

формаларын жҥзеге асыратын кҽсіп иесі. Сондықтан білім берудегі 

барлық оңды ҿзгерістер педагогтың жаңаша ойлау тҽсілімен, жаңа 

шығармашылық іс-ҽрекеттерімен, ҿзіне жҽне шҽкіртіне деген жаңа 

қатынасымен тікелей байланысты болмақ. 
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ТУҒАН ӚЛКЕ ТАРИХЫ БОЙЫНША ОҚУШЫЛАРДЫ 

ҒЫЛЫМИ ЖОБА ЖҦМЫСЫНА БАУЛУ 

 

Қойшекен Светлана Жақсығҧлқызы 

Атырау облысы Исатай ауданы  

ЖББ Аққыстау орта мектебінің  

тарих пәні мҧғалімі 

 

Аннотация:  Ҧсынылып отырған баяндамада қазіргі кезде 

мектептегі оқу процесінде ақпарат ауқымының артуына 

жҽне оқушыларды ҿз бетімен білім алуға дайындаудың 

қажеттігіне байланысты оқушыларды шығармашылыққа 

жҽне ғылыми ізденіске баулу жолдары, заман талабына сай 

ҿзгерістердің қҧндылығына  баға берген. Оқушылардың 

туған ҿлке тарихын зерттеудегі шығармашылық жҧмыстары  

жҽне оқытудың тиімділігі айқындалып, тарих пҽні бойынша 

жетістіктері мен нҽтижелері кҿрсетілген. 

Бҥгінгі ХХІ ғасыр – білім мен ғылым ғасыры екені дау 

тудырмайтыны анық. Қазіргі таңда қай ел, қай мемлекет 

болмасын, оның даму деңгейі білім деңгейімен ҿлшенеді. 

Білім, ғылымы дамыған ел ғана ҽлемдік ең озық 

инновацияларды терең меңгеріп, ҿркениет биігіне қол соза 

алатыны айдан анық. Сондықтан біздің еліміз тҽуелсіздік 

алған кезден бастап білім мен ғылым саласына айрықша 

кҿңіл бҿліп келеді. Осы жылдар ішінде саланы дамытуға 

арналған бірнеше мемлекеттік бағдарламалар қабылданып, 

жҥзеге асырылды. Қазақстан – бҥгінде ҽлемдік білім 

кеңістігіне, халықаралық білім стандарттарына ҧмтылып 

отырған мемлекет. Президент Қ.К.Тоқаев: «Қазір ҽлем кҥн 

сайын емес, сағат сайын ҿзгеруде. Барлық салада жаңа 

міндеттер мен тың талаптар қойылуда. Ғылымдағы 

жаңалықтар адамды алға жетелейді. Ақыл-оймен ғана 

озатын кезең келді. Заман кҿшіне ілесіп, ілгері жылжу ҥшін 

біз сананың ашықтығын қамтамасыз етуіміз керек. Бҧл 

қадам ҿркениеттің озық тҧстарын ҧлттық мҥддемен 

ҥйлестіре білуді талап етеді» деп жазады.   
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 Қоғам ҿзгерістеріне байланысты қазіргі кезеңдегі 

мектеп ҽрбір балаға жеке адам ретінде қарап, ҿзіне тҽн ой-

ҿрісі, еркі, ҽрекет жасайтын қабілеті бар, батыл пікір айта 

алатын тҧлға екендігін ескере отырып тҽрбиелеуге бет 

бҧрды. Демек, мектептегі оқу ҥрдісі оқушылардың 

ізденімпаздығын, танымдық белсенділігін арттырып, 

шығармашылық қабілетін дамытуға жол ашуы керек.  

 Келешек ҧрпақтың бойына отансҥйгіштік  қасиетті 

қалыптастыру, ҿз халқының тҧрмыс-тіршілігіне, тарихына 

кҿңіл аударудан басталады. Отан – отбасынан басталады. 

Ендеше ҿз ҿлкеміздің, туған жеріміздің тарихын жас 

ҧрпақтарға ҧғындыру, оның маңызын тҥсіндіру ҧстаздың 

шҽкірт алдындағы парыздарының бірі.  

 Оқыту ҥрдісі екі жақты ҥрдіс болғандықтан 

оқушының ҿзіндік жҧмысы, дербес іс-ҽрекеті мҧғалімнің 

басшылығымен қатар, олардың ізденімпаздығын, 

белсенділігін, ҿз ықыласымен жасайтын ҽрекетін де керек 

етеді. Ҿз бетінше ізденімпаздықпен жҧмыс жасай білу, яғни 

оқу материалын таңдау, жаңаны қабылдау мен меңгеру, 

алған білімін іс жҥзінде қолдана білу, оңтайлы ҽдістерді 

таңдап алу белгілі бір нҽтижеге жетуге ҧмтылу 

оқушылардың шығармашылық дербестігін 

қалыптастырудың алғы шарты.  Қазақстан 

Республикасының Тҧңғыш Президенті Н.Ҽ.Назарбаев 

тарихтың маңызы туралы «Ҿркениетті алға бастырар ғылым 

десек, соның бірден-бір саласы жас ҧрпақты дҽл тарихтай 

отаншылдыққа, ҧлтжандылыққа,  ҽділдікке тҽрбиелей 

алмайды» дейді.  

Ҿлкетану – бҧл туған ҿлкенің тарихы, табиғаты мен 

экологиясы, экономикалық, ҽлеуметтік-қҧқықтық дамуы, 

рухани шыққан тегі, ҽдебиеті жҽне кҿркемҿнері. Ресейлік 

ҿлкетанушы ғалым, тарихшы, академик С.О.Шмидт 

«ҿлкетанушылық білім-кешенді білім: географиялық, 

экологиялық, тарихи жҽне кең тҥрде – тарихи-мҽдени, 

ҿлкетану ҽдісі пҽнаралық ғылыми байланыстарға сҥйенеді 

жҽне ғылыми теориялар мен қарапайым кҥнделікті тҧрмыс 

тҽжірибесінің қорытындыларын есепке алады, ҿлкетану 

ғылыми, ғылыми-ағартушылық жҽне қоғамдық іс-ҽрекетті 

біріктіреді, онымен ғылыми мамандар да, жергілікті халық 

та қатынаса алады»   деп атап кҿрсеткен еді.  

 Ҿлкетану арқылы тарихтың – халық тарихы, адамның 

арғы тегі – оның ҿз отбасының, ҿз халқының тарихы мен 

дҽстҥрлері, туған ҿлке мен елеінің ҿткені екендігін тҥсінуге 

мҥмкіндік туады, тарихи ҥрдістің барысында ҧрпақтан – 

ҧрпаққа ҿлкетану арқылы мҽңгілік, ҿзгермейтін 

қҧндылықтар беріліп отырады, олар еңбексҥйгіштік, 

шыншылдық, ҽділдік, ҧлттық намыс сезімі, халықтар 

достығы, қайырымдылық, қоғамның табысты болуының 

шарты.    

  «Туған жер» деген кезде ҽрбір азаматтың, ҽрбір 

адамның жҥрегіне тулаған шабыт пен сезім ҧялайтыны 

анық. Себебі, адам – ҿзінің туған жерінің тҿлі. Сол даланың, 

сол жердің, сол мекеннің меншігі. Туған жерге деген сезім 

мен махаббаттың ҿлшемі шектеулі болмайды. Ол шексіз. 

Осы бір ерекше шексіз патриоттық сезімді ҽрбір азамат пен 

жастардың бойына етене сіңіріп, қандарына дарыту ҥшін, 

сҿздің ҧғымын кең мағынасында тҥсіну ҥшін, Елбасы 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 

орындалу керек міндеттердің ішіне «Туған жер» 

бағдарламасын ҧсынды. «Туған жер» бағдарламасы 

жалпыҧлттық патриотизмнің нағыз ҿзегіне айналады. 

Батырлар мен ақындар бірі найзамен, бірі жырмен қорғап 

қалған ҧлан байтақ даланың қазіргі иесі ретінде, ҽрбір 

Қазақстан азаматы ҿзіне жҥктелген міндетті абыроймен 
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атқару керек. «Туған жер»бағдарламасының жаппай халық 

арасында ҥлкен кҥшке ие болуы, жастардың бойына 

патриоттық тҽрбие ҧялату ҥлкен міндет. Берілген 

тапсырманың ҥдесінен шығу ғана емес, оны бҥгінгі кҥнмен 

ҿлшемей, ертеңгі ҧрпаққа жету ҥшін еңбек ету - парыз.  

Ҿлке тарихы – ол біздің ата-бабаларымыздың ҧзақ 

жылғы еңбегі мен маңдай терінің жемісі. Ҿлке тарихын 

зерттеу отан тарихының мазмҧнын байытады, тарихи 

санамызды қалыптастырады. Ғылыми жоба жҧмысын ҿлке 

тарихынан ала отырып алдыма мынадай мақсат қойдым: 

ҿлкетану материалдарын оқыту арқылы оқушылардың 

бойына елдің тарихын оқып меңгерген тарихи сананы 

қалыптастыру, ҿлке тарихы туралы материалдарды 

жинақтай отырып, оны ғылыми тҧрғыда зерттеп, 

шығармашылықпен қолдана білу іскерліктерін дамыту, 

мемлекетімізді іргелі ел етіп, айбынын асқақтатудың жҽне 

оны ҽлемге паш етудің бірден-бір жолы ҿлке тарихын 

зерттеп, ата-бабаларымыздың ерлік істерін ҥлгі етіп отыру 

екендігін тҥсіндіру.  

 2014 жылы 10-сынып оқушысы Қамалова Парасат 

«Гурьев-Астрахан теміржолын салудағы тыл 

еңбеккерлерінің тағылымды еңбегін насихаттау» деген 

тақырыпта ғылыми жоба жҧмысын қорғады. Ҿткенсіз бҥгін 

жоқ, ҿткен кҥндердің тарих бетіне қалдырған ҿрнегі бар. 

Сол тарихтың бір кезеңі Ҧлы Отан соғысы жылдары болса, 

1942-1943 жылдардағы Гурьев-Астрахан темір жолының 

қҧрылысы – соның бір парағы. Зерттеу мақсаты Ҧлы Отан 

соғысы жылдарында Гурьев-Астрахан темір жолын салуға 

қатысқан, маңдай терін аямай тҿккен тыл еңбеккерлерінің 

ерен еңбектері мен кҿрген қиыншылықтарын, теміржол 

саласында еңбек еткен теміржолшылардың еңбегін 

насихаттау болды. Зерттеу міндеттері Ҧлы Отан соғысы 

кезіндегі Гурьев-Астрахан темір жолын салу кезіндегі Еділ-

Жайық тҧрғындарының бастан кешкен қиындықтары мен 

ерен еңбектерінің жанқиярлық кҿріністерін айта отырып, 

достары мен замандастарын адами қасиеттерге, ҿзін-ҿзі 

тануға тҽрбиелеу; аудан еңбекшілерінің, 

теміржолшылардың ҿнегелі еңбек жолын, ел экономикасын 

ҿркендетуге қосқан ҥлестерін дҽріптеу; тарихи мҧраны 

сақтауға шақыра отырып, тарих беттерінде жазылған 

бабалар ерлігі мен еңбегін бағалау мақсатында кітапша 

қҧрастыру, замандастарын патриотизмге, ҧлттық 

қҧндылықтарды қастерлеуге шақыру. 2015 жылы оқушым 

Парасат осы ғылыми жобаны одан ҽрі толықтырып 

«Новобогат ауданы еңбекшілерінің Ҧлы Жеңіс кҥнін 

жақындатуға қосқан ҥлестері» деген тақырыпта қорғап, 

облыстық ғылыми жобалар сайысында жҥлделі ІІІ орынды 

алды.  Парасаттың ғылыми жобаны жазу барысында алдына 

қойған мақсаты – Ҧлы Отан соғысы сияқты орасан зор 

оқиғаның бір кҿрінісін бейнелеу арқылы сол ҧлы дҥбірден 

хабар бере білу, оның ауыр шындығына елдің кҿзін жеткізу, 

майданға араласқан азаматтармен тылдағы ҿмірдің 

арақатынасын айқындау, Новобогат ауданы тыл 

еңбеккерлерінің ҿнегелі еңбек жолын, Ҧлы Жеңісті 

жақындатуға қосқан ҥлесі мен ҿшпес ҿнегесін дҽріптеу, 

кейінгі ҧрпаққа жан-жақты насихаттау. 

 2015 жылы шҽкіртім Қаржауова Жадыра «Махмиден 

Шҧғайыпҧлының рухани-адамгершілік қағидалары» деген 

тақырыпта ғылыми жоба байқауына қатысып, ауданнан 

жҥлделі ІІІ орын иеленді. Бҧл жоба жҧмысында оқушы 

халықтың замандар бойында екшелген, саф алтындай таза, 

ҿміршең дана кҿркемсҿз қазынасын жетілдіруде, ҧлы мҧра 

жырды дҽріптеп, ҽлеумет тілегіне орай насихаттауда майда 

қоңыр даусымен, туа біткен қабілетімен, жігерімен, айтулы 
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ақын-жыраулардың асыл сҿздерін қажымай-талмай 

жинастырып, бҥгінгі ҧрпаққа жеткізуде игілікті қызметімен 

танылған, Атырау ҿңірінде ислам діні қайта жаңғырған 

кҥндерден-ақ дінге бет бҧрған, ҿз парасат ықыласымен дінге 

қызмет еткен азаматтардың бірі – Махмиден 

Шҧғайыпҧлының ҿмір жолы, ҧрпақтары туралы зерттеу 

жҧмыстарын жҥргізді. «Отанды сҥю - иманнан» деген 

хазірет Мҧхаммед пайғамбарымыздың мағынасы терең 

хадисі бар, ҿйткені иманды адам Отанның қадір-қасиетін 

біледі, ҥлкенге қҧрмет кҿрсетеді, ата-ананы сыйлау, туған 

елге деген қҧрмет сезімдері имандылыққа бет бҧрған ізгі 

ниетті мҧсылманның адамгершілік қасиеті болып табылады. 

Махмиден Шҧғайыпҧлының ҿткен ҿмір жолы – біздің баға 

жетпес асылымыз. Оған дақ тҥсірмей, болашақ ҧрпаққа 

жеткізу – абзал борышымыз. Осындай жҧмыстар 

оқушылардың ғылыми жоба жҧмыстарына қатысуларына 

септігін тигізеді.   

 2017 жылы шҽкіртім 11-сынып оқушысы Абзалова 

Жайнардың «Тарихи тҧлға, аруақты ер Қҧттығай 

Сатыбалдыҧлының ерлік жолына тағзым» деген ғылыми 

жоба жҧмысы аудандық, облыстық ғылыми жобалар 

сайысында жҥлделі орындар алды. Осы ғылыми жоба жазу 

барысында оқушы жоңғар шапқыншылығы кезінде Нарын 

ҿңірінде еліне қамқор, жеріне қорған болған батыр 

Қҧттығай Сатыбалдыҧлының ҿмірі, ерлігі, ҿнегелі 

қасиеттерін зерттеуді мақсат етті. Халқымыздың тҽуелсіздік 

ҥшін кҥресіп, қаһарман ерлік кҿрсеткен батырды дҽріптеу 

арқылы жас ҧрпақты елін сыртқы жаулардан қорғауға 

шақыруға, Отанын сҥюге, қорғауға дҽріптеді. 

 2018 жылы 11-сынып оқушысы Набидоллаева 

Айгерім «Ҿнеге тҧнған ғибратты ғҧмыр» (Маштахов Ғатих 

Садиқҧлының ҿнегелі ҿмір жолы туралы) тақырыбындағы 

ғылыми жоба жҧмысын жазу барысында Атыраудың абызы 

атанған, Атырау облысының жҽне Исатай, Индер 

аудандарының Қҧрметті азаматы, еңбек ардагері Маштахов 

Ғатих Садықҧлының ҿнегелі ҿмір жолдары, ҿнегелі 

қасиеттерін дҽріптеп қҧндылықтарға дҽріптеу, адам жолын 

ізгілендіру мақсаты кҿзделді. Айгерім бҧл ғылыми жобаны 

жазу барысында жастар тҽрбиесіне жанашыр болғандығын, 

адам тҽрбиелеген ҧлағатты ҧстаз, ҧзақ жылдар партия 

басшылығында болған саясаткер, ауылшаруашылық 

ҿндірісінің қабілетті ҧйымдастырушысы болғандығын, 

ҧлағатты сҿздерін дҽріптеу міндетін қойды.  

 Санамызға айрықша сілкініс берген, рухани қайта 

тҥлеуге тікелей жол ашқан «Болашаққа бағдар: Рухани 

жаңғыру» атты мақаласында Қазақстан Республикасы 

Президенті Н.Ҽ.Назарбаев: «Ҽрбір ҿлкенің... есімдері ел 

есінде сақталған біртуар перзенттері бар»,- деп кҿрсеткен 

болатын. Біздің ҿлкеміздегі сондай біртуар тарихи 

перзенттердің бірі жҽне бірегейі Атырау облысының жҽне 

Исатай, Индер аудандарының Қҧрметті азаматы, еңбек 

ардагері Маштахов Ғатих Садықҧлының ҿнегелі ҿмір 

жолдары екендігі кҥмҽнсіз.  

 Тҥптеп келгенде, ҿмірдің мҽні де, сҽні де ҧрпақтар 

сабақтастығында, ҿзара байланыста жатыр. Қоғамның 

саяси-ҽлеуметтік, мҽдени-рухани ахуалы жеке тҧлғалар 

болмысы арқылы кҿрініс табады. Халқымыздың шежірелік 

зердесінде адам – тарихтың басты тҧлғасы, ал адам сапасы – 

тарихтың негізгі қозғаушы кҥші. Тарихымызда болмыс-

бітімі алуан тҥрлі тҧлғалардың болғаны жҽне олардың 

қоғамдық-саяси қызметтері сан тҥрлі болғандығы шындық. 

Сондықтан жеке тҧлғаның еңбегін тарихымызда айрықша 

кҿрсете білуіміз керек. Бҧл ғылыми жоба жҧмысы 
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облыстық, республикалық ғылыми жобалар сайысында 

қорғалды.  

2019 жылы 6-сынып оқушысы Саламатқызы Ару 

«Исатай ауданындағы жер- су атауларының топономикасы» 

деген тақырыпта қорғаған ғылыми жобасы  Шымкент 

қаласында ҿткен «Дарынды жастың рухани келбеті» атты ІІ 

республикалық ҥздік ғылыми жоба байқауына қатысып, ІІ 

дҽрежелі дипломмен марапатталды. Ару ғылыми жобаны 

зерттеу барысында алдына мынадай мақсат қойды: 

деректерде кездесетін туған жерге қатысы бар қызықты 

оқиғалармен танысып, жер аттарының аталу ерекшелігін 

тану, туып-ҿскен жердің қадірін білу, Атырау ҿңіріндегі 

жҽне Исатай ауданындағы жер-су атауларын зерттеу. 

Зерттеу міндеті  ҿңірдегі тарихи тҧлғалардың ықпалымен 

пайда болған жер-су атауларын зерттеу; жер-су 

атауларының мҽн-мағынасын ашу. Зерттеу аумағында кең 

қолданыста жҥрген, географиялық атаулар қҧрамында жиі 

кездесетін халықтық географиялық терминдер мағынасын 

талдап, таралуы мен қарқындылығын анықтап, бірізділікке 

келтіру. Тақырыптың ҿзектілігі жер, су атаулары- біздің 

тарихымыздың айғағы. Ҿткеннің ізі сайрап жатқан жеріміз 

талай заманның жаңғырығын осы атаулар арқылы бізге 

жеткізгені анық. Бҥгінде егемен ел болып, қабырғамыз 

қатайған кезде сол жоғымызды іздей бастадық. Дҽлірек 

айтқанда, ел болып ата-бабамыздан қалған тарихи 

топонимикамызды қайта қалпына келтіру ісіне кірістік. 

Зерттеу тақырыбының ҿзектілігі жер-су аттарына деген 

ҥлкен қоғамдық сҧраныс. 

Тарих сабағында жергілікті материалдарды тиімді 

пайдалану жас ҧрпақтың бойында туған жерге, елге деген 

сҥйіспеншілікті, патриоттық сезімді арттырады. «Дҥниеде 

туған еліңнен артық ел де, жер де жоқ» - деп Ғ.Мҥсірепов 

айтқандай, баланы туған ҿлке тарихымен сусындату, тарих 

пҽнінің негізгі міндеті. Осыны басшылыққа ала отырып, 

ҧрпақты ел тарихын білуге, қҧрметтеуге тҽрбиелеймін. Ол 

жҥйелі зерттеу нҽтижесінде ықпалдырақ болады. Ҿлке 

тарихы бойынша оқушыларды ғылыми жҧмысқа баулу 

арқылы мынадай нҽтижеге қол жеткіздім: 

-Оқушылардың туған жерге деген қҧрмет сезімімен бірге 

ҿлке тарихын зерттеуге қҧлшынысы артты; 

-Шығармашылыққа бет бҧрды, ҿзіндік ой-тҧжырымын еркін 

білдіре алды; 

-Ҿзінің шығармашыл тҧлға екендігін дҽлелдеуіне мҥмкіндік 

туды, қҧнды зерттеулерін басылымдарда жариялай алды; 

-Ҿзіндік кҿзқарасы, ҧстанымы, қағидасы қалыптасты; 

-Архив деректерімен, тарихи ҽдебиеттермен, қҧнды 

қҧжаттармен таныса отырып, ҿз пікірін еркін айта алатын 

жан-жақты тҧлға ретінде қалыптасты; 

-Тарихи оқиғаларды тарихи тілмен жеткізетін дағдысы 

қалыптасты; 

-Кҿнекҿз қариялардан ауызекі деректер жинау арқылы 

сҿйлеу мҽдениеті қалыптасты. 

 Мҧражайлар, архив, баспасҿз материалдары, 

кітапханалармен жҧмыс жас жеткіншекті аға ҧрпақтың 

ерлік істерінен хабардар етіп, сол арқылы азаматтық рухты 

бойына сіңіртеді деп ойлаймын.  

Қазіргі ғылыми-техникалық прогресс тҧрмысымызды 

тҥрлендіріп, айтулы қоғамдық ҿзгерістердің жҥзеге асуына 

тҥрткі болуда. Сонымен бірге аталған ҥрдістердің бҽрі де 

білім беру жҥйесінің алдына жаңа міндеттер қойып отыр. 

Ең бастысы, замана бҽйгесінде оқ бойы оза шауып, бҽсекеге 

қабілетті һҽм ҿркениетті елдер санына ену ҥшін жас ҧрпаққа 

сапалы білім мен ҿнегелі тҽрбие беру ісі айрықша назар 

аударуды қажет етеді.    
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Елімізде кҿп тілді меңгеріп, осы заманғы ақпараттық 

технологияны еркін игерген жас ҧрпақ ҿсіп келеді. Ал 

олардың ертеңгі кҥні тҿл тарихын білмейтін, ата-бабасын 

танымайтын, ҿздерінің ҧлы мҽдениетін мҧрагерлері екенін 

тҥсінбейтін, жаны жалаң ҧрпақ болмауына біздер 

жауаптымыз деп ойлаймын. Сондықтан да ҽлем сахнасына 

рухы кҥшті, дені сау, білімді, ҧлтын, тілін, тарихын 

қҧрметтейтін ҧрпақ дайындау біздің парызымыз деп 

білемін.  
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Жаңаша мектепке – қазіргі заман мҧғалімі 

 
                         Кҧнанбаева  Арайлым Әсетқызы 

               Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі 

               Алматы қаласы Алатау ауданы  (Қазақстан)               

               №201 мектеп-гимназиясы 
 

Қазіргі  қоғам барған сайын кҥрделене тҥсуде. Жаңа ғасырға 

сай ҿзгеше қабілет, қасиетке ие ҧрпақ қалыптасып келеді. Ал осының 

барлығы тікелей білім-ғылым саласына байланысты. Сондықтан білім 

беруді жетілдіру, ақпараттандыру, білім алушылардың танымдық, 

шығармашылық қабілетін арттыру, оқу дағдысын жетілдіру 

мҽселелері кҿтерілуде. Педагогикалық инновация, жаңа 

педагогикалық технологияға негізделген сабақтың дҽстҥрлі емес 

типтері, жаңа ақпараттық технологияны пайдалану тірек-сигналдар 

технологиясы, проблеманы оқыту, интерактивті оқыту, интеграция, 

модульдік оқыту тағы басқа қайысын алсақ та жас жеткіншекті, жеке 

тҧлғаны білімімен, біліктілікпен қаруландырудың тҥрлі қҧралдары 

болып табылады. 

Бҥгінгі кҥнде ең алдымен, оқушыға оның қажеттілігі мен 

қызығушылығына кҿңіл аударуды кҥшейтіп, ҽр оқушының жеке 

тҧлғалық қасиеттерінің барлық байлығын дамытып, оны толық ашуға 

мҥмкін болған жағдайды қҧру қажет. Осыған байланысты қазіргі 

мҧғалімдер алдында тҧрған міндет оқушыға белгілі бір білім жҥйесін 

терең меңгертіп қана қоймай, оқу белсенділігін арттырып, олардың 

ҽрқайсысының шығармашылық қабілетін айтарлықтай дамыту болып 

табылады. Сондықтан оқушылардың сабаққа қызығушылығын 

арттырып, ҽр сабақты дҧрыс ҧйымдастыру мҧғалімнің педагогикалық 

шеберлігіне байланысты. Ҿміріне қҧр ғана сабақ болып қана 

қоймай,қызықтыра алу. Осыған қол жеткенде ғана мектеп 

жасҿспірімдер ҥшін рухани ошағына, жетпес қазынасына айналатыны 

сҿзсіз. 

Қазіргі кҥннің оқу, білім алуға қойған талаптары бҥгінгі кҥннің оқу 

ҥрдісіне қойып отырған талаптарына толық сҽйкес келе бермейді. 

Қазіргі заманда оқушы тыңдаушы ҿзіне керек қыруар кҿлемдегі 

білімді барынша қысқа мерзімде жҽне барынша тез алуға ҧмтылуда. 

Сондықтанда білімнің бҥгінгі ҧраны «белсенді де қарқынды оқу» 

болып отыр. Қарқынды білім алу оқытудың интерактиві ҽдістемесі 

мен технологиясын қолдану арқылы жҥргізіледі. Басты ерекшелік – 

оқушы оқыту ҥрдісін пассивті тыңдаушы емес белсенді қатысуы 

керек, қажетті материалмен тікелей жҧмыс істеуші болып табылады. 

Сонау ХХ ғасырдың басында Ж.Аймауытов: «Сабақ беру – жай 

ҥйреншікті нҽрсе емес, ол – жаңадан жаңаны табатын нҽрсе» деген 

екен. Ал мен қазақ тілі мен ҽдебиет пҽні мҧғалімі ретінде ҧлттық 

қҧндылықтарды бойына сіңірген, тілімізге жанашыр жеке тҧлға 

қалыптастыруда заман талабына сай ақпараттық технологияны 

тҥрлендіре отырып, ҿз сабақтарымда пайдаланып жҥрмін. 
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Қазіргі таңда ақпараттық технологияны қолданудың мынандай 

артықшылықтары бар: 

Оқып ҥйренетін материалды жақсы жҽне барынша терең тҥсіну; 

Білімдердің жаңа саласын оқып – ҥйренуге уҽждеу; 

Оқып – ҥйрену уақытының айтарлықтай қысқаруы нҽтижесінде 

уақытты ҥнемдеу; 

Алған білімдері ҧзақ уақыт есте қалады жҽне қысқаша қайталанғаннан 

кейін іс жҥзінде қолдану ҥшін оңайырақ еске тҥседі; 

Интернетті пайдалану мҥмкіншілігі; 

Оқушының танымдық қабілеті, ҿз бетінше ізденуіне жол ашады; 

Білім заңының талаптарына толық қанағаттандырады; 

Оқушылардың білім сапасы жоғарылайды; 

―Білімді ҧрпақ - болашақтың кепілі‖,- демекші, қазіргі таңда елдің 

болашақ азаматтарын қалыптастыру бағытындағы білім беру мҽселесі 

- мемлекетіміздің басты саясатының бірі. Білімге, бҥкіл оқу - 

ҽдістемелік жҥйеге жаңа талаптар қойылу себебі, білім мен ғылымның 

ел дамуына оңтайлы ҽсер етуінде. Ол ҥшін ҧстаз іс - ҽрекетін жаңа 

талап тҧрғысынан ҧйымдастыра отырып, демократияландыруы, оқыту 

жҥйесін заман талабына сай ҥйлестіре алуы керек. Мҧғалім ҿз білім - 

білігін, оқытудың ҽдіс - тҽсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыруы жҽне жаңа 

педагогикалық технологияны меңгеруі тиіс деп білемін.Осы орайда 

мҧғалімге қойылатын талап тҿмендегідей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа технологиядан кҥтілетін нҽтиже: 

Жеке тҧлға қалыптасып ақпараттық мҽдениетті дамиды, кең ауқымды 

ақпараттар мен пайдалы мҽліметтер алады, ҿзінің жеке болашағына 

бағыт – бағдар жасайды сауаттылығы артады; 

Жаңалықты меңгереді, жаңа шешімдер табуға даңдыланды 

дҥниетанымы кеңейіп, ҿз бетімен білім алуға жҽне ойлауға ҥйренеді, 

оқушының қабілеті дамып, ҿз бейімділігін таниды; 

Ҧстаз бен дара тҧлға арасындағы байланыс ынтымақтастығы артады; 

Орта білім беру жҥйесін ақпараттандыруды басты мақсаттарының бірі 

– оқушылардың ақпараттық мҽдениеттің қалыптастыруы жҽне жаңа 

ҽдістерді қолдануы қажеттілігінен туындайды. Егер де, ақпараттық 

технология ҽдістерді қолдану қарыштап дамуының кепілі десек, 

дамыған елдің болашағы бҧлыңғыр болмақ емес.Елбасы 

Н.Ҽ.Назарбаевтың:«Болашақта еңбек етіп, ҿмір сҥретіндер – бҥгінгі 

мектеп оқушылары, мҧғалім оларды қалай тҽрбиелесе Қазақстан сол 

деңгейде болады», – дейді. Демек мҧғалімге қойылатын талап жоғары, 

яғни : терең біліктілік, оқу – тҽрбие ісін шебер ҧйымдастыра білу 

заман талабына сай ақпараттық сауаттылық, жаңалықты дер кезінде 

сезініп, ағына ілесіп отыру арқылы шығармашылықпен жҧмыс істей 

білу, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгеру, т.б. 

Оқушының білім сапасының негізі мен тиімді жолдары оқушының-

ҿзіндік зерттеу тҽжірибесі нҽтежесінде келіп шығады. Оқу-тҽрбие 

ҥрдісін ҧйымдастырудағы ынтымақтастық келер ҧрпақтын басты 

нысаны жете меңгерген оқытушы да болашақ маман иесі де нҽтижеге 

бағытталған жҧмыс атқарары сҿзсіз. 

Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаев «Сіздер мен біздер тек болашақ буынды 

ғана емес,жалпы азаматтық қадір-қасиеттердің мҽн –маңызын 

тҥсінетін жаны да,тҽні де таза,білімді,жан-жақты мҽдениетті,паториот 

– азаматтар болуын тҽрбиелеуге міндеттіміз»-деген болатын.Ендеше 

осындай ҧлы істе жеке тҧлғаның жан-жақты ҿсуіне бір кісідей ат 

салысайық. 

  

Болуы керек: 

1.Сенімі, діні         2.Заман 

талабына сай 3.Білікті, білімді 

4.Жаңашыл       5.Мақсаты 

айқын    6.Іскер 

ҧйымдастырушы  
7.Таза 

Меңгеру керек: 

1.Жаңа технологияларды 

2.Іскерлік әдістерді 

3.Компьютерді 

4.Интерактивті тақтаны 

Таныс болу керек: 

1.Ақпарат қҧралдарымен                2.Білім мекемесіндегі 

тҧлғалар ӛмірімен 3.Еліміздегі жаңалықтармен         

4.Туған жерінің тарихымен 

Ӛзінде бар болу керек: 

1.Бала алдында беделі 

2.Ҥлкен жауапкершілік 

3.Адамгершілік қасиеті 

Білу керек: 

1.Педагогикалық кодексті         

2.Білім беруге арналған 

қҧжаттарды 3.Талап 

қоюды                                       

4.Тіл табысуды                       

5.Ҧжымды басқаруды 
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ҚАШЫҚТАН ОҚУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

        Курмангалина  Миргуль  Ахметбековна 

                                  Қазақ тілі мен ҽдебиет пҽнінің мҧғалімі                                                                         

«№ 42 жанында интернаты бар ЖББОМ» КММ 

                     Шығыс Қазақстан облысы,  Семей қаласы  

 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім 

беру жҥйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап кҿрсеткен. Ал 

Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев жолдауында: «Болашақта ҿркениетті дамыған 

елдердің қатарына ену ҥшін заман талабына сай білім қажет» деген. 

Мінеки, қазіргі заман талабы – білім беру жҥйесіндегі оқыту ҥрдісінің 

технологиялануы, жаңашыл педагогтардың іс-тҽжірибесіне, мектеп 

ҿміріне қашықтан оқытудың енуі. 

Жалпы қашықтан оқыту ҽлемдегі коронавирустық инфекциясының 

таралуы, яғни санитарлық-эпидемиялық жағдайға ғана байланысты 

туындап отырған дҥние емес. Ерте ме, кеш пе, еліміздегі  мектептер 

дҽстҥрлі оқытумен қоса қашықтан оқытуға кҿшері анық еді. Мысалы, 

дамыған елдерде араластырып отырып оқу «Blended Learning» ҽдісі 

жақсы дамыған екен. АҚШ-та 95%-дан  астам мектептер осындай 

жҥйемен оқытады. Ал ешқандай мектепсіз толығымен виртуалды 

оқыту дамыған елдерде 3 пайызға дейін жетеді екен. Мінеки, бізге де 

жеткен жҧқпалы індеттің оң ҽсері осы қашықтан оқыту процесін 

тездетті. 

Қашықтан оқыту – мҧғалімдер ҥшін жол бастайтын жаңа тҽжірибе, 

жаңа дағды ҽрі тың мҥмкіндік. Сондай-ақ, ҧстаздарымыздың  

цифрлық  технологиялар мҥмкіндіктерін барынша пайдалану кезеңі. 

Мҧндай білім беру ақпараттық жҽне телекоммуникациялық 

технологиялардың кҿмегімен жҥзеге асырылатыны бҽрімізге аян. 

Ҽлемнің қай тҥкпірінде болса да, ауқымды желі болған жағдайда ҿз 

бетінше білім алуға жаңа бағыт, жаңа мҥмкіндік беретін, талмай 

ізденуді қажет ететін ерекше жҥйе «Қашықтан білім алу» жҥйесін 

мінеки, қарыштап дамуды кҿздеген еліміз де қолға алды. 

«Қашықтан білім алу» жҥйесі ҽр оқушының ҿзіндік қажеттілігін 

ҧғынуына, ҿзіне қажетті білімді іздене отырып ҥйренуіне мҥмкіндік 

береді, оқушылардың заманауи білім негізі қаланады. Олардың жан-

жақты білімділігі, ҽлемде болып жатқан ҿзгерістерден сырт қалмауы, 

ауқымды желіге қосылу, қажетті ақпараттарды іздеп табуға 

дағдылануы, ақпараттарды қажеттілігіне қарай қолдана алуы 

қалыптасады. Мҽселен, мектебіміздің барлық сыныптарында 

қашықтықтан оқыту жҥйесі оқу процесін тиімді етуге мҥмкіндік беріп 

отыр. Бҧл жҧмыс тҥрі ҿте ыңғайлы жҽне пайдалы. 

Мҧнда оқу жылдамдығын жеке жағдайлары мен қажеттіліктеріне 

байланысты оқушы ҿзі белгілейді. Қашықтан оқытудың 

артықшылықтарын атап айтар болсам: 

Еркіндік пен икемділік – ҿз қалауыңыз бойынша білім алу мҥмкіндігі, 

яғни, оқушы сабақтың уақытын, орнын жҽне ҧзақтығын дербес 

жоспарлай алады. Ыңғайлы уақытта, ыңғайлы жерде жҧмыс істеу, 

уақытты ҥнемдеу мҥмкіндігі; 

Ұтқырлық – мҧғалім мен оқушы арасындағы кері байланыс арқылы 

оқу процесінің табысты болуы; 

Қол жетімділік – оқушының мектепте отырмай-ақ, білім 

қажеттіліктерімен шектелмеуге мҥмкіндік береді; 

Технологиялық тиімділік – оқу ҥрдісінде ақпараттық жҽне 

телекоммуникациялық технологиялардың соңғы жетістіктерін 

қолдану, желілік компьютерлік дағдыларды жетілдіру. 

 

Қашықтан оқыту – заман талабы. Оқытудың бҧл жҥйесі сын сағатта 

халқымыздың ертеңгі сенімін арттырып,  дҥрбелең кезеңдегі 

қабылданған дҧрыс шешім деп білеміз. Оқушыларымыз бен ата-

аналарымызға дҧрыс насихатталуына, заманауи білім алуға 

жауапкершілікпен, бастысы біртҧтастыққа, тҥсіністікпен 

қабылдауына кҥш салудамыз. Ҧрпағымыз ҥшін жасалып жатқан 

ҧлағатты жҧмыс ҿз жемісін береді деп сенеміз. 

        Қашықтан оқыту – бір-бірінен қашықта орналасқан білім 

алушы мен оқытушының  ҽртҥрлі байланыс технологияларының 

кҿмегімен жанама тҥрде ҿзара ҽрекеттестікте оқу нысаны. Қашықтан 

оқытуда білім беру процесінің барлық компоненттері – мақсаты, 

мазмҧны, оқыту ҽдістері жҽне оқу нҽтижесін бағалау толық 

сақталады.  

Қашықтан оқытудың ерекшеліктері:   
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ақпаратты жеткізу ортасы (пошта, теледидар,  радио,  ақпараттық-

коммуникациялық жҥйелер);   

ақпарат алмасудың техникалық ортасына байланысты ҽдістер.   

Қашықтан оқыту екі тҥрлі тҽсілмен жҥзеге асырылады  –  синхронды 

және асинхронды оқыту.   

 Синхронды оқыту. Мҧғалім мен оқушының нақты уақыт 

тҽртібіндегі ҿзара ҽрекеттестігі арқылы оқыту. Сабақты  ZOOM, 

Teams, Google Meet арқылы жҥргізу.   

Асинхронды оқыту. Мҧғалім мен оқушының арасындағы байланыс 

уақыты жағынан сҽйкес келмеуінің салдарынан кешікьіріліп жҥзеге 

асырылуы мҥмкін оқу нысаны.  Тапсырмаларды электронды пошта, 

мессенджер, Kundelik.kz арқылы жіберу. 

Мҥмкіндіктері:  

 

Синхронды оқыту Асинхронды оқыту 

мҧғалімнің жедел кері 

байланыс  беру мҥмкіндігі –

 оқушыларда қиындық туғызған 

мҽселелер бойынша бірден 

тҥсініктеме беруге болады;   

топтық ҿзара ҽрекеттестікте 

оқуды ҧйымдастыру;   

ҿзара қарым-қатынаста жҽне 

бірлесе оқу дағдыларын дамыту;   

оқушыларды ҿзара қарым-

қатынас орнату арқылы оқуға 

ынталандыру.     

 

Оқу кестесі мен тҽртібінің 

икемділігі (оқуды басқа 

сабақтармен қатар жҥзеге асыру 

мҥмкіндігі);  

оқу бағдарламасын ҿзіне ыңғайлы 

қарқынмен меңгеру мҥмкіндігі;   

оқу материалдарының кез келген 

уақытта қолжетімді болуы;   

ҿзін-ҿзі ҧйымдастыру жҽне ҿз 

бетінше оқу дағдыларын дамыту.   

 

Шектеулер мен кедергілер: 

СИНХРОНДЫ ОҚЫТУ   

- оқу кестесі мен тҽртібін, оқу қарқынын қадағалау қажеттігі;  

- бірқатар оқушыларға  мҧғалімнің  жеке  кҿңіл бҿлуі қажет болған 

жағдайда басқа оқушылар кҥтуге мҽжбҥр болады;  

- оқытудың тиімді болуы мҧғалімнің жеке тҧлғалық қасиеттеріне 

байланысты болады;   

- сабақ кезінде техникалық байланыстың сапасына жоғары 

талаптар қойылады.  

АСИНХРОНДЫ ОҚЫТУ   

- сабақ материалын тҥсінбеген жағдайда мҧғалімнен жедел кері 

байланыс алудың мҥмкін болмауы;  

- материалды меңгеру барысында мҧғаліммен тікелей қарым-

қатынаста ҥйренуді қажет ететін дағдыларды (мысалы, музыкалық 

аспапта ойнау, шет тілін ҥйренуде дыбыстарды дҧрыс айтуды ҥйрену 

жҽне т.б.) дамытудағы кедергілер;  

- білім алушылардың ҿз бетінше оқу дағдыларына жоғары 

талаптар қойылады.  

Қашықтан оқыту технологиясының тиімділігі: заман талабына сай 

ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар мен қҧралдарды 

қолдану; сапалы білім алу; уақытты ҥнемдеу; ыңғайлы уақытта оқу; 

ата-аналардың балаға кҿмегі; оқушылардың ҿзін еркін ҧстауы; ҿз 

ойын кері байланыс арқылы беруі.  

Қорыта айтқанда, қашықтан оқыту қазіргі заман талабы болса, оны 

ҧйымдастыруда ең бастысы электрондық материалдар, қашықтан 

оқытудың дидактикалық  жасалымы, педагог-ҥйлестірушілерді 

дайындау болып табылады.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Библиофонд  Околесов О. П. Системный подход к построению 

электронного курса для дистанционного обучения // Педагогика. -

1999. -№ 6  https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=5540 

2.Полат Е. С., Петров А. Е. «Дистанционное обучение:каким ему 

быт?». Педагогика, 1999, №7. 29-34 б 

3.http://ses.vko.gov.kz http://45minut.kz http://seoservice.kz 

http://kursik.kz 
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Білім беру жҥйесінде заманауи 

технологияларды пайдалану 

— заман талабы 

 

Кулмурзаева Улданай Сайфудинқызы  

№15 ГИМНАЗИЯ 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

 

 Заманауи білім беру дегеніміз – оқушыны ҿз пҽніңнен оқытып қана 

қоймай, ҿмірде қадамын нық басуға, қоғамнан ҿз орнын адаспай 

табуға, Абай атамыз айтқандай «Дҥниедегі кетікке кірпіш болып 

қалана білуге» ҥйрету. Бҧл ретте  мҧғалімге де талап кҥшейді: 

оқытуда жаңа идеяларды ҽр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша 

оқытудың тиімді жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде қолдана білу. 

Оқытудың парадигмасы ҿзгерді. Білім берудің мазмҧны жаңарып, 

жаңаша кҿзқарас пайда болды. Осыған байланысты ҧстаздар алдында 

оқытудың ҽдіс-тҽсілдерін ҥнемі жаңартып отыру жҽне 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тҧрды.  

Ҽлемді жаулаған пандемия COVIT-19 біздің еліміздің ғана емес ҽлімді 

дҥр сілкіндірген қарусыз соғыс сынды ҥлкен қауіп тҿндірді. Сағат, 

уақыт тоқтамағандай, біздің дамуымыз да бір орында қалған жоқ. 

Жаңа технологияларды пайдаланып қашықтан оқытудың алғашқы 

тҽжірибесін сынақтан ҿткіздік. Бҧл ешкімге оңайға соқпағаны белгілі. 

Себебі ҧстаздардың қоғам алдындағы жауапкершілігі екі-ҥш есесге 

ҧлғайды.  

         Қашықтан оқыту – бір-бірінен қашықта орналасқан білім 

алушы мен оқытушының  ҽртҥрлі байланыс технологияларының 

кҿмегімен жанама тҥрде ҿзара ҽрекеттестікте оқу нысаны. Қашықтан 

оқытуда білім беру процесінің барлық компоненттері – мақсаты, 

мазмҧны, оқыту ҽдістері жҽне оқу нҽтижесін бағалау толық 

сақталады. Қашықтан оқыту екі тҥрлі тҽсілмен жҥзеге асырылады –

 синхронды жҽне асинхронды оқыту [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таяқтың екі ҧшы болатыны сынды қашықтан оқытудың да тиімді 

жҽне осал тҧстары кҿріне бастады.  

 

ТИІМДІЛІГІ 

 

СИНХРОНДЫ ОҚЫТУ АСИНХРОНДЫ ОҚЫТУ 

мҧғалімнің жедел кері 

байланыс  беру мҥмкіндігі –

 оқушыларда қиындық туғызған 

мҽселелер бойынша бірден 

тҥсініктеме беруге болады; 

топтық ҿзара ҽрекеттестікте оқуды 

ҧйымдастыру; 

ҿзара қарым-қатынаста жҽне бірлесе 

оқу дағдыларын дамыту; 

 оқушыларды ҿзара қарым-қатынас 

орнату арқылы оқуға ынталандыру 

оқу кестесі мен тҽртібінің 

икемділігі (оқуды басқа 

сабақтармен қатар жҥзеге 

асыру мҥмкіндігі); 

оқу бағдарламасын ҿзіне 

ыңғайлы қарқынмен меңгеру 

мҥмкіндігі; 

оқу материалдарының кез 

келген уақытта қолжетімді 

болуы; 

ҿзін-ҿзі ҧйымдастыру жҽне ҿз 

бетінше оқу дағдыларын 

дамыту. 

 

ШЕКТЕУЛЕР МЕН КЕДЕРГІЛЕР 

 

СИНХРОНДЫ ОҚЫТУ АСИНХРОНДЫ 

ОҚЫТУ 

oқу кеcтесі мен тҽртiбін, oқу қарқынын 

қадағалау қажеттiгі: 

бiрқатар оқушыларға мҧғалімнің жеке кҿңіл 

бҿлуi қажет болған жағдайда басқа оқушылар 

кҥтуге мҽжбҥр болады;  

сабақ материалын 

тҥсінбеген жағдайда 

мҧғалімнен жедел 

кері байланыс 

алудың мҥмкін 
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оқытудың тиімді болуы мҧғалімнің жеке 

тҧлғалық қасиеттеріне байланысты болады;   

сабақ кезінде техникалық байланыстың 

сапасына жоғары талаптар қойылады.  

болмауы;  

материалды меңгеру 

барысында 

мҧғаліммен тікелей 

қарым-қатынаста 

ҥйренуді қажет 

ететін 

дағдыларды (мысалы

, музыкалық аспапта 

ойнау, шет тілін 

ҥйренуде 

дыбыстарды дҧрыс 

айтуды ҥйрену жҽне 

т.б.) дамытудағы 

кедергілер;  

білім алушылардың 

ҿз бетінше оқу 

дағдыларына жоғары 

талаптар қойылады. 

дамыту. 

 

 

Білім беру жҥйесінде технологияларды пайдалану — заман талабы. 

    XXI ғасыр — озық технологиялар ғасыры. Сондықтан білім беру 

жҥйесінде жаңа технологияларды тиімді пайдалану заман талабы. 

Ҽсіресе шет тілін ҥйренуде мҧның пайдасы ҿте зор. Себебі тіл ҥйрену 

арқылы адам бҥкіл бір ҧлттың мҽдениеті мен ҽлеуметін қатар 

ҥйренеді. Адам кҿру, есту арқылы тіл қолданушылардың мҽдениетін 

тезірек сезінеді. Яғни ҿзінің де сол тілді меңгергендердің қатарына 

қосылуы жеңілдей тҥседі [2]. 

     Ҽр жаңа технология, жобалар білім саласындағы жаңалықтардың 

басты мақсат, міндеттері бір-біріне жуық, мҽндес болып келетіні бізге 

мҽлім. Білім беру жҥйесі тиімділігінің басты кҿрсеткіштерінің бірі — 

білім сапасы.  

       Елбасының Қазақстан халқына 2012 жылғы 27 қаңтардағы 

Жолдауында «Қазақстанда адам капиталының сапалы ҿсуі — бҧл, ең 

алдымен, білім жҽне денсаулық сақтау. Оқыту ҥдерісіне заманауи 

ҽдістеме мен технологияны енгізу, педагогикалық қҧрамның сапасын 

арттыру, біліктілікті растайтын тҽуелсіз жҥйені қҧру, жастар ҥшін 

білімге қолжетімділік аясын кеңейту қажет. Білім тек білім беріп қана 

қоймай, сондай-ақ алған білімін ҽлеуметтік бейімделу ҥдерісінде 

пайдалануға икемделуі керек» делінген [4]. 

     Ҧстаздың қоғам ҿмірінде алатын орны мен олар атқарып отырған 

міндеттердің айрықша маңыздылығын Елбасымыз Н.Назарбаев: 

«Мҧғалімдер қоғамның ең білімді, ең отаншыл, ең санампаз бҿлігі 

болып табылады», — деп атап кҿрсетті. Ҽр мҧғалім кҥнделікті сабақта 

ҿз ісін зерттеп, жаңашыл ҽдіс-тҽсілдермен оқушының білім сапасын 

арттыруы керек. Соның бірі — ақпараттық технология. 

       Ақпараттық технология — ақпараттарды жинау, сақтау жҽне 

ҿңдеу ҥшін бір технологиялық тізбекте біріктірілген ҽдістер — 

технологиялық қҧралдардың жиынтығы. Оқыту ҥрдісінде ақпараттық 

технологияны қолдану білім сапасын жақсартуға кҿмектеседі. 

Сонымен бірге кейде қол жетпейтін кҿрнекіліктерді пайдалануға, 

білім мен мҽліметтерді ҽр тҥрлі формада ҧйымдастыруға, қажетті 

модульге тез арада қол жеткізуге кҿмектесе алады. Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бап 7-тармағында: 

«Оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге 

шығу» міндеті қойылған [5]. Қазіргі ғылым мен техниканың 

шарықтаған шағында шетел тілі сабақтарында кҿрнекіліктердің қай 

тҥрі болсын молынан пайдалану мҥмкіндігі бар. Яғни, оқытудың 

мҧндай жҥйесінің қҧралы компьютер болып табылады. 

       Қашықтан білім берудің тағы бір тиімділігі компьютермен жҧмыс 

істеу. Ҿйткені нашар оқитын оқушының ҿзі компьютермен жҧмыс 

істеуге қызығады, себебі балаға компьютер білмеген жерін кҿрсетіп, 

кҿмекке келеді. Заман талабына сай техникалық қҧралдарды 

сабақтарында қолдану — мҧғалім жетістігіне апаратын тиімді жол. 

Компьютер арқылы оқыту мынадай міндеттерді қамтиды: 

оқушылардың компьютерлік сауаттылығын ашу; 

оқыту-тҽрбиелеу ҥрдісіндегі ақпараттық алмасу сипатын айқындау; 

дайын бағадарламаларды қолдана білу шеберлігін арттыру; 

ойлау қабілетін дамыту; 

ЭЕМ-нің мҥмкіндіктерін пҽндік материалда меңгеруді қолдана білуге 

ҥйрету. 
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Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың бірі — Интернет. 

Интернет оқу ҥрдісін жеңілдетіп, сабақты қызықты, ҽрі тиімді 

ҧйымдастыруға, оқу-білім сапасын кҿтеру ҥшін кҿптеген 

мҥмкіндіктер береді: 

сҧраныс бойынша ақпарат алу; 

Интернет тараптарында берілген пҽн бойынша тапсырмалар мен 

жаттығулар орындау; 

пҽн бойынша ҽр деңгейде тест жҧмыстарын ҧйымдастыру; 

сабақ тақырыбына байланысты ақпарат кҿздерін табу; 

тақырыптық жобалар дайындау т.б. 

 

Интернетке қол жеткізу қиын болған жағдайда не істеу керек?   

Егер интернет белгілі бір уақытта ғана қолжетімді болса, оқушыларға 

тапсырманы кез келген уақытта қосылуға болатын сервис қызметі 

арқылы беріңіз.  

Егер интернет мҥлдем болмаса, оқытуды қағаз нҧсқадағы 

материалдарды қолдана отырып ҧйымдастырыңыз: 

Қажетті материалдарды басып шығарыңыз, оқулықтың қандай 

тарауларын оқу керек екенін хабарлаңыз.   

Мҧғаліммен онлайн қарым-қатынассыз, сабақты ҿз бетінше оқитын 

балалардың белсенділігін қадағалап отыру  маңызды. Егер 

мҧндай оқушылардың ата-аналары тапсырманы аптасына бір рет 

алатын болса, тапсырмаларды  бірнеше бҿліктерге бҿліп 

беріңіз. Мҧндай оқушылар ҥшін 

ынталандырушы  тапсырмаларды  таңдауға  немесе оларды  жоба 

жҧмыстарына қатыстыруға тырыспаған жҿн. [1]. 

Қорыта келе, Оқушы ҿзінің мектеп қабырғасында алған білімін 

ҿмірінде қажетке асыра білуі керек. Ҥнді халқының тарихи тҧлғасы 

Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы ҿзгерісті байқағың келсе, 

сол ҿзгерісті уақытында жаса» деген. Интернет мҥмкіндіктерін жоба 

жасауға қолданған да қызықты. Мысалы, мҧғалім қазіргі кезде 

мазалап жҥрген мҽселелерді Интернеттен тауып алып, оқушыларға 

ҧсынып, тапсырма береді. Берілген мҽселе бойынша оқушылар 

ақпарат жинап ҿз жобасын қҧрады, ол жобаға енгізген материал 

бойынша ҿз ойын, ҧсынысын беріп, ақпараттармен келісіп немесе 

келіспей талқылай алады. Бҧндай жҧмыс тҥрлері оқушылардың 

шығармашылық белсенділігін арттырады. Міне дҽл уақытында жаңа 

технологияларды мегеріп, қашықтан оқытуды ҥздік меңгергеніміз 

біздің жетістігіміз. 
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Қашықтықтан білім беру-заман талабы 

 

 

Кашкеева Алуа Адилкадировна 

Алматы облысы, Балқаш ауданы 

«№2 Жамбыл атындағы орта 

 мектеп МДШО» мкм 

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі 

 

                    Уақыт кҿшіне лайық, заман талабына сҽйкес қай кезде 

болмасын педагог мамандардың біліктілігі мен кҽсіби шеберлігінің 

жоғары болуы ҿте маңызды.  Сол себепті де қоғамда педагогтарға 

ҥнемі назар аударып, заман талабына сай білім беруді алдыңғы 

орынға қояды.  Биылғы жылы ҽлемді дҥр сілкіндірген, барша жҧрттың 

қҧндылығы мен қҧзыреттілігіне сын болған пандемия білім саласына 

да ҿз ықпалын тигізді. Бірақ білім саласының бҧл іске қарсы тҧратын 

дармені болып, мҧғалімдер қауымы бар кҥш-жігерлерін сала білді. 

https://stepik.org/lesson/379797/step/3?unit=366942
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Қай уақытта да ҿздерінің білімді, білікті екендіктерін табандылықпен 

кҿрсетті. Ҽртҥрлі жиындардан бастап, семинарлар, педагогикалық 

кеңестерге дейін, тіпті сабақтардың ҿзі виртуалды деңгейде ҿтіп 

жатты. Енді міне, кҿзді ашып жҧмғанша жаңа оқу жылы да келіп 

жетті. Ҽрине, ҧстаздар қауымы бҧған да ҿз дайындықтарымен келеді 

деп ойлаймын. Себебі, «Қашықтан оқуды ҥйренемін» атты бҧқаралық 

ашық онлайн курсты ҚР Білім жҽне ғылым министрлігінің 

тапсырмасымен «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҦ 

Педагогикалық шеберлік орталығы ҧсынды. Жҽне осы ҧсыныс 

ҧстаздар арасында ҥлкен жауапкершілікпен орындалды. 

Талайымыздың кҿкейімізде туындаған біршама сҧрақтарға жауап 

берді. 

      Елімізде жарияланған тҿтенше жағдайға байланысты 

мҧғалімдердің педагогикалық тҽжірибесі жаңа форматта білім беруге 

икемделе бастады. Бҧл тҽжірибе педагогтер ҥшін жаңа белес, жаңа 

шың болғаны анық. Пандемия кезеңінде оқу ҥрдісін ҧйымдастыру 

бойынша уақытша шаралар енгізген кҿршілес елдердің тҽжірибесі мен 

халықаралық тҽжірибе зерделеніп, мектептер мен ҧстаздар ҥшін тиісті 

ҧсынымдар дайындалды.                  Ҧстаздар ҥшін ҽртҥрлі білім беру 

платформаларында арнайы онлайн-курстар, вебинарлар 

ҧйымдастырылды. [Білім шапағаты. №26 2020ж] 

          Қашықтан оқыту-білім беру ҥдерісіне деген кҿзқарасты да, 

дайындықты да ҿзгертетін оқу нысаны. Короновирус пандемиясына 

байланысты елімізде енгізілген тҿтенше жағдай кезінде білім беру 

саласының қалыпты тыныс-тіршілігі желісін ҥзбей, ары қарай да 

жемісті жалғастыру ең ҿзекті мҽселелердің бірі ретінде кҥн тҽртібінде 

тҧрды. Оны оңтайлы іске асырудың арнайы жоспарлары 

жасалды.Қашықтан оқыту нысанына кҿшуде ҧстаздарға ҽдістемелік 

кҿмек кҿрсетуде жоспардан тыс ауқымды жҧмыстар атқаруға тура 

келді. [Елназар журналы №4,5] 

        Сондай-ақ, қашықтан оқыту барысында қолданылатын интернет 

платформаларды пайдалану туралы онлайн вебинарлар ҿткізіліп, 

сабақтардың жоспарлары, кестесі жасалып, онлайн режиминде 

телеарналарда сабақ беретін ҧстаздардың қҧрамы жасақталды. Бҧл да 

мен ойлаймын, ҧстаздардың жаңа ҿмірге, жаңаша білім беруге дайын 

екендіктерінің бір кҿрінісі деп.  

         Осы қашықтан оқыту процесіне ауыртпалықсыз жҽне тиімді 

кҿшу мақсатында қысқа мерзімде жҧмыла кірісіп, бар мҥмкіндікті 

ҧйымдастырған Министрлік қызметкерлері мен барлық 

ҽріптестерімізге алғыс білдіремін. 

      Сонымен қатар, ҧстаздар қауымы интернет платформаларды да 

қолданып жатыр. Арнайы мамандандырылған интернет 

платформалары арқылы ҿткізілетін сабақтар заман талабына сай 

болуы шарт. Бҧл цифрлық жҥйелер оқушыларға ҿткен сабақты немесе 

бҧрын талқыланған тақырыпты қайта қарауға, сондай-ақ, онлайн 

сабақ ҿткізуге, кері байланыс орнатуға, жеке дара оқыту мен 

геймификациялауға зор мҥмкіндік береді. Сонымен қатар, бҧл формат 

тестілеу жҧмыстарын ҿткізуге жҽне алған білімдерін бағалауға 

мҥмкіндік жасайды. [Елназар журналы №4,5] 

       Қашықтан оқыту кезінде мҧғалімдер де, оқушылар да сандық 

технологиялардың қыр-сырын жете меңгергенін кҿрсете білді. 

Ҧстаздар қауымы оқушыларға білімді сапалы меңгерту ҥшін тҥрлі 

ҽдіс-тҽсілдерді таңдап қана қоймай, қызықты, сапалы 

бейнежазбаларды пайдаланып, қҧнды ақпараттарды ҧтымды 

жеткізуде еселі еңбек етуде. 

         Ҧстаздар оқу ҥрдісін қашықтан жҥргізсе, ата-аналар 

оқушылардың тапсырмаларды дер кезінде орындауы мен ҿз бетінше 

жҧмыс жасауына жағдай жасауда. Ата-аналарды, ҧстаздарды 

мазалаған тҥрлі сҧрақтарға арнайы ҧйымдастырылған Coll-center 

мамандары жауап беруде. Қашықтан оқыту ҧстаздарға, оқушылар мен 

ата-аналарға да оңай болған жоқ. Бірақ барлығы да ҥлкен 

жауапкершілікпен, сабырлы шыдаммен жҧмыс жасауда. [Елназар 

журналы №4,5] 

     Қазіргі кҥнделікті дамыған қоғамның талабына сай болу-бҥгінгі 

ҧстаздардың алдында тҧрған міндет деп білемін. Қорыта 

айтқанда,қашықтан оқыту-қазіргі заман талабы болса. Ал, оны сапалы 

ҧйымдастыра білу-ҽр ҧстаздың кҽсіби шеберлігіне байланысты. 

Сондықтан, замануи білім беру ҥшін - ҽр ҧстаз, білім алу ҥшін - ҽр 

оқушы заман талабына сай жаңа талаптарды орындап, жаңа 

мҥмкіндіктерді жіберіп алмай, жаңа жауапкершілікті сезіну керек деп 

ойлаймын. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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1.Білім шапағаты газеті №26 2020ж. 

2.Елназар журналы №4,5 2020ж. 

 

 

«Жаңаша оқытудың білім беру жҥйесіндегі маңызы» 

 

 

  Кайынбаева Альмира Адылкановна 

КММ «Мариногорка орта мектебі» 

Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мҧғалімі  

Мариногорка ауылы, 2020 жыл 

 

                                                            «Адам мақсатына ӛзін-ӛзі 

жетілдіру арқылы жетеді» 

                                                                                                                  

Әбу-Насыр әл-Фараби 

 

 Ҿмір – бҧл ағын су секілді, бір орында тҧрмайды, яғни жылдар 

жылжып, уақыт ҿтеді. Уақыт ҿткен сайын қай салада болмасын 

дҥниенің бір жаңалығы орын алып жатады. Сол жаңалықты 

тосырқамай, жақсы-жаманын саралап қабылдай білу керек. 

 Ҿмірді ағын суға теңесек, білімді - теңіз, мектепті – кеме деп 

қарастырамыз, ал мҧғалім – сол кеме капитаны деуге болады. Кеменің 

тереңге батпай, дҧрыс бағдармен жҥруі мҧғалімге байланысты.   

 Мҧғалімнің ҧстанымы ҽрі мақсаты – шҽкіртінің ішкі жан 

дҥниесін тану, оның жеке басының қҧндылықтарын қҧрметтей отыра, 

тҧлға ретінде қалыптастыратын ерік, мақсатқа ҧмтылушылық секілді 

қасиеттерін жандандыруға кҿмектесу.  

 Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев: «Біз осы заманғы білім беру жҥйесінсіз, 

ҽрі алысты барлап, кең ауқымды ойлай білетін осы заманғы 

мҧғалімдерсіз инновациялық экономика қҧра алмаймыз»-деп атап 

кҿрсеткендей, осы заманғы ҧстаз – болашаққа заман ағысымен 

ілгерілеген озық тҧлға. Мҧғалімге осындай кҿзқараспен қарау, оның 

алдына қойылар талапты да айқындайды.  

 Кез-келген адам алдына қойған мақсатына ерік-жігерін аямай 

еңбек ету арқылы, осы жолда ҿзін-ҿзі бар қырынан жетілдіру арқылы 

жетеді.  

 Елбасымыз: «Білім беру реформасы – Қазақстанның бҽсекеге 

нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мҥмкіндік беретін аса 

маңызды қҧралдардың бірі» деп атап кҿрсетті. Сонымен қатар, 

Қазақстан 2050 стратегиясында: «Біріншіден, барлық дамыған елдер 

ҿзінің бірегей жоғары сапалы білім беру жҥйесіне ие. Біз Ҧлттық білім 

беру саласының барлық бҿлімдерінің сапасын жақсарту ҥшін кҿп 

жҧмыс істедік. Біз,  

2020 жылға қарай, Қазақстанның 3-6 жастағы барлық балалары 

мектепке дейінгі білімді алатын болатынын болжап отырмыз. 

Сондықтан, сол балаларды заманауи білім беру ҽдістемелерімен жҽне 

білікті қызметкерлермен қамтамасыз етудің маңызы зор. Негізгі 

мектеп ҥшін, барлық мектептердегі оқыту стандарттарын Нзарбаев 

Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін жақсарту қажет. Жоғары 

мектеп тҥлектері Қазақ, Орыс жҽне Ағылшын тілдерін меңгеріп 

шығулары тиіс. Оқытудың нҽтижесі сын тҧрғысынан ойлау, ҿздігімен 

зерттеу жҽне ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгерту тиіс» 

делінген. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстары бағдарламасы 

мҧғалімдердің шеберлігін жетілдіру мен дамытуды басты міндет 

ретінде қарастырып отыр. 

 Қазақстан Республикасының 11 жылдық жалпы білім беретін 

мектептеріне арналған жаңартылған оқу жоспары шеңберіндегі 

біліктілікті кҿтеру бағдарламасы ҧйымдастырылды. «Ҿрлеу» 

Біліктілікті арттыру ҧлттық орталығы АҚ   жаңартылған бағдарлама 

бойынша қазақ тілі, орыс тілі жҽне ағылшын тілдерін оқыту 

курстарын ҧйымдастырып, педагогтардың  біліктіліктерін арттыруда. 

2016 жылдың  сҽуір  айында   орта білім берудің мазмҧнын жаңарту 

аясында оқу орыс тілінде жҥретін мектептердегі  «Қазақ тілі» пҽні 

бойынша 160 сағаттық   курсына мен де қатысып, сертификатқа ие 

болдым.   

 Бағдарламаның негізгі мақсаты – дҽстҥрлі сабақ беру жҥйесін 

ҿзгертуге бағытталған жҽне оқытудың жаңа ҽдіс-тҽсілдерін енгізу 

арқылы Қазақстанның ҧлттық білім беру жҥйесіне арналған орта білім 

мазмҧнын жаңарту бағдарламасымен таныстыру болып табылады.  
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 Жаңартылған бағдарламаны іске асыру бойынша курста оқыту 

тілдерді ҥйретуге, пҽндік бағдарламалар мен оқу жоспарларының 

мазмҧнын меңгертуге бағытталды.  Бағдарламаның негізгі 

басымдықтары:  

сҿйлеу қызметінің дағдыларын дамытуға оқу мақсаттарының 

бағытталуы; 

тілдік тақырыптар мен мақсаттардың шиыршықталған қҧрылымы; 

критериалды бағалауды қолдану. 

 Орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі пҽні бойынша 

білім беру мазмҧнының жаңартылуы «Қазақстан Республикасында 

тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы туралы» Президент Жарлығына сҽйкес 

қолға алынған (ҚР Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы №110 

Жарлығы). Бҧл Бағдарлама қазақ тілі ҿмірдің барлық салаларында 

кҿшбасшы болады деген бағдармен қатар қазақ тілі сияқты жоғары 

деңгейде орыс тілі мен ағылшын тілін де ҥйренумен айналысатын 

жастарға бағытталған. Осы ҥш тілді бірдей жоғары деңгейде ҥйрену 

ҥшін еліміздегі білім беру бағдарламасын жаңартуға бағытталған 

бірлескен кҥш-жігер қажет.  

 Қазақстан Республикасында орта білім мазмҧнын жаңарту 

аясында орыс тілінде оқытатын мектептердің қазақ тілі 

мҧғалімдерінің біліктілігін арттыру бағдарламасын «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері» Дербес Білім Беру Ҧйымы Педагогикалық 

шеберлік орталығы Кембридждің Халықаралық емтихан кеңесімен 

бірлесе отырып ҽзірлеген. Бҧл Бағдарлама республикада орта білім 

мазмҧнын жаңарту аясында қайта қаралған оқу бағдарламаларын 

мектептерге енгізуге септигін тигізеді.  

 Бағдарламаның мақсаттары: 

орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі пҽнінің жаңартылған 

оқу бағдарламасының қҧрылымымен, ондағы материалдардың ҿсу 

ретімен, мазмҧнымен жҽне мақсаттарымен таныстыру; 

орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тіліне арналған 

жаңартылған оқу бағдарламасына сҽйкес келетін педагогикалық 

тҽсілдерді қалай ҽзірлеу керектігін тҥсінуін, қолдана жҽне модельдей 

білуін қамтамасыз ету; 

орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тіліне арналған 

жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша оқытатын тіл 

мҧғалімдерінің біліктілікті арттыру курсын іске асыру ҥшін қажетті 

дағдыларын дамыту. 

 Бағдарламаның міндеттері: 

жаңартылған оқу бағдарламасы жҽне онымен байланысты сабақ 

жоспарлары туралы тҥсінік қалыптастыру; 

жаңартылған оқу бағдарламасын оқыту ҥшін қажетті дағдыларды 

меңгеруін қамтамасыз ету: 

   

 Қазақстанда қазіргі кезде жаһандық проблемаларға жауап бере 

алатындай деңгейдегі ҧлттық мҽнмҽтіндегі жҧмыстар жҥргізілуде. 

Оқу бағдарламалары халықаралық тҽжірибемен ҿзара ҽрекеттесу ҥшін 

қажетті дағдыларды дамытуды қамтиды. Жаңартылған оқу 

бағдарламасы мен бағалау жҥйесін енгізу аталған міндеттерді шешу 

ҥшін қабылданған шаралардың бірі болып табылады.  

 Орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілін оқыту 

бағдарламасының аясында оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым 

дағдыларын дамыту нҽтижесінде оқушылар алған білімдері мен 

ҥйренген дағдыларын кез келген орта жағдайында бҽсекеге қабілетті 

болуға, қарым-қатынас ҥдерісінде тиімді қолдануға мҥмкіндік беретін 

білім алады.  

 Оқылым, жазылым, айтылым жҽне тыңдалым дағдыларына 

оқушылардың жас ерекшеліктері мен оқыту деңгейінің ықпалымен 

қатар, барлық тілдік оқу бағдарламалары да мҧғалімдерге сыни ойлау 

дағдыларын дамыту, нақты тапсырмаларды жҽне қызметтің барлық 

тҥрін орындау, білімнің кҿпқырлы болуына жҽне оларды қолдануға 

қҧрментпен қарауды қалыптастыру сияқты аспектілерді ескеруге 

кҿмектеседі. Бҧл мҧғалімге оқушылардың ҿзіндік пікірін 

қалыптастыру барысында оқушыларды бақылап, танымдық 

ҿзгерістерді қамтамасыз ету ҥшін дер кезінде араласып, ҿзінің 

«сахнадағы ақылшы» рҿлін дамыту керек. Балада барлық тілді 

басқаруға қатысты нақты қағидаттар туралы туа біткен білімі бар. 

Сондықтан мҧғалімнің рҿлі оқушылар естіген немесе пайдаланған 

грамматикалық қҧрылымның ҽртҥрлілігіне негізделе отырып, тілді 

нысаналы оқыту мен ҥйрету арқылы ҽмбебеп грамматиканы кҥшейту 

жҽне дамыту болып табылады. Пҽн бойынша оқу бағдарламасындағы 

оқытудың мақсаты оқытудың ҽр кезеңінде оқушылардан кҥтілетін 

қиындық деңгейіне назар аударады. Екінші тілді ҥйрену тҥсінікті 
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ақпараттың қолжетімділігіне негізделеді деп болжаған лингвист, 

профессор Крашен, яғни оқушылар ҥйренетін ақпараттар мен 

деректер олардың ҿз деңгейінен ҥнемі жоғары болып, ҽрдайым алға 

ілгерілеу болып отыруы тиіс.   

 Орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілін оқытудың 

негізгі мақсаты – оқушылардың тілдік қҧзіреттіліктерін арттыруға 

кҿмектесу. Алайда ҿзге тілді ҥйрену арқылы қол жеткізуге болатын 

басқа да маңызды мақсаттар бар. Оқыту ҥрдісі оқушылардың орыс 

тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілін оқыту барысында нені 

оқитындықтарына сҽйкес жҥргізілуі керек. Қазіргі таңда орыс тілінде 

оқытатын мектептерде қазақ тілінің мҧғалімдері екінші тілді 

меңгертуге қатысты негізделген теорияларды біліп, ҽртҥрлі 

теорияларың сыныптағы жҧмыстарды орындау кезінде тиімді 

педагогикамен қалай байланысты екендігін тҥсіну керек.  

 Оқушылар ҿзге тілді табысты ҥйрену ҥшін, ҿзінің ана тілі мен 

екінші ҿзге тілдің ерекшеліктеріне назар аудара отырып, сҿйлесу 

барысында жаттығып, екі тілдің тілдік қҧрылымдарын ҿзара 

салыстырып, талқылауда метатілді қолдануы тиімді тҽсіл болады. 

Тілді ҥйренуде жетістікке жету білім мен тҥсінік бірлескен уақытта 

ғана қолжетімді болады. 

 Сындарлы оқыту теориясына негізделген тиімді педагогикалық 

тҽсілдердің кҿмегімен мҧғалімдер оқушылармен тиімді кері 

байланысты қалыптастырып, тҧрақты қамтамасыз ете алады. Орыс 

тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілін оқытудың негізін осындай 

педагогикалық тҽсілдер қҧрайды.  

  Орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілін оқытуда 

оқушыларға екі тілді де меңгеруге кҿмектесетін, таныс жҽне жаңа 

лексиканың екі тілде де мҽтіндері мен тапсырмалары бар екі тілдегі 

баспа ақпаратымен қамтамасыз етілген орта екінші тілді табысты 

меңгеруге барынша ықпал ететін болады. 

 Оқушылар ҿздерін еркін сезінетін ортаны қалыптастырудың да 

маңызы зор. Мҧндай ортада оқушылар ҿздерін еркін сезініп, жаңа 

игерілген тілдік қҧрылымдарды тексеріп, қателіктері мен 

кемшіліктерін талқылап, жаңа білімдерді анықтау ҥшін бірлесе жҧмыс 

істей алады.    

 Орта білім мазмҧнын жаңарту аясында ҽзірленген оқу 

бағдарламалары оқушылардың бір сыныптан екінші сыныпқа ҿтуі 

кезінде білімі мен дағдылыры қайталанып тексеріліп отыратын 

спиральділік қағидаты бойынша қҧрылған оқу бағдарламасы моделіне 

негізделген. Оқу ҥдерісінің алға ілгерілеуі айқан кҿрінуі ҥшін, оқу 

мақсаттары ҿзара тоғысқан бҿліктер мен бағыттарға біріктірілген. 

 Спиральді оқу жоспарын ҽзірлеу орыс тілінде оқытатын 

мектептерде қазақ тілін ҥйрену бағдарламалары (1-11 сыныптар) мен 

Шет тілін меңгеру деңгейін анықтаудың жалпыеуропалық 

критерийлерден анық кҿрінеді. Білім алу кезінде сыныптан сыныпқа 

ауыса отырып, оқушылар ҿз дағдыларын барлық бағыттарды 

жетілдіреді – айтылым, тыңдалым, оқылым жҽне жазылым. 

 Мҧғалімдердің пайдаланатын оқыту ҽдісі оқушыларды 

оқытудың ең жоғары стандарттарын қамтамасыз ету ҥшін маңызды. 

Мҧғалімдер пайдаланатын ҽдіс оқудың тиімділігіне елеулі ҽсерін 

тигізеді. Педагогикалық ҽдістерді жетілдірмей тҧрып, оқу 

бағдарламасын ҿзгерту білім беру стандарттарына қатысты 

реформалау шараларының мҥмкіндіктерін жҽне нҽтижелілігін 

тҿмендетеді.  

 Педагогиканың барлық аспектілері сындарлы оқыту 

теориясымен ҥйлеседі. Сындарлы оқыту тҽсілдері білім берудің 

«дҽстҥрлі» ҽдістерімен салыстырғанда, оқыту кезінде жоғары 

нҽтижеге қол жеткізуге мҥмкіндік береді. Сындарлы оқыту тҽсілдері 

оқушылардың алдыңғы білімдерімен ҧштасыра отырып, жаңа білім 

алуы туралы тҧжырымдамаға негізделеді.  

 Бҧл жерде ең маңыздысы: оқушылардың алдыңғы алған 

дағдылары жаңа дағдыларды меңгеруге ҥлкен ықпалын тигізеді, ал 

егер ол ескерілмесе, онда білім тереңге бармай, ҥстірт меңгерілген 

таяз білім болмақ. Мҧндай ҥстірт білім оқушыға қазіргі ҽлемде 

жетістікке жету ҥшін қажетті аспектілерді, алған білімді қолдануына 

кері ҽсерін тигізеді. Оқушылардың алған білімдерімен жҧмыс істеуге, 

оны ҽрі қарай ҿңдеп, ҿз дағдыларын арттыруға мҥмкіндік беретін 

қызметтермен айналысуға мҥмкіндіктері болуы аса маңызды болып 

табылады. Жаңартылған оқу бағдарламасындағы ҽдіс-тҽсілдерді 

қолдану арқылы сабақ жҥргізу –  оқушының ҿзін-ҿзі дамытуына, ҿз 

біліміндегі олқылықтарды ҿзі тауып, ҿз сҧрағына ҿзі жауап іздеп жан 

–жақты білім алуына кҿмектеседі.  

   Осы курстың мен ҥшін ықпалы зор болды. Ҽр тҥйген 

жаңалықтарымды іске асыру нҽтижесінде баланың шығармашылығын 
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шыңдап, пҽніме қызықтырып, оқушылардың танымдық ҽрекетін 

арттыруды, ҽр оқушының бойындағы жеке қасиеттерін дамытуды 

кҿздеймін. Ҽрбір ҿткізген сабақтарымда оқушылар ҿздігінен ізденіп, 

тығыз қарым-қатынаста, ҿзара бірін-бірі толықтыра отырып білім 

алады. Қазіргі таңда мҧғалім бағыт-бағдар беруші. Берілген 

тапсырмаларды ҿздігінен игеріп, бір-бірін бағалай отыра, ойларын 

еркін айта отыра бір-біріне деген сенімі арта тҥседі. Ал ҿзім 

оқушылардың білім деңгейін тҥрлі ҽдістер арқылы саралап, сараптап 

отырамын.  

     Бағытты білім беруде жаңа технологиялардың жеке тҧлғаның 

дамуына ҽсері мол. Қазақ тілі жҽне ҽдебиет пҽндерін оқытуда жаңа 

технологиялардың элементтерін қолдана отырып, сыни тҧрғысынан 

ойлау, деңгейлеп оқыту технологияларына ерекше кҿңіл бҿлемін. 

Ҿйткені, бҧл технологиялар баланың жеке мҥмкіндігіне бағытталған. 

      Оқушыларды ойлауға ҥйретуде, тілдерін дамытуда INSERT, екі 

тҥрлі тҥсінік кҥнделігі, еркін жазу, дҿңгелек ҥстел,ҥш қадамдық 

сҧхбат, бес жолды ҿлең, эссе, тҥртіп алу сияқты стратегиялардың 

тиімді де ҧтымды жақтары кҿп. Осы аталған стратегиялардың 

бірнешеуі ҽр сабағымда қолданыс табады. Мазмҧны ҿте кҥрделі 

шығармалардың мҽнін жете тҥсінуде, еске сақтауда сыни тҧрғыдан 

ойлау стратегиялары оқушыларға кҿп кҿмегін тигізеді.  

 Бағдарламаны оқып ҥйрену барысында, осы технологияны 

меңгерген ҽрбір мҧғалім бағдарламаның негізгі идеясын тҥсіне 

отырып, тҿмендегідей нҽтижелерге қол жеткізеді: 

жаңартылған оқу бағдарламасының қҧрылымын; 

жаңартылған оқу бағдарламасының мазмҧнымен жҥйесін; 

оқу бағдарламасының жҽне оны іске асырумен байланысты 

қҧжаттамалардың мақсаты мен ресімделуін; 

білім беру бағдарламасын іске асыруға кҿмектесетін тиісті 

педагогикалық тҽсілдерді біледі жҽне тҥсінеді. 

  

  «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез 

деген қасиеттерімен озады», -деп Абай атамыз айтқандай, озық ойлы 

білімдар адамдар заманның, қоғамның дамуына, ҿзгеруіне ҥлесін 

қосып келеді. 

 Қорыта айтатын болсақ: Ҽр уақытта бала білімін алға қоюшы 

ҧстаз ҥлкен кҿрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, 

шаршамай еңбектенеді. Сол кезде ғана еліміз кҿкке шарықтап, басқа 

елге елді танытады. Елді ҿсіретін де, елді ҿшіретін де – білім. 

Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдана білу сіз бен біздің 

ҥлесімізде, қҧрметті ҽріптестер! 

 Ҿз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, 

шҽкіртінің жанына нҧр қҧйып, ҿмірге ҿзі де бақытты болып, ҿзгелерді 

де бақытқа жеткізсем деп жҥретін жаңаша оқытатын жаңа кҿзқарасты 

ҧстаз болайық. 
 

Бастауыш сыныптарда   STEM-ді  оқыту   тиімділігі 

 

 

Ихсанова  Райгуль  Орынбековна 

Алматы облысы    Жамбыл  ауданы   

«Дарынды    балаларға  арн.  ҥш  тілде  оқытатын   

Қарғалы № 2 арнаулы   гимназиясы» КММ 

 

       Қазіргі уақытта ҽлемде тҿртінші технологиялық революция болып 

жатыр: ақпараттың қарқынды ағыны, жоғары технологиялық 

инновациялар мен ҽзірлемелер біздің ҿміріміздің барлық салаларын 

ҿзгертіп жатыр. Қоғам сҧранысы да, жеке тҧлғаның 

қызығушылықтары да ҿзгеріп жатыр. 

        Адамзат баласына ауқымды ҿзгерістер мен жарқын болашақ 

ҽкелетін салалар STEАM пҽндерінің (Science, Technology, Engineering, 

Аrt and Mathematics) қиылыстарында жатыр.Ғылым, математика, 

технологиялар жҽне инженерия сияқты басты академиялық салаларда 

бір мезгілде даму керек, оларды STEM (science, technology, engineering 

and mathematics) деген бір сҿзбен біріктіріп атайды. 

       Қазақстанның  білім   беру  саласында   Білім мен ғылымды 

дамытудың  мемлекеттік бағдарламасы   STEM контекстінде  білім 

берудің мазмҧнына ҿтуі, бҧл  технологияның  тиімділігін  дҽлелдейді.  

Осы  орайда жаңа білім беру саясатын жҥзеге асыру ҥшін оқу 

бағдарламасына жаңа технологияларды, ғылыми инновацияларды, 

математикалық ҥлгілеуді дамытуға бағытталған STEM-элементтерді 

енгізу жоспарланды. 
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     STEM-білім берудің кілттік мақсаты – оқушылардың білу жҽне 

істей алу қабілеттерін ,ҿнертапқыш шешімдер, зерттеушілік 

қызметтер жҽне тҽжірибелік форматтарда кҿрсету. 

 

Білуге  қҧмарлық,кҿруге  ынтық  болу –бала  атаулының  болмысына  

тҽн  қасиет.Сондықтан  бала : «Анау  не? Мынау не? Қайда? Қашан? 

Неге?  

 

Неліктен?» деген  сан  алуан  сҧрақтар  қойып, оның  жауабын 

алғанша  асығады. 

Бастауыш сыныптарда   STEM-ді  оқыту  оқушылардың  

жаратылыстану жҽне  техникалық  пҽндерге  деген қызығушылығын  

арттыру  мақсатында  жасалған  алғышарттар  болып  

табылады.Практикалық  тҥрде  жасалған жҧмыстарға  деген  

оқушылардың  сҥйіспеншілігі  олардың  жаңа  нҽрселерге  деген  

қызығушылықтарының   одан  ҽрі  артуына негіз  болып  табылады. 

 

Оқушылардың  қызығушылығын  арттыратындығын   1 жҽне  2 сынып  

оқушыларында   математика  пҽнінде  ҽртҥрлі  геометриялық 

фигураларды жасауда,  жаратылыстану  пҽнінде  жер  қойнауының  

қабаттарының   «3 Д»  моделін  жасау  кезіндегі  ҥдеріс  кезінен  

байқауға  болады. 

     STEM технологиясын  бастауыш  сыныптарда қолдану   

тиімділігінің  дҽлелі  ретінде   3 «А» сыныбында оқитын  Рақымдерді  

Диастың  ҿз  қолымен  жасап  шыққан  ҿнімі  туралы  айтып  ҿтсем  

деймін.Осы ҿнімді «Раушангҥл»  жарықшамы  деп атап, жарықшамды  

жасау  кезінде жаратылыстану  пҽні  бойынша  гҥлдің  қҧрылысы  

туралы   алған  теориялық білімін ,  яғни   гҥлдің  сабағын,кҥлте 

жапырақтарының  орналасу тҽртібін,тостағанша  жапырақшасын  

жасыл  тусті  етіп  кҿрсетуін  жҽне  сол сияқты  дҥниетану  пҽнінде  

электр  тоғы,тоқпен  жҧмыс  жасау  кезіндегі  қауіпсіздік  ережесін   

сақтау нҧсқаулығы туралы   мҽліметті  ол  осы  ҿнімін жасаудағы  

баланың іс-ҽрекетінен  кҿруге  болады.  

 
Оқыту ҥдерісін жаңаша ҧйымдастыру оқытушының ҿзін-ҿзі 

дамытуына қолайлы жағдай жасай отырып, оның шығармашылық 

қабілетінің артуына септігін тигізеді. Сондықтан, ғылыми-техникалық 

прогрестен қалмай, жаңа педагогикалық инновацияларды дер кезінде 

қабылдап, ҿңдеп, нҽтижелі пайдалана білу – ҽрбір ҧстаздың негізгі 

міндеті  дей  келе, Уильям  Уордтың  мына  сҿздерін  келтіргім  

келеді: 

Жай  мҧғалім-хабарлайды, 

Жақсы  мҧғалім  -тҥсіндіреді, 

Керемет  мҧғалім-кҿрсетеді, 

Ҧлы мҧғалім-шабыттандырады.  

Қҧрметті  ҧстаздар   оқушыларға  шабыт  беруге  шаршамаңыздар! 

 

ҚАЗАҚ ДАЛАСЫ - ЖЫЛҚЫНЫҢ ОТАНЫ: 

ЖЫЛҚЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАМ ТЕРБЕГЕН ҚАЛАМГЕРЛЕР 

 

 Исина Г.Б. 

СҚО, Ғ.Мҥсірепов ауданы, 

«Чистопол орта мектебі» КММ, Чистопол ауылы 

 

     Аннотация к статье «Великая степь – родина лошадей. Поэты о 

лошадях» 
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     Наша статья знакомит с исследованиями ученых в свете статьи 

главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева «Семь граней 

Великой степи».  

    Актуальность темы: о роли лошади в жизни казахского народа. 

Особое внимание акцентируется на то, что в древнем Ботае человек 

впервые приручил лошадь. 

    Кроме того, представлены отрывки из лирики поэтов. Стихи, 

которые являются подтверждением и  доказательством того, что 

действительно лошади играют огромную роль в жизни казахов. 

    В данной работе использовались разнообразные источники 

сведений о лошадях. Методы анализа и обобщения. 

Abstract to the article: ―The Great steppe-birthplace of horses: poets about 

horses‖ 

     Our article introduces the researches of scientists in the light of the 

article of the head of State NursultanNazarbayev "The Seven Facets of the 

Great Steppe". 

The relevance is the role of horses in the life ofKazakh people.Special 

attention is focused on the fact that in the ancient Botaifor the first time a 

person domesticated a horse.Besides, there are excerpts from the lyrics of 

poets.Poems are evidence of the fact that horses play a huge role in the 

lives of Kazakhs.This work combines a variety of sources of information 

about horses.  We used methods of analysis and synthesis. 

Кілт сҿздер: Ботай мҽдениеті, жылқы, тарих, қоныс, батырлар. 

 

«Қазіргі кҥні Қазақстан деп аталатын 

елдің жерін мекендеген далалық ҿлке 

тҧрғындары алғашқы жылқыға мініп болып 

оның сҥтін ішкен....» деген байлам жасады. 

Н. Назарбаев 

       Президент Нҧрсҧлтан Назарбаев «Ҧлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласында: «Бҥгінде тҿл тарихымызға оң кҿзқарас керек... 

Кҿпқырлы ҽрі ауқымды тарихымызды дҧрыс тҥсініп, қабылдай 

білуіміз керек... Ең бастысы, біз нақты ғылыми деректерге сҥйене 

отырып, жаһандық тарихтағы ҿз рҿлімізді байыппен ҽрі дҧрыс 

пайымдауға тиіспіз... Біздің жеріміз материалдық мҽдениеттің 

кҿптеген дҥниелерінің пайда болған орны, бастау бҧлағы десек, асыра 

айтқандық емес» [1,1]. 

      Біздің ҿңіріміз табиғатымен жҧртты таңқалдырады жҽне қазақ 

халқы ҥшін ерекше қастер тҧтатын ата – бабамыздың ежелгі қонысы – 

Ботай ескерткіштері ғалымдардың назарында. Осындай Ботай қорымы 

бізге несімен қымбат? Деректерге сҥйенсек, жетпісінші жылдары 

Иман – Борлық ҿзенінің жағасында сҥйектен, тастан жасалған 

бҧйымдарды ойнап жҥрген балалар тауып, мектеп директорына 

тапсырады. Еслямбек Зҽкҽрияҧлы, тарих пҽнінің мҧғалімі, бҧл 

жҽдігерлерді Кҿкшетау қаласындағы мҧражайға тапсырады. Бҧл 

заттарды кҿрген Виктор Зайберт осы ҿңірге экспедиция 

ҧйымдастырды.  

      Ботай тҧрағы – энеолит дҽуірінен қалған археологиялық 

ескерткіш. Ескерткіш 15 га жерді алып жатыр. Ботай мҽдениеті – 

энеолит дҽуірінде Солтҥстік Қазақстанды мекендеген тайпалар 

мҽдениеті. Солтҥстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданының 

Никольское ауылынан оңтҥстік – шығысқа қарай 1,5 км жердегі Ботай 

қоныстарына байланысты аталған. Ботай мҽдениеті ежелгі адамның 

алғаш рет жылқыны қолға ҥйреткендігімен ҽлемге ҽйгілі. Бҧл 

мҽдениеттің ҿмір сҥруі б.з.б. IV-III мыңжылдықтарда ҿтті. Ботай 

ескерткішіне 1981 -1983 жылдарда Солтҥстік Қазақстан 

университетінің археологиялық экспедициясы профессор Виктор 

Зайберттің  жетекшілігімен қазба жҧмыстарын жҥргізген. Соның 

нҽтижесінде 158 ҥйдің орны қазылып аршылған.  Тастан жасалған 

жебе, садақ, қанжар, пышақ табылған. Бҧл заттар қоғам ҿмірінде 

аңшылықтың рҿлін кҿрсетеді. Сонымен қатар жылқының сҥйегінен 

жасалған заттар шаруашылықтың ҽр саласынан  хабар береді.  

Қазбалардан аттардың кҿптеген сҥйектері табылған.  133 мыңдай  

сҥйектерді ғалым –остеологтар зерттеді [2]. 

      Ботай аттары бҧрынғыда белгілі жылқылар тҥріне жатпайтын 

болып шықты. 

     Ботай аттарының сҥйегі ҿзге де ежелгі аттар сҥйегінен ерекшеленіп 

тҧрды. «Ғалымдар бірауыздан ботай аттарының қолға ҥйретілген 

деген пікірді ҧстанды. Олар далада жҥрген жабайы жануар емес» [3]. 

      Осыдан бҧрын жылқылар қолға кеш ҥйретілген деген пікір 

айтылған. Ал Ботай қоныстың материалдарымен кҿптеген ғалымдар 

қызыға бастады. Солтҥстік Қазақстан облысына Мҽскеу, Новосібір, 

Англия, Германия ғалымдары келді. Кҿптеген ғалымдар пікірлерін 
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білдірді: «Ботай қонысы Еуразия даласында мал шаруашылығы 

орталығы болған» [3]. 

      Ғалымдар қола дҽуіріндегі қолға ҥйретілген жылқыларды, қазір 

жойылып кеткен Тарпаң жылқысын жҽне Пржевальский жылқысымен 

салыстырды. Америкалық ғалым Дэвид Энтони: «10% зерттелген 

Ботай жылқыларының тістері мҥжілген, ҽрі оған сызат тҥскен»  деген 

пікір білдірген [4]. 

      Осыған қарап ғалымдар, жылқының мініске пайдаланылғанын, 

ауыздықталғанын анықтаған. Ал Британдық  сарапшылардың зерттеуі 

бойынша: «Жер астынан табылған ыдыстардың тҥбінде кепкен қымыз 

қалдықтарының ізі қалған» деген [5]. 

      АҚШ, Англия, Германия, Қытай жҽне Иран  ғалымдары  Ботай 

мҽдениетін жасаған тайпалар жылқыны қолға ҥйреткен деген 

тҧжырым жасады. Мҽселен, ежелгі сақтардан бастау алатын Ҧлы 

даланың рухты ҧрпақтары мынау ҧлан-ғайыр далада талай 

соғыстарды басынан ҿткеріп, талай қанқҧйлы жаулармен жекпе-жекке 

тҥсті. Алма-ғайып ғасырлар ҿтті, қаншама ҧрпақтар жаңарды, бірақ, 

мақсат пен мҥдде ҿзгермеді. Ол ҿзгермейтін мҽңгілік мҥдде мен 

мақсат мынау ҧлан-байтақ қасиетті жерді қорғау еді. Сол асулары кҿп 

мақсат Қазақ хандығын тізгіндеген хандар мен батырлардың, кешегі 

ХХ ғасырдың басындағы Алаш ҧлдарының ҧлы арманына айналды. 

«Жылқыны қолға ҥйрету арқылы біздің бабаларымыз ҿз дҽуірінде 

адам айтқысыз ҥстемдікке ие болды. Ал жаһандық ауқымда алсақ, 

шаруашылық пен ҽскери саладағы теңдессіз революцияға жол ашты»- 

деген болатын Н. Назарбаев [1,1]. 

      Қазақта байлық жылқының санымен бағаланған, салтанат пен 

сҧлулықтың ҿлшемі де жылқы болған. Ҽрбір ҧзатылған қыздың 

жасауына,  ат бҽйгеге, адамның қҧнына, сондай-ақ айыпқа ат-

шапанмен қоса жылқы тҿлеген. Олай болса, жылқы малы қазақ халқы 

ҥшін ең қадірлі тҥліктің бірі екендігі мҽлім. 

      Н. Назарбаевтың «Ҧлы даланың жеті қыры» мақаласы   жеті 

бҿлімнен тҧрады. Ал бірінші бҿлімі «Атқа міну мҽдениеті» деп 

бекерден-бекер аталмаған шығар. 

      Жылқыдан асқан  мал бар ма?! – деген  Ақтамберді жыраудың 

сонау  жорықты жолдардың  шежіресін жауһар жырларында тҿгілте 

жырлағандай, айтар ойыңды кҿзіңнен ҧғар есті жануар жылқы малын 

серігім деп танып,  жаугершілік заманында, Ҧлы Отан соғысының 

отты жылдарында  атты ҽскер сапында  ғажайып ерлік кҿрсеткен, 

жаудың  қолын  елінің жағасына жеткізбеген, халқын дҧшпанның ащы 

табасына қалдырмаған, жанын ары ҥшін қҧрбан еткен, адал ҧл 

боп  анадан туып, ел тірегіне  айналған  батырларымыз  сенімді серігі 

– тҧлпарына   қарыздар. 

      Олай болса, арғымақ туралы жыр жолдарын тербеген ақындардың 

шығармаларына кезек берейін. Халық ауыз ҽдебиетінде тҧлпардың 

алар орны ерекше. Атап айтатын болсақ, «Ер Тҿстік» ертегісі. Ер 

Тҿстіктің сенімді серігі ер басына қиындық тҥскенде, қасынан 

табылып, кҿмек береді. Ертегі болса да, есте жоқ ерте заманда қазақ 

даласында мекен еткен жылқы малы жайлы дерек осы ертегіде жатқан 

жоқ па? Бҧл ертегіден-ақ жылқының қазақ даласын мекендегені 

айтпаса тҥсінікті. 

      Келесі айғақ ретінде,  мен ежелгі дҽуір ҽдебиетінің кҿне жыры, 

жазу-сызу болмаған заманда, тасқа қашалып жазылған «Кҥлтегін» 

жырын тілге тиек етпекпін: 

Жиырма бір жасында Чача Сеңҥнкемен айқастық 

Ең ілкі Тадықын чурдың Боз атын мініп шапты, 

Ол ат сонда ҿлді. 

Екіншіде Ышбар Ямтардың Боз атын мініп шапты, 

Ол ат сонда ҿлді. 

Ҥшіншіде йегін Сілік бектің 

Ерттеулі торы атын мініп шапты, 

Ол ат сонда ҿлді,- деп келетін жыр жолдары 7-8 ғасырларда 

батырларымыздың  бір-бір арғымаққа ие болғандығы дҽлел. Ҽдетте 

ертегілерде, батырлық дастандарда қаһарманның мықтылығы, 

тҿзімділігі, қара кҥшке ие екендігі «суға салса батпайды, отқа салса 

жанбайды, шапса қылыш кеспейді» деген теңеулер арқылы берілсе, 

Кҥлтегіннің ерлігі, батырлығы, алып тҧлпарлар арқылы берілген. 

Оларды қадірлеп, қастерлеп, кҥтім жасап ерекше атау беріп отырған. 

Бҧл жҿнінде К. Рақышев пен С. Тҥгелдің «Қазанат» еңбегінде былай 

делінеді: «Кҿшпенділердің жылқыға деген кҿзқарасы алабҿтен. 

Ҿздеріңізге мҽлім, қазақтар жылқыны жан иесі ретінде айрықша 

жақын тҧтқан. Ҿйткені оған мал деген атауды арнамай, керісінше 

«жануар» деген. Осыдан олардың оны ерекше ҽспеттегендігі 

аңғарылады» [8,30]. 
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      Халық ауыз ҽдебиетінің эпостық жырларына ҥңілетін болсақ, 

батырлардың сенімді серігі, кҿлігі болған талай тҧлпарларды білеміз. 

Олар, Ер Тарғынның Тарланы, Қобыландының Тайбурылы, 

Алпамыстың Шҧбар аты, Қамбар батырдың Қарақасқасы. 

      Сонымен қатар, жыраулар поэзиясындағы жыраулар тілге тиек 

еткенде тҧлпарлар баршылық. Сҿзімізге дҽлел ретінде Ақтамберді 

жыраудың «Кҥмбір-кҥмбір кісінетіп» атты толғауында мынадай жыр 

жолдары бар екені бҽрімізге белгілі. 

                                           Кҥлдір-кҥлдір кісінетіп, 

   Кҥреңді мінер ме екенбіз?! 

                                           Кҥдеріден бау тағып, 

     Ақ кіреуке киер ме екенбіз?! 

     Жырау жылқы малын қалайша шеберлікпен толғаған десеңізші?!  

Ер қанаты –атты тамаша ҿрнектеген бірден-бір ақын-осы Ақтамберді 

жырау. 

     Қазанатты жырға қосқан ақындарымыз XIX ғасырда да ҿз 

ҥлестерін қосты. Қазанатты Махамбетше жырламаған ақын кемде –

кем. Оның қара қазан, сары бала қамы ҥшін, «ереулі атқа ер 

салғандығы» бҽрімізге белгілі.  Ақынның «Ереуіл атқа ер салмай», 

«Тарланым», «Арғымақтан туған қазанат»  атты ҿлеңдері ҧлы 

даланың ҧлан-ғайыр жерін мекендеген жылқы малы екендігінің тағы 

бір дҽлелі. 

     Бҥгінгі баяндамамыз ат туралы болғандықтан, мен қазақтың ҧлы 

ақынының «Аттың сыны» деп аталатын  ҿлеңін қалайша тастап 

кетпекпін? 

Шоқпардай кекілі бар, қамыс қҧлақ, 

Қой мойынды, қоян жақ, бҿкен қабақ. 

Ауыз омыртқа шығыңқы, майда жалды, 

Ой желке, ҥңірейген болса сағақ,-деп жырлаған Абай атамыздың 

аттың пішінін ҿзгеден ерекше кестелеп, бейнелеп беруде аса шеберлік 

танытқаны белгілі. 

Ал, жиырмасыншы ғасырдың керемет туындысы, І.Жансҥгіров  

«Қҧлагер» поэмасына қалайша тоқталмасқа?!  

                                  Ҽңгіме Ақан емес, Қҧлагер ғой, 

                                  Осыдан бастамақшы ек сҿздің басын,- 

деп, Ақан серінің Қҧлагерін дҽріптеп суреттейді. Бҧл Ақан серінің 

ғана емес, жалпы қазақтың трагедиясына айналған шығарма.  

                                  Ор болып қалушы еді шапқан жерің, 

                                  Шаттанып тҧрушы еді қосқан елің. 

                                  Атығай, Қарауылға олжа салған, 

                                  Бота тірсек, қыл сағақ, сандал керім, [10,7] -деп 

жырлаған ақынның серігі, бҽйгеден озып келер тҧлпары, баптап 

жҥрген Қҧлагері қазақ халқының ежелден келе жатқан тҿрт тҥлігінің 

бірі екендігінің тағы бір дҽлелі. 

        Атқа міну арқылы оған лайықты ықшам киімдер мен ат ҽбзелдері 

де керек болды. Ат ҥстінде отыру ҥшін жеңіл, ыңғайлы киім-шалбар 

тігілді. Ер азаматтар аяқтарына арнайы саптама етіктер киген.  

 Ал, атқа қажетті ер-тҧрман, ат ҽбзелдерін, жаудан қорғану ҥшін 

арнайы қару-жарақтарды да ойластыра білген. Садақ, қылыш, сауыт 

ежелгі заманда айбарлы атты ҽскердің қалыптасыуына ықпал етті. 

        Қорыта келе, қазақ халқының тҧрмыс-тіршілігінде тҿрт тҥлік 

малдың ішінде ерекше қастерленетіні – жылқы. «Біз, қазақ, жылқы 

мінезді халықпыз» деп жатамыз. Жылқы – басқа малға қарағанда таза, 

кірпияз, кінҽмшіл, судың тазасын ішетін, шҿптің асылын ғана жейтін 

мал. Ең бастысы, жылқы ҿзіне басқаның ҥстемдік етуіне, тапап-

талауына, аяққа басуына жол бермейді. Жылқы – еркіндікті сҥйетін, 

бостандықтың символы. Сондықтан «қазақ» сҿзінің мҽні еркіндік 

сҥйгіш, «ҿз еркімен жҥрген дала серісі» деген мағынаны береді. Олай 

болса, б.з.б. IV ғасырда қолға ҥйретілген жылқы малы нағыз қазаққа 

тҽн тҥлік екендігі мҽлім. 
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Иманбаева Аселхан Танатаровна  

Атырау облысы Исатай ауданы  

Жалпы білім беретін Аққыстау орта мектебінің  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің  

бірінші санатты мҧғалімі 
 

     Білім беру жҥйесін жан-жақты ақпараттандырып, қашықтан 

оқытудың алғы шарттары Н.Ҽ. Назарбаев ҧсынған «Қазақстан -2030» 

стратегиялық бағдарламасында айқын кҿрсетілген.Қашықтықтан 

оқытудың жергілікті жҥйесі белгілі бір білім жҽне жекелеген қала 

(университет) шеңберінде жҧмыс атқарады, оның қҧрамына тек 

жоғары оқу орындары ғана емес, мектептер, гимназиялар мен 

колледждер де кіреді. Осындай жҥйенің аясында жҧмыс жасаудың 

алғашқы сатысында зиялылық потенциялын, компьютерлік техниканы 

ҧтымды пайдалана отырып, ҥздіксіз білім беру принциптерін 

ойдағыдай іске асыру қажет. Осыған орай, мектептер мен жоғары оқу 

орындары жергілікті жҽне аймақтық желіні пайдаланып, 

шығармашылық жҧмыстарын таратып, оқыту ҥрдісінде ҽдістеме 

бойынша тҽжірибе алмасуы қажет. Оқытудың ауқымды жҽне 

жергілікті жҥйелерін ойдағыдай пайдалана білудің нҽтижесінде 

білімнің базалық жҽне деректердің банкілік мҽліметтеріне, клиент – 

сервер, мультимедиа, компьютерді оқып-ҥйренуші жҥйелерге, 

электрондық оқулыктарға, оку-ҽдістемелік материалдарға, 

қашықтықтан оқыту жҥйесінің технологиясымен ҥйлесімді болып 

келетін, алдағы уақытта оқыту тҽсілдерінің ішінде кең тараған бес 

аспап ҽрі ҿміршең тҥрлері бола алатындай жайлы окулықтарға, 

бағдарламаларға еркін кіруге болады. [1, 41]. 

    Қашықтықтан білім беру мҥмкіндігін ҧсынатын оқу орындарының 

барлығы бір бірінен белгілі қасиеттері бойынша 

ерекшеленеді. Олардың ерекшеліктері білім беру мазмҧны мен 

деңгейі, білім алушылардың саны мен қҧрамы, техникалық жҽне 

қаржылай мҥмкіндігі бойынша ерекшеленеді. Қашықтықтан білім 

беру жҥйесі дамытылған елдер де мемлекет деңгейінде қаржыландыру 

арқылы жҥргізіле ді. Дҥниежҥзіндегі дамушы елдердің барлық 

жоғарғы оқу орындары қашықтықтан білім беру технологиясымен 

жҧмыс жасауда. Мысалы, алпауыт елдердің бірі Америка қҧрама 

штаттарында 1995 жылдан бастап жоғарғы оқу орындарының 58% 

қашықтықтан оқыту технологиясына тҽжірбие жасап, бҧл 

технологияның тиімді екенін алға тартқан. Қазірде бҧл елде мыңдаған 

оқу орындары осы технология бойынша жҧмыс жасауда. Осындай сан 

қырлы, ҽрі кҥрделі мҽселелерді жҥзеге асыруда оқытушының атқарар 

рҿлі орасан. Оған ҽрі ауыр, ҽрі жауапты міндет жҥгі жҥктеледі: ол 

курстың бағдарламасының қҧрылымын дайындап, оны қашықтықтан 

білім беру жҥйесімен астастырып бейімдейді, оқу ҥрдісінің барысын 

қадағалап, тапсырмаларды орындау барысында, ҿз бетімен бақылау-

пысықтау жҧмыстарын орындау жҿнінде ҧсыныстар береді. Бҧл ретте 

қашықтықтан оқыту жҥйесінің ҽдістерінде кҿрсетілгеніндей, кҿңіл-

кҥй, психологиялық қарым-қатынас бой кҿрсетеді. Қашықтықтан 

оқыту тҽсілі бойынша жҧмыс істейтін оқытушы оқытудың жаңа 

технологиясын, оқытудың компьютерлі жҽне тораптық жҥйелерін 

жетік біліп, олармен іс жҥргізу ісін орындау шарт. 

       Қашықтықтан оқыту тҽсілімен оқытатын оқытушыларға жҽне осы 

істе мҥдделі басқа да адамдарға бірнеше талаптар қойылады:  

1.Оқытушы компьютермен жоғары дҽрежеде сауатты жҧмыс істей 

білуі қажет. 

2. Қашықтықтан оқытудағы мақсаттары мен міндеттері, оның алдағы 

уақытта ақпараттық технология жҽне коммуникация қҧралдарының 

негізінде дамуы туралы білуі қажет. 

3. Қашықтықтан оқыту технологиясын жетік білетін, білім 

саласындағы қызметкерлерді, оқушыларды таныстыра білуі қажет. 

Оқытушының ақпараттық қҧралдармен жҧмыс істеуге іс жҥзінде 

дағдылануы қажет. 

4.Оқытудың телекоммуникациялық қҧралдарын қолдану ісіне 

дағдылануын қалыптастыру, атап айтқанда: тҧтынушылар арасында 

ақпараттар алмастыру жҽне ақпараттық жҥйелердегі ресурстарды 

пайдалануға дағдылануын қалыптастыруы қажет. 
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5. Оқу ҥрдісін қашықтықтан оқыту шеңберінде жҥргізу ісіне жан-

жақты даярлау, қашықтықтан оқыту жҥйесі бойынша сабақ ҿткізу 

ҥрдісінде ҥйлестіруші болуы қажет. 

    Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқытушының негізгі 

міндеті білім алушының келесі тҥрдегі орындалатын ҿз бетінше 

жҧмысын басқару болып табылады: туындайтын мҽселелерді 

қарастыру; мақсат пен міндеттерді қою; білім, тҽжірибелерді беру; 

ҧйымдастыру қызметі; білім алушылардың арасында ҿзара 

байланысты ҧйымдастыру; оқу процесін бақылау. Тыңдаушылар 

қашықтықтан оқыту кезінде білім беру процесінің негізін қолайлы 

уақытта, ыңғайлы орында, тиімді темптегі ҿз бетінше жҧмыс 

қҧрайды. [2, 53]. Сонымен бірге нҽтижелі тҥрде оқу ҥшін жаңа 

ақпараттық технологияның кҧралдарымен жҧмыс істей білуі тиіс. 

   Сонымен, қашықтықтан оқыту – адамның білім алуға жҽне ақпарат 

алуға деген қҧқықтарын іске асыратын ҥздіксіз білім беру жҥйесі 

нысандарының бірі ретінде мамандардың негізгі қызметін атқара 

жҥріп білімін, біліктілігін арттыруға мҥмкіндік береді. Қашықтықтан 

оқытуды ҧйымдастырудағы маңызды кезең виртуальдық (синхрондық 

немесе асинхрондық) ҿзара іс-қимыл. Синхрондық ҿзара іс-қимыл 

студент пен оқытушының нақты уақыт режиміндегі қатынасты 

қарастырады. Бҧл ҥшін қашықтықтықтан оқыту жҥйесінің чаттары 

немесе бейне конференциялар қолданылуы мҥмкін. Асинхрондық 

ҿзара іс-қимыл студент пен оқытушы нақты уақытта қарым-қатынаста 

болмаған жағдайда жҥзеге асырылады, бҧл жағдайда 

қашықтықтықтан оқытудағы байланыстар жіберу тізімдерінің немесе 

телеконференциялардың кҿмегімен электрондық пошта бойынша хат 

алмасу арқылы ҧйымдастырылады. Оқытушының кеңесі (синхрондық 

немесе асинхрондық) – қашықтықтан оқытуды орындаудың міндетті 

шарттары. 

Білім беру жҥйесінде ақпараттық жҽне телекоммуникациялық 

технологияны дамытудың тиімді қҧрылымы – білім порталдары 

болып табылады. Порталдың негізгі міндеті жоғары технологиялы оқу 

процесінің қолдауы арқылы бірыңғай білімді ақпараттандыру ортасын 

дамуына ҿз ҥлесін қосатын маңызды функциялармен толықтырылады. 

Порталдың білім жҽне технологиялық саясаты, сонымен бірге оның 

ағартушылық қызметі ҽдістемелік жҽне технологиялық арнаға 

ақпараттандыру процесін бірте-бірте ендіру ҽдісі болып табылады. [3, 

14]. 

    Электрондық оқулықтар жасаудың педагогикалық 

технологиясының қҧрылымы оқыту ҥрдісінің заңдылықтарына 

негізделіп, бір-бірімен байланысты тҿрт бҿліктен тҧрады: 

мотивациялық-мақсатты, мазмҧндық, операциялық жҽне бағалы-

нҽтижелік. Электрондық оқулықтың мотивациялы қмақсатты бҿлігі 

модульдер мен шағын модульдерді қҧрастырудан тҧрады. Модуль-пҽн 

салаларындағы жҥйелік жҽне қызметтік білімнің жиынтығы. Ол 

электондық оқулық арқылы оқытуды ҧйымдастырудың «қызметтік 

тҥйіні» болып табылады. Электрондық оқулықтың мазмҧндық бҿлігі 

гипермҽтін арқылы жҥзеге асады. Бҧл мҽліметтер жиынтығы ретіндегі 

ақпараттық оқу ортасы. Ол білім беру міндетті білім деңгейі 

талаптарына сай электрондық оқулықты жасаушы автордың 

кҿзқарасымен іріктеледі. Гипермҽтіндер сол пҽн саласы бойынша 

бейнематериалдармен толықтырылған. Мҽтін қазақ, орыс жҽне кейбір 

кітаптарды ағылшын тілінде дыбысталған. Электрондық оқулықтың 

операциялық бҿлігі интерактивті режимдегі тапсырмаларды 

орындауға негізделген. Бҧл ҽдістің жҥзеге асуы, негізінен, оқыту 

ҽдістемесіндегі педагогикалық мҽселенің дайындалу деңгейіне жҽне 

сонымен қатар қашықтықтан оқыту ҽдістемесіне байланысты. 

   Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып оқу 

процесін ҧйымдастырудың негізгі міндеттері: 

оқытуды даралау; 

оқытудың тиімділігін (сапасын) арттыру; 

дҽстҥрлі оқыту нысаны қолайсыз болып табылатын тҧлғалар ҥшін 

білім беру қызметін ҧсыну болып табылады. 

   Бҥгінгі таңда ақпараттық қамтамасыз ету жҥйесіне баса мҽн 

бермейінше, білім берудің ақпараттық технологияларын, дҽлірек 

айтқанда, электрондық оқулық жҽне бейнефильмдерді, басқа да 

электрондық басылымдарды қашықтықтан оқытудың спутниктік 

арнасы арқылы ендірмейінше, кез келген ҽлеуметтік-экономикалық 

саланың алға басуы мҥмкін емес.Қашықтықтан оқыту мектептерде 

Республика, облыс, қала жҽне мектеп кеңістігінде кең қолданыс 

табуда. Мектеп кҿлемінде айтатын болсақ, «Интернет кҥнделікті» 

алуға болады. Бҧл жаңашылдық екі – ҥш жыл кҿлемінде ҿз жҧмысын 

атқарып келуде. Бҧл инновациялық ҽдіс арқылы ата – аналар 
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балаларының білім ҥлгірімін, ал оқушылар ҥй жҧмысын уақытында 

біліп отырады. Мҧндай ҽдіс арқылы мектеп пен ата – аналар қауымы 

арасындағы байланыстың одан сайын нығаюына ҥлкен септігін 

береді. Оқытылатын пҽндерден қашықтық олимпиадалар 

Қазақстандық интернет олимпиадалар («КИО») ҿтеді. Мҧндай 

интернет олимпиадалар оқушылардың ҥлкен қызығушылығын 

танытады. Тапсырмалары қызықты, сан алуан жҽне олимпиаданың ең 

тиімді жері – оқушылар ҿздерінің білім деңгейлерінің кҿрсеткішін 

бірден білулері болып табылады. Аталған олимпиадалар сайыс 

тҥрінде берілсе де, оқушыларды оқытады деп айтуға болады. Ҿйткені, 

оқушылар сабақ барысында алған білімдерін шыңдайды, тексереді, 

салыстырады. Оқушыларға арналған олимпиадалардан басқа, 

мҧғалімдерге арналған онлайн жҥйесінде ҿтетін сан алуан 

семинарлар, конференциялар, сабақтар ҧйымдастырылады. Қарқынды 

тҥрде қолданыс тауып жҥрген ол – республика, облыс кҿлемінде ата – 

аналар қауымына арналған жиналыстар. Ата – аналар жиналыстары 

облыс т.б. қарым – қатынастарды нығайта, бекіте тҥсуде. Оқу 

процесін сапалы ҧйымдастырудың келесі тҥрі - «Е-learning». Е-

Learning – бҧл оқу ҥрдісін ҧйымдастырудағы халықаралық 

стандарттар мен принциптерін қолдайтын, барлық заманауи 

талаптарға сҽйкес келетін, электронды жҽне қашықтықтан оқыту. 

Оқытудың аталмыш жҥйесі білім беру саласын тҥбегейлі ҿзгертеді. 

Яғни, мҧғалім мен оқушының арасындағы байланыс ҿзгереді. Қазіргі 

таңда E-learning электронды білім беру кҿп елдердің білім жҥйесіне 

қарқынды енгізіліп отырған  оқытудың озық формаларының бірі 

болып келе жатыр. Қазақстан Республикасында электронды оқыту 

білім жҥйесінің инновациялық дамуының басты бағыттарының бірі 

болып есептеледі. Ҽлемдік тҽжірибелердің кҿрсеткіштері бойынша е-

learning жҥйесі білім беруді модернизациялаудың басты 

қҧралдарының бірі екендігін айқындайды. Электронды білім беру кең 

ауқымды жобасының жҥзеге асуы Қазақстан Республикасының білім 

беру жҥйесінің ақпараттандыру мақсатына ҥлкен жол ашпақ. 

Е-learning технологиялары оқу ҥрдісіне келесі мҥмкіндіктер береді:  

Берілген материалды меңгеруге жағдай жасау ҥшін  ҿте қолайлы жҽне 

ыңғайлы; 

Оқу материалын меңгеруде қиындық деңгейін, уақытын жҽне кҿлемін 

таңдаудағы жекешілдік; 

    Интерактивті, ҿйткені, мҧғаліммен, сыныптастарыңмен синхронды 

(чат, скайп) жҽне асинхронды ( пошта, форум) ҽрекеттесу арқылы 

оқуға болады. Е-learning-тің басқа технологиясы – бҧл мҧғалімнің оқу 

сайты. Мҧғалімнің оқу сайттарының ресурстары (бейнелекциялар, 

тест жҧмыстар, практикалық тапсырмалар, форумдағы дискуссиялар, 

есептер шығару практикумдары, компаниялардың оқу-жаттығу 

жҧмыстары) оқушыларға ыңғайлы уақытта керекті тақырыбымен ҿз 

бабымен жҧмыстануға мҥмкіндік береді. Сандық білім беру контентін 

электронды оқулықтар, компьютерлік ойындар, виртуалды жаттығу 

ҽдістері, ғылыми - ҽдістемелік зерттеулер қҧрайды.Осылайша, e-

learning технологиясы – бҧл оқыту ортасы, оның кҿмегімен оқу 

ҥрдісін жекелеуге болады, оқытудың жылдамдығын таңдауға болады 

(ақпаратты қабылдаған кезде).  Оқушы ҿзіндік жҧмысты дербес 

компьютердің, ноутбуктың, ҧялы телефонның кҿмегімен 

ҧйымдастыра алады. Оқушылардың ҿзіндік жҧмыстарының кҿлемін 

кҿбейту оқу ҥрдісін ақпараттық технологиялардың арқасында 

нығайтуға мҥмкіндік береді.Оқушы автоматтандырылған жҥйеде 

ҿзінің жеке портфолиосын, кҥнтізбесін, кҥнделігін жҥргізеді. Ал 

мҧғалім кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары бар электрондық дҽптерді, 

сынып журналын, хабарландыру қызметін (алда болатын жоспарлы 

жҽне жоспардан тыс жиналыстар мен кездесулер туралы 

оқушылардың ата-аналарына e-mail немесе sms-хабарламалар, 

есептелік жҽне т.б. жіберу) толтыратын болады. Ата-аналар қауымы 

тҽрбие мҽселелері бойынша кеңестер алу, сондай-ақ қашықтықтан 

баласының сапалы орта білім алуы мен жетістіктері туралы 

ақпараттық хабарлама алу мҥмкіндігіне ие болады. Сонымен бірге 

осы бағдарламаның артықшылығы – қосымша ақпараттар арқылы 

мектептің порталын /сайтын/ ашып, мектептің тарихы, оқушы, 

мҧғалім рейтингісі, қҧрмет тақтасы, ҦТБ-ға дайындығы, қашықтықтан 

оқыту курстары, ата-аналар комитеті, сынып жетекшілігі, т.б. 

мҽліметтерді автоматты тҥрде енгізуге болатындығы. [4, 6].  

Қашықтықтан оқыту жағдайында мен Zoom бағдарламасын қолдана 

отырып оқушылармен тығыз байланыста болдым.  Мҧғаліммен, 

сыныптастармен синхронды (чат, скайп) жҽне асинхронды (пошта, 

форум) ҽрекеттесу арқылы интерактивті тҥрде оқуға болады. Е-

learning-тің ҿзге бір технологиясы – бҧл мҧғалімнің оқу сайты. 

Мҧғалімнің оқу сайттарының ресурстары Daryn.Online, Bilimland, 
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Kundelik.kz, Google Classroom платформалары бойынша, оқушыларға 

кҥнделікті сабақты тҥсіндіруде қолдана білдім. Google form 

бағдарламасы БЖБ мен ТЖБ  қҧрастыруға аса  қолайлы, сондай-ақ 

тексеруге ыңғайлы тест жҧмысын қҧрастыруға ҿте тиімді екенін 

айтқым келеді. Мҧны ҿз тҽжірибемнен байқадым. Мектебіміздегі 11 

«б» сыныбымның оқушыларымен бірлесіп, «Біз — біргеміз!» атты 

челендж, «Ардагерлерді ардайық» атты сынып сағаттарын ҿткізіп, 

ҧстаздарға алғысымызды білдірдік. Сонымен бірге, Zoom 

платформасында Ҧлы Жеңіс кҥніне орай тҽрбие сағатын ҿткізіп, 

оқушылардың патриоттық сезімін ояту орайында он-лайн сабақтың 

берері мол екеніне кҿз жеткіздім. Демек, заман талабы — қашықтан 

оқыту. Оқытудың осы формасы ҧстаз, ата-ана мен шҽкірт бірлестігін 

нығайтып, нҽтижелі жҧмысты жеделдетеді. Сондықтан жаңа жҥйені 

меңгеру біз ҥшін де, оқушыға да тиімді деп білемін. Қашықтықтан 

оқыту арқылы оқушыны сапалы білімге ҧмтылдырып, олардың 

бойына саналы тҽрбиені сіңдіруге болады. Ел ертеңі саналар бҥгінгі 

оқушының білімді болмағы  жарқын болашақ ҥшін қажет. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Білім беру ҧйымдарына электрондық оқыту жҥйесін енгізу 

жағдайында педагогтардың біліктілігін арттыруды  ҧйымдастыру 

ҽдістемесі / Ахметова Г.К., Караев Ж.А., Мухамбетжанова С.Т. // 

Алматы:АҚ «ҦБАО «Ҿрлеу», 2013. 

2. Қазақстан жҽне ТМД елдеріндегі   білім беруді ақпараттандырудың 

IV Халықаралық форумының ғылыми мақалалар жинағы (18-19 

бет.38-39 бет. 118-119 бет. 460-461 бет). 

3. Журнал «Мектеп» № 11(6 бет) 

4. Журнал «Информатика негіздері» № 1 – 2010 ж (11-14 б) 

Интернет ресурстары: 

http://el.kz/ 

http://e.edu.kz/ 

http://stud.kz/ 

http://adilet.zan.kz/ 

 

Мектепке дейінгі жастағы балаларды мейірімділікке  

тәрбиелеуде ата-анамен тәрбиешінің ықпалы 

Изимова Гулбаршын Кадировна  

                                Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, 

Жасқайрат ауылы, 

                                               Ш.Т.Еркінов атындағы орта мектебінің  

                                               мектепалды даярлық  сыныбы мҧғалімі 

 

Мейірімділік сезімдері балалық шақтан бастау алуы 

тиіс... 

Егер мейірімділік сезімдері балалық шақта 

тәрбиеленбеген болса, 

оларды ешқашан тәрбиелеу мҥмкін емес, ӛйткені 

шынайы адами 

нәрсе адамның жанында ең алғашқы және ең маңызды 

ақиқаттарды танумен бір кезде бекиді... 

Балалық шақта адам эмоция мектебінен – 

мейірімділік сезімдерін тәрбиелеу мектебінен 

ӛтуі тиіс». 

В. А. Сухомлинский 

 

    Рухани-адамгершілік тҽрбиесі  - материалдық 

қҧндылықтар рухани қҧндылықтардан басым тҥсетін қазіргі 

уақытта ҿте ҿзекті жҽне кҥрделі мҽселелердің бірі. 

Мейірімділік пен қайырымдылық - бҧл ең жоғары 

адамгершілік қҧндылықтар, адaми рухтың шыңы. Олардан 

сезімдердің, ойлардың, ҽрекеттердің ҥйлесімі; бҥкіл жаман 

атаулыға қарсы тҧру, жауыздыққа қарсы кҥрес; керек 

кезінде адамға кҿмектесуге немесе біреуге жаны 

ашығандықтан кешіруге дайын болу кҿрінеді. Осындай 

ҿзара қарым-қатынастардың негізін баланың бойында 

барлық адамгершілік атаулы қалыптаса бастайтын мектепке 

дейінгі жаста негізін салу қажет. Мҧны В.А.Сухомлинский 

http://adilet.zan.kz/
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атап кҿрсетеді: "Мейірімділік сезімдері балалық шақтан 

бастау алуы тиіс ...".1.12б. 

    Мейірімділік сезімдердің бірінші мектебінен балалар 

отбасында ҿтеді. Отбасы жеке тҧлғаның дамуы ҥшін 

ҿмірінің алғашқы кҥндерінен бастап ҥлкен ҽсер етеді. Бала 

жас болған сайын, осы ҽсер елеулірек бола тҥседі. Дҽл 

отбасының ҿзінде балалық шақтан бастап баланы 

адамдардың арасында ҿмір сҥру ҿнеріне, оларды жақсы 

кҿруге, назар аударып, мейірімді болуға ҥйрету қажет. 

Кейбір ата-аналар мейірімділік деген - барлығын кешіру деп 

қараса, екіншілері бҧл ҧғымды ҿте тар шеңберде кҿріп, оны 

баланың тек кейбір жекелеген ҽрекеттерімен 

байланыстырады: ҽжесіне алма берді, яғни-мейірімді. 

        Жақсылық адамдардың жҽне ҿзінің алдында намыс пен 

ҧяттың оянуымен де байланысты. Ересектердің міндеті 

баланы басқа адамның қуанышына қуануға, қамқорлық 

жасап, қолынан келген кҿмекті кҿрсетуге ҥйретеді. 

    Мейірімділікті тҽрбиелеудің ең маңызды педагогикалық 

талабы: тек ала білу емес, сонымен бірге бере білу болып 

табылады. Кеңестік психологтар ата-ана махаббатының, 

қамқорлығының, жылуының, тҧтастай алғанда жылы 

сезімнің жоқтығы баланың дамуына теріс ҽсер ететіндігін 

дҽлелдеген.  Бірақ талаптың екінші жағын ҧмытуға 

болмайды: балаларды жақсылыққа жақсылықпен жауап 

беруге, адамдарды жақсы кҿруге ҥйрету.  2.32б. 

"Бҧл тек саған". "Ойыншықты ешкімге берме". Бала ҽжесін 

бҽріне рҧқсат ететіндігінен ғана, ал анасын тек ойыншықтар 

алып беретіндігі ҥшін ғана жақсы кҿруі мҥмкін. Ата-аналар, 

ҿзімшіл, тҧтынушы адам мейірімді ҽрекеттерді жасауға 

қабілетсіз болатындығын есте сақтауы қажет, сондықтан  

баланың ҽрекетінің мотивін ҧғынуымыз керек. Баланың 

бойында ҿзінің "менінің", "мен қалаймынының" орнына 

"біз", "міндеттімін" ҧғымдарын дамыту қажет деп 

ойлаймын. 

    Ата-аналар баланың бҿлісуді ҧмытып кеткеніне мҽн 

бермей қалады, олардың қуаныштары мен реніштеріне 

кҿңіл бҿлмейді. Ата-аналар баланың тарапынан ҿздеріне 

немесе басқа балаға қатысты дҿрекі ҽрекетінің бірде-біреуін 

назар аудармастан қалдырмауы тиіс. Бала біреуді келемеж 

қылуы, лақап ат тағуы, біреу туралы инабатсыз пікір 

білдіруі мҥмкін. Мҧның барлығы ата-ананың назарынан тыс 

қалмауы тиіс. Жаман қылықтардан жирену, ол ҥшін ҧялу 

сезімін туғызу қажет.  

Мейірімділікке тҽрбиелеу - бала тҽрбиесінің ерекше 

тараптарының бірі, бҧл баланың бойында қайғы мен 

ауыртпашылықта жаны ашу сезімін оятумен, басқа адамның 

табысына ҿзінікіндей қуанып, бастан ҿткеруге 

тҽрбиелеумен байланысты. Бала  бҧған жазғыру немесе 

жазалаудан қорқу арқылы емес, ҿзінің абыройы сезімінің 

есеюуіне қарай нығаю арқылы келуі тиіс. Ересек адамның 

балаға деген пҽрменді, шынайы махаббаты оны 

айналадағылармен қарым-қатынаста жақсы сезімдерді 

кҿрсетуге алып келеді - бҧл мейірімділікке тҽрбиелеудің 

басты шарты. 5.2-3бет 

    Мен  тҽрбиеленушілеріммен мейірімділік туралы 

бастапқы ҧғымдарды беретін іс-шаралар кешенін ҽзірледім. 

Жҧмыс кезең-кезеңмен жҥрді. Ҽрбір кезеңде мынадай 

міндеттер шешілді: 

* балалардың бойында мейірімділік туралы ҧғымды 

қалыптастыру; 

* мейірімді болу ҥшін уҽж туғызу;  

* мейірімділікке деген оң кҿзқарас қалыптастыру; 

* мейірімді болу еп-дағдылары мен ҽдетін қалыптастыру; 
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* мейірімді болу ҽрекеттері мен мінез-қҧлқын 

қалыптастыру; 

*Ата-анамен бала ,тҽрбиеші арасында мейірімділік 

қасиеттерін ықпалдастыру;          Қандай ҽдістер мен 

тҽсілдерді пайдалану қажет? 

          Ең маңыздысы ата-аналардың ҿздерінің мінез-

қҧлқының ҥлгісі, олардың бір-біріне деген қарым-қатынасы 

болып табылады. Балалар ҿте байқампаз болады жҽне ҿте 

еліктегіш келеді. Олар ата-аналардың ҿзара, айналасындағы 

адамдармен сҿйлесуіндегі сыртқы нысан мен тҽсілдерін 

ҥйреніп алады. Балалар ата-аналарының жҥзінен кҥлкі 

кҿргені дҧрыс, адамдарға деген мейірімді қарым-

қатынастың осы серігін адамға жақсы қарау, кҿмектесуге 

дайын тҧру, жақсы сҿйлесу жҽне мейірімді сҿздер айту 

кҿрсетеді, алайда, мейірімділікке тҽрбиелеудегі бір ғана 

мысал жеткіліксіз, балаларды мейірімді ҽрекеттерге 

жаттықтыруды пайдалану қажет. Бҧл ҥлкендерге қызмет ету 

жҽне кҿмектесу болуы мҥмкін: аяқ киімін, сҿмкесін алып 

беру, ас ҽзірлеуге кҿмектесу, есік ашып жіберу, жол беру.  

Отбасыларында ата-аналардың балалармен ортақ істерінің 

болғаны жақсы. Ҽрине, бастапқы бастама ата-аналардан 

шығады. Балаларды туыстарының дене-кҥш жҽне рухани 

жағдайына ҥңілуне ҥйрету қажет, ҿйткені балалардың 

ҿздері біреудің кҿңіл кҥйінің нашар екенін, ауырып 

тҧрғанын сезбеуі мҥмкін. "Досыңның кҿңіл-кҥйі жоқ қой, не 

болды екен, сҧрашы", "Ҽжеңнің жағдайы қалай екенін кҿріп 

келші". Балаға мейірімділік жасауға ғана емес, оның 

ойының да мейірімділік заңдарына бағынуына кҿмектесу 

қажет. Бҧл жерде ата-аналарға қандай адамды мейірімді деп 

атайды жҽне неліктен екені туралы  ҽңгімелесулер 

кҿмектеседі. Балалардың алдында сҧрақ-міндеттерді қою 

қажет. Мысалы: "Сен қалай істер едің?" "... не істеуге 

болатын еді?". [6.15бет] 

     Ата- аналардың постер қорғау сҽті 

 

                 

     Ата-аналармен жҧмыс бағытында «Мектепке дейінгі 

жастағы балаларды мейірімділікке тҽрбиелеуде ата-анамен 

тҽрбиешінің ықпалы» тақырыбында семинар-тренинг 

ҿткіздім.Семинар-тренингтің мақсаты: Отбасы 

тҽрбиесіндегі ата-ананың балаға тҽрбиелік ықпалын 

арттыру.Бала тҽрбиесіне кҿп кҿңіл бҿлудің маңыздылығын 

аша отырып, ата-анамен тҽрбиешілердің жауапкершілігін 

нығайту.Қоғамымыздың ең ҿзекті мҽселесі ҿскелең ҧрпақты 

адамгершілігі мол саналы парасатты, мейірімді ҿрісі биік 

азамат етіп тҽрбиелеу.Тренинг мектеп психологі 

Г.Камзинаның қатысуымен ойын-жаттығулар ҿткізумен 

басталды.  

Тақырыбы: Мектепке дейінгі жастағы балаларды 

мейірімділікке тәрбиелеуде ата-анамен тәрбиешінің 

ықпалы  (Семинар-тренинг)  
Мақсаты: Қазіргі кездегі баланың дамуына, жеке тҧлға 

болып қалыптасуына ата-ана тҽрбиесінің ҽдіс-тҽсілдерін 

жетілдіре отырып, қарым-қатынас орнату.балалардың 

«мейірімділік» рухани қҧндылықтары туралы тҥсініктерін 
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кеңейту Отбасы тҽрбиесіндегі ата – ананың балаға тҽрбиелік 

ықпалын арттыру, тҽрбиенің ең тамаша жері отбасы екенін, 

олардың бала тҽрбиесіндегі мҥмкіндіктерінің жоғары 

екенін, баламен жақсы қарым-қатынас орнату, бала 

тҽрбиесіне кҿп кҿңіл бҿлудің маңыздылығын ашу. 

Міндеттері: Ата-аналардың мектеппен, тҽрбиешімен тығыз 

байланысын арттыру, балаларын білімге, мейірімділікке, 

ҧстамдылыққа тҽрбиелеудің жолдарын кҿрсету. Бала 

тҽрбиелеу саласының аз да болса жоғарылауына ықпал ету. 

Семинар- тренингтің жҥрісі: 

 Психолог: Қош келдіңіздер, қҧрметті ата – аналар! Бҥгінгі 

біздің отырысымыз ерекше болады деген ҥмітпен тренингті 

бастаймын. Тренингіміздің ерекшелігі сол, тҽрбие 

процесіндегі қиындықтарды біз боп, сіз боп пікірлесе 

отырып, ойымызды тҥйіндеп, ҿмір жолында пайдалану. 

Отбасы - Адам баласының алтын діңгегі. Ҿйткені адам ең 

алғаш шыр етіп дҥниеге келген сҽтінен бастап, осында ер 

жетіп, отбасының тҽрбиесін алады.  

Бала қанша білім алып, мектеп табалдырығын аттағанымен, 

оның ҿмірінің кҿп бҿлігі ҽке - шешесінің қасында ҿтеді 

екен. Ал сіздердің ата - ана, ҿміріңізде ҥш рет мектепке 

баратыныңызды ҽрқашан естен шығармаңыз. Бірінші рет – 

ҿзіңіз, екінші рет – балаңыз, ал ҥшінші рет – немереңіз 

барады екен. Ендеше бҥгінгі тренингімізге  қатысып 

отырған ата - аналарға ҽрдайым осы балаларыңыздың 

қорғаны болып, немере сҥйіп мектепке  тҽрбиешіге келе 

беріңіздер демекпіз! Олай болса, бҥгінгі тренингімізді 

бастамастан бҧрын ҿздерімізді таныстырып ҿтейік. 

 «Танысу» жаттығуы 

Ата-аналар ҿз есімдерін жҽне баласының есімін айтып ҿз 

баласының бойындағы жақсы қасиеттерді атап айту. 

Топқа бӛлу  

Тҥрлі ленталар арқылы ата-аналарды топқа бҿлемін. 

«Жанҧя бақыты» жаттығуы. 

 Мақсаты: Ата-ананың бала тҽрбиесіндегі қарым — 

қатынасы туралы тҥсініктер беру арқылы ата-аналардың 

білімін кҿтеруге кҿмектесу. 

Жаттығудың  шарты: «Бақытты жанҧя» моделін қҧру. Яғни, 

ата-ана ҿзінің отбасын салу жҽне отбасы бақытын сурет 

арқылы кҿрсетіп, суреттің жан- жағына отбасы сҿздері 

арқылы жеткізу керек. 

 Психолог не дейді? (сҧхбат) 

«Ой жинақтау»  Отбасында баланы мейірімділікке 

тҽрбиелеу туралы ҽңгімеленеді. 

Тыныштық сәті: «Гҥл шоғы» 

Терең демалайық! Қҧдіретті жарық тҥсіп тҧрғанын 

елестетіп кҿріңіздер. Бҧл қайырымдылық, бақыт, 

бейбітшілік жҽне қуаныш жарығы. Қандай тамаша!Қане, 

сҧлулықты тамашалап кҿрейік! Бҧл таңғажайып жарық 

жҥрегімізге тыныштық, қайырымдылық, сҥйіспеншілік 

ҽкелсін. Ішкі дҥниеміз тап- таза, жап-жарық болып кетті. 

Міне, керемет! Жҥрегімізде ҽдемі гҥл ашылып келеді. 

Қандай ҽдемі! Тҥрлі- тҥсті жапырақтар қҧлпырып тҧр. Бҧл 

сіздің отбасыңыз. Ал гҥлдің ортасындағы дҿңгелек бҧл 

сіздің балаңыз. Бҧл жҽй гҥл емес, сҥйіспеншілік гҥлі. 

Кҿзіңіңізді жҧмып осы гҥлдің елестетіңіздер. Ол ҽлі 

кішкентай. Кҥн оны жылытып, ҿсуіне кҿмектеседі.Гҥлдің 

исін иіскейміз. Міне, бізде қандай ғажап гҥл пайда болды. 

Ал, енді осы сҽтті қағаз бетіне тҥсіріп, ата- аналар ақ 

параққа гҥлдің суретін салып, гҥлдестерге баласына деген 

сҥйіспеншілігін жазып, ҿз ой- пікірлерін айтады. 

Саусақ ойыны « Жҧдырық-алақан -қабырға».  
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Жҥру барысы: Қатысып отырған ата-аналардың  балаларын 

ортаға  шақырып, ҿздерімен бірге саусақ жаттығуларын 

жасау.  

 Психолог: Біз сіздермен жанҧядағы ата-ана мен балалар 

арасындағы қарым-қатынастың тҥрлі жақтарын тануға, жан-

жақты талқылауға тырысқандай болдық ендігіжерде 

тҽрбиеші бала арқылы ата-анамен ықпалдастықта болса  

шығар 

биігіміз 

алда.   

                             

Рефлексия 

«Тілек 

ағашы»                              
   

 

 

 

Мектеп психологі Г.Қамзинаның тренинг жҥргізу сҽті 

 

                                                      

                                

 

           

 

 

Бала тҽрбиесінде ата-анамен тҽрбиешілердің жауапкершілігі 

ҥлкен орын алады. Себебі ата-анамен тҽрбиешілер баланың 

мінез-қҧлқын, ҿмірге кҿзқарасын қалыптастырады. Балалар 

ҥйде  кҿрген  тҽрбиесін толықтырады.Тҽрбие ешқандай 

ҥзіліс, демалыс кҥндер дегенді білмейді.Жас ҧрпақты  

қоғамымыздың саналы азаматы етіп тҽрбиелеу бала 

тҽрбиесінде  ат салушы тҽрбиешілер мен отбасының негізгі 

міндеті.» Адамға ең бірінші білім емес,тҽрбие 

керек.Тҽрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы,ол 

келешекте оның ҿміріне қауіп ҽкеледі» деп  философ Ҽбу 

Насыр ҽл Фараби 

айтқандай, балаларға жан-жақты тҽрбие беруді жетілдіріп 

отыру басты парызымыз.Ҿйткені бала ата-ананың ғана емес 

ҧлыс пен ҧлттың ертеңі,,келер тарихқа аманат.Жас ҿскелең  

ҧрпақты жан-жақты жетілген,ақыл парасатты 

адамгершілігі, мейірімділігі,ҿрісі биік азамат етіп 

тҽрбиелеу-қоғамымыздың ең ҿзекті мҽселесі.Қазіргі таңда 

баланы тҽрбиелеуде, бала психологиясының 

дҧрыс қалыптасуында ата-ананыңда, тҽрбиеші ҧстаздыңда 

атқаратын ролі зор.»Ҧстаз-бағбан,бала-гҥл» деген қағида ҽр 

тҽрбиешінің ҧстаздық ҧстанымы.Бағбан ҿзінің ҿсірген 

гҥлінің санымен емес,сапасымен мақтанады, 

ата-анада баласының ҽдептілігі,парасаттылығы 

,мейірімділігімен мақтанады. 

    Ҧрпақ тҽрбиесі – келешек қоғам тҽрбиесі. Сол келешек 

қоғам иелерін жан-жақты жетілген ақыл – парасаты мол, 

мҽдени- ғылыми ҿрісі озық етіп тҽрбиелеу – біздің де қоғам 

алдындағы борышымыз. Ҿмірде жасалған бір тамшы 

мейірімділік жинала келе жылғаға, жылғадан ҿзенге, 

ҿзеннен теңізге айналады. Сол теңізден мейірім тамшысы 

ҽрбір балаға жетіп жатса, ҧлтымыздың ертеңі айқын, 

болашағы анық болмақ. 

 

                                      Кҥтілетін   нәтиже: 
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1.Адам бойындағы қҧнды  қасиеттер  туралы тҥсініктері 

кеңейеді. 

2.Жақсы адамгершілік  қасиеттердің тҥп негізі отбасында 

қалыптасады. 

3.Ата-анамен арадағы мейірбандық  нығайып, баланың жеке 

басының    шыңдалу деңгейі артады.  

                                         Тҧжырым 

  Бала кезден ата- анасын, бауырларын,ҧстаздарын сыйлай 

білу, халқын, жерін,тілін,салтын қадірлеу ардақтай біледі. 

 Мейірімділікті тҥсіну арқылы бала жауапкершілігі артады. 

Жақсылық жасауға ,кҿмектесуге,қамқор болуға талпынады. 

Бір-біріне деген жылылық,жанашырлық,ізгілікпен ізеттілік 

қалыптасады. 

                                            Әдебиет тізімдері: 

1. Мектепке дейінгі білім-тҽрбие ҽдістемесі  № 4 2014 

2. Отбасы балабақша   № 3 2013  

3. Білім  технологиялары   №4 2015 

4. Мектепалды даярлық   №2 2011 

     5. «Тағылым» кітабы     1999 ж  

     6. С.Қалиев. М.Оразаев « Қазақ халқының салт-

дҽстҥрлері  
 

 

«Қашықтан оқыту формасында  оқыту орыс тілінде 

жҥретін сыныптарда қазақ тілі мен әдебиет пәнін 

жҥргізудің ӛзіндік ерекшеліктері» 

 

Избасова Роза Иманбековна  

Алматы қаласы «№142 жалпы білім беретін мектеп» КММ 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі  

 

 

        Еліміздегі  санитарлық - эпидемиялық жағдайға 

байланысты биылғы 2020 – 2021 оқу жылы ерекше оқу 

жылы деп айтсақ та болады. Жаңа оқу жылының басталуын 

асыға кҥтетін мектеп оқушылары биыл сабақтарын 

қашықтан оқыту форматында бастайды. Қашықтан білім 

беру дегеніміз қазіргі кездегі ақпараттық технологиялар 

мҥмкіндіктерін пайдалана отырып оқушыға білім мазмҧнын 

толықтай меңгерту.  

        Қашықтан оқыту формасы  XXI ғасырдың білім беру 

жҥйесі екенін бҥгінде адамдардың бҽрі мойындауға кҿшті. 

Адамзаттың алдында қандай да бір кҥтпеген экономикалық 

болсын, экологиялық болсын тосыннан болатын жағдайлар 

кезінде интернет желісі ҧсынып отырған мҥмкіндіктер 

тығырықтан шығудың бірден - бір жолы екенін соңғы  

кездегі дҥние жҥзінде қалыптасқан эпидемиялық  ахуал 

дҽлелдеп берді. Жағдайдың қалыптасуы білім беру 

саласына да ҿзгерістер алып келді. Жағдайға байланысты 

білім саласы уақытша қашықтан оқыту формасына кҿшуге 

мҥдделі болып отыр. Біздің, ҧстаздардың, осы  уақытша 

қалыптасқан жағдай барысында оқушыларымызға сапалы 

білім беріп, оқушыларымыздың білім мазмҧнын толықтай 

меңгеруге ат салысып, ҿзіміздің де, оқушыларымыз бен ата- 

аналарымыздың да жаңа жағдайға кҿшу, ҥйренісу, 

ақпараттық жҥйенің техникалық мҥмкіндіктерін  тиімді 

пайдалану. Оқушыларымыздың білім алу қҧқығын 

қамтамасыз ету.  Уақыт талабына сай оқыту ҽдіс - тҽсілдері 
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ҿзгеруде. Орта білім беру саласында қашықтан оқытудың  

ҽдіс - тҽсілдері толықтай зерделеніп, анықталған жоқ. 

Осыған қарамастан мҧғалімдер ҿткен оқу жылының IV  

тоқсанын қашықтықтан оқыту формасында ҿткізіп, ҿз 

міндеттерін абыроймен атқарып шықты. Қазіргі уақытта 

жаңа оқу жылына даярлық қызу жҥріп жатыр. Мҧғалімдер 

қашықтан оқыту формасында білім беру курстарынан ҿтіп, 

ҿз білімдерін толықтырып, ізденіс ҥстінде. Оқытудың 

ауқымды жҥйелерін тиісінше қолдану мақсатында 

мультимедиалық қҧрылғылар, компьютерлік жҥйелер, 

электрондық оқулықтар, оқу ҽдістемелік материалдар мен 

оқу бағдарламалары астастырылып, барлық интернет 

технологияларға  мен телебағдарламаларға  қол жетімділік 

толықтай қамтамасыз етіліп отыр. Курстарда оқып 

ҥйренгеніміздей қашықтан оқыту мҧғалімдер алдында 

кҿптеген міндеттер қойып отыр. Мҧғалімнің сабағын 

жоспарлауын, оның ҿту барысын ҧйымдастыруын, сабақтың 

мақсаты мен міндетінің нақты нҽтижеге қҧрылуын, оқушы 

мен мҧғалім арасында кері байланыстың болуын, топтық, 

жекелей оқыту барысында оқу материалдарының 

жеткізілуін, оқушының білім алуға қызығушылығын ҥнемі 

арттырып отыру сияқты талаптар қояды. Қашықтан 

оқытудың екі негізгі бҿлігін  техникалық жҽне 

дидактикалық жағын дҧрыс ҧйымдастыра білу керек. 

Дидактикалық тҧрғыдан мҧғалімнің сабақты қалай 

ҧйымдастыру шеберлігіне байланысты болмақ. Осы орайда 

оқыту орыс тілінде жҥргізілетін мектептерде қазақ тілі мен 

ҽдебиеті пҽнін жҥргізудің ҿзіндік ерекшеліктері бар. 

Сабақтың мақсаты мен міндеттерін анықтауда, қол жетімді 

нҽтижелер белгіленген  сҿйлесім ҽрекетінің бес тҥрінде де 

оңтайластыра білу. Қашықтан білім беру барысында қазақ 

тілі мен ҽдебиеті пҽнін оқытуда сҿйлесім ҽрекетінің  5  

тҥрінде қамти оқыту маңызды.   

       Ҽр ҧстаз ҿз оқушыларының пҽнді меңгеруге деген 

қызығушылығы мен ынтасын, белсенділігі мен 

жауапкершілігін арттыру ҥшін, оның шеберлігі мен 

ізденімпаздығы қажет.  Бҥгінгі кҥні қазақ тілін тілдесімдік 

қарым -қатынас мақсатында  ҥйретуде мҧғалімнің ең 

бірінші кҿмекшісі – ақпараттық коммуникациялық 

технологиялар. Қашықтықтан оқыту формасында қазақ 

тілін мемлекеттік тілде оқытпайтын сыныптарда жазылым 

мен оқылым сияқты сҿйлеу ҽрекетін оқытумен шектелмей, 

тыңдалым, сҿйлесім, айтылым ҽрекеттерінде дамыту қажет.   

Бірыңғай жазылым мен айтылым дағдыларын 

қалыптастырып, дамытатын жаттығулардан тҧратын 

тапсырмалар оқушыларды жалықтырып ҽрі 

қызығушылықтарын тҿмендетеді. Қазақ тілін оқытудың 

маңыздылығының ҿзі қазақ тілін қарым - қатынас 

деңгейінде қолдануға ҥйрету дейтін болсақ,  ҽрине, 

айтылым, сҿйлесім, тыңдалым сҿйлеу ҽрекеттерін 

дамытатын тапсырмалар қҧрастырып қазақ тілін белсенді 

қолдануға ҥйретуіміз керек.  Айтылым, сҿйлесім, тыңдалым 

дағдыларын дамыту ҥшін тек мҽтінмен жҧмысты қолдану 

жеткіліксіз. Белсенді ҽрекеттерді дамытуда оқушылардың 

ауызша сҿйлеуін ынталандыратын тҥрлі суретті 

ситуацияларды сҿйлету, дыбыстық кҿркемделген қысқаша 

тапсырмаларды қолдануға болады.  

       Коммунативтік қарым - қатынасты дамытудың тиімді 

жолы қарым- қатынастық байланысқа негізделген, оқушы 

мен оқушы, мҧғалім мен оқушының тікелей сҿйлесім қарым 

- қатынасы арқылы жҥзеге асыруға болады. Интернет 

технологиялар тікелей сҿйлесімдік қарым - қатынас 

орнатып сабақ ҿткізуге мҥмкіндік беріп отыр. Мҧғалім 
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шеберлігіне қарай жҽне сабақтың мақсаты мен кҥтілетін 

нҽтижесіне орай таңдап ала алады. Атап айтатын болсақ, 

ҽртҥрлі конференция сабақтар, онлайн сабақтар 

ҧйымдастыруға болады. Айтылым, сҿйлесім, тыңдалым 

бойынша жҥзеге асатын тілді белсенді қолдану дағдылары  

ауызба - ауыз тілдесу, яғни тікелей қатынас болмаса іске 

аспайтыны белгілі. Осындай белсенді сабақтарды ҿткізу 

ҥшін  мҧғалімнің оқушылармен ҿткізетін сабағының 

мақсаты мен кҥтілетін нҽтижесі алдын ала дайындалған 

тапсырмалар тҥрлерінің міндеттерін анықтап алуды 

міндеттейді.Мҧндай дайындықсыз тікелей қатынасқа шығу 

сабақтың ҿз  мақсатына жетуін қамтамасыз ете алмайды.  

Бҧл мҧғалімнен ҥлкен дайындықты талап етеді.   

        Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы мҽтінді 

негізге ала отырып қарым - қатынастық дағдыларды, яғни 

тілді белсенді қолдануға ҥйренуді мақсат етіп 

отырғандықтан сҿйлесім ҽрекеттерін ҥйлестіре жҥргізу 

керек. Осы мақсатта мҧғалім аудио, бейне материалдар 

негізінде сҿйлесім ҽрекетінің барлық тҥрлерін 

коммуникативтік дағдыны дамытуға, тілді белсенді 

қолдануды мҽжбҥрлейтін жҧмыс тҥрлерін қолдануға кҿңіл 

бҿлуі керек. 

       Сонымен бірге білім берудің кез келген формасы 

біржақты ҧтымды немесе ҧтымсыз болмайды. 

Ҽрқайсысының ҿзіндік ерекшеліктері мен кемшіліктері бар. 

Бҧл жерде атап айтатын болсақ, дҽстҥрлі оқыту мен 

қашықтан оқыту формасының ҿзіндік ерекшелігін атап 

айтуға болады.      

       Қашықтықтан оқыту формасы оқушының білім алуына 

икемділігі, еркінділігі, қандай да бір жағдайдың 

экономикалық болсын, экологиялық болсын орын алғанына 

қарамастан білім алуды жалғастыруымен ерекшеленеді. 

Дегенмен, бҧл оқыту формасы коммуникативтік 

дағдыларды дамытуға, белсенді топтық жҧмыс тҥрлерін 

ҧйымдастыруға қолайлы емес. Ал, тілді меңгеру тікелей 

қарым қатынас орнату мен белсенді топтық жҧмыс тҥрлерін 

ҧйымдастыру  сияқты белсенді оқыту орталарын қажет 

етеді. Қашықтан оқыту формасының ҧтымды жақтарын 

қолдана отырып, карантин аяқталып, дҽстҥрлі сабақ беру 

формасына оралғаннан кейінде білім берудің мықты 

формасы ретінде қолдануды жалғастырамыз деген ойдамын. 

Себебі, қашықтықтан оқыту орта білім беру саласында 

белсенді бола бастады. Бҧл тҧрғыда оқытудың жаңа 

технологияларын дамытып, ресурстармен толықтырылып, 

ҽдістемелік қҧралдар қҧрастырылып, барлық қажетті ҽдіс- 

тҽсілдер зерттеліп болашақта білім берудің қҧрамдас бҿлігі 

болатынын уақыт ҿзі дҽлелдеп берді.  

Сондай - ақ мҧғалімнің қашықтықтан оқыту формасын 

қолдану барысында оқушылармен кері байланыс 

ҧйымдастыра білуі де маңызды. Оқушы кері байланыс 

арқылы ҿзінің білім алу барысына талдау жасап, білім 

нҽтижесін  

бақылап, ҿзін-ҿзі тексере алады. Мҧғаліммен арадағы кері 

байланыс оқушының қызығушылығын арттырып, ынталы 

ҽрі белсенді болуға дағдыландырады. Мҧғалімнің берген 

кері байланысы негізінде оқушы берілген тапсырманы ҿз 

бетінше орындап, ізденуіне ықпал етеді. Интербелсенді 

оқыту қҧралдарын, яғни электронды жҽне мультимедиялық 

оқулықтарды  қолдана отырып, сҿздіктермен жҧмыс, 

қҧрастырылған тест жҧмысы, суретті жаттығулармен 

берілген жҧмыстарды орындап кері байланыс бере білуге, 

аудио мҽтіндерді тыңдап оның мазмҧнын  тҥсінуге 

тырысып, лексико-грамматикалық анықтағыштарды, 

электронды оқулық қҧралдарын қолдануға, мҽтінді 
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дауыстап оқып, ҿз дауысын таспаға жазып алу сияқты ҽр 

сабақта белсенді жҧмыстарды орындауға ҥйренеді.  

        Жеке тҧлғаны дамытуға бағдарланған сабақтағы 

белсенді ҽдіс - тҽсілдер оқушылардың танымдық 

қабілеттерін дамытып, зияткерлік қасиеттерін 

қалыптастырады.  

        Білім беру саласындағы қазіргі қалыптасқан ахуал 

педагог қызметкерлердің жаңа оқу жылына даярлық 

деңгейіне жаңа талаптар қоюда. Ақпараттық 

технологиялардың қол жетімділігі мен ҽртҥрлілігі сапалы 

білім берудің нақты кҿрсеткіші бола алмайды. Сондықтан 

сапалы білім беруді оқу бағдарламалары мен оқыту ҽдіс-

тҽсілдеріне заман талабына сҽйкес ҿзгертулер енгізуді талап 

етеді. Ҽрбір ҧстаздан кҿп ізденуді, шығармашылықпен 

айналысуды, кҿп дайындықты қажет етеді. Шетелдік 

ҽріптестердің озық тҽжірибелерімен танысып, ҿз 

жҧмысында қолдана білуді талап етеді. Ең бастысы, 

мҧғалімнің берілетін оқу материалын қашықтан білім беру 

формасына ҥйлестіре білуі, яғни  тапсырманың қиындық 

деңгейін анықтай білуі, берілген тапсырманы оқушылардың  

орындау уақытын болжай алуы, меңгерілетін оқу 

материалының кҿлемін анықтай алуы қажет.   

    Жазғы демалыс кезінде ҧстаздар ҽртҥрлі қашықтықтан 

оқыту курсынан ҿтіп қызу дайындық ҥстінде. Курс 

барысында қашықтықтан оқыту формасында сабақ берудің 

қыр сырларын меңгердік. Білім саласы қызметкерлерінің 

курстан ҿту қашықтықтан оқыту формасын 

ҧйымдастырудың негізгі міндеттерін белгілеп берді.Атап 

айтатын болсақ, оқытуды даралау, оқытудың тиімділігін 

арттыру, инклюзивті оқыту мен ҥйден оқитын  оқушылар 

ҥшін дҽстҥрлі оқыту нысаны қолайсыз болып келетін жеке 

тҧлғаларға білім беру қызметін қолдану. Интербелсенді 

оқыту тҥрлерін синхронды (форум, пошта) жҽне 

асинхронды (чат, скайп) яғни ҽркеттесу арқылы оқыту 

тҥрлерін қолдану. Кейбір оқушылардың бойында кездесетін  

психоэмоциялық жағдайлардың алдын алып, олардың 

кҿзқарасын тҥсіне біліп, бағыт-бағдар беріп, қиын 

жағдайларда шешімін тауып, шыға білуі керек. Ал 

оқушылар ҿз тарапынан білімді меңгеру барысында 

жіберілген қателіктерді тҥзету, мҧғалім тарапынан жасалған 

сынды мойындау арқылы ҿзін - ҿзі реттеуі, дамуы жҥзеге 

асады.  

      Бірінші тоқсанды қашықтық форматында ҿткізгелі 

отырған мҧғалімдер ҥшін де, оқушылар ҥшін де ҿз 

білімдеріне деген жауапкершілік кҥтіп тҧр. Ҿйткені бірінші 

тоқсанда меңгерілетін білім кҿлемі оқу жылының  тҧтас 

білім мазмҧнының негізін қҧрайды. Осыған орай қашықтан 

оқыту формасына кҿшіру тҧсында коммуникативтік қарым-

қатынас негізінде қҧрылған сабақтарда мейлінше кҿбірек 

оқытудың  интербелсенді ҽдіс- тҽсілдерін қолданған абзал. 

Қазақ тілі мен ҽдебиеті сабағында ҧтымды ҽрі жиі 

қолданылатын  ҽдіс-тҽсілдердің кейбірін атап ҿтетін болсақ, 

мҽтінмен жҧмыс кезінде белгілі мен белгісізді ажырату, 

берілген жауаптардың дҧрыс бҧрыстығын анықтайды, 

берілген сҿйлемдерді толықтырады  жҽне басқа 

интербелсенді тҽсілдер. Интернет технологияға негізінде 

ҿткізілетін қашықтан оқыту формасы білім беру саласында 

қолдану мақсатында оқушылар мен ҧстаздарға техникалық 

қамтамасыз ету деңгейі жетілдірілуде.  

Қалыптасқан эпидемиялық ахуал туғызған уақытша 

жағдайды ата-аналарда тҥсіністікпен қарап, балалардың 

білім алуына ҿз ҥлестерін қосуда. Мҧғалім, ата-ана, оқушы 

бірлескен жағдайда қашықтықтан оқыту нҽтижелі болмақ.  

Бҧл сыннан да абыроймен ҿтіп шығатынымызға сенімдімен.  
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Қазақ әдебиеті сабағында  мақал-мәтелдерді 

оқытуда пәнаралық байланыс 

     

Жумина Нургуль Абдулмуталиповна 

Қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽні мҧғалімі 

Жоғары санат,педагог-зерттеуші 

№201 мектеп-гимназиясы 

Алматы қаласы,Алатау ауданы (Қазақстан) 

 

 

Тҥйіндеме 

Қазақ ҽдебиеті сабақтарында қазақ,  орыс, ағылшын тілдерінде 

мағыналық жақтан ортақ, ҧқсас мақал-мҽтелдердің салыстырыла 

оқытылуының маңызы зор. Мақаламызда қазақ-орыс-ағылшын 

тілдеріндегі мағыналық жағынан ҧқсас, ортақ мақал-мҽтелдердің 

баламасы анықталып,  қазақ тілі мен ҽдебиет сабақтарына жаңа 

материал дайындалды.  

Білім берудегі ҥштілділік жҥйесін қолдау, осыған орай, қазақ-орыс-

ағылшын  тілдерінде сабақтарда  пайдаланылатын кҿмекші қҧрал 

дайындау.  

Кілт сҿздер: мақал-мҽтелдер, ортақ, ҧқсас, балама, қазақ, ағылшын, 

орысқ. 

Мақал-мҽтелдер – ойды қысқа жеткізіп, ғибрат беру 

мақсатында, ҿмірлік тҽжірибелерден қорытындыланып айтылатын 

кҿркем тілдік материал, қазақ ҽдеби тілінің қазынасы. Мақал-

мҽтелдерде ҿмірлік тҽжірибеден алынған,  ғибрат болсын деп 

айтылған ақыл-кеңестер орын алады. Мағына жағынан ҧқсас мақалдар 

мен олардың ҧқсас варианттары кҿптеген тілдерде кездеседі.  Бҧл 

жағдайды мақал-мҽтелдерді салыстыра зерттегенде нақты кҿруге 

болады.  Қазақ тілі мен ҽдебиет сабақтарында мақал-мҽтелдер 

тақырыбын ҿткенде қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі варианттарын 

салыстыра отырып ҥйрету ҥштілділік білім беру жағдайында ҿте 

тиімді. Бір мақалдың ҥш тілдегі вариантын бірден ҥйренеді. Қазақ-

орыс-ағылшын тілдеріндегі мағыналық жақтан ортақ жҽне ҧқсас 

мақал-мҽтелдердің салыстырыла отырып ҥйретілуінің тиімді жақтары 

кҿп. Ҥш тілдегі мақал-мҽтелдердің ортақ тҧстары мен 

ҧқсастықтарының анықталуы тілдік қолданыста олардағы астарлы 

мағынаның  нақты ҧғынылып, тҥсінілуін қамтамасыз етеді. Осы 

арқылы тіл ҥйренуде мақал-мҽтелдерді дҧрыс, орнында қолдана алу 

дағдысын қалыптастыруға кҿмектесетін тілдік материал дайындауға 

қол жеткізе аламыз. Орыс, ағылшын тілдерін ҥйренуде де кҿмекші 

қҧрал болады.  

Мақал-мҽтелдердің табиғаты барлық тілдерде бір-біріне ҧқсас. 

Сондықтан да мақал-мҽтелдерді оқып ҥйренгеде басқа тілдердегі 

варианттарын да ҥйренудің пайдасы ҿте зор. Оқушылар мақал-

мҽтелдерді естеріне жақсы сақтайды, мағынасын терең тҥсінеді жҽне 

шет тілінде дҧрыс қолданады. Қазақ тілі мен ҽдебиеті сабағында 

мақал-мҽтелдердің орыс жҽне ағылшын варианттарын да бірлікте 

ҥйретудегі мақсатымыз – қазақ-орыс-ағылшын тілдеріндегі мақал-

мҽтелдерінің неғҧрлым сҽйкестігі жақын  баламаларын анықтау 

арқылы олардағы астарлы мағынаның  нақты ҧғынылып, тҥсіндірілуін 

қамтамасыз ету. Мақал-мҽтелдерді дҧрыс, орнында қолдана алу 

дағдысын қалыптастыруға кҿмектесетін тілдік материал дайындау.   

  Қазақ-орыс-ағылшын мағына жағынан ортақ жҽне ҧқсас мақал-

мҽтелдер: 

Адал болсаң ант ішпе. 

Чистую руку мыть не нужно  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.e-gov.kz%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.albest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tor.kz%2F
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A clean hand wants no washing. 

Мағынасы: Шындық ант ішуді керек қылмайды.  

 

Адамның жаман аты шыққанша жаны шықсын.  

Тяжелую рану залечишь, а недобрую славу — нет.  

An ill wound is cured, not an ill name. 

Мағынасы: Адамның жаман аты шығып қалса, бҧрынғы абыройын 

жоғалтып алады.  

 

Ажал ажарыңа да қарамайды, базарыңа да. 

Смерть не спросит, придет да скосит. От смерти не уйдешь. От смерти 

не откупишься.  

When the death comes no tricks can help you.    Death when it comes 

will have no denial. 

Мағынасы: Ажал келсе, жағдайыңа да, жоспарыңа да қарамай кете 

барасың.   

 

Аз болса да, кҿптей кҿр.   

Всѐ желать, всѐ потерять.  

Enough is as good as a feast.  

Мағынасы: аз нҽрсені қанағат етудің пайдасы кҿп. 

  

Кҿп тыңда, аз сҿйле.  

Шибко слушай, да не шибко говори.  

Quick to listen and slow to speak; Be swift to hear, slow to speak.  

Мағынасы: Орынсыз сҿйлеген адам кҿп қателеседі. 

 

Ай бетінде де секпіл бар.  

И на солнце есть пятна. 

Every bean has its black.  

Мағынасы: Кемшіліксіз адам болмайды.  

 

Алдыңғы арба қайда жҥрсе, соңғы арба сонда жҥреді.    

Как старый петух кукарекает, так и молодой ему вторит.  

As the old cock crows, so does the young.  

Мағынасы:Алдыңғылар соңғыларға жол кҿрсетеді. 

  

Алмас топырақта жатса да – алмас.  

Доброе имя и во тьме светит. 

True blue will never stain.  

Мағынасы:Асыл зат қандай жағдайда болса да, қасиетін жоғалтпайды. 

 

Алыстағы жаудың дҥбірінен қорықпа, қасыңдағы жаудың кҥбірінен 

қорық. Недруг поддакивает, а друг спорит. 

A friend's frown is better than a foe's smile.  

Мағынасы: Дос санап жҥрген адам жау болса, ішкі сырыңды 

білетіндіктен, дҧшпаннан бетер зиянға ҧшыратады. 

 

Аузымен Астау шапқан, Қолымен жаңқа жара алмас.  

Противник дел, любитель слов, подобен саду без плодов. 

Actions speak louder than words.  

Мағынасы: Бос сҿзден нақты іс – жақсы.   

 

Ауру батпандап кіреді, мысқалдап шығады.  

Болезнь входит пудами, а выходит золотниками. Беду скоро 

наживешь, да не скоро выживешь 

Agues come on horseback, but go away on foot. 

Мағынасы: Аурудың жазылуына уақыт керек. 

 

Ашаршылықта жеген қҧйқаның дҽмі ауыздан кетпейді.  

Голодное брюхо ко всему глухо. У голодного брюха нет уха . 

A hungry belly has no ears. 

Мағынасы: Жоқшылық бар жерде таңдау жҥрмейді, Зары ҿткен нҽрсе 

табылғанда бҽрі –бҽрі жақсы. 

 

Ашу – дҧшпан, ақыл – дос.  

Гнев и спешка затемняют рассудок. 

If you stay calm, you are wise, but if you have a hot temper, you only show 

how stupid you are; Anger and haste hinder good counsel.  

Мағынасы:Тізгінделмеген ашу ҿкінішке ҧрындыратын іс-ҽрекетке 

себеп болады.   

 

Басқа пҽле тілден.  

Быка берут за рога, а человека — за язык. 
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A fool‘s tongue runs before his wit.  

Мағынасы: Орынсыз сҿз ҿкінішке ҧрындырады.   

 

Битке ҿкпелеп, тоныңды жақпа.  

He сжигай своего, дома, чтобы избавиться от мышей. Осердясь на 

блох, да и шубу в печь. 

Ҧсақ-тҥйек кедергіге бола, негізгі істі тоқтатуға болмайды. 

To strain at a gnat and swallow a camel.Burn not your house to rid it of the 

mouse.  

Маңыздыны кҿрмей, кішкентай кедергіге бола негізгі істен бас тарту 

зиянға ҧшыратады.  

 

Бҧлыңғыр кҥннің артынан бҧлтты ҥре кҥн шығар.  

Ненастное утро может смениться ясным днем.    

The morning sun never lasts a day.  

A foul morn may turn to a fair day.  

Мағынасы:Ешнҽре мҽңгілік емес, барлығы – ҿткінші.  

 

Біреуге ор қазба, ор қазсаң зор қаз.  

Не рой другому яму, сам в нее попадешь.  

Whoever digs a pit will fall into it.  

Curses like chickens come home to roost.  

Мағынасы: Біреуге жамандық жасаған тҥбінде оңбайды, жамандығы 

ҿзіне жамандық болып оралады. 

 

Ерді кебенек ішінде таны. .  

В маленьком теле часто таится великая душа. Мал золотник, да дорог. 

Мала искра, да великий пламень родит. Мал соловей, да голосом 

велик. 

You cannot judge a tree by its bark. 

Мағынасы: Сыртқы кҿрініс – алдамшы. 

 

Еріншекті жҧмсасаң, ҿзіңе ақыл ҥйретеді.  

Промедление опасно. Промедление смерти подобно. 

Delays are dangerous.  

Мағынасы: Еріншек адамның ісінен сҿзі кҿп болады. 

  

Ерте ҿткен қораздың басын кесер 

Всяк правду знает, да не всяк правду бает.  

All truths are not to be told.  

Мағынасы: шындық ҽрқашан жеңе бермейді.  

 

Жақсы сҿз –жарым ырыс. 

Мягкий ответ охлаждает гнев. Ласковое слово и ласковый вид и 

свирепого к рукам приманит. Жесткое слово строптивит , мягкое 

смиряет . 

A soft answer turns away wrath. 

Мағынасы: Жақсы сҿз кҿңілді жадыратып, жақсы қарым-қатынас 

қҧрылуына себеп болады.  

 

Жазым болса, быламыққа тіс сынар. 

Неудачника можно утопить и в чашке. 

An unfortunate man would be drowned in a teacup.  

Мағынасы: Кҥтпеген бҽле келсе, кішкене нҽрсенің ҿзі қазаңа себеп 

болуы мҥмкін. 

 

Қҧрғақ қасық ауыз жыртар. 

Пустая рука ястреба не влечет.  

An empty hand is no lure for a hawk.  

Мағынасы:іс жоқ, қҧры бос сҿз адамға пайда бермейді.   

 

Қыз кезінде бҽрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады.  

Все девушки хороши, но откуда же тогда берутся плохие жены?  

All are good lasses, but whence come the bad wives?  

Мағынасы: Тҧрмысқа шықпай тҧрғанда ҿздерін кҥтіп ҽдемҽ болып 

жҥретін кейбір қыздар, тҧрмыс қҧрғаннан кейін ҿз ҥйіндегідей 

жағдайдың жоқтығынан бҧрынғыдай ҽдемі болып жҥре алмайтын 

жағдайлар болады.  

 

Қазанына қарай қақпағы.  

У хорошего мужа и жена хороша. 

A good Jack makes a good Jill.  

Мағынасы: Кейбір жҧптардың бір-біріне ҥйлесімді екенін айту ҥшін 

қолданылады. 
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Тазалық –денсаулық кепілі. 

Чистоплотность сродни праведности.  

Cleanliness is next to godliness. 

Мағанасы: Денсаулық сақтау тазалық сақтау арқылы мҥмкін болады.  

Қорытынды. Қазақ тілі мен ҽдебиеті сабағында мақал-мҽтелдер 

тақырыбын ҿткенде сол мақалдың орыс, ағылшын тілін ҥйрету 

арқылы пҽнаралық байланыс орнатылады. Қазақ, орыс, ағылшын 

тілдеріндегі варианттары бірге ҥйретіледі. Білім берудің ҥштілділік 

негізі тҽжірибеде жҥзеге асатын болады. Қазақ тіліндегі мақал-

мҽтелдердің орысша, ағылшынша ортақ жҽне ҧқсас варианттарын 

оқушылар ҿздері іздеп табатын болғандықтан сабаққа деген 

қызығушылықтары артады, орыс, ағылшын тілдерінде мақал-

мҽтелдердің мағыналарын дҧрыс тҥсініп, орнымен қолдана алатын 

болады. Қазақ, орыс, ағылшын ортақ жҽне ҧқсас мақал-мҽтелдердің 

жасалуына негіз болған оқиғалардың суретін салуға болады. Бҧл сурет 

сабағымен байланыс орнатады. Оқушылар ҥш тілде дайындаған ортақ 

мақал-мҽтелдерді презентация жасап ҧсынады.   

 

Қолданылған әдебиеттер: 

 

1.Ҽ. Қайдар. Халық даналығы (Қазақ мақал-мҽтелдерінің тҥсіндірме 

сҿздігі жҽне зерттеу). Алматы: «Тоғанай Т» баспасы, 2004, -560б. 

 

2.В.К. Мюллер. Новый англо-русский словарь. Москва, Издотельство 

«Русский язык», 1999. –880с.  

 

МАТЕМАТИКА СAБAҒЫНДA ОҚУШЫНЫҢ ПӘНГE ДEГEН 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН AРТТЫРУ МAҚСAТЫНДAҒЫ  

ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БAҒAЛAУДЫҢ МAҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

                                                                       Жуманова Динара Алшынбаевна 

Бастауыш сынып мҧғалімі 

                                  Педагог-сарапшы 

                                                        Тҥркістан облысы, Сарыағаш 

қаласы,  

                                         №3 М. С. Ломоносов атындағы жалпы 

білім беретін мектебі 

Ӛзeктілігі: Оқушылaрының білімгe дeгeн ынтaсын 

aрттырудaғы бaғaлaуды білім жҥйeсінe жҥйeлі тҥрдe eнгізу. 

Оқу мaтeриaлын мeңгeргeндігі жҿніндe объeктивті aқпaрaт 

aлу, білім aлушының кeмшіліктeрін дeр кeзіндe aнықтaу, 

мҧғaлім - оқушы  aрaсындa кeрі бaйлaнысты орнaту. 

Мaқсaты: Математика сaбaғындa оқушылaрдың білімгe оқу 

сaпaсын aрттырудaғы бaғaлaудың тиімділігін aнықтaу, 

оқушылaрдың пҽнгe дeгeн қызығушылығын aрттыру. 

Кіріспe:  

Бaғaлaу - оқыту нҽтижeсін aнықтaу ҥшін қолдaнылaтын 

тҽсіл, оқушының бeрілгeн тaқырыпты мeңгeрудeгі 

кeмшіліктeрін жоюдa, оның ҥлгeрімінің нҽтижeлі болуынa 

ықпaл eтeтін фaктор. Бaғaлaу, кҿбінeсe, бaғa қоюдың 

синтeздік тҥрі (1-дeн 5-кe дeйінгі рaнг) aрқылы жҥзeгe 

aсaды. Сондaй-aқ, мeктeп тҽжірибeсіндeгі бaғaлaу бaғa 

қоюмeн ғaнa шeктeлeтін тҽсіл eмeс, ол мaтeриaлды мeңгeру, 

мeңгeрмeу фaктісімeн қaтaр оның сeбeптeрін aнықтaуғa 

мҥмкіндік бeрeтін оқытудың мaңызды қҧрaмды бҿлігі 

болып тaбылaды. Жоғaры оқу орындaрындa бaғaлaу 

рeйтингтік ҽдіс aрқылы жҥргізілeді (Қaзaқ Энциклопeдиясы, 

1 том). 

Бҥгінгі кҥні оқушылaрдың оқу жeтістіктeрін бaғaлaу — 

оқу ҥдeрісінің мaңызды дa сaлмaқты бҿлігі болып 

тaбылaды. Сол сeбeптeн, зeрттeу іс-ҽрeкeттeрін кeңінeн 
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қолдaнып, оқушылaрдың жeтістіктeрін бҥгінгі кҥннің 

тaлaбынa сaй жaңaшa бaғaлaу жҥйeсі қaжeт eтілeді. Бҧл 

жeрдe оқушылaр ҿзін-ҿзі бaғaлaу, бірін-бірі бaғaлaу, топтық 

бaғaлaудa оқу ҥдeрісінің бeлсeнді қaтысушысы болa aлaды.  

Нeгізгі бӛлім 

Eліміз ҽлeмдік ҿркeниeткe кіріккeн тҧстa білім бeру 

жҥйeсіндe ҥлкeн бeтбҧрыс болғaны бeлгілі. Соның нeгізіндe 

білім сaпaсын жaңa дeңгeйгe кҿтeру мaқсaтындa Қaзaқстaн 

Рeспубликaсындa Білім бeруді дaмытудың 2011-

2020  жылдaрғa aрнaлғaн мeмлeкeттік бaғдaрлaмaсы 

бойыншa мeктeптeгі білім бeру жҥйeсінің 12 жылдыққa 

кҿшу мҽсeлeсінің eнуі бeйінді оқытуды мҽсeлeсін дaмытуды 

кҿздeп отыр Осы оқу кeзeңіндe бaлaлaр «Жaрaйсың!», 

«Aқылды!», «Сeн ҿтe қaбілeттісің!» дeгeн сияқты т.б. 

сҿздeрмeн aуызшa мaдaқтaлaды. Мeн дe сaбaқтaрымдa осы 

тҽсілді ҥнeмі қолдaнaмын. Тeк қaнa мaдaқтaп қaнa қоймaй, 

ынтaлaндыру жҽнe сaбaққa дeгeн қызығушылығын aрттыру 

ҥшін мaдaқтaмa қaғaзын бeрeмін. Білім нҽтижeлeрін 

бaғaлaйтын нeгізгі кҿрсeткіш стaндaрттың міндeтті 

дeңгeйінe сҽйкeстік eмeс, жeкe тҧлғaның ҿсу дeңгeйі болып 

сaнaлaды.  

1 сыныпқa «Азайту амалына берілген есептер » 

тaқырыбындa ҿткeн сaбaғымдa мынaдaй бaғaлaу тҥрлeрін 

пaйдaлaндым. Оқушылaрғa «Қолшaтыр» бaғaлaу ҽдісін 

ҥйреттім. Қолшaтырдың ҽрбір тaрмaғынa оқушы ҿзінің aтын 

жaзып, сол тaрмaққa смaйлик жaпсыру aрқылы ҿзін-ҿзі 

бaғaлaп отырды.  

Жҽнe «Blob» aғaшы aрқылы ҿзінің қaндaй дҽрeжeгe 

жeткeнін бaғaлaды. Яғни, оқушы ҿзін-ҿзі бaғaлaй aлaды 

жҽнe ҿзін-ҿзі рeттeй aлaды. Оқушылaр бҥгінгі сaбaқты 

қaншaлықты мeңгeргeнін бaйқaу ҥшін «Білім aғaшы» 

рeфлeксиясын пaйдaлaндым. Қызыл aлмa: мaғaн сaбaқ 

ҧнaды. Тaқырыпты толық мeңгeрдім. Сaры aлмa: 

тaқырыпты тҥсіндім, бірaқ eсeптeрді шығaрғaн кeздe 

қинaлдым. Жaсыл aлмa: сaбaқ мaғaн тҥсініксіз.  

Білім aғaшынa ҿздeрі тaңдaғaн aлмaны aпaрып, 

жaпсырды. Мҧндa оқушылaр қaншaлықты сaбaқты 

ҧққaндaрын бaйқaдым. Кҿпшілігі бҥгінгі тaқырыпты 

мeңгeргeнін бaйқaдым. Оқушылaрдың  бaрлығы  дeрлік  

сaбaқ  қызықты  болды, кҿп  нҽрсe  ҥйрeндік дeп  жaзғaн. Aл 

соның  ішіндe мeн eкі оқушының кeрі бaйлaныс  

пaрaқшaсын eрeкшe  aтaп ҿткім кeлeді. Оның бірeуі «Мeн  

кeйбір eсeпкe тҥсінбeдім», aл eкіншісі «eрeжeнің 

aрaсындaғы мысaлғa тҥсінбeдім» дeп жaзыпты. Мeн 

оқушылaрдың осы жaзғaн пікірлeрін eскeрe отырып кeлeсі 

сaбaғымның жоспaрын оқушылaрдың оңaй  тҥсінуі  ҥшін  

бaрыншa  тиімді eтіп  жaсaуғa тырыстым. Тaңдaғaн ҽдіс-

тҽсілдeрімнің  бaлaлaрдың кҿңілінeн шығaтындaй болуы 

ҥшін бaр кҥш-жігeрімді сaлдым. 

-Бҧлсабақ не туралыболды? 

-Бҥгінгісабақсағанҧнадыма? 

-Бҧлсабақта мен ҥшін не қиынболды? 

-Бҧл мен ҥшін неге қиынболды? 
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-Бҧлқиындықтыненіңкҿмегіменеңсердім/еңсереаламын? -

деген сҧрақтарды қоя отырып, сaбaқ соңындaғы  кeрі 

бaйлaныстың қaншaлықты мaңызды eкeнін ҧқтым.  

Бaғaлaудың жҽнe бір тҽсілі жҧптық жҧмыс жaсaу 

aрқылы оқушылaр дҽптeрдeн ҥй жҧмысын бaғaлaу. 

Оқушылaрғa ҿз бетінше жасаған  жҧмысын тeксeру ҥшін 

жҧптық жҧмыс жaсaттым. Интeрaктивті тaқтaдaн оқушы 

кҿршісінің  жҧмысын сaлыстырып отырып тeксeрeді. Тeк 

қaнa тeксeріп қaнa қоймaй, оны бaғaлaйды. Aл оны 

«смaйлик» aрқылы бaғaлaйды. Яғни, оқушының  

жҧмысындa шығaрылғaн eсeптeріндe қaтe болсa, смaйликтің 

мҧңaйып тҧрғaнын кҿрeсeтeді. Aл eсeптeр қaтeсіз 

шығaрылғaн болсa, ондa кҥліп тҧрғaн смaйликті кҿтeрeді. 

Aл сол смaйликтeргe қaрaй кімнің қaтeсі бaр, кімнің қaтeсі 

жоқ eкeнін бaқылaп, ҿзім дe тҥртіп отырып бaғaлaймын.  

Оқушылaрдың білімін бaғaлaудың тaғы бір ҽдісі 

«Бaссeрмaн» кeстeсі aрқылы бaғaлaу. 1 сынып 

оқушылaрымeн «Aзайту амалына eсeптeр шығaру» 

тaқырыбындa ҿткeн сaбaғымдa осы ҽдісті пaйдaлaндым. 

«Бaссeрмaн» aрқылы топты дa, оқушының жeкe ҿзін дe 

бaғaлaуғa болaды.  Осы кeздe бҧл ҽдісті топты бaғaлaуғa 

қолдaнуды жҿн кҿрдім. Топтaрдың жинaғaн бaлын eсeптeп 

орын бeруді ҧйғaрдым. Сeбeбі, оқушылaрдың мaтeмaтикa 

пҽнінe дeгeн қызығушылығын aрттыру мaқсaтындa. Aл 

жeңіскe жeткeн топқa, яғни, 1 орынды aлғaн топқa «aлтын 

диск» бeрілді. 2 орын aлғaн топқa «кҥміс диск» берілді. 

Сaбaқтaрымдa бaғaлaудың ҿзін - ҿзі бaғaлaу, ҿзaрa жҧптық 

бaғaлaуды, топтық бaғaлaуды ҥнeмі қолдaнып жҥрмін. 

Мысaлы 1 сыныптa ҿткізілгeн «тeңдeулeрді шeшу» 

сaбaғындa оқушылaрды топқa ҽрбір оқушығa бaғaлaу 

пaрaғы бeрілді. Бaғaлaу пaрaғындa сaбaқтың ҽр бҿлімінe 

қҧрылғaн крeтeриі  бойыншa ҿздeрін бaғaлaйды. 

Оқушылaрдың бaғaсы ҿзі бeлгілeгeн бaғaлaрмeн сҽйкeс 

кeліп отырды. Оқушылaрдың ҿздeрін бҧлaй ҽділ бaғaлaу 

сeбeбі критeрийлeрдің нaқты бeрілуі мeн оқушылaрдың 

сыныптaстaры aлдындa ҿзін aртық бaғaлaуғa бaрa 

aлмaуынaн дeп тҧжырымдaдым. 

Оқу мақсаты: 1.2.2.1 Теңдік жҽне теңсіздікті, теңдеуді, 

тура жҽне 

тура емес теңдік пен теңсіздікті айыра білу. 

Ойлау дағдыларының 

деңгейі: 

Қолдану 

Бағалау критерийі: Білім алушы 

Теңдік,теңсіздік жҽне теңдеуді ажыратады. 

Тура жҽне тура емес теңдіктерді анықтайды. 

1-тапсырма 

Ҿрнектерді берілген ҧғымдармен сҽйкестендіріңіз. 
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Дескриптор: Білім алушы 

- теңдікті анықтайды жҽне тиісті ҧғыммен сҽйкестендіреді; 

- теңсіздікті ажыратады жҽне тиісті ҧғыммен 

сҽйкестендіреді; 

- теңдеуді анықтайды жҽне тиісті ҧғыммен сҽйкестендіреді 

2-тапсырма 

Балбалаға теңдіктерді ажыратуға кҿмектесіңіз. 

5 = 5   3 + 4 = 7    2 = 3     16 – 6 = 10     8 + 2 = 9       10 

– 1 = 9 

  

Туратеңдіктер Тураеместеңдіктер 

  

Дескриптор: Білімалушы 

- туратеңдіктердіанықтайдыжҽнетиістібағанғажазады; 

- тураеместеңдіктердіанықтайдыжҽнетиістібағанғажазады 

Бaғaлaу пaрaғы : Оқушының aты -жӛні: _ ____  ________  

Жeкeжҧмыс 

(сҽйкeстeндірутeсті

) 

Теңдеудің дҧрысшeшімінтaптым 2 ҧпaй 

- теңдікті анықтадым  жҽне тиісті 

ҧғыммен сҽйкестендірдім 

1 ҧпaй 

- теңдеудіанықтадым 

жҽнетиістіҧғымменсҽйкестендірдім 

1 ҧпaй 

Топтық  жҧмыс Eсeптітaлдaуғaқaтыстым, 

дҧрысшeшімінтaптық 

2 ҧпaй 

Eсeптітaлдaуғaқaтыстым, 

дҧрысшeшімінтaппaдық 

1 ҧпaй 

Eсeптітaлдaуғaқaтыспaдым, 0 ҧпaй 

Жҧптық  жҧмыс Eсeптіңтолықдҧрысшeшімінтaптым 2 ҧпaй 

Eсeптіңшeшіміқaтe 

, бірaқжолдaсымкҿмeк бeрді. 

1 ҧпaй 

Eсeптідҧрысшeшeaлмaдым 0 ҧпaй 

Сыниойлaуғaдeңг

eйліктaпсырмaлa

р 

Қосу кестесін толық білемін 1 ҧпaй 

Қосу кестесі алқылы ҿрнектің мҽнін 

дҧрыс табамын 

1 ҧпaй 

Қосу кестесін толықмeңгeрмeдім. 0 ҧпaй 

Сaбaққорытынды

сы 

9-10 ҧпaй 5 бaғa 

7-8 ҧпaй 4 бaғa 
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3-6 ҧпaй 3 бaғa 

  0-2 ҧпaй 2 бaғa 

Постeрмeн жҧмыс бaрысындa  eкі жҧлдыз, бір ҧсыныс 

aрқылы стикeр, смaйликтeрдің кҿмeгімeн бaғaлaу ҽдісін 

пaйдaлaнaмын. Мeнің пікірімшe, eгeр оқушылaрғa ҿз 

ойлaрын eркін білдіругe, бірін бірі бaғaлaуғa, жaқсы 

жaқтaры мeн жeтілдіру тҧстaрын aйтуғa мҥмкіндік бeрeтін 

болсaқ, біздің оқушылaрымыздың ҿзіндік ой пікірлeрі 

қaлыптaсып, бір бірінeн ҥйрeніп, оқулaрын жaқсaрту ҥшін 

тырысaр мa eді. Сонымeн біргe бaғaлaу ҥшін кҿрнeкі 

қҧрaлдaрды (жҧлдыз, стикeрлeрді смaйлик, жaпсырмa 

сурeттeр, т.б) кҿбірeк қолдaнaтын болсaқ, оқушылaрдың 

пҽнгe дeгeн қызығушылықтaры aртып, сaбaққa 

жaуaпкeршілікпeн қaрaйды дeп ойлaймын. Сaбaқтың ҽр 

бҿліміндe оқушылaрды, жaрaйсың, қолыңнaн кeлeді дeгeн 

сҿздeрін aйтa отырып сeнімділік ҧялaтa отырдым. Джон 

Хэттидің пaйымдaуыншa «Жeтістіктeрді ҧлғaйтaтын 

aнaғҧрлым пҽрмeнді қҧрaл кeрі бaйлaныс болып тaбылaды, 

ол сонымeн қaтaр білім бeру сaпaсын aрттырудың eң 

қaрaпaйым жолы» eкeндігін aтaп кeткeн. Хэттидің пікірін 

eскeрe отырып, жҽнe дe оның зeрттeуіндeгі кeрі бaйлaныс 

оқушығa eң жоғaры ҽсeр eту мҿлшeрі болғaндықтaн мeн 

тҽжірибeмдe  бaғaлaудың «блоб aғaшы», «білімнің биік 

шыңы» тҥрлeрін пaйдaлaнaмын. Топ aрaлық бaғaлaу кeзіндe 

«Жҧмылған жҧдырық » тҽсілін пaйдaлaнғaн ҿтe тиімді. 

Ҿзaрa бaғaлaу оқушылaрғa кeрі бaйлaныс бeругe 

кҿмeктeсeді, яғни бір- бірінeн білім aлуғa жҽнe бір-бірінe 

қолдaу кҿрсeтугe, бір-бірімeн тaлқылaуғa, ҽңгімeлeсугe, 

тҥсіндіругe жҽнe бірін бірі сынaуғa мҥмкіндік бeрeді. 

Сaпaлы ҿзaрa бaғaлaу ҿз жҧмысын бaғaлaу сaпaсын 

жaқсaртуғa ықпaл eтeді, нҽтижeсіндe ол оқушылaрдың 

бойындa ҿзінің aлғa дaмуы ҥшін жaуaпкeршілігін aрттыруғa 

бaғыттaлaды», дeлінгeн. 

Бaғa оқушының кeмшіліктeрін тaбу ҥшін eмeс, ҽрі 

қaрaй дaмуынa ықпaл eту ҥшін қойылaды. Бaғa қою 

бaғaлaудaн туaды жҽнe дe бaлa кeлeсі бaлaғa бaғa қоймaйды, 

тeк бaғaлaйды. Ҿзін-ҿзі бaғaлaу ҿзін-ҿзі рeттeугe жeтeлeйді. 

Мeн сaбaқтaрымдa тиімді дeгeн бaғaлaу тҥрлeрін 

пaйдaлaнуғa тырысaмын.  

Мысaлы: 

• Жaңa тaқырыпты оқығaн кeздe нe турaлы білгіңіз кeлeді?  

• Білімді бaғaлaу ҥшін мҧғaлімнeн нeмeсe бaсқa 

оқушылaрдaн сҧрaу.  

• Aлдaғы уaқыттa біліміңізді жaқсaртқыңыз кeлeтін 

білім/тҥсінбeу сaлaсын кҿрсeту.  

Қaбілeттeрі шaмaлы оқушылaрды «Нe» сҧрaу eсімдігін 

пaйдaлaнып сҧрaқ қоюғa, aл қaбілeттeрі бaрыншa дaмығaн 

оқушылaрды «Eгeр дe …, нe болaды?» дeгeн ҥлгідe сҧрaқ 

қоюғa ынтaлaндыру. 

«Бaсбaрмaқ» 

Оқушылaрдың бaсбaрмaқтaрын кҿрсeту aрқылы сіз 

тҥсіндіргeнді олaрдың ҧғу дeңгeйін тeксeрeміз. 
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Бaсбaрмaқ жоғaрығa қaрaй = Мeн тҥсінeмін. 

Бaсбaрмaқ кҿлдeнeң = Мeн тҥсінгeндeймін. 

Бaсбaрмaқ тҿмeн қaрaй = Мeн тҥсінбeдім. 

«Бaғдaршaм» 

Тҥсінгeндікті кҿрсeту ҥшін бaғдaршaмның тҥстeрін кҿрнeкі 

қҧрaл рeтіндe пaйдaлaнaмын. 

Мысaлы: 

•Оқушылaрдa қызыл, жaсыл жҽнe сaры тҥсті кaрточкaлaр 

бaр, оны олaр ҿз пaртaлaрынa қояды нeмeсe жоғaры 

кҿтeрeді (қызыл = тҥсінбeймін, жaсыл = бaрлығы тҥсінікті). 

•Оқушылaр бaғдaршaмның тҥстeрін пaйдaлaнa отырып, 

ҿздeрін бaғaлaйды. Мҧғaлімгe кҿрсeтілгeн бaғaлaуды 

оқушылaрдың кҥндeліктeрінe жaзуынa болaды.  

•Сыныптaстaры бaғдaршaм тҥстeрінің кҿмeгімeн 

тaныстырылымдaрды жҽнe т.б. бaғaлaйды. Бaсындa 

бaлaлaрдың бaрлығы жaсыл тҥстіні кҿрсeтуі мҥмкін. Содaн 

кeйін ҿз қaтeлeрін тaуып, дҧрысын дҽлeлдeй aлмaғaндaр 

сaры нeмeсe қызыл тҥсті кҿтeріп жaтaды. Бaғaлaудың 

ҿзіндік қиындықтaры дa бaйқaлып жaтaды. Бaсындa бaлaлaр 

ҿздeрінe жоғaры бaғa бeрeді. Ол жaғдaйдa оқушылaрғa 

бaғaның шын болу кeрeктігін aйтa отырып, яғни шын бaғa 

ҿзінің қaншaлықты тҥсінгeнін кҿрсeтeтінін aйтып ҿткeн 

жҿн. 

Қорытынды 

Білім ордaсы оқушылaрғa тeк қaнa білім бeріп қaнa 

қоймaй, сонымeн біргe оқушылaрдың білімін бaғaлaу, 

оқушылaрды aлғa ҧмтылуғa ынтaлaндыру ортaлығы болып 

тaбылaды. Aл, оқушының дҧрыс қaлыптaсуындaғы шeшуші 

рҿлді бaғaлaу aтқaрaды дeп ойлaймын. 

Бaғaлaу - одaн aрғы оқу турaлы шeшімді қaбылдaу 

мaқсaтымeн оқытудың нҽтижeлeрін жҥйeлі тҥрдe 

жиынтықтaуғa бaғыттaлғaн қызмeтті бeлгілeу ҥшін 

қолдaнылaтын тeрмин. 

Менің байқағаным сабақ барысында қолданылған 

формативті бағалау тҥрлері  оқушыладың  ҿзгеруіне, ҿзіне 

деген сенімді болуына, бағалау жҥйесіне деген ҧстанымы 

мен кҿзқарасының оң шешімін тапқандай болды. Бҥгінгі 

кҥні ҿзінің нені, қалай істеп жҥргендеріне, қандай нҽрсеге 

қол жеткізгендеріне есеп береді. Сыныптағы оқушылардың 

оқу ҥлгерімін мен  SWOT-тық жҥйеде талдауды дҧрыс деп 

таптым 
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           Қорыта келе, оқушы ҿз пікірін анық жеткізе 

алатындай тілдік дағдыға ие болып, ізденушілік қабілеті 

артса, сыни ойлау белсенділігі жоғарыласа, мҧғалімнің 

еңбегі жанғаны.    Ҽр мҧғалім жаңа ҥдерісті жатырқамай 

қабылдап, оны ҿз тҽжірибесінде енгізуі тиіс. Ҿйткені, ҽр 

бала қай сыныпта оқымасын, қай жаста болмасын ҿзінің кім 

болатынын армандайды жҽне ҿмірден ҿз орнын табуда ҿз 

айналасынан дҧрыс бағыт – бағдар беретін ақыл-кеңес 

кҥтеді. Сондықтан шҽкірттеріме білім беруде «Оқыту ҥшін 

бағалу жҽне оқуды бағалауды»  яғни суммативті бағалауға 

алып келетін формативті бағалауды жҥзеге асыру арқылы 

қҧзіретті оқушы   тҽрбиелеу. 

Қолдaнылғaн әдeбиeттeр: 

 
1.Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру курстарының бағдарламасы.Мҧғалімге арналған нҧсқаулық. 

Ҥшінші базалық деңгей. ІІІ басылым. «Назарбаев Зияткерлік мектебі» 

ДБҦҦ, 2012. 

2.Қазақстан Республикасы педагог қызметкрлерінің біліктілігін 

арттыру курстарының бағдарламасы. Мектептегі тҽжірибе кезеңінде 

орындауға арналған тапсырмалар. Ҥшінші базалық деңгей. ІІІ 

басылым. «Назарбаев Зияткерлік  мектебі» ДБҦҦ, 2018 

3.Вольф пен Александер, 2008. 

4.Бастауыш сыныпта оқыту ҽдістемесі, №7  2017 

 

Қашықтан оқыту – заман талабы 

 

 Жуманова Асия Алшынбаевна 

                       Бастауыш сынып мҧғалімі 

                         Педагог-зерттеуші 

             Тҥркістан облысы Сарыағаш ауданы 

         № 74  жалпы орта білім беретін  мектебі 

 

    Ҽлем кҥн сайын жаңаруда. Кҥн сайын жаңалықтар ашылуда. Қазіргі 

мектепте білім беру жҥйесі соңғы жылда ҥнемі ҿзгерістерге ҧшырап 

келеді. 

Білім беру орындарында қашықтан оқытуға, оныңішінде білімді 

бағалаудың барлық тҥрлерін қашықтанжҥргізуге ауыстыру – ҽлемді 

жайлап келе жатқанCOVID-19 індетінің таралуын тежеу 

ҥшінқабылданған нақты қадамдардың бірі екені бҽрімізгемҽлім. 

ҚР Білім жҽне ғылым министрі Асхат ҚанатҧлыАймағамбетов 

айтқандай, ҽлемді, оның ішінде біздің елімізде де COVID-19 

індетініңқауіпі орын алған жағдайда қауіпсіздік шараларының бірі 

ретінде оқушыларғақашықтықтан сабақ беру шын мҽнінде қажетті де 

маңызды шара болды.Олсын сағатта қашықтан оқыту туралы шешімді  

дер кезінде қолға алып, ҧстаздар қауымына ҥлкен сенім білдірді.Осы 

жағдайға байланысты сан қырлы, ҽрі кҥрделі мҽселелерді жҥзеге 

асыруда ҧстаздардың  атқарар рҿлі орасан еді. 

 Жетістіктер: Кедергілер: 

   1. Белсендігі артты 

    2.Ҥнсіз оқушы ашылды 

    3.Алға деген ҧмтылысы артты 

   4. Пікір айтуға ҥйренді 

   5.Достық қарым қатынас нығайды 

  6. Сҿйлеу шеберлігі дамыды 

1.Оқушылардың жас ерекшелігі критериалды 

бағалауды тҥсінуге кедергі болды 

2.Оқушылардың оқулықтағы тапсырмалардың 

тҥсінбеді жҽне баяу ҽрекет жасады. 

3.Ата-аналардың балассына кҿңіл бҿлмеуі 

4.Рухани азық  алатын шеңбердің кҿлемі 

аз.( Ауылды жерде тҧруымыз, мҧражай, тарихи 

орындар,кітапхана, театр т.с.с.) 

Мҥмкіндіктер: Қауіпті: 

1. Критериалды  бағалауды толық тҥсіндіре 

алмадым. 

2. Уақытты ҥнемдей алмадым. 

3.Оқулықтағы тапсырмалардың оқушыларға 

тҥсініксіз болуы.(Ата- ананың балаға кҿңілді аз 

бҿлуі, АҚТ, интернет желісі т.б) 

 

1.Ҥлгермеуші оқушылардың тақырыпты ары 

қарай алып кете алмауы.( спиральдік жҥйе 
арқылы тҥсінетін тақырыптар: абсерватория, 

траектория, т.б. термин сҿздер) 

2. Критериалды бағалау кезінде ҥлгермеуші 

оқушы мен озат оқушының арасында алшақтық 

пайда болып, ҥлгермеуші оқушы ҿзін тҿмен 
санауы.(талпыну) 
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Қашықтықтан оқыту ҥшін Қазақстан білім алушылары мен білім 

берушілеріне «Kundelik.kz», «Daryn.online», Қазақстанда баламасы 

жоқ «BilimLand» ҧлттық цифрлық білім беру платформасы,WhatsApp 

желісі арқылы оқу ҧсынылды. 

Осы орайда, Тҥркістан облысы Сарыағаш ауданындағы №74 жалпы 

білім беретін  мектептің педагогикалық ҧжымы, мектеп директоры 

Қалдыгозова Кҥлҽш Оңғарқызының басшылығымен ҿздерінің кҽсіби 

шеберліктері мен тҽжірибелерін шыңдай отырып оқытудың жаңа 

ҥлгісіне жауапкершілікпен қадам басты. Ҧжымдағы ҽр ҧстаз ҿздерінің 

шҽкірттеріне, ата-аналарына бағыт-бағдар, тҥсіндірме жҧмыстарын 

жоғары деңгейде жҥргізіп, оқыту мен оқу ҥрдісін жалғастырды. 

Бастапқыда бҧл жҧмыс қалай болады деген қобалжу болғанымен, 

кейінгі уақытта қашықтан оқыту жобасы арқылы біз тҽжірибе 

жинақтап, тҿселіп те қалдық.  

Жаңа оқу форматында мектепте қашықтықтан жҧмысты ҧйымдастыру 

жҽне оқыту ауылдағы интернет жылдамдығы тҿмен болғандықтан, 

«Daryn.online», «BilimLand»ҧлттық цифрлық білім беру платформасы 

арқылы  онлайн-лекциялар тыңдау қиынға соқты.Сондықтанҧялы 

байланыстағы WhatsApp желісін хат жазысуға, аудиожазба мен 

бейнежазбаларды қолданып, қол қусырып отырмай, тығырықтан 

шығудың жолы деп таптық. 

Қашықтықтан оқыту кезінде балалар ҥшін қандай қолайлы жағдайлар 

жасауға болатыны туралы ақылдаса, мҧғалімдер ҥшін оқыту 

форматын қалай тиімді ҧйымдастыруға болатыны туралы бірнеше 

қағидаттарды басшылыққа алдық: 

Оқушылардың телесабақтарды қарап шығуын ҧсыну. Телесабақтар 

арнайы бекітілген, барлық мектептерге ортақ жоспардағы тақырыптар 

негізінде жҥргізілетіндіктен оқушы жаңа тақырып бойынша бағыт-

бағдар ала алды. Ал сабақтарды кҿріп болғаннан соң, жаңа тақырып 

бойынша бекіту тапсырмаларын орындай алды. 

2. Қосымша тапсырмалардың нақты орындалу мерзімі.Қашықтықтан 

оқыту кезінде кҿптеген оқушылардың техникалық мҥмкіндіктері 

болмауы ҽбден мҥмкін, алайда, белгілі бір уақытқа орындалған 

жҧмыстың жауапкершілігі де артты.  

3. Қайталау сабақтары кезінде тақырыпқа сҽйкес қызықты ҽрі 

танымдық тапсырмаларды ҧсынып кҿру. Аудиокітаптар, фильмдер 

немесе отбасылық сергіту жаттығуларын орындау да баланың оқуға 

деген қҧлшынысы мен қызығушылығын арттырды.  

4. Баланың психологиялық кҿңіл-кҥйіне мҽн беру. Енді мектеп 

партасында отырып тақтаға емес, ҧялы телефонға ҥңілген оқушының 

сабақтан тыс басқа да ақпараттарға ойы бҿлінуі де кҥтілетін жағдай. 

Қашықтықтан ҽрине баланың жай-кҥйін, психоэмоциялық жағдайын 

аңғару қиын. Мҧндай жағдайда ата-анамен де тығыз қарым-қатынас 

орната білу аса маңызды. Ҽсіресе, тҿменгі сынып оқушыларының 

сабаққа қатысуын ересек адамдардың қадағалағаны абзал. 

5. Онлайн сабақты ҿткізу форматын нақтылау. Қандай да бір сапалы 

білім беру ресурстарына тоқталып, басқа материалдармен 

араластырмау. Бҧл біз ҥшін де, оқушы ҥшін де тиімді болады. Себебі, 

оқыту ҽдістерінің немесе ресурстарының ҽр тҥрлі болуы баланы 

шатастыруы мҥмкін. 

    Ендеше, жоғарыда кҿрсетілген қағидаттарды ҧстана отырып, мен де 

ҿз сабақтарымды нҽтижелі ҿткізуге тырыстым . Білім алушыларым 

алдымен сабақ кестесіне сай теледидарда кҿрсетілген онлайн 

сабақтарды кҿріп болған соң, мен жаңа сабақ тақырыптарына 

байланысты тапсырмаларды сҽйкестендіру тесттері, семантикалық 

карта, ребус , шифрограмма  т.б ойындар арқылы ҧсынып отырдым . 

Балалар тапсырмаларды орындап болған соң маған жіберіп отырды. 

Ал мен тиімді кері байланыс жасап, кҥнделікті сабаққа белсене 

қатысқан оқушыларды мақтап, мадақтап, білім мониторингін жасап 

отырдым. Мeн оқушылaрдың осы жaзғaн пікірлeрін eскeрe отырып 

кeлeсі сaбaғымның жоспaрын оқушылaрдың оңaй  тҥсінуі  ҥшін  

бaрыншa  тиімді eтіп  жaсaуғa тырыстым. Тaңдaғaн ҽдіс-тҽсілдeрімнің  

бaлaлaрдың кҿңілінeн шығaтындaй болуы ҥшін бaр кҥш-жігeрімді 

сaлдым. 

-Бҧлсабақ не туралыболды? 

-Бҥгінгісабақсағанҧнадыма? 

-Бҧлсабақта мен ҥшін не қиынболды? 

-Бҧл мен ҥшін неге қиынболды? 

-Бҧлқиындықтыненіңкҿмегіменеңсердім/еңсереаламын? -деген 

сҧрақтарды қоя отырып, сaбaқ соңындaғы  кeрі бaйлaныстың 

қaншaлықты мaңызды eкeнін ҧқтым.  

Сондай-ақ, сабаққа дҧрыс қатыспаған оқушылардың ата-анасымен дер 

кезінде байланыс жасап, себебін анықтап, сабаққа уақытылы 

қатысуына ықпал жасап отырдым.  
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  Ҽрине, кейде жоспарлаған сабақтарым тҥрлі себептерге байланысты 

(интернет жҿнді істемеген кезде, жарық ҿшіп, балалар теледидардан 

онлайн сабақ кҿре алмаған уақытта ) іске аспай  қалған жағдайда 

немесе жаңа тақырып ҿтілетін уақытта мен міндетті тҥрде «Bandicam» 

программасы арқылы, 5-6 минуттық тҥсіндірме видеосабақтар жасап, 

білім алушыларымның  оқу мақсатына  толық жетуіне атсалысып 

отырдым. Сабақ барысында білім алушылар жаңа тақырыпты 

тыңдап,бір-бірімен пікір алмаса отырып талқылады, практикалық 

тапсырмаларды орындады,қойылған сҧрақтарға   жауап берді, 

орындаған жазбаша жҧмыстарын жіберді. Мҧндай формат сабақ 

сапасын да жоғары деңгейге кҿтереді, ҿйткені ҽрбір сабақтың ҥдерісі 

шҽкірттің де,мҧғалімнің де жауапкершілігін арттырады. Қашықтықтан 

оқыту бастапқы кезеңіндемҧғалімдердің жҥктемесін айтарлықтай 

ҿсірді 

Жалпы, бҥгінгі кҥні қолда бар қашықтықтан жҽне онлайн-оқыту 

жҥйелері мҧғаліммен оқушылар арасында тығыз байланыс 

орнықтыруға мҥмкіндік береді, ҽрі нақты білімберу ҥрдісін 

қамтамасыз етеді.Менің байқағаным,қашықтықтан оқыту барысында 

қолданылған формативті бағалау тҥрлері  оқушыладың  ҿзгеруіне, 

ҿзіне деген сенімді болуына, бағалау жҥйесіне деген ҧстанымы мен 

кҿзқарасының оң шешімін тапқандай болды. Бҥгінгі кҥні ҿзінің нені, 

қалай істеп жҥргендеріне, қандай нҽрсеге қол жеткізгендеріне есеп 

береді. Жалпы қашықтықтан оқыту жҥйесін  мен  SWOT-тық жҥйеде 

талдауды дҧрыс деп таптым. 

Қашықтықтан оқыту ҥшін оқытушы, педагог компьютермен жоғары 

дҽрежеде сауатты жҧмыс істей білуі, ақпараттық қҧралдармен жҧмыс 

істеуге іс жҥзінде дағдылануы, қашықтықтан оқыту жҥйесі бойынша 

сабақ ҿткізу ҥрдісінде ҥйлестіруші болуы қажет. Педагог ретінде 

айтарым «ҽр ҿзгерістің ҿзіндік жақсы жақтары бар». Қашықтықтан 

оқыту технологиясын сапалы жҥзеге асыру мақсатында ҽр педагог 

шығармашылық ізденіс ҥстінде болуы керек. Ол онлайн, бейне 

сабақтарды сауатты  жҥргізу жҽне жасау ҽдістерін меңгеруде. Ҽр қала, 

ауыл жҽне ауданда отырған білім алушыларын дҧрыс 

ақпараттандыру, сабақтың материалдарын қашықтықта сауатты 

жеткізудің тҽсілдерін жасауда. Ҽркімнің, яғни ҽр педагогтың ҿзіндік 

жеке технологиясы, шеберлігі бар, ол сҿзсіз рас. «Ҧстаз болу ҿз 

уақытын аямау, ҿзгенің бақытын аялау» – деп француз ойшылы Жан 

Жак Руссо айтқандай, қазіргі таңда, қашықтықтан оқыту кезінде 

оқытушылар ҿз уақыттарын аямай  жҧмыс жасап жатыр. Мен де, ҿз 

уақытымды босқа ҿткізбей ,ҽртҥрлі бағдарламалар (discord, Bandicam, 

uvScreenCamera, marker жҽне т.б) меңгерудемін 

 Бағдарламаларды меңгеріп, сапалы видео сабақтар, презентациялар 

жасаудамын.  «Жақсы сҿз, жарым ырыс» – деп бекер айтпаса керек 

ата-бабамыз, бҽрінен жақсылық іздейтін халықпыз. Қашықтықтан 

оқыту жаңа дҥниелерді меңгеруге, шығармашыл ізденіске шабыт, 

 Жетістіктер: Кедергілер: 

Ата-аналар қолдау кҿрсетті 

Теледидардан онлайн сабақты 

уақытылы  кҿрді, талдау жасады 

3.Ҥнсіз оқушы ашылып, 

алға деген ҧмтылысы артты 

   4. Пікір айтуға ҥйренді 

   5.Оқушы мен мҧғалім, ата-ана 

арасындатығыз қарым -қатынас 

орнады 

6.  Интернет  желісінде хат 

жазысуға, аудиожазба мен 

бейнежазбаларды қолдануды 

ҥйренді 

7.Тиімді кері байланыс жасалды 

8.Ерекше сабақтар ҿтілді т.б. 

1.Интернет  жылдамдығы баяу 

болғандықтан,оқушылардың 

жіберілген  видеосабақтарды, 

аудиожазбаларды уақытылы кҿріп 

тыңдай алмауы 

2.Ата-анасының кҿңіл бҿлмеуінен 

байланысқа уақытылы шықпауы 

3.Кҿзбе кҿз ақпарат алмаса алмауы 

5. Оқушының кҿңіл кҥйін анықтай 

алмауы 

5.Оқулықтардың жетіспеуі 

6.БЖБ, ТЖБ тапсырмаларын ҽділ 

бағалау(ата-ана кҿмектесуі мҥмкін) 

Мҥмкіндіктер: Қауіпті: 

1. «Zoom», «Daryn.online», 

Қазақстанда баламасы жоқ 

«BilimLand» ҧлттық цифрлық білім 

беру платформасын қолдана 

алмадым 

2. Уақытты ҥнемдей алмадым. 

3.Оқулықтағы тапсырмалардың 

оқушыларға тҥсініксіз болуы.(Ата- 

ананың балаға кҿңілді аз бҿлуі, 

АҚТ, интернет желісі т.б) 

 

 

1.Ҥлгермеуші оқушылардың 

тақырыпты ары қарай алып кете 

алмауы. 

2. Қашықтықтан оқу кезінде 

ҥлгермеуші оқушы мен озат 

оқушының арасында алшақтық пайда 

болып, ҥлгермеуші оқушы ҿзін тҿмен 

санауы.(талпыну) 

3.Оқушылардың сабаққа деген 

қызығушылығының тҿмендеуі 

4. Бала ҿзінің оқушы екенін сезінбеуі 

5. Ҧялы байланысқа ҿзі қалаған 

уақытында шығуы 

6. Білім сапасының тҿмендеуі 
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рухани баюға уақыт бергені анық,ҿйткені Қашықтықтан оқыту-заман 

талабы. 

 

Мҧхтар Әуезовтің «Кӛксерек» шығармасын оқытуда қолданатын 

жаңаша әдіс- тәсілдердің тиімділігі 

 

 

Жумабаева Гулманат Саматовна  

Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мҧғалімі  

«Жалпы білім беретін Т.Жароков  

атындағы орта мектебі» 

КММ-сі  

Батыс Қазақстан 

облысы Жәнібек ауданы 

 

 «Баланың ынтасын 

арттыру ҥшін оқытатын 

нҽрседе бір жаңашылдық 

болу керек» деген 

Жҥсіпбек Аймауытов 

сҿзінде айтылғандай, 

бҥгінгі заман талабына 

сай мҧғалім ҥнемі 

жаңашыл идеялар жетегінде,ҥздіксіз ізденісте болып, ҿз білім- білігін 

жаңа форматта жетілдіруден жалықпағаны хақ. Еліміздегі білім беру 

жҥйесіндегі болып жатқан жаңа ҿзгерістер- ҿркениет ҥрдісі. 

Ҿркениетке жетуде мҧғалімге артар жҥк те ауыр, сенім де жоғары. 

Заманның қай кезі болмасын ҧстаздар қауымы қоғамнан тыс қалып 

кҿрген маман иелері емес. Сондықтан білім саласының даму кҿшінен 

қалмай, алға ілгерлеп, енген ҿзгерісті жатсынбай, білім сапасын 

арттыруда аянбай еңбек етуде. 

Қазіргі инновациялық технологиялар- оқытудың тиімділігін 

арттырудың кепілі. Белгілі бір тақырып бойынша берілген оқу 

мақсатына жетуде ҽр мҧғалім тҥрліше ҽдіс- тҽсілдерді пайдалану 

арқылы жетеді. Маған дейін де «Кҿксерек» шығармасын оқытуда 

зерттеп, зерделегендер аз емес. Бірақ мен осы шығарманы оқушыға 

меңгертуде басқаша ҽдіс- тҽсілдерді қолдану арқылы оқу мақсатына 

жетуде жҽне повестің мазмҧнын меңгеріп қана қоймай, жеке тҧлғаның 

танымдық қабілеттерін, ҿзін- ҿзі дамыту, ҿз бетімен білім алуға, 

ізденуге деген ықыласы мен іскерлігін, оқу- танымдық ынтасын 

жетілдіруде тың жаңалықтарды қосуды жҿн кҿрдім. Ең ҽуелі 

шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын 

сипаттамас бҧрын, қасқырлар туралы мҽліметтермен таныстыруды 

қажет етеді. Ол ҥшін мен «ТРИЗ» ҽдісін пайдалану арқылы 

оқушыларды қасқырлар ҽлеміне қызығушылықтарын ояттым. 

Осы суретті кҿрсету арқылы оқушыларға мынандай сҧрақтар 

қойылады.  

1. Суреттегі қасқырлар тобырында абадан (кҿсем), ең бағалы шулан, 

мықты кҿкжалдар, жас кҥшіктер жҽне ҽлсіз қасқырлар, арландар бар. 

Осылардың орналасуын айтып беріңіз. 

2. Қасқырлардың жҥру жолын байқаңыз. Ол туралы не айтасыз? 

3. Неге қасқырды (ҽлеуметтік) ҧйымдасқан тобыр деп атаған? 

Адамның қоғамына неліктен қасқырларды жақын теңестірген? 

Оқушылар ҿздерінің білетін мҽліметтерімен бҿлісіп, ойларын айтады. 

Олар ақпараттарды кҿп білуі мҥмкін. Себебі кез келген интернет 

желісінде болсын, теледидар каналдарында болсын баланы 

қызықтыратын тҥрлі бағдарламалар жетерлік. Дегенмен оқушы 

пікірінен соң, оқушы дҧрыс ақпаратты білуі шарт. Сол себепті келесі 

сурет бойынша берілген сҧрақтарға нақты жауап беріледі. 

Мысалы, 1-сҧрақ бойынша қасқырлар тобырында 16-25 қасқыр 

болады. Басында ҽлсіз қасқырлар жҥреді, себебі тобырға пайдасы жоқ, 

қартайған, ҿздігінен жемтігін таба алмайды, оларға оқ атып, шабуыл 

жасаса, ең бірінші соларға тиеді. Одан кейін мықты кҿкжалдар келеді, 

олар қауіп тҿнгенін біліп қорғанысқа дайындалады. Ортада тобыр 

ҥшін ең бағалы шулан жҥреді, себебі олардың ҧрпақтарын ҿрбітуші, 

олардан кейін жас кҥшіктер, соңына таман тағы да мықты арландар 

жҥреді. Ең соңында алшақтау тобырдың кҿсемі, ақылшысы, 

қамқоршысы- абадан келеді.  

2-сҧрақ бойынша олардың жол жҥру ерекшелігі- олар қиыс жҥреді 

жҽне бір ізбен жҥреді. Қиыс жҥретін себебі- келе жатқан қасқырдың 

бҽрі алдын тҥгел кҿріп келе жату керек, ал бір ізбен жҥруі- неше 

қасқыр жҥріп ҿткенін байқатпас ҥшін қолданатын тҽсілі. Тек  ҽккі 

аңшылар ғана ізге қарап неше қасқыр ҿткенін айыра алады екен.  
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3-сҧрақ бойынша қасқырлар да адамдар сияқты ҿз отбасын қҧрады 

жҽне ҿз жҧбына тҧрақты. Бір кҿсеміне бағынады. Бірлесіп ҿмір сҥреді. 

Кҥшіктеріне ата-аналық қамқорлық танытады. Міне, осындай 

кҿптеген қасиеттеріне қарап, ҽлеуметтік тобыр боп саналады.  

―Денотаттық граф‖ (сызба) ҽдісі- шығарманың тақырыбы мен 

идеясын ашуда қолдануда таптырмас ҽдіс.Оқушыларға бҧл 

сҧрақтарды жоғардан тҿменге қарай қойғанда тақырыбы ашылса, 

тҿменнен жоғарға қарай талдағанда, идеясы ашылады.  

Тақырыбы:  Қасқырды қанша асырасаң да орманға қарап ҧлиды... 

Неге бағытталған: Адамдар мен қасқырлар арасында одақ бола ала 

ма?! 

Қай іс-ҽрекет мақсатқа жеткізді? Кҿксеректің кҿз алдында ҧяластарын 

ҿлтіріп, тілерсегін қиып қорлады, айуандық кҿрсетті 

Мақсатқа қалай жетті? Қҧрмаш бҿлтірікті қҧтқарады, қолға ҥйреткісі 

келді, бірақ ауыл адамдары мен тҿбеттерінен қорлық кҿрді, адамдары 

ҧрып-соқты, иттері талады. Кҿксерек адамдармен қарым-қатынаста  

жаман тҽжірибе жинақтады, адамдардың ҽлсіз, мықты жақтарын білді. 

Не болды? Ҿзінің ортасынан тобыр қҧрып, ауылдың малдарын қҧрта 

бастады, ауылға шабуыл жасады,  ҽккі, ақылды, айлакер қасқырға 

айналып, ҿз тобырының кҿсемі болды. Адамдарға қарсы тҧра білді, 

Қҧрмашты ҿлтірді. 

Қорытынды: Адамдар табиғат заңдылығына ҿздері қарсы шығып, 

соның қҧрбаны болды.  Табиғаттағы тепе-теңдікті сақтап, табиғат 

заңдылығына бағыну керек еді. 

―FILA  формуласы‖- Кҿксеректің бейнесін ашып, талдауда жҽне оның 

жемтігін аулауда пайдаланған амал- айласын физикалық заңмен 

байланыстыруда қолданатын тиімді тҽсіл. 

Ғ (дерек)-Топ жылқының арасындағы тайды аулаған сюжеттік 

ҥзіндісін оқулықтан тауып, дерек жинайды. 

І (Пікір)-Физикалық энерция заңын тиімді пайдалануына пікірі. 

L (сҧрақ)-Кҿксерек аң аулауға шыққанда физиканың заңдарын қалай 

қолданды? 

А (Іс- ҽрекет)-Оқушы Кҿксеректің іс-ҽрекетін сараптап бағалайды 

жҽне мҽтіннен басқа фактілерді таба біледі 

«DEAL ҽдісі» кҿлемді шығарманы жинақтап талдауда, ой қорытып, 

сабақты бекітіп, қорытындылауда пайдаланған тиімді деп есептеймін.  

D (сипаттау)- Адамдардың қасқырлар мекеніне шабуылы мен адамдар 

арасындағы Кҿксеректі сипаттайды 

E (тҥсіндіру)- Қҧрмаштың қамқорлығын, ауыл адамдарының іс- 

ҽрекеттерін тҥсіндіреді  

A (талдау)- Кҿксеректің ҿз тобырын тауып, абаданға айналуын 

талдайды 

L (байланыс)- «Адам-табиғат-Қҧрмаштың ҿлімі» осы байланысты 

талдап, қорытынды жасайды. 

Жоғарда ҧсынған ҽдіс-тҽсілдер жиынтығын тек осы тақырыпқа ғана 

емес, басқа да кҿркем шығармаларды оқытуда тиімді пайдалануға 

болады деп есептеймін. Бҧл ҽдістер қазіргі заманға сай 

жаңашылдығымен сіздердің де ҽдіс-тҽсілдер қоржынына еніп, пайдаға 

асатыны сҿзсіз. 

Кез келген сабақ ҿз мақсатына жету ҥшін оған белгілі бір ҽдіс- 

тҽсілдерді таңдап, саралап қолдану қажеттігін тҽжірибе кҿрсетіп отыр. 

Заманауи білім беру барысында кҿрсеткен сан алуан ҽрекет арқылы 

ақыл- ойды ҧштаймыз, жетілдіреміз, жеке тҧлғаның ҿзіндік идеясын, 

кҿзқарасын, сенімділігін, жауапкершілігін дамытамыз. 
 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҦНЫ БОЙЫНША 

ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕР 

Жантенова Ақмарал Жолдыбаевна,  

бастауыш сынып мҧғалімі,  

Алматы қаласы №15 гимназия 

 

Аңдатпа: Мақалада білім беру ҥрдісінде оқытудың жаңартылған 

білім мазмҧны бойынша оқытуды енгізу, сол арқылы оқушының 

шығармашылық ойлауын, рухани дамуын, интеллектуалдық ҿсуін 

қалыптастыру кҿзделеді. 

Тҥйін сӛздер: бастауыш сынып, жаңа технологиялар, білім беру, 

жаңа ҽдіс-тҽсілдер. 

ХХІ-ғасыр – жаһандық технологиялық жаңалықтың ғана емес, 

білім мен ғылымның, мҽдениет пен ҿркениеттін ҿркендеу, дҽуірлеу 

ғасыры. Ал қазіргі кезде ҽлеуметтік қоғам мҥщелерин толғандырып 

отырған басты мҽселелердің бірі – ҿскелең ҧрпаққа саналы білім, 
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саналы тҽрбие беру. Яғни, қазіргі ақпараттық технологиялардын 

қарыштап дамыған заманында жас ҧрпаққа берер білім мен тҽрбиенің 

деңгеці заман талабына сҽйкес болуы керек. 

А. Байтҧрсынҧлы айтқандай, «Бҧл кҥнде оқудың керек екеніне 

ешкімнің таласы жоқ. Қай жҧрт болса да оқумен ілгері басып 

тҧрғандығын, кейін қалудың себебі оқудың кемдігінен екенін кҿріп 

тҧрамыз» [1; 49б.]. Сол себепті қазіргі кезде ҽр мектеп мҧғалімі заман 

талабына сай оқущыларға сапалы білім беруде, ҿз пҽнін оқытуда тҥрлі 

ҽдіс-тҽсілдерді, жаңа инновациялық педагогикалық технологияларды 

жетік меңгеріп, нақты тҽжірибе барысында іс-ҽрекет ҥстінде қолдана 

білуі тиіс. Бҥгінгі жеке тҧлғаға бағдарланған білім заманында қазіргі 

оқыту ҥдерісі жан-жақты ҽдіс-тҽсілдермен қаруланған, ҿзіндік сара 

жол салуға икемді, оқушылардың шығармашылық қабілетін, ҧшқыр 

қиялын ҧштай білетін сегіз қырлы, бір сырлы мҧғалімді талап етеді. 

Бастауыш сынып – бҧл оқушының дара тҧлғасы мен сҽби 

санасының қалыптасатын, қарысштап дамитын алғашқы кезеңі. Яғни, 

бастауыш мектеп – оқушыны тҧлға етіп қалыптастырудың алғашқы 

баспалдағы, алғашқы ҿткелі. Осы алғашқы кезеңде «Баланы қалай 

оқыту керек?», «Неге оқыту керек?», «Жалпы бастауыш мектеп 

қандай болу керек?» деген сҧрақ ҽр кезеңде ҧлт зиялыларының 

назарын аударған. Бҧл туралы А.Байтҧрсынҧлы «Бастауыш мектеп» 

деген мақаласында былай дейді: «Қазақ бастауыш мектебі қандай 

болу керек деген мҽселені шешерден бҧрын, осы кҥнгі тҧтынып 

отырған бастауыш мектептердің жарамды, жарамсыздығын тексеріп, 

сонан соң керек мектебіне тҥрлі болу жағдайын сҿйлеуі тиіс... Адамға 

тіл, қҧлақ, қандай керек болса, бастауыш мектепте оқытатын білімдер 

де сондай керек. Осы заманда қат білмеген адамның кҥйі тіл иҽ 

қҧлағы, иҽ қолы, жоқ адамның кҥймен бірдей; мҧнан былай қат 

білудің керектігі онан да аспақшы [1; 57 б.]. Сол себепті қазіргі білім 

беру ҥдерісінде білім стандарттарында кҿзделген оқыту нҽтижелеріне 

қол жеткізу мақсатында ҽдіскер-ғалымдарымыз сҧрыпталған жаңа 

педагогикалық технологияларды ҧсынады. 

Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаев 2018 жылдың 10 қаңтарында 

Қазақстан халқына Жолдауында: «Барлық жастағы азаматтарды 

қамтитын білім беру ісінде ҿзіміздің озық жҥйемізді қҧруды 

жеделдетуіміз қажет. Білім беру бағдарламаларының негізгі 

басымдылығы ҿзгерістерге ҥнемі бейім болу жҽне жаңа білімді 

меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс. Ҿзіңнің тарихын, тілін, 

мҽдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шетел тілдерін 

меңгерген, озық ҽрі жаһандық кҿзқарасы бар қазақстандық біздің 

қоғамымыздың идеалына айналуы тиіс» деген болатын. Осы мақсатта 

Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесінде 2016-2017 оқу 

жылынан бастап жаңартылған білім беру мазмҧнына толықтай кҿшу 

процесі бастау алды. Жаңартылған білім мазмҧнына толықтай кҿшу 

2021 жылы аяқталады. Бҧл ағдарламаның негізгі мақсаты – 

оқушылардың функционалды сауаттылығын, сыни ойлау, тҧлғалық 

қасиеттерін дамыту. 

Тҽуелсіз еліміздің ертеңі – ілімді ҧрпақтың қолында. Осы орайда 

ҧстазға жктелген жауапкершілік жоғары. Ҧстаз ҥнемі ізденіп, ҿзгенің 

жаңалығын йреніп отыру қажет. Жаңа бағдарламаға байланысты 

жаңаша кҿзқарас қалыптасып білім деңгейі биікке кҿтеріліп келеді. 

Қазіргі таңда білім беру жҥйесінде жаңа технологияларды еңгізу 

басты талапқа айналып жаңартылған білім беру мазмҧны бойынша 

оқытудағы жаңа ҽдіс-тҽсілдер жетілдіре тҥсу қажеттігі кҥшейіп 

келеді. Ол ҥшін ҧстаз шеберлігі жоғары болса оқушының ҿз 

белсенділігін туғыза алмаса берген білім нҽтиже бермейді. 

Жаңартылған білім мазмҧны оқушы бойында алынған білімді кез 

келген оқу жҽне ҿмір жағдайларында пайдалана алу қабілеттігін 

кҿздейді. 

Педагогикалық ҽдіс-тҽсілдер: 

- Қҧндылықты-бағадарланған; 

- Ҽрекетті; 

- Тҧлғалық-бағдарланған; 

- Кіріктірілмелі; 

- Коммуникативті 

ҽдіс-тҽсілдер пҽн бойынша оқу бағдарламаларының қҧрылымы 

мен мазмҧны қҧрудағы негізгі бағдарлар болып табылады. 
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Ҿз тҽжірибемде падйланып жҥрген жаңартылған білім беру 

мазмҧны бойынша оқытудағы жаңа ҽдіс-тҽсілдердің бірнешеуін 

кҿпшілікке ҧсынамын. 

«Қол белгісі» 

Ҧйымдастыру: ҧжыммен жҧмыс. 

Мақсаты: оқушылардың рефлексиялық қабілетін дамыту. 

Сипаттамасы: Мҧғалім оқушылардан тақырыпты тҥсінгендігін 

немесе тҥсінбегендігін қол белгілері арқылы кҿрсетуді сҧрайды. «Мен 

тҥсініп отырмын жҽне тҥсіндіре аламын» дегендер қолдын бас 

бармағын жоғары бағыттайды. «Мен ҽлі тҥсінбей отырмын» дегендер 

қолдын бас бармағын жанына қарай жанайды. «Мен тҥсінгеніме 

сенімді емеспін» дегендер қолды бҧлғайды. Осы белгілерге сҥйеніп, 

мҧғалім сабақтың қай деңгейде ҿткенін біле алады. 

«Сҧрақтар жаңбыры» 

Ҧйымдастыру: топпен жҧмыс. 

Мақсаты: оқушылардың сҧрақ қою жҽне сыни ойлау 

дағдыларын дамыту. 

Сипаттамасы: оқушылар топтарға ҿз еркімен, қалауымен 

бҿлінеді. Ҽр топ параққа сҧрақтар жазып, бір-біріне лақтырады. Алған 

сҧрақтарына жауап жазып, кері лақтырады. Жауап жазылған парақты 

қағып алған ойыншы, сол жауаптан сҧрақ тудырып, ары қарай 

лақтырады. Ойын осылай жалғасады. 

«Маршрут» ойыны 

Бҧл ойын чайнворд ҧстанымы бойынша жҥреді. Чайнворд 

(ағыл.chain  – шыңжыр жҽне word – сҿз) бас қатыру есебі – ойланып 

табылған сҿздің ҽріптерін, алдыңғы сҿздің соңғы ҽрпі, кейінгі сҿздің 

алдыңғы ҽрпі болып табылатындай етіп, бірінің соңына бірі тізбектеле 

орналасқан торкҿздерге сҿздер толтырады. 

Мысалы, Алматы ыдыс-сабын-нар-рахмет-тарақ, -қарбыз т.б. 

«Менің сӛзім» әдісі 

Ҧйымдастыру: ҧжыммен жҧмыс. 

Мақсаты: оқушылардың сабақта алған білім, білігін бағалау. 

Сипаттамасы: сыныптан ір оқушы тҧрып, сабақтан бҥгінгі 

ҥйренгендерін қорытындылап айтады. Айтып болған соң, басқа бір 

оқушының атын атайды. Сҿзді сол оқушы жалғастырып, сабаққа 

рефлексия жасайды. Барлық оқушы сабақты қорытындылауға осы 

ретпен қатысады. 

«Коллаж әңгіме» әдісі 

Ҧйымдастыру: топпен жҧмыс. 

Мақсаты: оқушылардың сыни ойлау жҽне коммуникативтік 

дағдыларын дамыту. 

Сипаттамасы: оқушыларға тҥрлі-тҥсті суреттері бар журналдар 

беріледі. Олар журналдардан қиып алып алған суреттерін флипчартқа 

жабыстырып, ҽңгіме қҧрастырады. 

«Детектив» әдісі 

Ҧйымдастыру: топпен жҧмыс. 

Мақсаты: оқушылардың сыни ойлау, кҿшбасшылық дағдыларын 

дамыту. 

Сипаттамасы: Оқушылар екі топқа біріктіріледі. Екі топқа да 

шытырман оқиғалы мҽтін шағын бҿліктерге бҿлініп, қима қағаздарға 

жазылып беріледі. Олар 15 минут ішінде осы мҽтіндегі шытырман 

оқиғаның шешімін табуы тиіс. Ҽр топ ҿз шешімдерін айтады. Қандай 

тҽсілмен анықтағандары талқыланып, ақпараттармен жҧмыс істеу 

туралы ой бҿліседі. 

Жалпы қорыта айтқанда, аталған бағдарламаға сҽйкес алынған 

тҽсілдері сабақта тиімді қолданысқа енгізіп, баланың танымдық 

белсенділігін арттыруға, ҿз бетінше білім алуға, шығармашылын 

қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылар оқудың қызықты жеңіл 

ҿтетіндігін, ҧжымда бірлесіп жҧмыс жасауға ҥйрететіндігін, білімнің 

тереңдігін, ҽрі тиянақтылығы артатындығын баяндайды. Яғни, оқушы 

ҿз ой-пікірін ашық еркін айтады, бір-бірін тыңдауға ҥйренеді, 
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сыныпта ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады. Сондықтан басқа 

пҽндердің де осындай оқыту формасымен оқытылса, тиімді 

болатындығын айтуға болады. Осы бағдарламаны меңгергенде ғана 

жан-жақты дамыған, болашағы айқын, бағдары анық, бҽсекеге 

қабілетті рухани бай тҧлға қалыптастыра алатынымзға сеніміміз мол. 
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ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢА МҤМКІНДІКТЕР 

 

      Жалимова Жанат Кайрхановна 

 № 35 орта мектеп, Ақтӛбе қаласы 

 

Аннотация: Мақалада қазіргі заманға сай білім берудегі жаңа 

мҥмкіндіктер талқыланады. Теориялық аспект негізінде қҧрылған 

цифрлы технологиялық прогресті кҥнделікті білім беру жҥйесінде 

тиімді қолдану қарастырылады.  

Аннотация:  В статье рассматриваются новые возможности 

современного образования. В основе теоретического аспекта 

эффективное применение цифрового технологического прогресса в 

системе повседневного образования. 

Annotation: The article discusses new opportunities for modern education. 

The theoretical aspect is based on the effective application of digital 

technological progress in the system of everyday education.  

 

Қазіргі заманның дамуындағы маңызды факторлардың бірі 

технологиялық коммуникациялардың  қол жетімді болуы. Осындай 

мҥмкіндіктердің болуы жаңа цифрлы-технологиялық ҽлемнің біздің 

кҥнделікті ҿмірімізде орын алатынын кҿрсетеді. Нарықта ҿзінің 

сҧранысын арттырған білім, ҿзінің ҿзектілігін қазіргі таңда сағат 

сайын арттыруда екені барлығымызға мҽлім. Ақпараттанған қоғам 

дҽуірінің негізі жаңа технологиялармен байланысу болып табылады. 

Себебі мақсат бір – бҧл білім алушыларға ҿзекті білімді жеткізу.  

Қазіргі таңда кҿптеген дамыған мемлекеттер ҿзінің білім беру 

жҥйесінде жаңа концепцияларды қолдануда. Осы концепция негізі 3 

жаңа идеядан тҧрады:  

Мобильді доступ – цифрлық қызметтің барлық тҥрін ҽлемнің ҽр 

тҥкпірінен қолдану, сонымен қатар бҧл қызмет ҽр адамның жеке 

қолданушыға бағытталуы қажет. 

Жаңа білімді қҧру – ешбір мемлекет жаңа біліммен қамтылмаса дами 

алмайды, сондықтан дамыған мемлекеттер қатарына қосылу ҥшін 

ҿзекті мҽселе:  ҽрқашан  жаңа білімді арттыру болуы қажет. Кҿптеген 

дамыған мемлекеттерде даму концепциясы тек білім беру жҥйесіне 

ғана емес, сонымен қатар экономикасына да қатысты.  

Smart-ортаны қҧру – есептеу жҥйелерінің қазіргі даму деңгейі 

жасанды интеллект қҧру туралы айтуға ҽлі мҥмкіндік бермегеніне 

қарамастан, жеке қызметтер мен технологиялық ҽзірлемелер IT  

ортасы табиғи интеллектпен бірдей болған кезде деңгейге жетті. 

Осындай дамудың пайда болуын ынталандыруға мҥмкіндік беретін 

ақылды орта жҽне «ақылды» экономика идеясы негізделген негізгі 

идеялардың бірі болып табылады.  

Сондықтан Қазақстандағы білім беру жҥйесіндегі ҿзекті мҽселелер 

ҽрқашан дамып отыру ҥшін, дамыған мемлекет тҽжірибесі негізін 

ҥлгіге алуымыз қажет. 

Smart education – бҧл жалпыға бірдей стандарттар, келісімдер мен 

технологиялар негізінде Интернетте бірлескен білім беру қызметін 

жҥзеге асыратын оқу орындары мен оқытушылар қҧрамы. Яғни, біз 

мазмҧнды бірлесіп қҧру жҽне пайдалану, бірлескен оқыту туралы 

айтып отырмыз.  

Дамыған технологиялармен білім беру дегеніміз – ҽлемнің тҥкпір-

тҥкпірінен еркін қол жетімді мазмҧнның кҿмегімен интерактивті білім 

беру ортасында икемді оқыту деп айтуға болады. 

Ақылды білім берудің мақсаты бҧл – білім алушының оқудағы 

процесін электронды ортаға кҿшіру арқылы жеңілдетіп, икемді 

қылдыру. Осындай ҽдіс-тҽсілдер арқылы оқытушыдан алатын білімді 

кҿшіріп, барлығына қолжетімді ету. 

Бҧл ретте ең маңыздысы – оқу процесі тек ғана білім алушылардың 

санына тҽуелсіздігіне емес, сонымен қатар білім алу  процесінің 
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уақытқа да, кеңістікке де тҽуелсіздігінде. Жҽне білім алу ҽрқашан, ҽр 

жерде де қолжетімді болады.  

Ақылды электронды білім берудің тағы бір мҥмкіндігі кітаптан 

электронды форматқа кҿшу. Бҧл барлық білім беру процестерінде 

қолданылатын ҽдістер мен технологияларды жан-жақты жаңғыртуды 

қамтитын тҧжырымдама. Smart білім тҧжырымдамасы смарт тақта, 

ақылды экрандар, Ғаламторға кез-келген жерден қол жетімділік 

сияқты технологиялардың пайда болуын болжайды. Мазмҧнды 

ҽзірлеу, жеткізу жҽне жаңарту процесін басқару технологиялардың 

ҽрқайсысы білім берудің жаңа қҧрылысына мҥмкіндік береді. Оқу тек 

сыныпта ғана емес, ҥйде де , мҧражай немесе кафе сияқты қоғамдық 

жерлерде де мҥмкін болады. Негізгі оқу процесін байланыстыратын 

негізгі элемент – бҧл белсенді білім беру мазмҧны, оның негізінде 

уақытша жҽне кеңістік шеңберді алып тастауға мҥмкіндік беретін 

бірыңғай репозиторийлер қҧрылады. 

Қазіргі ақпараттық технологиялар оқу ҥрдісімен тығыз байланысты: 

кез-келген сабақта мҧғалім сандық білім беру ресурстарын қолдана 

алады.  

Оқу процесінде цифрлық білім беру ресурстарының ҽр тҥрлі тҥрлері 

қолданылады, олар оқу процесін ҧйымдастыруда маңызды – бҧлар 

тақырып мазмҧнына байланысты таңдалған презентациялар, видео 

жҽне аудио сабақтар. 

Бір кездері Л.С. Выготский болашақ педагогикасының жетекші 

міндетін айқындады, онда ҿмір «шығармашылық, тҧрақты шиеленіс 

пен жеңу, ҥнемі ҥйлесім жҽне мінез-қҧлықтың жаңа тҥрлерін қҧру 

жҥйесі ретінде айқындалады. Осылайша, біздің ҽрбір қозғалысымыз 

бен тҽжірибеміз жаңа шындықты қҧруға деген ҧмтылыс, жаңа бір 

нҽрсеге деген серпіліс...». Жоғарыдағы айтылғандарға сҥйене отырып, 

шығармашлық ҽлеуетті ынталандыру мен жетілдірудің келесі негізгі 

тармақтарын бҿлуге болады:  

Достық қарым-қатынас интерфейсінің болуы 

Білім беру ортасын объектілермен байыту  

Балалардың қызығушылығын оятып, белсенділіктерін арттыру 

Шығармашылық есептерді шешуге жеке кҿзқарас  

Мҧның бҽрі ақпараттық технологиялар кҿмегімен жҥзеге асырылады, 

мҧнда компьютер мен оқушының тығыз ҽрекеттесуіне кепілдік 

болады. 

Ақпараттық технологиялар ҽр тҥрлі бағдарламалық қҧралдармен білім 

беру ортасының мҥмкіндіктерін кеңейтеді.Оларға: іздену, слайд-

презентациялар,   компьютерлік бағдарламалар, графикалық 

редакторлар, мҽліметтер базасы сияқты бағдарламалар кіреді. 

Заманауи технологиялар тиісті мҥмкіндіктердің дамуына ықпал етуге 

жҽне шығармашылық процестің барлық дерлік шекараларын  тиімді 

ҧйымдастыруға  жҽне идеалды нҽтижелерге қол жеткізуге мҥмкіндік 

береді.  

Білім берудің жаңа моделінің басты мақсаты – қазіргі ақпараттық 

қоғамда сҧранысқа ие оқушының білімі мен дағдыларын дамыту 

арқылы бҽсекеге қабілетті білім берудің жоғары деңгейін қамтамассыз 

ететін жағдай жасау:  

Ынтымақтастық ; 

Байланыс; 

Ҽлеуметтік жауапкершілік;  

Сыни тҧрғыдан ойлау қабілеті;  

Мҽселені жедел жҽне сапалы шешу. 

Тҽжірибе кҿрсеткендей, сыныпта ақпараттық технологияны қолдану 

шығармашылықтың бҥкіл процесін динамикада кҿруге мҥмкіндік 

береді, қателіктер мен жағымды жақтарды тҥсінуге кҿмектеседі, 

зейіннің, оқушылардың есте сақтау қабілеттерін, қиялын жҽне 

шығармашылық ойлауын дамытуға, жаңа, кейде фантастикалық 

нысандарды қҧру кезінде білім мен дағдыларды қолдануға мҥмкіндік 

береді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер:  

 

1.https://cyberleninka.ru/article/n/mir-na-puti-smart-education-novye-

vozmozhnosti-dlya-razvitiya 

2.http://infed.ru/articles/345/ 

 

«ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ- БҤГІНГІ КҤННІҢ БАСТЫ 

ТАЛАБЫ» 

                

Жакупова Сандуғаш, КММ МГ №118, Алматы қаласы 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/mir-na-puti-smart-education-novye-vozmozhnosti-dlya-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/mir-na-puti-smart-education-novye-vozmozhnosti-dlya-razvitiya
http://infed.ru/articles/345/


297 
 

Аннотация 

Мақсаты: Заманауи білім беру жҥйесінің озық,ҥлгі жақтарын жан-

жақты саралай отырып барынша шынайы нақты дҽйектеме келтіре 

отырып тҥсіндіру. Қазақстан республикасы тҧңғыш президенті, 

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың ҽр жылғы жолдауы мен стратегиялық 

жоспары нақты бағыт бағдар кҿрсетті. Бҧл жолдағы нақты 

қадамдарымызды айқындап алу ҽрқайсымыздың борышымыз 

Заманауи білім алу бҥгінгі қоғамда ҥлкен қажеттіліктен туындады.                                         

Оның  ҧрпаққа берері кҿп. Мҧғалімдерге ашылған даңғыл жол.  

Мҥмкіндік кҿп, жауапкершілік ҥлкен,талабы да жоғары. Мҧғалім 

ретінде қоғамдағы білім беру жҥйесіндегі ҿзгеріске ҿз кҿзқарасымды 

білдіре отырып, оны қолдайтынымды барынша жеткізуге тырыстым. 

 Қазақстан Республикасының тҧңғыш президенті , Елбасы Н.Ҽ. 

Назарбаев "Қазақстан - 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты " атты жолдауында " Білім мен кҽсіби машық 

заманауи білім беру жҥйесінің, кадр даярлаумен қайта даярлаудың 

негізгі бағдары бҽсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу ҥшін біз 

сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Барлық жеткіншек 

ҧрпақтың функционалдық сауаттылығына зор кҿңіл бҿлу қажет деп 

атап кҿрсетті. 

 Заманауи білім беру бҥгінгі кҥннің басты талабы. Бҥгінде мҧғалім, 

оқушы, ата-ана ҥштік байланыстың ойларының, талабының бір арнаға 

тоғыспай жататыны шындық, ҿйткені оқушы XXI ғасырдың жаңа 

перзенті болса, мҧғалім мен ата - аналар пікірі екіге жарылады. 

Олардың дені кеңестік дҽуірдің тҿл перзенттері. Сондықтан қоғамда 

жаңалыққа ҥдере қарау табиғи заңдылық. Осы орайда Қазақстанның 

мемлекет қайраткері, ғалым, педагог " Назарбаев зияткерлік 

мектептері" ДББҦ Басқарма тҿрайымы Кҥлаш Ноғатайқызы 

Шҽмшидинова телевизиялық  ток шоу "Сенде бір кірпіш дҥниеге" 

бағдарламасына берген сҧхбатында: "Неге біз киімдегі, тамақтағы 

ҿзгерістерді тез қабылдаймыз да, ал білімдегі ҿзгерісті қабылдауға 

дайын емеспіз. Мысалы: киім ҥлгілері жылма - жыл тіпті маусым 

сайын жаңарса , тамақ ҿнімі бҥгінде заманауи фастфуд ҿнімдеріне 

қызығушылық артқан. Қоғам ҿзгерді соған сай дайын болу керекпіз 

деген еді. Заманауи білім беру жҥйесі бҥгінде жаңартылған білім 

бағдарламасын ҽкелді. Ҽрине қоғамда тағы да екі ҧдай пікір 

қалыптасты. Бірі дҽстҥрлі білім жақсы сонымен де кем қор болған 

жоқпыз. Бҥгінгі академик , ғалым , қайраткер сол заманның ҿкілдері, 

сол біліммен нҽр алған десе, бірі жаңартылған білім тҧлғалық сипат 

қалыптастырады дейді. Ғылым мен білімнің ауқымы кеңейген сайын 

жаңалық кҿбейеді, жаңа технология кҿп ашылады. Заман ҿзгерді, 

экономика дамыды. Адамдардың талабы жоғарылады, талғамы ҿсті. 

Соған сай қазіргі білім беру жҥйесінің мақсаты бҽсекеге қабілетті 

маман дайындау. Нарық жағдайындағы мҧғалімге қойылатын 

талаптар: бҽсекеге қабілеттілік, білім беру сапасының жоғары болуы, 

кҽсіби шеберлік, ҽдістемелік жҧмыстағы шеберлік. Яғни, заманауи 

білім беру моделінің талаптары ҿте жоғары. Оған мҧғалімнің 

функционалдық сауаттылығы, жаңа формация мҧғалім қалыптастыру, 

мҧғалімнің кҽсіби біліктілігін ҥнемі арттыру арқылы заманауи білім 

беру жҥйесін қалыптастыру. Жеке тҧлғаны тҽрбиелеу арқылы, 

заманауи білім беру ерекшеліктерін қамти отырып, жеке ақпарат 

кҿздерін пайдаланып жаңа технологияны меңгерту. Оқушының ой 

белсенділігін арттырып, ҿзбетінше шығармашылықпен жҧмыс 

жасауға, ой - қиял, сыни ойлау, дамыту, қызығушылық , ынта ықылас 

тудыру арқылы жеке тҧлғалық сипат қалыптастырып қабілетін 

ашыуға тырысу, ҽрі оны дамыту.  

 Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы бҥгінгі басты 

міндеттердің бірі - жастарға терең білім беру. Ол ҥшін жеке тҧлғаны 

қалыптастырып , оқытудың жаңа технологияларын еңгізу , білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу , білім беру жҥйесін одан ҽрі дамыту. Заманауи білім 

берудің стратегиялық мақсаты ҿз жауапкершілігін сезіне алатын, 

ҿздігінен ҽрекет етуге жҽне ҽрекетінің шешімін табуға қабілетті, 

сауатты, білімді жан- жақты тҧлғаны оқыту , тҽрбиелеу. Жаңартылған 

білім берудің негізгі ҧтымды жері оқушыны бала деп қабылдамай 

балаға ізгілік тҧрғысынан қарайды. Бҥгінгі ақпараты кҿп заманда 

оқушы адаспай, керек ақпаратты алуға ҥйретеді. Елімізде білім 

берудің жаңа жҥйесі жасалып, Қазақстандық білім беру жҥйесі 

ҽлемдік білім беру кеңістігіне бағытталуда.  

Білім, Білік, Дағды бҧл адамдармен бірге ҿмір бойы болатын процесс . 

Ҽсіресе мҧғалімдерге тҽн. Мҧғалім білімін кҿтеріп , біліктілігін 

жетілдіріп, дағдысын дамытқанда ғана жаңашыл, ізденімпаз маманға 

айналады. Орыс педагогі К. Д. Ушинский " Мҧғалім - ҿзінің білімін 

ҥздіксіз кҿтеріп отырғанда ғана мҧғалім, ал оқуды , ізденуді 
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тоқтатқанда оның мҧғалімділігі де жойылады" деген екен. Яғни, білім 

беру жҥйесі ҿмірімізде жетекші рҿл атқарады. Ол ҽртҥрлі пікір тудыра 

отырып, қоғамның дамуына қарай сабақтастықпен жасалып отыратын 

бірден бір тҽрбиелік мҽні зор танымдық ілім. Жаңартылған білім 

берудегі жаңа талап мҧғалім мҽртебесін кҿтере отырып, білім 

мазмҧндылығын кҥшейтуге бағытталуда. Осы орайда мемлекет 

басшысы Қасым-Жомарт Кемелҧлы Тоқаев , білім жҽне ғылым 

министірі А. Аймағамбетов кешенді жҧмыстар атқаруда.  Білім беру 

жҥйесі қоғамның ҽлеуметтік - экономикалық дамуына жетекші рҿл 

атқарады. Яғни жаңа талаптар қоя отырып, жаңа мҥмкіндіктерге жол 

ашты. Мҧғалім дҽрежесін кҿтере отырып ҧрпақ алдында 

жауапкершілігін кҥшейтті. Ең ҧтымды тҧсы ҿзіңді кҿрсете аласың , 

ҿзіңді ҿзің дамыта отырып ғылыми тҧрғыда барлай алатын жаңа 

мазмҧнды маманға айналасың. Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев " Еліміздің 

ертеңі бҥгінгі жас ҧрпақтың қолында , Ал жас ҧрпақтың тағдыры 

ҧстаздардың қолында " деген болатын. Ендеше жас ҧрпақты 

тҽрбиелеу -  ҧлтты тҽрбиелеу , болашағымызды қалыптастыру негізі. 

Оқытудың ҽртҥрлі технологияларын сараптай отырып жаңашыл 

педагог қалыптастыра білуіміз керек. Қоғамдағы ҿзгерістерді сыни 

тҧрғыда зерделей отырып оның білім беру жҥйесіндегі негізгі 

қҧрылымы , мазмҧны ҧлттық дҽстҥр тарихымызбен , мҽдениетімізбен 

сабақтасып,айшықталып тҧратындай болуы керек. Біз білім бере 

отырып оқушы бойына  ҧлттық рух ,патриоттық сезім, тарихи таным, 

мҽдени болмыс негізін қалыптастыруымыз керек. Бҧл орайда 

оқулықтың мазмҧндылығы ерекше рҿл атқарады. Білім жҥйесі , 

бағдарлама оқулық еліміздің менталитетіне сай жасалу керек. Осы 

тҧрғыда заманауи жаңа білім жҥйесіне кешенді тҥрде қарау керек. 

Мҧғалім кҿп, Ҧстаз аз. Педагогикалық білім алғанның бҽрі жақсы 

ҧстаз бола алмайды. Мҧғалім ҿз статусын ҿзінің болмысымен, 

сҿйлеген сҿзімен, жаңашылдығымен, мҽдениетімен қалыптастыра 

білу керек. Сонда ғана ол ҧстаз деген қҧрметті атқа лайық бола алады. 

Бҥгінде мҥмкіндіктер кҿп. Ғаламтор, жаңалықтар заманы. Оқуышыны 

дербес тҧлға етіп тҽрбиелеуде мҧғалімнің еңбегі зор. Мҧғалімді 

мемлекет ғана қолдамау керек, қоғам атсалысу керек. Ата - ана 

мҽдениеті қалыптасуы керек. Сонда білікті ҧстаз білімді ҧрпақ 

тҽрбиелейді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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Білім жҽне ғылым қызметкерлерінің III съезінде сҿйлеген cҿзi // 

Егемен Қазақстан, 13 қазан, 2014. 

2. Қазақстан ҧлттық арнасы тележоба "Сен де бір кірпіш дҥниеге" 

қонақта Қазақстанның мемлекеттік қайраткері, ғалым , педагог " 

Назарбаев зияткері мектептері" ДББҦ басқарма төрайымын К. Н. 
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Нәтижелі тәрбие берудің алтын 

ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

Әділғалиева Айгерім  Жасҧланқызы 

Алматы облысы 

 Еңбекшіқазақ ауданы 

 Қаракемер ауылы  

                                                                  «Қ.Орымбетов атындағы  

                                                                           орта мектеп» КММ 

                                                               бастауыш сынып мҧғалімі 

 

      Қазіргі заман балалары – ерекше ақылды, жылдам, еркіндікке 

қҧмар балалар. Мҥмкін сондықтан болар олар кҿп нҽрсені талап етеді. 

Осыған орай, қазіргі ата-аналар тҽрбие беру жҿніндегі мҽселелер 

бойынша біршама қиындықтарға тап болады. Балаңыз тым еркелеп 

кетсе немесе тҽртібі нашарласа, ҿз қатарластарымен қарым-қатынас 

орната алмаса не істейміз? Ал, оның сізге ҿтірік айтқанын білсеңіз 

қандай сезімде боласыз? 

       Қазір мынадай тест жҥргізіп кҿрейік. Балаңызға кҥнделікті жиі 

айтатын сҿздерді бір параққа жазып шығыңыз.   

      Сіз кҿбінесе қандай сҿздерді қолданасыз: «Мен саған айттым ғой, 

ал сен тыңдамайсың?», «Сенің қолыңнан ешнҽрсе келмейді?», «Ҽпкең 

саған қарағанда жақсы оқыған», «Сен қорқақсың, ал қҿршінің баласы 

- батыр», «Сен ҿте жалқаусың», «Сен адам болмайсың», «Сенен 

ешнҽрсе шықпайды» немесе «Оқасы жоқ, қиындықтарға мойымасаң, 

міндетті тҥрде жеңісе жетесің», «Бҧл сенің қолыңнан келеді», «Мен 

сенің кҥшіңе сенемін». 
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      Балаңызға қалай сҿйлейтіңізді ойланып кҿріңіз. Мҧның маңызы 

ҿте зор, себебі балаңыздың қандай тҧлға болып қалыптасуы осыған 

байланысты: ол ҿз ҽрекетіне жауапкершілікпен қарайтын батыл 

азамат болады немесе айналасындағы адамдардың пікіріне жалтақтап 

қарайтын, ҿзіне сенімсіз адам болып қалыптасады. Бала кезінде адам 

ҿзінің шағын ортасындағы кҿзқарастар мен қҧбылыстарды тез 

қабылдайды да, осының есесінен оның «ҿмірлік сценарийі» 

қалыптасады.  Ал, осы баланың бойына сіңірген кҿзқарастар жҥйесі 

ҽдетте ҿмірдің кҥрделі кезеңдерінде шешім қабылдауға ықпал етеді.  

      Ата-аналардың біразы баласына «Сен ҿскенде президент боласың» 

десе, енді біразы «Сенен адам шықпайды», - дейді. Сіз қайсысына 

жатасыз? Мына жайтты есте ҧстаңыз: бҧл сҿздер баланың ҽрі қарай 

дамуына жҽне тағдырына тікелей ҽсер етеді.  

      Кішкентай сҽби ата-анасы оны қалай бағаласа, ол ҿзін солай 

сезінеді. Осыған орай баланың ҿзін-ҿзі бағалауы ата-ананың 

ықпалымен қалыптасады. Баланың ҿзін-ҿзі бағалауы бір жарым жасқа 

толғаннан бастап қалыптасады. Кҿптеген ата-аналар ҿз балаларының 

ҿзін-ҿзі бағалауын тҿмендетіпе, бҽсеңдетіп тастайды. Ҿйткені ҥнемі 

қайтала беретін жағымды немесе жағымсыз сҿздер мен ҽрекеттер 

баланың санасына орнығып, кейін жҥзеге  асады. Тҿменде келтірілген 

мысалдан ҿзіңіз нҽтиже шығарыңыз.  

       Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні бӛртеде, кӛл жағасына 

кішкентай бақалар жиналыпты. Олар ӛзара жүгіруден жарыс 

ұйымдастырады. Олардың мақсаты мұнараның шыңына шығу 

болатын. Олардың бұл әрекетін ешкім елемесе де, күлкі үшін кӛп 

кӛрермен жиналады... Ал жарыс басталды.... 

    Кӛрермендердің ешқайсысы бақалардың мұнара шыңына 

жететініне сенбегені рас. Кӛпшілік арасынан мынадай сӛздер естіліп 

жатты: «Бұл ӛте қиын! Олардың шыңға шығуы мүмкін емес! немесе 

Бәрібір құлайсыңдар! Мұнара ӛте биік!» 

     Кішкентай бақалар бірінен соң бірі құлай бастады. Тек күш 

жинап алғандары ғана жоғары ӛрлей берді... Кӛрермендер сонда да 

«Бұл мүмкін емес, олардың біреуі де шы,а алмайды!», - деп айқайлай 

берді.  

     Бақалардың кӛбісі шаршап, құлай берді... Тек олардың біреуі ғана 

жоғары кӛтеріле берді... Сол жалғыз бақа ғана берілген жоқ! Ол ең 

соңында жалғыз ӛзі мұнараның ең шыңын бағындырады. Сонда 

барлық бақалар таң қалып, оның қалай жеткенін білгісі келеді. Ол 

күш қуатты қайдан алды?  Сӛйтсек Жеңімпаз бақаның құлағы 

естімейді екен! Ол кӛпшіліктің кертартпа пікірін естімеген. 

    Балаңызды ҿзгелердің кертартпа сҿзі мен пікіріне қҧлақ салмауға 

жҽне ҿз-ҿзіне сенімді болуға ҥйретіңіз.  

     Егер сіз балаңыздан тек жақсылық кҥтсеңіз, бҧл оның тағдырына 

айналады да, балаңыздың ҿз-ҿзіне сенімділігі артады. Сондықтан 

ҽрдайым позитивті болыңыз.  

     Ойланып кҿріңізші! Сіз балаңыздың жетістікке жетуіне қаллай 

ықпал етесіз?  Ҽлде «Сен ешнҽрсе тҥсінбейің! Тым болмаса ҥшінші 

орынды алсаң болар еді! Ҥш болса да – кҥш. Бізге осыда жетеді» 

деген сияқты сҿздерді айтып, оның ҿзін-ҿзі бағалауы мен сенімділігін 

бҽсеңдетесіз бе?  

Баланың ҿз кҥшіне сенімділігін тҿмендететін сҿздер: 

Мен саған мың рет айттым! 

Киіміңді былғама! 

Қайтадан қҧладың ба? Аяғыңның астына қарап жҥрсеңші! 

Абайлап жҥр! 

Қашан сенде жауапкершілік пайда болады? 

Егер мені тыңдасаң ғой! 

Емтиханнан тҿмен ҧпай жинадың ба? Бізге бола береді! 

Сенің жасыңда мен тек 5-ке оқығанмын. 

Кҿршінің баласындай пысық болу саған қайда! 

Сенің ағаң математиканы сенен гҿрі жақсы оқыған. 

Егер сен тырыссаң, ҽпкең сияқты жақсы оқитын едің. 

Сен тағы қателестің бе? Ҽй, сен осындайсың ғой! 

     Барлық ата-ана ҿз баласына жақсылық тілейді жҽне оның бақытты 

болғанын қалайды. Онда неге кҿп балалар ҿзін қорғансыз, бақытсыз 

сезініп ҿседі?  

     Егер біз балаларымыздан ҥлкен жетістіктер кҥтіп, олардың кҥш-

қуатына сенетін болсақ, еріксіз тҥрде оларға табысқа жету жолында 

ҥлкен кҿмек кҿрсетіп отырамыз. Бҧл тҧста балалармен ҽңгіме 

барысында қолданатын сҿздердің маңызы зор.  

      Балаңыздың батылырақ жҽне белсендірек болғанын қаласаңыз, 

оларға ҥнемі келесідей сҿздерді айтып отырған жҿн:  

Ҿз-ҿзіңе сенімді бол! 

Сен достарыңмен тіл табыса аласың! 
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Сен жақсы оқи бастадың! 

Тағыда тырысып кҿрші, қиындықтарға берілме! 

Мен сені мақтан етемін, қиын болсада жеңіп шықтың! 

Мен сенің бас алмай еңбектенгеніңді байқадым. 

Сенің қолыңнан барлық нҽрсе келеді. 

Достарыңның сені бағалап, қҧрметтейтініне мен ҿте ризамын. 

    Балаңызды ҽрдайым мақтап отыруға тырысыңыз. Қандай да бір 

жетістігі ҥшін балаңызды мақтап, ынталаңдырыңыз, ол одан да ҥлкен 

табыстарға жетуге шабыттанып талпынады. Мақтау естіген баланың 

ҿзін-ҿзі бағалау мен қҧрметтеу деңгейі арта тҥседі. Ол ҿзіне сенімді 

болып, батылдығы нығаяды.  

     Кҿптеген ата-аналар баласының бақытты болуы ҥшін ең алдымен 

білім керек деп есептейді. Ал, шын мҽнінде, кеңінен тараған «кҥш - 

білімде» деген ҧғым дҧрыс емес. Акамедиялық білім ҿз алдына кҥш  

бола алмайды, ол текпотенциалдық кҥш қана. 

      Зерттеу нҽтижелері бойынша, жыл сайын компаниялар мыңға 

жуық университет тҥлектерін жҧмысқа қабылдайды екен. Олардың 

барлығы да заманауи еңбек нарығында жақсы жҧмыс атпқысы келетін 

ақылды, жоғары білікті адамдар. Алайда, 12 айдың ішінде (яғни 

1жыл) бҧл адамдардың 60% компаниялардан кетеді екен. Мҧның 

себебі неде? Олардың біразы жҧмысқа бейім емес, біразы бҧл жҧмыс 

маған лайық жҧмыс емес деп есептейді.  Ал мҧндай ахуалдың ең 

негізгі себебі, тҥп-тамыры университет тҥлектерінің ҿз ҽріптестерімен 

жҽне басшыларымен тіл табыса алмауында жатыр.  

       Сіз жҽне сіздің балаңыздың толағай теңіз білімге қол жеткізуіңіз 

мҥмкін, бірақ айналаңыздағы адамдармен қалай қарым-қатынасты 

ҥйренбесеңіз, ол білімнің ешқандай пайдасы бола қоймас.  

         Сондықтан ата-аналар мынаны тҥсінуі керек: адам толыққанды 

бақытты болуы ҥшін білім қаншалықты қажет болса, қарым-қатынас 

жасау қабілеті де соншалықты қажет. Яғни, ол екеуінің  арасында 

қатаң тепе-теңдік сақталғаны дҧрыс.  

      Егер балаңыздың тҽрбиешілермен, ҿз қатарлартарымен қарым-

қатынасы нашар болса – бҧл ойландыратын мҽселе. Балаңыздың 

қайшылықтарды жеңуге кҿмектесіңіз, бірақ мҧныт сауатты тҥрде 

жасаңыз, балаңыздың намысына тиетіндей ҽрекетке бармаңыз. 

Мҽселен, оған реніш туралы мына мысал ҽңгімені айтып беріп, 

салмақты сҿзбен оның қателігін тҥсіндіруіңізге болады: «Бірде әкесі 

баласына оның достарымен үнемі ұрыса беретіні ұнамайтынын 

айтады. Баласы оған: «Әке менің ӛмірім қиын, ӛйткені адамдар мені 

ренжіте береді. Не істейін?» - дейді. Әкесі баласына бір уыс шеге 

береді де: «Біреумен ұрысып қалған сайын қабырғаға бір шеге қағып 

қой. Сол адаммен қарым-қатынасыңды реттеген кезде, кезде шегені 

суырып таста» - дейді. Біршама уақыттан кейін баласы қуанышты 

кейіппен әкесіне келіп: «Әке менің ӛмірім жеңілдеп, мерекем де, 

берекем де артты, менде бірде бір шеге қалмады. Енді не істейін?» - 

дейді. Сонда әкесі былай дейді: «Қарашы, балам, шеге таусылды, ал 

оның ізі мәңгілікке қалып қойды».  

    Сіздің міндетіңіз – балаңыздың адамдармен арасындағы 

қиындықтарды шешіп беру емес, оған дҧрыс жол кҿрсетіп, ҿздігінен 

дҧрыс ҽрекет жасауға мҥмкіндік беру.  

      Балаңыз сізге сҿйлегенде, оның не айтып тҧрғанын мҧқият 

тыңдаңыз. Тыңдап отырғанда, балаңыз кенет ҥндемей қалса, екі-ҥш 

секунд кҧте тҧрыңыз, оның ойы мен сҿзін бҿлмеңіз. Мҥмкін оның 

қосары бар шығар. Сізге сҧрақ қойғанда оған жауап беруі ҥшін 3-4 

секунд кідіріңіз, осылайша балаңызда да осы дағдыны 

қалыптастыруға болады. Есіңізде болсын, тыңдау ҿнеріне ҥйрене 

отырып, біз қарым-қатынас жасау ҿнерін ҥйренеміз.
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ЗАМАНАУИ БІЛІМ- ЖАҢА ЗАМАН ТАЛАБЫ 
 

Есенбаева Г. А.   

Іле ауданы, Қоянқҧс ауылы 

 

Аннотация 

Мақалада қазіргі таңдағы Қазақстандағы 

жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша 

оқушылардың дағдыларын қалыптастырудың 

теориялық негізі қарастырылған.  

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең 

негізгі мақсаты - білім алушылардың оқу нҽтижелерін 

жетілдіру болып табылады. Орта білім мазмҧнын 

жаңартудың кҿптеген компоненттері, соның ішінде 

мҧғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламасы осы 

мақсатқа бағытталған. Жаңа бағдарлама бойынша 

жаңаша кҿзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке 

кҿтеріліп келеді. Қазіргі білім беру жҥйесінде жаңа 

технологияларды енгізу кҥннен-кҥнге басты талапқа 

айналып, осы ҽдістерді жетілдіре тҥсу қажеттігі кҥшейіп 

келеді. Мҧғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, 

мҧғалім оқушының ҿз белсенділігін туғыза алмаса, 

берген білім кҥткен нҽтиже бермейді. Оқушының тҧлға 

ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жҥзеге асады. 

Заманауи қоғамның зиялы азаматына білім беру - сана 

ҽлеуеті жоғары дамыған, сын тҧрғысынан жҽне жаңашыл 

ойлай білетін, рухы мықты, ҿз білімін қоғамның алға 

басуына жҧмсай алатын адамды тҽрбиелеу. Білім беру 

бағдарламасында тҽрбие мен оқыту ажырамас 

байланыста болады. Заманауи мектептердің мақсаты - 

жоғары білімді, шығармашыл адамның ҥйлесімді 

тҧлғаланып, дамуы ҥшін қолайлы білім беру кеңістігін 

жасау. Ҿз білімінің нҽтижесінде оқушы бойында сын 

тҧрғысынан ойлау, білімін шығармашылықпен 

пайдалана білу, зерттеушілік дағдылары, АКТ 

дағдылары, топта жҽне жеке жҧмыс істей білуі, тілдік 

дағдылары, қойылған міндеттер мен кҥрделі мҽселелерді 

шеше білу дағдылары қалыптасады. Мектеп 

бағдарламасына кіріктірілген пҽндерді енгізу оқушының 

жалпы дамуына жҽне тақырыпты сабақта тереңірек 

зерттеп, ҽлем туралы тҧтас ҧғымының қалыптасуына 

септігін тигізеді. Жаңартылған білім беру мазмҧны білім 

салалары бойынша анықталған кҥтілетін нҽтижеге 

негізделеді. Кҥтілетін нҽтижелер оқушы жҧмысы мен 

оның жетістігін бағалауға мҥмкіндік береді, ҽр 

оқушының жеке даму траекториясының дамуын 

нақтылауға жағдай туғызады. Сонымен қатар білім, білік 

дағдыларының дамытуға уҽжін арттырады. Оқу 

ҥдерісінің сапасын жақсартады. Сол себепті, оқыту 

нҽтижесін мониторинг жасаудың жаңа формасы 

енгізіледі, яғни критериалды бағалау жҥйесі. Оқыту 

мақсаттарына жетуде жетістік критерийлерін қҧрастыру 

жҽне қолдану – бҧл білім берудің мақсаты мен 

мазмҧнына негізделген оқушының оқу - танымдық 

қҧзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген 
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жетістіктермен салыстыру ҥрдісі. Ең бастысы – оқу 

ҥрдісінің ҿзі, жетістік критерийлері арқылы оқушы ҿзін-

ҿзі бағалауды ҥйреніп, ҿз білімінің артықшылықтары 

мен кемшіліктерін кҿріп, ҽрі қарай қалай даму керектігін 

тҥсінеді. Бҧл жҥйеде оқушының қалай жҧмыс жасағаны, 

қалай ойланғаны белгілі болады. Білімнің мақсаты мен 

мазмҧнына сҽйкес келетін, оқушылардың оқу - 

танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, 

айқын анықталған, ҧжыммен шығарылған, білім 

ҥрдісінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі 

критерийлермен оқушылардың оқу жетістіктерін 

салыстырылады. 

Жаңартылған бағдарламаларда барлық білім беру 

деңгейлері «Мҽңгілік Ел» идеясына негізделген. 

Мектептегі білім беру мазмҧны академиялық пҽндер, 

зерттеу жҽне сыныптан тыс ҽрекет, қосымша білім беру 

негізінде жҥргізіледі. Идеяның мазмҧны – оқушыларды 

рухани- адамгершілік тҧрғыдан, қазақстандық 

патриотизмге тҽрбиелеу, толеранттылық пен ҧлтаралық 

жағдайда қарым-қатынас жасай алуға ҥйрету болып 

табылады. Бҧл жаңартылған мазмҧндағы бағдарламаның 

негізгі қағидаты - коммуникативтік тҽсіл арқылы 

оқушының тіл туралы, ҧлттық жҽне жаһандық 

мҽдениеттің маңызы туралы тҥсінігін кеңейте отырып, 

қазақ тілін табысты ҥйрету. Бҥгінгі таңда білім беру 

саласына тҥбегейлі ҿзгерістің қажеттілігін ескерсек, 

реформаның басында тілдік пҽндердің тҧру себебін 

бағдарламада кҿрсетілген мына жолдармен тҥсіндіре 

аламыз: «...Ҽрбір оқушы ҥшін тіл – негізгі білім қҧралы. 

Оқушылардың тілдік қарым-қатынасы ҿздері ҿмір сҥріп 

отырған жҽне білім алатын орта арқылы жҥзеге асады. 

Тілді жетік меңгеру ҧлттық қҧндылықтарды тҥсінетін, 

ҽлемдік деңгейде жаңа ҿзгерістерге бейім, жаңашыл 

жеке тҧлға қалыптастыруға ықпал етеді». Осы орайда, 

ғалым - жиһанкез Шоқан Уалихановтың «Халықтың 

кемеліне келіп ҿркендеп ҿсуі ҥшін ең алдымен азаттық 

пен білім қажет» деген екен. Олай болса, тҽуелсіз 

еліміздің ҥшінші жаңғыру дҽуірінде бҥгінгі ҧрпақтың 

ҿмір сҥруі ҥшін қажетті білім дағдыларымен жҽне 

қасиеттермен қаруландыру - мҧғалімдер ҥшін 

ынталандырушы кҥш болып табылады. Жаңартылған оқу 

бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бҿлімнен тҧратын 

жаңа қҧрылымы болып табылады: 

1. Пҽннің маңыздылығы; 

2. Пҽн бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3. Ҥштілділік саясатты іске асыру; 

4. Оқыту ҥдерісіне ҧйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5. Пҽнді оқытуда қолданылатын педагогикалық ҽдіс-

тҽсілдер; 

6. Тҥрлі мҽдениет пен кҿзқарастарға қҧрмет; 

7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану қҧзыреттілігі; 
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8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9. Оқу нҽтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмҧны, ҧйымдастырылуы мен бірізділігі. 

Бҧл жаңартылған білім беру бағдарламасы 

бойынша менің кҿкейге тҥйгенім: алдымызға бір мақсат 

қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында шҽкірттердің 

жҥрегіне жол тапсақ, егемен елдің ҧл- қыздары білімді де 

білікті болып шықпақ. Соның арқасында біз бҽсекеге 

қабілетті, іргесі мықты ел боламыз. Ҧстаздықтың ҧлы 

жолында ҿзімнің бар кҥш жігерімді салып, еліме 

пайдамды тигізіп жатсам, бҧл ғаламда одан артық бақыт 

жоқ деп ойлаймын. Негізінен жаңартылған білім беру 

жҥйесі қҧзыреттілік жҽне сапаға бағытталған бағдарлама 

екендігіне кҿз жеткіздім. 

Бҥгінгі кҥні барлық елдер жоғары сапалы білім 

жҥйесімен жҧмыс істеуде. Ҿйткені қазіргі заманда елдің 

бҽсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 

парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру 

жҥйесі болашақтың талабына сҽйкес дамуы тиіс. 

Оқушыларды заманауи ҽдіс – тҽсілдермен оқытып, ой –

ҿрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тҽрбиелеу қажеттілігі 

де осы себептен туындап отыр. Оның ҥстіне білім 

берудің жҥйесін қарқынды дамытқан бҧл ҥрдістің жалпы 

білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы кҿңілді 

қуантады. «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, 

білім, ар, мінез деген қасиеттерімен озады», - деп Абай 

атамыз айтқандай, озық ойлы білімдар адамдар 

заманның, қоғамның дамуына, ҿзгеруіне ҥлесін қосып 

келеді. 

Ақпараттық технологияның негізгі мақсаты – 

қолданушыны керекті мҽліметті ҿздігінен іздеп табуға 

талпындыру, яғни ізденімпаздыққа ҥйрету. Сондықтан, 

бҥгінгі компьютерлендірілген ғасырда есептеу 

техникасының ҿте жылдам дамып, оны ғылымның кез-

келген салаларына қолданып, одан нақтылы нҽтижелер 

алуымызға байланысты ғылым мен білімді одан ҽрі терең 

меңгертуде ақпараттық технологияларды қолданғанымыз 

аса маңызды. 

Мҧғалім заман талабына сай болуы ҥшін ізденушілігі 

кҥннен-кҥнге артуда. Себебі мҧғалім алдыңда тҧрған 

оқушының кез-келген сҧрағына жан-жақты, мазмҧнды 

оқушы қанағаттанарлықтай жауап беруі тиіс, ҽрі 

бҧрынғы стандартқа сай сабақ беріп, оқушыны сабаққа 

қызықтыру мҥмкін еместігін ҽрбір мҧғалім жақсы 

тҥсінеді. Осыдан барып оқушының сабаққа ынтасын, 

қызығушылығын қалай арттыруға болады, ал баяу 

меңгеретін оқушыға қандай ҽдістемелік кҿмек кҿркетсем 

екен деген сҧрақтар туындайды. Оқу ҥрдісінің 

тиімділігін қамтамасыз ету ҥшін қажет: бір 

қалыптылықты пайдаланбау, деңгейлер бойынша (білу, 

пайдалану, қолдану) оқушылар ҽрекетін ауыстырып 

отыру; баланың ойлау (зерделеу) қабілетін дамытуға 

бағытталу, яғни елестету, салыстыру, байқағыштық 

жалпыдан негізгіні айыра алу, ҧқсастықты табу 



304 
 

қасиеттерін дамыту; компьютерлік технологияны 

пайдалана отырып мықты, орташа жҽне ҽлсіз оқушыға 

сабақта ойдағыдай меңгеруіне мҥмкіндік туғызу; 

оқушының есте сақтау қабілетін ескеру (жедел, қысқа 

мерзiмдi жҽне ҧзақ уақыттық есте сақтау). [3] Оң 

мотивацияларды қалыптастыру - мҧғалімнің кҽсіби 

міндеті. Мотив оқушының танымдық 

қызығушылықтары, жаңа білім, іскерлік, дағдыны 

меңгерудегі қажеттіліктерімен тығыз байланысты. 

Жағымды жағдай туғызу ҥшін оқушыны 

коммуникативтілікке бағыттап, сабақта оқушы іс-

ҽрекетін ынталандыратын ерекше сабақ формаларын 

таңдау керек [2]. Мҧғалімдердің тҽжірибесі 

кҿрсеткендей, дҽстҥрлі емес сабақтарды ҧйымдастыру 

оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттырады. Бҥгінгі 

кҥнде мҧғалімдер оқушылардың жемісті жҽне тиімді іс-

ҽрекетін ҧйымдастыру ҥшін белсенді тҥрде дҽстҥрлі емес 

сабақтарды пайдалануда. Дҽстҥрлі емес сабақ тҥрлеріне 

видеосабақтар, интернет сабақ, спектакль-сабақ, 

экскурсия-сабақ жҽне т.б. жатқызуға болады. Біз 

оқушыларға кҥрделі жҽне кҿлемі ҥлкен материалдарды 

бергенде зейіндерін сабаққа аудара алмай 

отыратындықтарын жиі байқаймыз. Дҽл осы уақытта 

оларды қызықты ҽңгімемен немесе ойын арқылы 

ықыластарын аударып, сабаққа қарай кҿңілдерін аудару 

қажет. Ҽрбір ҧстаздың алдына келген бала да ҽртҥрлі 

ойлау қабілетінде болады, мысалы кейбірі шапшаң 

ойлап, шапшаң жҧмыс істесе, кейбірі тақырыпты баяу 

қабылдап, оған тапсырманы (тақырыпты) қайтадан қарап 

шығу тиімді болып табылады. Осы орайда ҽрбір сабақты 

интерактивті тақтаны пайдалана отырып презентация 

қҧралдары арқылы сипаттап, артынан осы материалды 

флеш-карталарына салып берудің тиімділігін білеміз. 

Видео-сабақтарды қолдану мен презентацияларды 

демонстрациялау оқу қҧралы ретінде қиялды, 

абстрактілік ойлауды, оқытылатын оқу материалына 

жҽне пҽнге қызықтырушылықты арттырады. 

Презентациялар бір жағынан, оқушыларға жаңа 

материалды (иллюстрация, фотографиялар, бейнелік, 

дидактикалық материалдар, т.с.с) кҿрнекті тҥрде кҿрсету 

қҧралы болса, екінші жағынан, мҧғалімдерге осы 

материалдарды дайындауды жҽне оны қолдану процесін 

де жеңілдетеді. Видео-сабақтар педагогикалық 

технологияның алға басқан тағы бір қадамы. Балалардың 

ақпаратты теледидар, компьютер жҽне т.б. техникалық 

қҧралдардың кҿмегімен жақсы қабылдайтынын жақсы 

білеміз. Видео-сабақты қолдану ақпаратты жоғарғы 

кҿрнекілікте кҿрсету жҽне жаңашылдық элементін 

енгізуге кҿмектеседі. Ашық кҿркемдеулер жҽне 

анимацияланған процестер назардың кҿбірек 

аударылуына, қарастырылатын тақырыпқа байланысты 

қызықтырушылық тудырады. Егер мҧғалімнің 

тҥсіндіруін оқушы дҧрыс қабылдай алмай қалса, видео-

сабақтар арқылы тҥсіндіру қабылдауға жеңіл ҽрі 

қызықты. Мҧндай ҽдіс жаңа материалды тҥсіндіруге 

кететін уақытты азайтады. Мысалы лекциялық 
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материалдың мазмҧны бҥкіл бір сабақтың уақытын алса, 

ал оқу видеофильмдері - 20 минут қана уақыт алады 

немесе тҽжірибелік жҧмысқа нҧсқауды кҿркем жеткізуге 

мҥмкіндік береді. 

Елбасы Н. Назарбаев «Жалпыға ортақ еңбек 

қоғамына 20 қадам» атты  

бағдарламалық мақаласында: «Біріншіден, орта білім 

беру жҥйесінде директорлар корпусының сапасын 

жақсарту жҿнінде шаралар атқару қажет. Екіншіден, 

мемлекеттік білім беру ҥлгі-қалыптарының жеке 

мектептерде, колледждер мен ЖОО-ларда, соның ішінде 

халықаралық ЖОО-ларда да сақталуына бақылауды 

жолға қою қажет. Ҥшіншіден, ЖОО-ларды 

оңтайландыру ҥдерісін жҥргізу маңызды. Қазақстанда 

146 жоғары оқу орны бар. Олардың талайы маман 

тҽрбиелеп шығарудың қажетті сапасын қамтамасыз ете 

алмайды» - делінген. Демек, елдегі білім беру саласы 

ҥлкен ҿзгерістер қарсаңында тҧр. Жоғарыда келтірілген 

бағыттар жҥйелі дамитын болса, білім беру саласы да 

алға жылжитыны сҿзсіз. Болашақ мамандардың сауатты, 

білімді болуы да білім ошақтарындағы дҧрыс оқытудың 

нҽтижесіне байланысты. Еліміздегі білім беру саласында 

қордаланған мҽселелер ҿте кҿп. Мҽселен, мҧғалімнің 

білімсіздігі, оқулықтар мҽселесі, басшылардың 

жҥгенсіздігі, оқушылардың тҽрбиесі, «бармақ басты, кҿз 

қысты» ҽрекеттер, тағысын тағы. Бҧлардың барлығы 

елдегі білім сапасыздығын арттыратын факторлар 

саналады. Білім жҥйесіне бейжай қарауға болмайды. 

Ҿйткені, бҥгінгі оқушы - ертеңгі маман. Білімсіз 

оқушыдан жақсы маман шықпайды тағы белгілі. 

Сондықтан, білім беру саласына мемлекет тарапынан 

жасалып жатқан тҥрлі шаралар, жаңашыл бастамалар 

осы олқылықтардың орнын толтыруы тиіс. 

Елбасы Жолдауында ҽсіресе, бҽсекеге қабілетті 

білім беру, саналы ҧрпақ тҽрбиелеу, салауатты ҿмір 

салтын қалыптастыруға ерекше кҿңіл бҿлінген. «Бізге 

мемлекеттің келешегі, болашақ дамуы ҥшін не керек?» 

деген сҧрақ тҿңірегінде игілікті істер атқару қажеттілігі 

айтылды. Елбасының дҽстҥрлі Жолдауларында ҽсіресе 

жоғары оқу орындарында инновациялық ҽдіс-тҽсілдерді 

тиімді қолдану, бҽсекеге қабілетті білім беруге баса 

назар аудару қажеттілігіне басымдық беріліп келеді. 

Қазіргі жаһандану дҽуірі мен жастардың заманауи 

тҧрғыдан қалыптасуында білім алу формасына ерекше 

ден қою қажеттігі Елбасы Жолдауында айқын 

кҿрсетілген. Қазақстан Республикасының бҽсекеге 

қабілетті мемлекет болуы ҥшін негізгі алғышарт 

сауаттылығы жоғары елге айналу. Білім мен ғылымның 

шарықтау заманында ҿмір сҥріп отырған біздер ҥшін 

жастардың сауаттылығына инновациялық жҽне 

ақпараттық-электрондық тҧрғыдан білім бере отырып, 

ерекше ден қою қажет. Кҽсіби-техникалық жҽне жоғары 

білім ең бірінші кезекте ҧлттық экономиканың 

мамандарға деген қазіргі жҽне келешектегі сҧранысын 

барынша ҿтеуге бағдар ҧстауы керек. Бҧл халықты 
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еңбекпен қамту мҽселесін шешуге де ықпал ететіні 

даусыз. [4] 

Қорыта айтатын болсақ: Ҽр уақытта бала білімін 

алға қоюшы ҧстаз ҥлкен кҿрсеткішке қол жеткізу 

жолында талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. 

Сол кезде ғана еліміз кҿкке шарықтап, басқа елге елді 

танытады. Елді ҿсіретін де, елді ҿшіретін де – білім. 

Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдалана білу 

сіз бен біздің ҥлесімізде. Ҿз ісіне берілген, жаңалықты 

жатсынбай қабылдайтын, шҽкіртінің жанына нҧр қҧйып, 

ҿмірге ҿзі де бақытты болып, ҿзгелерді де бақытқа 

жеткізсем деп жҥретін жаңаша оқытатын жаңа 

кҿзқарасты ҧстаз болайық. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА 

ҤЙРЕТУДІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 

 

Досжанова Нуршат Оспановна 

№201 мектеп-гимназия 

Бастауыш сыныптарының магистры 

Алматы қаласы,Алатау ауданы 

 

Аннотация  

«XXI ғасыр  білімі мен шеберліктері» деп аталған 

креативті ойлау, сыни ойлау, шығармашылық қабілет, 

бағдарлама тілін меңгеру секілді заманауи білім мен 

дағдыларды ҥйрету – қазіргі білім беру мен тҽрбиелеу 

саласының ең басты мақсаттарының бірі. Бастауыш 

сыныптан балаларды тапқырлықпен жаңа нҽрсе ойлап 

табу арқылы шығармашылыққа ҥйретудің сыннан ҿткен, 

тиімді біршама ҽдіс-тҽсілдері бар. Мақалада бастауыш 

сыныпта ҽңгіме, аңыз, ертегі секілді ҽдеби қысқа 

мҽтіндерді оқу арқылы шығармашылыққа ҥйрету 

ҽдістері талданады. Мҽтін оқу, оқылған мҽтінді есте 

сақтау, мазмҧндау, мҽтінді талдау жҽне ҧқсас мҽтін жазу 

дағдыларын қалыптастыруда қолданылатын мҽтіннің 
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слайттары, «мҽтін картасы» кҿрнекіліктерін қолдану 

тҽжірибесі жҿнінде айтылады.   

Тірек сҿздер: «мҽтін картасы», слайт, шығармашылық, 

креативті ойлау, мҽтін талдау. 

Білім беруде  мақсатқа қарай жол алу жоспарлы 

тҥрде ҽрекет ету арқылы жҥзеге асады. Бҧл жолдың 

арнайы белгіленген кезеңдері, ҽртҥрлі деңгейлері 

болады. Бҧл кезеңдерде нақты белгіленген стратегия, 

дҧрыс таңдалған педагогикалық технология мен ҧтымды 

ҽдіс-тҽсілдер кҿзделген мақсатқа адым-адым 

жақындатады. Сабақтардың жалпы ҧйымдастырылуында 

қойылған мақсаттарға байланысты тиімді білім беру 

стратегиясы мен тиімді ҽдіс-тҽсілдердің дҧрыс 

таңдалуының маңызды зор. Қандай да бір стратегия, 

педагогикалық техника, ҽдіс-тҽсілдердің кҿп жағдайда 

бірінен-бірінің ҥлкен  артықшылығы болмайды. Қандай 

да бір ҽдіс-тҽсілдің артықшылығының негізі 

оқытушының осы ҽдіс-тҽсілдерді сабақ мақсатына қарай 

дҧрыс таңдап, тиімді қолдануында жатады.  Білім 

берудің стратегиясы, технологиясы, ҽдіс-тҽсілдерінің  

қай-қайсысы да,  артықшылықтары мен кемшіліктері 

ескеріле отырып қолданылса, мақсатқа жетуде шын 

мҽнінде кҿмекші қҧрал,  дҧрыс таңдалған жол болуға  

лайық. Қазіргі кезде технология жылдам дамыт бара 

жатыр. Технология қаншалықты жылдам дамыса да, 

ҽсіресе бастауыш сыныпта мҧғалімнің орнын 

толтыратын технологиялық қҧрал ойлап табылған жоқ. 

Бҥкіл компьютерлер, электрондық оқулықтар барлығы да 

оқытушы болғанда ғана, кҿмекші қҧрал ретінде білім 

беру ҥрдісіне қатыса алады, сондықтан бастауыш 

сыныпта мҧғалімнің білімі мен шеберлігін ешқандай 

жаңа технологиялық қҧрал алмастыра алмайды. Дамыған 

технологияны сабақта қолдану оқытуда тиімді нҽтижеге 

қол жеткізуге мҥмкіндік береді. Техникалық қҧрал-

жабдықтар білім беруде кҿмекші қҧрал, ал  оқытушы 

білімді техникалық қҧралдар арқылы балаларға 

жеткізуші ғана емес, білімді бағыттаушы адам болуы 

керек. Компьютер оқулықтар секілді сабақта 

қолданылатын қҧралдардың бірі,  мҧғалімнің мақсаты 

осындай қҧралдарды алдымен, кҥнделікті сабақ 

барысында компьютерді қай жерде қолдануды белгілеуі 

керек. Компьтерлерді сабақта тиімді қолданудың 

ҽдістерінен бірі –слайттар. Слайттар - бір тақырыптың 

дауыс, графика, жазу, анимация жҽне фильм тҥрінде 

компьютерлерде кҿрсетіліп тҥсіндірілуі. Мысалы, 

тҿменде бастауыш сынып жас ерекшелігіне сай жасалған 

«Тышқан мен тасбақаның достығы» ертегісінің 

слайттары берілген.  «Тышқан мен тасбақаның достығы» 

ертегісі жҽне слайттары.  

Ертеде бір тасбақа болыпты. Ӛзеннің жағасында 

жасыл желекті бір тасты мекендепті. Айнала әсем 

табиғат, жанында ыстықтағанда сүңгіп салқындап 

шығатын мӛлдір су аясында жақсы ӛмір кешіп 

жатыпты. Ӛмірі жақсы болса да, кейде бір досы жоқ 

екенін ойлап мұңайып қоятын.. 
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Бір күні тасбақа ӛзіне қарай келе жатқан тышқанды 

кӛрді.  

Әу баста, тышқаннан қорқып, тартынды. Бір 

досы жоқ екені есіне түсті. Тышқанмен сӛйлесуді жӛн 

кӛрді. Тышқанмен сӛйлесе келе тасбақа онымен 

достасып кетті. Екеуі күн сайын кездесіп әңгімелесіп 

тұрды. Кейде жасыл желекте жүгіріп ойнады. 

Тышқанның ойына сол бір жаман пікір келгенше, екеуі 

бірге қызықты күндер ӛткізді. Күн батқанда тасбақа 

кӛліне, ал тышқан ӛз ініне қайтатын еді. Бір күні 

тышқан тасбақа досына былай деді:  

-Қәне, екеуміз аяғымызды бір жіппен байлайық. 

Үйімізге қайтқанда да жіпті тарту арқылы бір-

бірімізбен хабарласып тұратын боламыз-деді. Тышқан 

бұл ұсынысқа келісті. Солайша олар аяқтарын ұзын бір 

жіппен бірлестіріп байлап алды.    

Күндерден бір күні бұрыннан аңдып жүрген 

тышқанның дұшпаны қарға тышқанды қолға түсірді. 

Аңдып жүріп, ыңғайлы сәті түскенде аспаннан 

қалықтап келіп, тышқанды тырнақтарымен бүріп алып, 

аспанға ала жӛнелді. Дәл сол уақытта аяғы жіппен 

тышқанға байланған тасбақа да бірге кетті. Тасбақа 

аяғын тышқанмен бірге жіппен байлап алмағанда, 

басына осындай оқиға келмес еді. Ӛкінді. Ӛкінгеннен не 

пайда... енді ойланбай істеген іс-әрекетінің зиянын 

қарғаға жем болу арқылы ӛтейтін болды. 
Бҧл ертегідегі баяндалған оқиғаны қазіргі заманға 

байланыстыра қарасақ, интернетте, ҽлеуметтік желіде 

жақсы танымайтын, зияны тиетін адамдармен «интернет 

жібі» арқылы байланбау керектігі қорытындысын 

шығаруға да болады. Балаларға кіммен сҿйлесіп, кіммен 

байланыс қҧратыныңды білуің керек деген тҽрбие 

айтылады. 

Қазақтардың ҽдеби, мҽдени мҧраларында 

тапқырлықпен ешкімге ҧқсамайтын жаңа, ерекше нҽрсе 

ойлап табудың ҥлгілері жеткілікті. Мысалы қазақ 



309 
 

ертегілеріндегі  дҽу, пері қызы, ҧшқыр кілем, желаяқ, 

таусоғар, саққҧлақ секілді кейіпкерлер қиял-ғажайып 

ойлаудың нҽтижесінде жасалған балалардың қиялын 

дамыту ҥшін таптырмайтын креативті ойлаудың ҥлгілері 

болып табылады. Алдар кҿсе мен Қожанасыр 

ҽңгімелерінде қиял кҥшін қолданудың тамаша ҥлгісін 

кҿрсетіп отырады. Бір қарағанда ақкҿңіл, аңқау кҿрінетін 

Алдар кҿсенің қандай жағдайда болмас, қиыншылықтың 

бҽрін тапқырлықпен шешіп отыратын ҽңгімелерін оқу 

арқылы балаларды креативті ойлауға тҽрбиелей аламыз. 

Қазақ айтыс ақындарының кҥтпеген жерден 

тапқырлықпен қарсыласына ҿлеңмен жауап беру ҿнері де  

балаларға оқуға ҧсынылатын тапқырлық пен шешендік 

сҿздің ең тамаша ҥлгілері болып саналады. 

Тапқырлықпен ойлап табылған жаңалықтардың, креатив 

ойлардың  ҿмірде бір газеттегі хабардан, кинолардан, 

роман, ҽңгіме немесе ҿлеңдерден ҽсерленіп ойлап 

табылғанына мысалдарды кҿп кҿреміз. Музыкада, 

суретте бір нҽрсе ҽсер етіп ойлап табылған атақты ҿнер 

туындылары да бар. Мысалы, Леонардо Винчи, Виллиам 

Шекспир атақы еңбектерін  мифологиядан, қасиетті 

кітаптардан ҽсерленіп жазғаны туралы айтады. Энштейн 

ғылымдағы жаңалықтарын «ақыл тҽжірибелері» деп 

атаған ҽдісті қолдану арқылы жасағаны туралы айтады. 

Энштейн «қиял кҥші білімнен де маңызды» деген екен, 

қиял кҥшін пайдаланып талантты адамдар адамзат 

тарихында маңызды нҽрселер жасағаны белгілі. Қазіргі 

кезде қиялдау арқылы жасалған дҥниелер айналамызда 

ҿте кҿп. Мысалы, фантастикалық кино «Ғарыш жолы» да 

қиялдан туған ҿнер туындыларының бірі. Қиял кҥші 

болмаса даму мҥмкін емес, сондықтанда креативті 

ойлауды дамыту білім берумен бірдей дҽрежеде 

маңызды. Энштейн де бҧл жҿнінде «тҥс кҿруді 

ҥйреніңдер» деген екен. 

Балаларды креативті ойлауға ҥйрететін жаңашыл 

ҽдіс-тҽсілдің бірі- ҽртҥрлі ҽңгіме, аңыз, ертегілердегі 

рҿлдерді сахнада ойнау. Рҿлде ойнау оқушылардың ҿз 

сезім мен ой-пікірлерін басқа бір адам болып, соның 

атынан баяндауына мҥмкіндік беретін ҽдіс. Оқушының 

жақсы рҿл жасай алу ҥшін креатив ойлай білу 

талантының болуы ҿте маңызды. Бҧл ҽдісті қолданғанда 

оқушыларға рҿл берілгенде, баланың ҿзі қызығушылық 

танытуы жҽне ҿзі қалап рҿлді ойнауына кҿңіл бҿлінуі  

маңызды. Рҿлдер жҽне рҿлдерді ойнайтын балалар 

белгіленгеннен кейін сахна тҽртібі балаларға 

тҥсіндіріледі. Рҿлде ойнағанда оқушылардан жаттаған 

диологтағы, сҿйлейтін мҽтіндегі сҿйлемдердің дҽл ҿзін 

қолданудың орнына, сол жағдайда айтылатын сҿйлемнің 

қалпына сҽйкес ҿздері қҧратын сҿйлемдерді қолданғаны 

пайдалы болады. Қҧрған сҿйлемдеріне кҿңіл бҿлінуі 

керек. Рҿлде ойнау ҽдісін қолдану ҥшін алдымен орта 

дайындалуы керек. Бҧл жерде бала ҿзін еркін сезіне 

алатындай жағдай жасалуының маңызы зор. 
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Ҧйымдастырылған сахна ортасында рҿлдер таратылып 

беріліп, дайындықтар жасалады. Рҿлі ойналатын 

кейіпкерлердің ерекшеліктері белгіленіп, балаларға 

таныстырылады.   

Бастауыш мектеп оқушыларын шығармашылыққа 

ҥйретуде қолданылатын тиімді келесі бір ҽдіс – қысқа 

мҽтін оқу. Бастауыш сыныпта мҽтін оқу барысында 

«мҽтін картасын» жасау ҽдісінің кҿптеген тиімді 

жақтары бар. «Мҽтін картасы»  дегеніміз мҽтіннің нақты 

ерекшеліктері жазылған, мҽтін жайлы жалпы мҽлімет 

беретін  схема.  

 
Схеманың ортасында сыныпта оқылған ҽңгіме, аңыз, 

ертегі секілді қысқа ҽдеби тҥрдің атауы жазылады.  

«Мҽтін картасында мынадай бҿлімдер жазылады: 

Мҽтіндегі басты кейіпкерлер; 

Мҽтінде оқиға болған жер, мекен; 

Оқиға барысы, сюжет: 

Мҽтінде болған оқиғаның уақыты; 

Мҽтінде айтылатын негізгі пікір. 

«Мҽтін картасынан» балалар қандай мҽліметтің 

маңызды, қай жеріне кҿңіл бҿлінуі керектігін білетін 

болады.  

«Мҽтін картасы» ҽдісінің пайдалары: 

Бастауыш сыныпта оқылған ҽңгіме, ертегі, аңыздың 

мазмҧнын барлық оқушы тҥсінеді, мазмҧндап айтып 

бере алса да,  оқылған мҽтінді талдауда кҿпшілігі 

қиналады. «Мҽтін картасы» - оқытушығада, балаларға да  

мҽтінді талдауға кҿмекші болатын кҿрнекі қҧрал. 

Оқытушы сыныпта оқылатын мҽтіннің алдын-ала 

картасын жасап алу керек. «Мҽтін картасы» маңызды, 

маңызсыз мҽліметтерді айыру арқылы баланың зейінін 

маңызды білімге аудартуға мҥмкіндік береді.  «Мҽтін 

картасы» мҽтін оқылғаннан кейін мҽтіннің бҿлімдерін, 

кейіпкерлерді, оқиға барысын тҥсінуге кҿмектеседі. 

Баланың есте сақтау қабілетін дамытады. Бала реттеліп,  

сызылған сурет бойынша зейінде қабылдаған 

оқиғаларды есте ҧзақ сатайтын болады. Балалардың 

сабаққа белсенді қатысуын қамтамасыз етеді. Кей 

жағдайда «мҽтін картасы» жартылай қалдырып, 

оқушылар ҿздері аяқтауы ҥшін тапсырма берілуіне де 

болады. Оқытушыға топпен жҧмыс жасауға мҥмкіндік 

береді. Балаларға схема бойынша оқыған мҽттінді негізге 

ала отырып қысқа ҽңгіме, ертегі жаздыруға ҥлгі ретінде 

қолдануға болады.  Мҽтінді мазмҧндау немесе 

қорытындылау оңайға тҥседі. Балалар сҧрақ сҧрауды 
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ҥйренеді. Кім, қашан, қайда, қалай сҧрақтарын сҧрау 

арқылы оларға жауап іздейді.   

Қорыта келе, «мҽтін картасы» ҽдісі арқылы 

оқылған кез-келген ҽңгіме, ертегі, аңыз тҥріндегі қысқа 

мҽтіндерді балаларды қызықтыра отырып ҥйрете аламыз. 

Бҧл ҽдісте балалардың мҽтіндегі маңыздыны, 

маңызсыздан ажырата алуға ҥйретеді. Мҽтіннің 

мҽліметтері реттелген, тҽртіптелген тҥрде ҧсынылғанда, 

есте жақсы сақталады.  

Бастауыш сыныпта ҿнегелі, ҥлгі тҧтарлық ҽңгіме, 

ертегі оқу арқылы балаларды кҿркем мінез-қҧлыққа 

тҽрбиелейміз. Мҧғалім балаларға кітаптан ҽңгіме, ертегі 

секілді қысқа ҽдеби тҥрлерді оқып тҧруы керек. Оқуға 

жақсы адамгершілік қасиеттерге баулитын, ҥлгі-ҿнеге 

болатындай мҽтіндер таңдалуы керек. Оқылған ертегі 

кейіпкерлерінің суреттері, оқиғалардың барысы 

бейнеленген слайттар  секілді кҿрнекіліктер қолдану 

балалардың қызығушылығын арттырады. Балалардың 

жақсы мінез-қҧлқын қалыптастыруда, жаман мінез-

қҧлықтардан алыс тҧруға тҽрбиелеу ҥшін ғибрат, ҿнегеге 

баулитын ертегі, ҽңгіме, аңыздарды оқудың пайдасы кҿп. 

Мҽтін оқылғаннан кейін мҽтінге байланысты сҧрақтар 

сҧрау арқылы балалардың мҽтіннің  мазмҧнын 

тҥсінгендерін, қандай ҿнеге алғандарын қорытындылауға 

болады. Ертегіні оқып бітірген соң балалардың ҿз 

ойларын еркін жеткізулеріне мҥмкіндік берілгені жҿн. 

Оқылған ҽңгіме, ертегі кейіпкерлерінің тҥрлі-тҥсті 

суреттермен безендірілуі балалардың қызығушылығын 

арттырады. Оқыған мҽтіннен алынған ғибратты қазіргі 

жағдаймен байланыстыра отырып ҽңгімелету балаларды  

жақсы мінез-қҧлыққа тҽрбиелеуге ҥлгі, мысал болады. 
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М.ӘУЕЗОВТЫҢ «КІМ КІНӘЛІ?» ШЫҒАРМАСЫНДА КІМ 

КІНӘЛІ? 

               Бейсембай Назерке Сәбитқызы 

Алматы қаласы, Медеу ауданы  

№53 мектеп-гимназиясының  

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі 

                                                           

Аннотация 

Бҧл мақалада  М.Ҽуезовтың «Кім кінҽлі? шығармасының 

неліктен бҧлай аталуы, ҽке мен қыздың арасындағы 
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қарым- қатынасы, ана мен қыз арасындағы байланыс, 

ескі салты-дҽстҥрдің қалдықтарының адам тағдырына 

тигізген кері ҽсерін талдау мақсатында жазылды. Адам 

мен заман формуласын  дҧрыс пайдалану хақында 

ҧсыныс берілді. 

    Кім кінҽлі? Кім қатал? Кім ҿктем? Ҽділі қайсы? Бҧл 

сансыз сҧрақтар санамызға келгенде байырғы қазақ 

аулындағы ҽлеуметтік теңсіздік, ҽділетсіздік, озбырлық, 

адамдар арасындағы қым-қиғаш қайшылық, ҽйел 

басындағы ауыр хал, айықпас мҧң қайғы хақында кҿз 

жанарыңда тізбектеле кетеді. Алайда ҽйел ме, кҥйеу ме, 

ҽлде ҽке ме? Кім кінҽлі екені ҽркімдерге жҧмбақ. Бҧл 

тақырыптың сҧраулы қалуы да сол себептен болса керек. 

Кемшілік, мін, ағаттық, айыптан кімде-кім болсын ҿз 

жанын ада ҧстағысы келеді. Дегенмен мҽтінге мҽн беріп, 

шолу жасар болсақ адам ойын тҥрлі пікірлерге 

жетелейді. Оқиғаның сюжеті неден басталғанына мҽн 

берейік. Мҽтіннен: «Қҧдық басындағы жиынға екі-ҥш 

ауылдың кҥндегі жиылатын еркектерінің бәрі 

жиылса да, бастық сияқтанып отыратын Ысмайыл 

ақсақал бҥгін келген жоқ. Ол – қҧдық басына ең 

жақын тҧрған және мол кӛгалда отырған бай 

ауылдың иесі. Бҧл ортаның атқа мінген мырзасы да, 

байы да – сол ауылдың ҥлкендері». [1,103] Мырза, бай, 

мол кҿгалда отырған бай ауыл.....осы сҿздерге дҧрыс мҽн 

берер болсаңыз кҿз алдыңызға ауқатты да тҧрмысы 

тҧрақты Ысмайыл елестеуі хақ. Бірақ жиынға келмеген 

Ысмайылдың себебі неде? Кҿкіректік пе? Ҽлде 

алаңғасарлық па? Ҽлде? Ҽлде деген сҧрақтармен адам 

санасы сан-саққа ҧшырайды. Алайда, қазақ халқының 

сҥйегіне біткен сҿз тасушылық пен қосып айтушылық 

мінезінің арқасында  Ысмайылдың жиынға неге 

келмегенін бірге білеміз. Мҽтіннен: «Жақында кҥйеуі 

келеді деп тосып жҥрген Ысмайлдың бойжеткен 

қызы Ғазиза бҥгін ҥй ішіне сӛз салып, аттастырған 

кҥйеуіне тимеймін деген». [1,103] Айтылып отырған 

мына сҿздердің иесі жарты сҿзі шындыққа жанасса да, 

ҿтірікті жҥндей сабайтын Бейсембай. «Алыстағы 

туысыңнан, жақындағы кҿршің артық» [3,95] деген қазақ 

мақалы бҧл ретте теріске айналған іспетті. Бҧл аз 

болғандай жиналған жҧртшылық Ысмайылдың ағарған 

шашын аяп, бҧзылған қыз туралы биліктерін айтыса 

бастайды. Бҧзылған қыз? Осы тіркесті жазушының тіпті 

тырнақшаға алып оқырман қауымының назарын 

аударғысы келетіндігі неліктен? Ол ҥшін алдымен бҧзық 

сҿзінің ҿзіне тҥсініктеме беріп ҿтейік. Бҧзық деп 

отырғанымыз – бҧзақы, тентек, сотқар. Ал ауыспалы 

мағынасында істен шыққан, бҥлінген зат, нҽрсе деген 

мағынаға ие. Сонда бҧзылған қыз жаман жолға тҥскен, 

азғындалған деген мағынаны ашса керек. Ҿз кҿршісі 

жайында осындай сҿздерді айтқан кісіден шыбын жаның 

жиреніп, тіксінуге бой алдырасың. Осы орайда біз 

«Ҽкемнің махаббаты жездемдей ғана» деген текке 

айтылмаған сҿзге еріксізден қайта-қайта оралғымыз 

келеді. Себебі, Ысмайылдың: « – Жаратқан! Сенен мен 

бала сҧрағанда, басыма кесел қылып бер деп сҧрап па 
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едім? Тырнақтай ақылы жоқ, жын-шайтанның 

ақылына ерген есуас қызға ата-бабаның аруағын 

сындырып, адамшылық абыройымды жойғызайын 

дедің бе? Алақаныма салып ӛсірген, қадірімді 

білмеген ақылсыз қыздың кҥйігін кӛріп кҥнде 

ӛлгенше, бір-ақ кҥнде балалығынан безермін», – [1, 

104] деген ауыр сҿздері шынымен де адам ойында тҥрлі 

кҥдікті тудырады. Ойыңа айналып келіп сол қайта «Кім 

кінҽлі?» деген сауал туындамай қоймайды. Айтылған 

ауыр сҿздерге лайық қыз ба? Ҽлде, кҥнҽсін жасырғысы 

келген ҽке ме? Алайда мҧндай артыққа барудың қажеті 

қаншалықты еді деп те ойлайсың. Себебі, Ысмайылдың 

Жаратқаннан бала сҧрағанда кесел сҧрап па едім 

дегеніндегі кесел мағынасы – ауру, сырқат, дерт. 

Ауыспалы мағынасында қайғы-қасірет, мҧң. Сонда бір 

айтылған ауыл ҿсекшілерінің сҿзіне бола туған қызы 

жайында мҧндай астамшылдыққа берілу ҽке мінезіне 

жарасады ма? Мҧнымен тосылмай, тырнақтай ақылы 

жоқ, жын-шайтанның ақылына ерген есуас деген сҿздері 

денеңді тіпті тҥршіктіреді. Ҿз бақытын аңсаған, жас 

жанын жалмауыздан қҧтқарғысы келген қорғансыз қызда 

не кҥнҽ бар десеңізші. Бҧл ретте қыздың кҥнҽсіз 

екендігін дҽлелдейтін шеше сҿзіне мҽн берейік: 

«Бейшара-ау, ӛз балаңды ӛзің қорлап не болды? 

Дҧспан айтпайтын сӛзді ӛзің айттың ғой. Менің 

Ғазизамдай кім бар екен осы атырапта?! Патшаның, 

ханның қызы қандай болса, менің балам да сондай. 

Кінәсі – қатыны ӛлген кәрі кҥйеуге бармаймын 

дейтіні ме? Ол ҥшін балам жазықты емес». [1,106] 

Міне, баланың жазықсыз екені шеше аузымен 

мойындалып-ақ тҧр. Керісінше, кҥйеуіне қас адамның, 

жау адамның, қырғиқабақ, араз болған адамның сҿзін 

неге айтасың деп, қызын патша, хан қызына теңеп, 

олардан еш кем еместігін, тіпті, сол ҿлкеде, сол ҿңірде 

оған тең келер асылдың жоқтығын  айтады. Қызының 

сҿзін сҿйлеп, кҽрі қу басқа, кҽрі жіліккке 

қимайтындығын да аңғартады. Алайда бҧл тырысудан 

еш нҽтиже шықпайды. Керісінше, іс шиеленісіп «Ҿлген 

ҽкемнің ҽруағы атсын» деген қатал сҿздермен жалғасып, 

насырға шабады. Кінҽсіз бойжеткен тағы да 

қорғансыздың кҥнін кешіп қала береді. Жалғыз сенері – 

Іслҽм. Ол жайында сҿз қозғамас бҧрын оның портретін 

кҿз алдарыңызға салып берейік: «Ісләм – қызыл 

шырайлы, ҧзын қара шашы бар, әйел пішінді 

жіңішке, ҧзын бойлы жігіт». [1,108] Қаладан оқыған, 

былайша айтқанда сауатты, бала кезінен бері Ғазизаның 

ғашығына айналған жан. Қазақта аттастыру салтының 

барын біле тҧра қорықпай, ғашығын тастап алысқа 

кеткен Іслҽмнің ҿзіне обал жоқ дегің келеді бҧл ретте. 

Сол уақыттың тҥсінігіне салып алар болсақ, оқусыз-ақ 

тірі адам тіршілігін істер. Ал ҿмірлік жар біреу ғана. Ол 

табылмас асыл тас іспетті. Соны білгенімен, 

алаңсыздыққа жол берген жас Іслҽмда да не кҥнҽ бар 

десеңізші. Алайда мҽтіннен Іслҽмнің кҿп жерде сҿз 

таппай, жауапсыз қалған жерлерін ескеріп, оның орнына 

сҿз сҿйлеп сайрап салғың келеді. Мҽселен, «Ісләм бҧл 
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мінезге қатты ашуланып, булықса да, тезінен жауап 

таба алмай, ҥндемей отырып қалды». [1,112] Тағы бір 

жерде, «Ауылдағы ӛсек Ісләмнің қҧлағына тиді. Бірақ 

ол естіген жерде бҧған қарсы не айла қыларын таба 

алмады», [1,120] десе, тағы бір жерде «Ісләм 

ашуланғаннан не айтарын білмей», [1,123] деген 

сияқты ҥзінділерге қоса «Ісләм жалпақ елдің аузына 

алған жалаға ешбір қарсылық кӛрсете алмайтын, 

әлсіз жан болды» [1,122] дейтін пікірлер де кездеседі. 

Жігіт басымен жол таба алмағанына қарадай қарап 

отырып ашуың келсе бір шетінен жаның ауырады. Бар 

кҥнҽні Іслҽмға жапқың-ақ келеді. Бірақ тағы да алайда 

деп оны келесі іс-ҽрекеттерімен ақтап алуға тырысасың. 

Мҽтіннен: «Ісләм бҥгін Ғазиза ҥшін неге болса да 

шыдайтындай. Ғазизаның қасынан кетпей отырып, 

қандайлық кҥйік болса да, осымен бірге тартуды 

ниет қылған».[1,111] Бҧл ретте Іслҽм аяулы асылы ҥшін 

неге болса да тҿзіп кҿнбек, мойынсҧнбақ. Қандайлық 

қайғы тартып, қасірет шексе де беріктік танытып мықты 

болмақ. Ҿз ғашығы ҥшін намысынан аттап тҿзімділік, 

кҿнбістік, сабырлылық нышандарына аяқ басты. 

Ҿзгелердің сҿзін қҧлаққа ілмей ҿзім дейтін Ғазизаның 

жағдайын ғана ойлады. Бҧл жҿнінде: «Ӛзгелермен бірге 

отырған  Ісләм Ғазизаның сӛзінен қысылған жоқ. 

Қайта сол сӛзіне сҥйсінгендей болып, қасына 

жақындап отырып, қолын ҧстап, науқасының жайын 

сҧрады».[1,119] Бҧл шетте ешкімнің сҿзін қҧлаққа 

ілмегенімен қоса ешкімнен қызарып-қымсынбады, ҧялып 

қысылмады, саспады да. Қайта оған қарағанда  

Ғазизаның хал-ахуалін, жай-кҥйін, денсаулығын 

артығырақ ойлады. Осы жағдайлар арқылы махаббат 

ҿзге сезімдерден, ашудан, аурудан, намыстан ҽлдеқайда 

жоғары, ҥстем екенін аңғарамыз. Осыншалықты 

қҧрбандықтан кейін сол махаббаттың жеңіліс тапқаны 

адамды ренжітіп, налытпағанда қайтсін. Тірі жанға 

жалғыз қабір ғана жҧбаныш болып қалғанда нағыз 

ҽділетсіздікті қарғайсың. Алайда ештеңе жасай 

алмайсың. Мҽтінде айтылғандай: «Ғазизаның қабірін 

қҧшақтай жығылып, ҿкіріп жылай» [1,124] бересің, 

жылай бересің. «Ҿлгенмен ҿлмек жоқ» дейміз, бірақ 

Іслҽмнің қайда барып қоныстанғаны, қай жақты 

паналатқаны жайында еш хабар жоқ. Кім кінҽлі деп 

отырып ҽңгіме де тамамдалады. Сонда кімнің кінҽлі 

екені тағы да жҧмбақ болып қала бермек пе? Ҽрине ҽке 

десек оны салт-дҽстҥр кҿзімен қарағанда айттырған 

кҥйеуіне бармаған қыз кҥнҽлі сияқты кҿрінеді. Алайда, 

бҧл мҽселеде қыздың еш кінҽсі жоқ. Керісінше, ҿз 

бақыты ҥшін тайталасқа тҥскен қыз сҥймегеніне 

қосылғанша ҿлгенді артық кҿреді. Ҿлімді тілеп алмайды, 

алайда махаббаттың туы биіктей тҥсіп, ҽділеттілік 

жағдайды осылайша шешеді. Дҽп осы жерде Ғазизаны 

жҧбатып-ақ тастағың келеді. Себебі, аяйсың, қыз жанын 

тҥсінуге тырысасың. Осы тҧста «Адамды аяу қандай 

рахат сезім» [5,114] – деген Ғарифолла Есімнің сҿздері 

есіңе еріксіз оралады. Сонымен қоса,  

Ал енді ақыл айтам,  
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Ақыл айтам, таңданба.  

Қорлық ҥшін келген жоқсың мына ҿмірге, 

Жалғанға. 

Мына ҿмірде, жҥрегіңде, 

Бойыңда ыстық қан барда. 

Болмысты да, болмасты да, 

Болады деп арманда! [2,22] – деп ақиық ақын Мҧқағали 

ағамыз айтып ҿткендей, осы шумақтар арқылы Ғазизаға 

дем беріп жҧбатқың келеді. Оны кҥнҽлау тіпті орынсыз. 

Ал ана десек, бҧл жерде ана сҿзін тыңдағалы отырған 

жан жоқ. Жігіт десек, бар намысын шетке ысырған 

қылығына сҥйсінбегенде қайтесің. Жалпы ниет – адамды 

іс-ҽрекетке жетелейді. Оның сол ҽрекетке деген пейілі, 

ықыласы, ынтасы. Алдымызға мақсат қойғанда белгілі 

бір ниетті басшылыққа аламыз. Ниетсіз, себепсіз мақсат 

қойылмайды. Адамды бір іске бағыттайтын да,   мҽн-

мҽнісін белгілейтін де осы ниет.[2,21] Демек, адамның 

ниеті аса маңызды. Ол сол ниетіне қарай қойған 

мақсатына жетеді. Сондықтан ниетіміз дҧрыс болса 

ісіміз де тҥзеледі. Адамның ниеті алдымен отбасына 

одан кейін жҥрген ортасына, қоғамына, ҽсіресе сҥріп 

жатқан заманына байланысты. Сондықтан болса керек, 

заманына қарай адамы деген пікір қалыптасқан. Бҧл, 

ҽрине, адам жҽне заман дегенге сыйымды тҥсінік. Бірақ, 

хакім Абай бҧл тҥсінікке жаңалық енгізген, ол ―Ҽркімді 

заман сҥйремек‖, – деп қалыптасқан тҥсінікпен келісе 

отырып, ―Заманды қай жан билемек?‖ – деп сҧрақ 

қойған. Сонда адам жҽне заман деген формулаға сай, 

ҽркімді заман сҥйремек дегенмен келісіп, заманына 

қарай адамы дегенді қабылдаймыз, мҧнымыз шындыққа 

сыйымды, бірақ ―Заманды қай жан билемек?‖ Сол 

себепті заман бізді емес, біз заманды бағындыруға 

ҧмтылыс жасауымыз қажет. Заман туралы сҿз 

қозғауымыздың басты себебі Мҧхтар Ҽуезовтың осы 

жазылған шығармасына орай болып отыр. Біз бҧл жерде 

заманды кінҽлай алмаймыз. Айтып ҿткеніміздей, 

заманды жасаушы – адам. Бағыттаушы да, тізгінін 

салушы да, еркіне босатушы да сол болып табылмақ. 

«Қазақ байыса қатын алады» демекші, екі ҽйел алып 

есірген еркектеріміз ҿз қарындастарының басына 

осындай кҥн туады деп алаңдамай ма? Ессіз жҥріп 

қҧрсақ кҿтерген ҧрғашы санатына кірушілер сҽбилерін 

тастап кете беруінің себебі неде? Адамзат қайда адасып 

барады? Оны тізгіндеу кімге жҥктелмек дегенде қайта 

айналып адамға келеміз.  Мҧның барлығы адамға 

жҥктелген жауапкершілік. Сол себептен заманды тепе-

теңдікте ҧстау адамның қҧзіреттілігінде. Уақыт бізбен 

санаспайды тез ҿтіп кетеді. Ҿмірдің ҽрбір сҽтін бір 

кҥндік қызықтармен ғана қор қылмай, ҿмірдің ізсіз, 

мазмҧнсыз болмауын қадағалауымыз керек. Абайдың 

қазақ жҧртына ҥнемі айтып ҿткен: ―Берекеңді 

қашырма, ел тыныш болса, жақсы сол‖ деген ҿсиеті 

бар. Ел тыныш болуы ҥшін ол: ―Кҿп шуылдақ не табар, 

билемесе бір Кемел‖ – деп ой тҥйген. Абайдың Кемел 

деп отырғаны, біздің лексикадағы Тҧлға деген ҧғым. 

Айтқымыз келетіні, ҥйді билейтін кемеліміз келісті, 
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істеріміз жемісті болса ғана керегеміз керілмей, 

берекеміз ҧзағынан болмақ. 
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Мҧғалімнің кәсіби дамуы білім беру жҥйесінің 

дамытудың негізі 

 

                       Батырбай Бақыт Нурназарқызы   

Алматы облысы     Қарасай ауданы 

                      «Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі»кмм 

                       Орыс тілі және әдебиеті пәні мҧғалімі 

                        

 

      Мҧғалім - ҿзінің білімін ҥздіксіз кҿтеріп отырғанда ғана 

мҧғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатқанмен оның мҧғалімдігі де 

жойылады.К.Д.Ушинский. 

       Білім беру жҥйесі - сабақтастығы бар білім беру 

бағдарламалары мен ҽр тҥрлі деңгей мен бағыттағы мемлекеттік 

білім беру стандарттары жҥйесінің, оларды ҽртҥрлі  етіп 

ҧйымдастыру қҧқықтық формадағы білім беру мекемелерінде іске 

асырушы тармақтардың, сонымен қатар  білім беруді басқару 

органдарының  жҥйесінің жиыны. 

      Бiлiм беру жҥйесi, ҽрқашан да,  қоғамның ҽлеуметтiк – 

экономикалық дамуында жетекшi роль атқарады, жҽне де оны ҽрi 

қарай айқындай тҥседi. Ал бiлiмнiң қалыптасып, дамуының жалпы 

шарттары философияның негiзгi мҽселесi – рухтың материяға, 

сананың болмысқа қатынасы тҧрғысынан зерттелетiн ғылым , 

таным теориясы деп аталады. 

      Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман 

талабына сай, ҽр мҧғалім, ҿз білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды 

сабақтардан гҿрі, жаңа талапқа сай инновациялық 

технологияларды ҿз сабақтарында кҥнделікті пайдаланса, сабақ 

тартымды да, мҽнді, қонымды, тиімді болары сҿзсіз. Бҧл жҿнінде 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында 

«Білім беру жҥйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп 

атап кҿрсеткен. 

     Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаев жолдауында айқандай: «Болашақта 

ҿркениетті дамыған елдердің қатарына ену ҥшін заман талабына 

сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына 

жеткізетін, терезесін тең ететін – білім». Сондықтан, қазіргі даму 

кезеңі білім беру жҥйесінің алдында оқыту ҥрдісінің 

технологияландыру мҽселесін қойып отыр. Оқытудың ҽртҥрлі 

технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс – 

тҽжірибесі зерттеліп, мектеп ҿміріне енуде. 
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Қазіргі білім беру жҥйесінің мақсаты 

      Қазіргі біздің  білім беру жҥйесінің мақсаты - бҽсекеге 

қабілетті маман дайындау. Мектеп – ҥйрететін орта, оның жҥрегі - 

мҧғалім. Ізденімпаз мҧғалімнің шығармашылығындағы ерекше тҧс 

- оның сабақты тҥрлендіріп, тҧлғаның жҥрегіне жол таба білуі. 

Ҧстаз  ҿз кҽсібін, ҿз пҽнін , барлық шҽкіртін , мектебін шексіз 

сҥйетін адам.Ҿзгермелі қоғамдағы жаңа формация мҧғалімі – 

педагогикалық , техникалық қҧралдардың барлығын меңгерген, 

тҧрақты ҿзін-ҿзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, 

шығармашыл тҧлға қҧзыреті.Жаңа формация мҧғалімі 

шығармашылдық  табысы, біліктері арқылы қалыптасады,  ҽрі 

дамиды. Қазіргі нарық жағдайындағы мҧғалімге қойылатын 

талаптар : бҽсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары 

болуы, кҽсіби шеберлігі, ҽдістемелік жҧмыстағы шеберлігі.Осы 

айтылғандарды жинақтай отырып, жаңа формация мҧғалімі- 

рефлексияға қабілетті, ҿзін-ҿзі жҥзеге асыруға талпынған, ҽр –

тҥрлі ҽдіс- тҽсілдерді тиімді қолдана білетін , зерттеушілік, 

дидактикалық - ҽдістемелік, ҽлеуметтік 

тҧлғалы,коммуникативтілік, ақпараттық жҽне тағы басқа 

қҧдыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын рухани- 

адамгершілікті, азаматтық жауапты, белсенді, сауатты, 

шығармашыл тҧлға.Қазіргі таңда нҽтижеге бағытталған білім 

моделі мен басқарудың жаңа парадигмасы аясында жекелеген 

ҧғымдар мен нормаларды жҽне тиімді педагогикалық 

технологияларды меңгеру ҥшін педагогтардың кҽсіби мҽдениетін 

дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері туындылап отыр. 

     Біліктілік арттыру жҥйесінде педагогтардың оқу қажеттіліктері 

нақты білімнің мҽнін тҥсінуге, соның нҽтижесінде ҿзіндік іс- 

ҽрекетке енуге жҽне жеке ҿміріндегі тҽжірибені жетілдіру 

мақсаттарына байланысты қалыптасады. Осы заманғы мҧғалім 

оқуға ҥлкен потенциалдық мҥмкіндіктермен келеді.Сондықтан 

олардың функционалдық сауаттылықтарын кҽсіби шеберлікпен 

ҧштастыру ҥшін нҽтижеге бағытталған білім беру ҥлгісінде 

мақсатты тҥрде білім беретін, қалыптастыратын, дамытатын 

андрогогикалық процесс қажет. Басқаша айтқанда ересектерге 

арналған, жалпы жҽне кҽсіби білімнің қажеттілігін дамыту, ғылым, 

білім мен мҽдениет жетістіктері арқылы адамдардың жалпы 

мҽдениеті мен ҽлеуметтік белсенділікті дамытуға бағытталған 

танымдық іс-ҽрекетке ынталандыру ҥшін білім беру. Қазіргі білім 

беру парадигмасы «білікті адамға» бағытталған білімнен 

«мҽдениет адамына» бағытталған білімге кҿшуді кҿздейді. Бҧл 

білім беру жаңаша ҧйымдастыру- оның философиялық , 

психологиялық, педагогикалық негіздерін, теориясы мен 

тҽжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді.Сондықтан 

бҥгінгі кҥні еліміздің білім жҥйесінде оқыту ҥдерісін тың 

идеяларға негізделген жаңа мазмҧнын қамтамасыз ету міндеті 

тҧр.Француз қайраткері «Адамға оқып – ҥйрену ҿмірде болу, ҿмір 

сҥру ҥшін қажет» дегендей оқыту процесін технологияландыру, 

осыған сҽйкес оқу бағдармаларын жасау, ғалымдар мен жаңашыл 

педагогтардың еңбектерімен танысу жҧмыстары мҧғалімдердің 

ҥздіксіз ізденісін айқындайды. Жаңа педагогикалық 

технологиялардың негізгі мҽні пассивті оқыту тҥрінен активті 

оқытуға кҿшу оқу танымын ҧйымдастырудағы бастамашылдығына 

жағдай туғызу, субьективтік позицияны қалыптастыру.Білім 

сапасын арттыру жҽне нҽтижеге бағытталған ҥлгіге беталуы 

барысында мҧғалімдер мемлекеттік стандарт берілген нҽтижелерге 

жетуде кҽсіби шеберлікпен меңгерген зерттеу біліктері мен 

дағдылары нҽтижесінде проблеманың шешімін таба алатын, 

ақпараттық – коммуникативті мҽдениеті жоғары тҧлғалық - 

дамытушылық функцияны атқарады. Қазіргі заман адамның осы 

қҧзыреттілікті меңгере отырып тек « кҽсіби икемділігін 

оңтайландыруды қамтамасыз ету ғана емес, іске асырылу 

мҥмкіндігін « ҥнемі оқып – ҥйрену жҽне ҿзін-ҿзі жасау талабын 

қалыптастыра алады.Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-

2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жобасында 

Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, 
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халықаралық рейтингілердегі білім кҿрсеткішінің жақсаруы мен 

қазақстандық білім беру жҥйесінің тартымдылығын арттыру ҥшін, 

ең алдымен, педагог кадрлардың мҽртебесін арттыру, олардың 

бҥкіл қызметі бойына мансаптық ҿсуі, оқытылуы жҽне кҽсіби 

біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай- ақ педагогтердің 

еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды арттыру 

мҽселелеріне ҥлкен мҽн берілген. Осыған байланысты қазіргі 

таңда еліміздің білім беружҥйесіндегі реформалар мен сыңдарлы 

саясаттар, ҿзгерістер мен жаңалықтар ҽрбір педагог қауымының 

ойлауына, ҿткені мен бҥгіні, келешегі мен болашағы жайлы 

толғануына, жаңа идеялармен жаңа жҥйелермен жҧмыс жасауына 

негіз болары анық. Олай болса, білімнің сапалы да саналы тҥрде 

берілуі білім беру жҥйесіндегі мҧғалімдердің, зиялылар 

қауымының деңгейіне байланысты.  

        2020-2021 оқу жылында бірінші тоқсанын қашықтан оқыту 

формасында ҿткізіледі. 

       Ҥкімет отырысында сҿз сҿйлеген Білім жҽне ғылым министрі 

Асхат Аймағамбетов басты басымдық — балалар мен 

мҧғалімдердің ҿмірі мен денсаулығы екенін жеткізді. 

      «Осыған қарай келесі шешімдерді ҧсынамын: біріншіден, 

шалғайда орналасқан шағын жинақты мектептерді қоспағанда 1 

қыркҥйектен бастап еліміздің барлық мектебіндегі 1-11 сынып 

оқушылары ҥшін оқу жылының алғашқы тоқсанын қашықтан 

оқыту форматында ҿткізу», — деді ол. 

   Осы шешімдерге орай бҥкіл педегог қауымы жаңа форматта 

сабақ ҿтуге қарқынды дайындық жҥргізуде. Мҧғалімдер ҿздерінің 

барлық шеберліктерін, қҧзіреттіліктерін кҿрсетуге дайын. Болып 

жатқан онлайн курстарға жазылып, ҿз білімдерін жетілдіруде. Мен 

де сол қатарда «Қазіргі білім берудегі инновациялық 

технологияларды қолдану арқылы Онлайн-сабақ ҧйымдастыру», 

«Критериальное оценивание», «Учусь учить дистанционно» 

курстарын оқып шықтым. Осындай курстарды ҧйымдастырып 

отырған академия мҥшелеріне, біздерге бағыт-бағдар беріп 

отырған, аянбай ҿз білімдерін бізге ҥйретіп жатқан 

тҽлімгерлерімізге алғысымыз шексіз. Бейнесабақ тҥсіру, 

критериалды бағалау, ата-аналармен жҧмыс т.б. жаңаша форматта 

сабақ ҥлгілерімен танысып, ізденіс ҥстіндегі мҧғалімдерге  

шыдамдылық, денсаулық ,шығармашылық табыс тілеймін. Жҽне 

де жаңа оқу жылында қиындықтарға мойымай, жеңіп шығуымызға 

сенімім мол! 

Қаншалықты сҽйкес ҽлеуметтік тҽжірибеге қосар ҥлесі қандай 

екендігі.Жоғары еңбек кҿрсеткіші, ҽртҥрлі мҽселелерді 

шығармашылықпен шеше алу біліктері, т.б жататындығын атап 

ҿтеді. 

     Субьективті критерийлер. Адамның мамандығы қаншалықты 

оның табиғатына, қабілеттері мен қызығушыларына сҽйкес 

қаншалықты ол ҿз ісінен қанағат табатындығымен байланысты. 

Мҧғалім еңбегіндегі субьективті критерийлерге кҽсіби – 

педагогикалық бағыттылық, кҽсіптің маңыздылығын , оның 

қҧндылығын тҥсіну, маман иесі ретінде ҿзіне позитивті 

кҿзқарастың болуын жатқызады. 

     Нҽтижелі критерийлер. Мҧғалім ҿз ісіне қоғам талап етіп 

отырған нҽтижелерге қол жеткізіп отыр ма деген мҽселе 

тҧрғысынан қарастырады.Біреулер нҽтиже ретінде оқушылардың 

білімдерінің стандартқа сай болуын алса, енді біреулер олардың 

қарым- қабілетін дамытуды алады, ал кейбіреулері оқушылардың 

ҿмірге дайындығын басты назарда ҧстайды, ал оқыту нҽтижесі біз 

ҥшін баланың психологиялық функцияларын жетіліп, ҿзінің 

педагогикалық ҽрекеті арқылы алған білімдерін ҿз ҿмірлік 

мҽселелерін шешуге қолдана алуы.Шығармашылық критерийлер. 

Мҧғалім ҿз кҽсібінің шекарасынан шыға алуы, сол арқылы ҿз 

тҽжірибесін, еңбегін ҿзгерте алуы жатқызылады.Шығармашыл 

мҧғалім ҥшін біреудің тҽжірибесін қайталағаннан гҿрі ҿз 

жаңалықтарын, білгендері мен тҥйгендерін басқаларға ҧсына 

алуының, шығармашылық бағыттылықтың болуының мҽні зор. 

Кҽсібиліктің бірден келе салмайтындығы белгілі, оны ҽр мҧғалім 
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ерте ме, кеш пе меңгеруі тиіс. А.Маркова оның кезеңдерін 

тҿмендегідей етіп бҿледі: мҧғалімнің ҿз мамандығына бейімделу 

кезеңі: мамандықта ҿзін-ҿзі ҿзектендіру кезеңі:мамандықты еркін 

меңгерген кезең: мамандықта шығармашылық деңгейге жеткен 

кезең. Осылайша ғалым кҽсіби қҧзыреттіліктің сипаттамасын 

шебер- мҧғалімнің , жаңашыл- мҧғалімнің, зерттеуші- мҧғалімнің, 

кҽсіби дҽрежесіне кҿтерілген мҧғалімдердің жиынтық бейнесі 

ретінде қарастырады. 

     Ең бірінші кезекте мҧғалімнің « ҿзіндік жаңалығы» болуы 

қажет. Ғылым жаңалығын тҥрлендіруде ҿз ҥлесін қосу арқылы 

жасаған нҽтижелі жҧмысы ҿзгелердің тҽжірибесін толық 

кҿшірмей, жаңа ортаға икемдеп, ҿзіндік іс- ҽрекет жиынтығы 

арқылы айтарлықтай нҽтижеге қол жеткізу керек.Қазіргі кҽсіптік- 

педагогикалық қызмет қандай мҧғалімді талап етеді. Мҧғалім – 

оқушылардың жеке тҧлғасын дамытуға басымдық беретін, кҥрделі 

ҽлеуметтік-мҽдени жағдайларда еркін бағдарлай алатын, 

шығармашылық процестерді басқара алатын, адам туралы 

ғылымның жетістіктерін, оның даму заңдылықтарын, 

компьютерлік оқыту ҿнерін терең меңгерген жан- жақты дамыған 

шығармашыл тҧлғаны талап етеді. 

 

Қазақ мектебі 

     Қазақ мектебінің бҥгінгі жайы мен ертеңі, оқушылардың 

білімділік жҽне тҽрбиелік деңгейі шешуші дҽрежеде мҧғалімге, 

ата-анаға жҽне қоғам қауымдастығына жҥргізілген жҧмыстарға, 

ізденісіне байланысты. Бастауыш сыныптарға арналған 

бағдарламалар педагогикалық ҥрдісті жаңаша қарауды талап етеді. 

Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тҽрбиелеудің мақсаты – 

жан-жақты дамыған жеке тҧлға қалыптастыру болса, оқытудағы 

негізгі мақсат - ҿздігінен дамуға ҧмтылатын жеке тҧлғаны 

қалыптастыру. Жеке тҧлғаның дамуында маңызды роль атқаратын 

оқушының ҿз бетінше жҧмысын тиімді ҧйымдастыра білу; сол 

арқылы материалды саналы меңгертудің жҥйесін жасау; 

оқушының тҥрлі дара қабілеттерін арттыру. 

      Ҿз бетінше жҧмыс қазіргі жеке тҧлғаны қалыптастыру жҽне 

тҽрбиелеуде, білім берудің приоритетін тҥбегейлі ҿзгертуде, яғни 

бҧрынғыша оқушыны пҽндік білім, біліктердің белгілі бір 

жиынтығымен қаруландыруды тҥбегейлі ҿзгертуде.Ҿзіндік 

жҧмыстың негізгі мақсаты оқушылардың танымдық міндеттерін 

қалыптастыру, шығармашылық қабілеттері мен қызығушылығын 

жетілдіру, білімге қҥштарлығын ояту. Мҧғалім сабақта ҽдіс - 

тісілдерді пайдалана отырып, балалардың ҧсыныс - пікірлерін 

еркін айтқызып, ойларын ҧштауға жҽне ҿздеріне деген сенімін 

арттыруға мҥмкіндік туғызып отыру қажет. Ҽдіс – тҽсілдер 

арқылы ҿткізген ҽрбір сабақ оқушылардың ойлануына жҽне 

қиялына негізделіп келеді, баланың тереңде жатқан ойын дамытып 

оларды сҿйлетуге ҥйретеді. Тҥрлі ҽдістемелік тҽсілдер пайдалану 

арқылы қабілеті ҽртҥрлі балардың ортасынан қабілеті жоғары 

баланы іздеп, онымен жҧмыс жасау, оны жан - жақты тануды 

ойлап, оқушылардың шығармашылық деңгейін бақылап отыру 

ҽрбір мҧғалімнің міндеті. 

Жаңа технологияны меңгеруде мҧғалімнің жан – жақты, білімі 

қажет. Қазіргі мҧғалім: 

Педагогикалық ҥрдісте жҥйелі жҧмыс жҥргізе алатын; 

Педагогикалық ҿзгерістерге тез тҿселетін; 

Жаңаша ойлау жҥйесін меңгере алатын; 

Оқушылармен ортақ тіл табыса алатын; 

Білімді, іскер, шебер болу керек; 

     Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері – ҿсіп келе 

жатқан жеке тҧлғаны жан –жақты дамыту. Инновациялық білімді 

дамыту, ҿзгеріс енгізу, жаңа педагогикалық идеялар мен 

жаңалықтарды ҿмірге ҽкелу. Бҧрынғы оқушы тек тыңдаушы, 

орындаушы болса, ал қазіргі оқушы – ҿздігінен білім іздейтін жеке 

тҧрға екендігіне ерекше мҽн беруіміз керек. 
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     Педагогика ғылымы еш нҽрсеге бейімі жоқ, қабілетсіз адам 

болмайды деп дҽлелдейді. Сол себебті, балалардың қабілетін 

кеңінен ҿрістете дамытуға тек мектеп қана мақсатты тҥрде ықпал 

ете алады. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда 

ҽр тҥрлі ҽдіс - тҽсілдерді қолдануға болады. Оқушылардың ҿзіндік 

жҧмыстарының мҽн - мағынасын ҧйымдастырудың тҽсіл - 

амалдарын бір ғана белгімен сипаттауға болмайды. Ҿзіндік 

жҧмыстың ҧйымдастырудың негізгі шарттары мыналар: 

     ХХI ғасырда ҽлемдік ҿркениет тҿрінен орын алуы ҥшін, 

Қазақстанның жан-жақты дамуының бірден-бір жолы ғылымды ҽр 

қырынан меңгеру қажет болып отырғаны белгілі. Елбасымыз 

Қазақстан халқына «Бҽсекеге қабілетті халық ҥшін», «бҽсекеге 

қабілетті экономика ҥшін» - деген жолдауында: «Білім беру 

реформасы – Қазақстанның бҽсекеге нақтылы қабілеттілігін 

қамтамасыз етуге мҥмкіндік беретін аса маңызды қҧралдың бірі» -

деген. Қазіргі заман талабына сай, Елбасының халыққа Жолдауы 

білім беру ісінде де жыл сайын ҿзгерістер енгізіп отыр. «Жаңа 

технологиялық қҧзірет» бағдарлай білу ҿз бетінше білім беруде 

стратегиялық міндеттерін табысты шешуге мҥмкіндік береді: 

таңдай білу, талдай білу, ҿзгерте білу, сақтай білу, жеткізе білу, 

жҥзеге асыра білу», -деп атап кҿрсеткен. Осыны жҥзеге асыруда 

жаңа формацияның педагогы қажет. Мҧғалімдердің жаңа ҧрпағы, 

білім деңгейі жҿнінен ҽрдайым саналып келгендей, біршама емес, 

ҽлдеқайда жоғары болуы тиіс.Бҧл-уақыттың талабы. Білім 

берудегі ескі мазмҧнның орнына жаңасы келуде. Ол - балаға оқу 

қызметінің субъектісі ретінде жҥзеге асырылуы орынды. Жаңа 

тҧлға оқушыны дамыту жолдары: ҿзін-ҿзі ҿзектендіру, ҿзін-ҿзі 

тану, ҿзін-ҿзі дамушы тҧлға ретінде қалыптастыруға бағытталған. 

Демек, мектеп оқушыларының ғылым, білімнің қоғамдық қажетті 

деңгейі мен қамтамасыз ету, оларды Отандық, ҧлттық жҽне 

ҽлемнің мҽдениет арналарына сусындату қажет. 

      Ҽр ҧстаз – ХХІ ғасыр мҧғаліміне сай болу ҥшін – ізденімпаз 

ғалым, нҽзік психолог, жан-жақты шебер, тынымсыз еңбекқор, 

терең қазыналы білімпаз, кез-келген ортаның ҧйытқысы болу 

керек. 

      Ежелгі грек материалисі, философ Демокрит айтқандай, 

«Еңбек ҥздіксіз ҥйренгендіктің арқасында жеңілдей тҥседі». Олай 

болса, жас ҧрпаққа ҥйретері мол аға ҧрпақтың ісі ҿрге жҥзіп, 

еңбектері ҥстем болсын. 
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қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

педагог –зерттеуші 
 

Аннотация 

Бҧл жҧмыстың мақсаты жалпы білім беретін мектептерде 

ҽдебиетті оқытуда қазақ ҽдебиетінің мазмҧнын, стилін, идеяларын 

жҽне жанрын бағалай білуге, талдау жасауға, шығармашылық 

ойлау дағдыларын дамыту міндеттерін шешу мақсатында ҽр 

сынып бойынша дағдыларды қалыптастырып, дамыту ҥшін  

берілген оқу мақсаттарын жҥзеге асыру тапсырмалары беріледі. 

                   «Қазақ ҽдебиеті» пҽнінің оқу бағдарламасы ҥш негізгі 

дағдыны басшылыққа алады:тҥсіну жҽне жауап беру;анализ жҽне 

интерпретация;бағалау жҽне салыстыру.  

1.Тҥсіну жҽне жауап беру: шығарманың жанрына байланысты 

сюжеттік желілер, эпилог, прологтар; ҽдеби шығарманың идеясы 

мен пафосын ҧлттық мҥдде тҧрғысынан ашу; кҿркем 

шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура жҽне жанама 

мінездеулер; кҿркем шығармалардан алған ҥзінділерді орынды 

қолдану. 

2.Анализ жҽне интерпретация:композицияны тҧтастан бҿлшеккке, 

бҿлшектен тҧтасқа қарай  талдау; автор бейнесі мен кейіпкерлер                        

қарым-қатынасының тілдік кҿрінісі; шығармадағы кҿркемдегіш 

қҧралдары: психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, 

ирония, гротеск, эллипсис  қолданысы, автор стилі; шығармадан 

алған ҥзінділерді ҿңдеп креативті жазу. 

3.Бағалау жҽне салыстыру: шығарманың тақырыбы мен идеясы, 

тарихи жҽне кҿркемдік қҧндылығы; шығармадағы материалдық 

жҽне рухани қҧндылықтарды заманауи тҧрғыда салыстыру, 

жаңашылдығы; шығарманың кҿркемдік-идеялық қҧндылығын 

гуманистік тҧрғысы, ҽдеби эссе; шығармада  жазылған ҽдеби сын 

–пікірлерге сҥйене отырып,  ҿзіндік сыни пікір жазу. 

Жалпы білім беретін мектептерде ҽдебиетті оқытуда қазақ 

ҽдебиетінің мазмҧнын, стилін, идеяларын жҽне жанрын бағалай 

білуге, талдау жасауға, шығармашылық ойлау дағдыларын 

дамытуға баса назар аударылады.  

Ҽр сынып бойынша дағдыларды қалыптастырып, дамыту ҥшін оқу 

мақсаттарының жҥйесі берілген. 

«Қазақ ҽдебиеті» пҽнін оқытудың мақсаты – оқушылардың 

бойында гуманистік, адамгершілік-эстетикалық, ҧлттық 

қҧндылықтарды тҽрбиелеу; ҧлттық ҽдеби туындылармен қатар 

ҽлем ҽдебиеті туындыларымен таныстыру; кҿркем шығарманы 

тануда қажетті біліммен қаруландыра отырып, шығарманы мазмҧн 

мен тҥр бірлігінде кҿркемдік тҧтастық пен кҿркемдік бейнені 

талдау, жинақтай білу, шығарма идеясын, жазушы ҧстанымын 

бағалай білу дағдыларын қалыптастыру.  [1] 

Т.Ахтановтың «Кҥй аңызы»  ҽңгімесін оқытудағы оқу 

мақсатарына қандай тапсырмаларды орындатуға болады? 

Оқу мақсаты: Ҽдеби шығарманың идеясы мен пафосын ҧлттық 

мҥдде тҧрғысынан ашу. Идея- ҿнер туындыларындағы кҿркем 

образдар арқылы бейнелегнен оқиғалар мен характерлердің мҽні 

жайындағы ойпікірлердің кҿрінісі.  

Пафос (гр. pathos — сезім, қҧмарлық), қҧлшыныс, қҧштарлық, 

асқақтық, қуатты сезім мен терең шабыт мағынасында 

қолданылған. [2] 

Тапсырма:Шығарманың идеясы мен пафосын анықтап, 

шығармадан дҽлел келтіріңіз. 

Шығарманың 

идеясы мен пафосы 

Ҧлттық мҥдде 

тҧрғысынан 

талдау 

Шығармадан дҽлел 

1.Кҥй ҿнерінің 

қҧдіретін ҧғынып, 

ҿнер адамын 

дҽріптеу 

Ҿнерді қҧрметтеу, 

ҿнердің 

сабақтастығы 

Домбыраны қатты 

қағып,нарды елең 

еткізіп,кҥйді бастап 

кетті.Жібек сазды 

ырғақтың арасында 

домбыра ақырын ғана 

кҥрсініп алғандай 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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болып,қайтадан 

серпіп,балапандай 

талпынды.Нардың 

тақырдай қатып 

қалған қайыс жоны 

жҧмсарып, қан 

жҥгіргендей. 

2.Адам ҿмірінің 

мҽңгі 

болмауы,жастық 

шақтың қадірі 

Ҧлтымызға тҽн 

жомарттық 

 

 

Естемес Жаңылға 

қарағанда  сығымдап 

қысқан сҥйріктей ақ 

саусақтың арасынан 

шым-шымдап сҥт 

тамып 

тҧрды.Кҥйшінің де 

кҿзінен жас тамып 

кетті. «Заманым ҿткен 

екен ғой»   деп  аһ 

ҧрып, жалт бҧрылды 

да : -Ар жағын сен 

тарт,- деп саңқ 

етіп,домбыраны 

Оразымбетке тастай 

берді.Оразымбет 

домбыраны алып 

жалғастырып тарта 

жҿнелгенде,нардың 

сҥті де шелекке 

суылдап қҧйыла берді. 

Оқу мақсаты: автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының  

тілдік кҿрінісіне талдау жасау.  

Шығармадағы 

қазақы болмыс пен 

қарапайым отбасы 

Ҧстаз кҥйшінің 

сезімдері мен 

бозінгеннің ішкі 

Ҿмір ҿміршең бе?  

Ҿнердің ҿміршеңдігі, 

ҧрпақ сабақтастығы 

тірлігінен заман 

шындығының кҿрініс 

беруі. Бҧл жерден 

жазушының 

шеберлігін кҿре 

алдың ба? 

жан дҥниелерінің 

ҧқсастығы бар ма? 

шығармада қалай 

кҿрініс тапқан? 

   

[3] 

Оқу мақсаты: кейіпкерлерді  сомдауда тура жҽне жанама 

мінездеуді жіктеу. 

Мінездеу –ҽдеби кейіпкерді таным-тҥсінігі мен мінез қҧлқын 

таныта даралай суреттеу. Тҥрлі тҽсілдер арқылы жасалады. Тура 

мінездеу кейіпкердің мінез-қҧлқын айнытпай, сол қалпында 

баяндаса ,жанама мінезду оған қатысты қҧбылыстар мен заттарды 

суреттеу арқылы қаһарман бейнесін ашып кҿрсетеді. Адамның 

сезімдік кҿңіл –кҥйін, кҥйініш-сҥйінішін, қимыл-ҽрекеті мен 

кескін –кейпін бейнелеу ҥшін оның ҿз сҿзі мен ҿзгемен арадағы 

ҽңгімесін келтіру,сондай-ақ тҥрлі табиғат қҧбылыстарын суреттеу 

–осының бҽрі ҽдебиеттегі адамның ішкі ҽлемін тануға ,сырт 

пішінін анықтауға аса қажетті тҽсілдер.Бҧл ҽдістер бірін-бірі 

толықтырып, айқындай тҥседі,мінездеу ҥшін маңызды рҿл 

атқарады. Шығармадан ҥзінділер беру арқылы тура жҽне жанама 

мінездеулерді анықтатуға тҿмендегідей тапсырмалар беруге  

болады. [4] 

 

1-тапсырма. Ҥзіндіден тура жҽне жанама мінездеулерді талдаңыз. 

Естемес Оразымбет Жаңыл 

Жасы елуді 

алқымдаған,ҽдемі 

дҿңгелек қара 

сақалды, биік дҿңес 

мҧрынды,кішілеу 

ҿткір кҿзі биік 

Астында жалын ҿрген 

қылаң бесті, ҥстінде 

ҿңіріне зер ҧстаған 

кҿк 

камзол,талдырмаш 

белін қызыл кҥдері 

Жасы 16-17- лер 

шамасында. Қою 

қара қасты,мҿлдір 

қара кҿзді, 

дҿңгелек жҥзді, 

қараторының 
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қабағының астында 

терең ҧялаған, 

қағілез кісі. 

Бҧл осы ҿңірге аты 

кең жайылған  

Естемес кҥйші еді. 

Тарамыс денелі, 

қатқыл ҿңді, терең 

ҽжімді ,егде кісі. 

белбеумен  қынай 

буған,басында тҿбесін 

кҿк мақпалмен 

тыстаған қҧндыз 

бҿрік. 

сҧлуы екен. 

Ҥстінде жалаң кҿк 

кҿйлек тозған. 

 2-тапсырма. 

Шығармадан ҥзінді Кейіп

- 

керле

р 

Тура 

міне

здеу 

Жан

ама 

міне

здеу 

-Ҽкемнің ҧлы жоқ,айып етпеңіздер,-деді 

дауысы сыңғырлап. «Дауысының ҽемін-ай, 

қҧлақты қытықтап барады. Ҽрі еркін,ҽрі 

ибалы,мінезі де оңды екен»,-деді Естемес 

ішінен. 

   

-Апырым –ай, осы мал жарықтықтың кҥйге 

елігетіні болады деуші  еді,Естемес шырағым, 

ҿнеріңді  салып кҿрсең қайтеді?  Хан тағала 

кҿз жасымызды кҿрсе кім біледі, нарымыз иіп 

кетер. Салшы  ҿнеріңді,қарағым. Қолымнан 

келсе,не сҧрасаң да берейін. 

   

Ақсақал, сіз де елде жоқ қолқа салып отырсыз. 

Мен де елде жоқ қолқа салайын. Осы кҥнге 

дейін жар сҥймей келе жатыр едім... 

   

Аруана осы тҧста бір ыңырынды. Естемес  

оны да домбыраның шегіне іліп ҽкетті. 

Кҥйшінің кҿзі қызға тҥсті...Қыз нардың 

емшегін қысып ҧстап,қатып қалыпты... 

«Апыра-ау, бҧл неге саумай тҧр?» -депойлады. 

   

Нардың желіні  тырсиып барады. Естемес 

қыздың  ҽдейі саумай тҧрғанын байқады.  

 Естемес қызға енді бір қарағанда,сығымдап 

қысқан сҥйріктей ақ саусақтың арасынан шым-

шымдап сҥт тапмып тҧрды.  Кҥйшінің де 

кҿзінен жас тамып кетті. 

Оразымбет домбыраны қағып алып, 

жалғастыра тарта жҿнелгенде нардың сҥті де 

шелекке сауылдап қҧйыла берді... 

   

 

 

Оқу мақсаты:   Шығармаға композициялық талдау  жасау.  

 

Оқиғаның басталуы: Екі салт аттының жолға шығуы. Кҥйшілердің 

ҽңгімесі. 

Оқиға байланысы: Жапанда жалғыз нардың кезігуі, ботасы ҿлген 

аруананың зары. Естеместің домбырасына тіл бітіруі, 

жолаушылардың жалғыз қараша ҥйге келуі 

Оқиғаның шиеленісуі: Қыздың ҽкесіне қолқа салуы 

Оқиғаның шарықтау шегі: Естемес кҥйшінің ҿнері, «Нар идірген» 

кҥйінің дҥниеге келуі 

Оқиғаның шешімі: Естеместің жолын жас жігітке беруі 

Оқу мақсаты: 

Шығармадан ҥзінді Кҿркемдегіш сҿздер 

Жібектей майысып,балшықтан 

қҧйғандай,сҥйріктей саусақ,оңып 

кеткен шҥберектей 

теңеу 

Ҿткір қоңыр кҿзді, мҥсҽпір 

бейнесі, жҧмсақ ҽуен  

эпитет 

 Оқу мақсаты : Шығармадағы материалдық  жҽне рухани  

қҧндылықтарды заманауи тҧрғыда салыстырып, жаңашылдығына  

баға беру. 
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 Қҧндылық – бҧл қандай да  бір нҽрсенің  мҽнділігі,маңыздылығы, 

қалаулылығы, пайдалылығы мен қымбаттығы.  Ол қашанда 

ҽлдкемнің  немесе ҽлдененің  бағалылығын, яғни объективті 

болмысты жҽне сонымен бір мезетте оның ҽлдекім немесе ҽлдене 

ҥшін  қҧндылығын, яғни  субъективті бағалауды  білдіреді. Дҥние  

қҧндылыққа толы –материалды (заттар, ҽшекей бҧйымдар, алтын  

мен асыл тастар, ақша , меншік жҽне т.б), табиғи (кҥннің атуы мен 

батуы, теңіздер мен таулар,гҥолер жҽне т.б), кҿркем (ҽдебиет пен 

ҿнер туындылары)  жҽне адами (сҧлулығы мен ізгі қасиеттері) 

қҧндылықтар.Бір нҽрсені екіншісінен артық кҿру жалпы тірі 

табиғатқа тҽн. . [5] 

Тапсырма: шығармадағы рухани жҽне материалдық 

қҧндылықтарды анықтап,жаңашылдығына баға беріңіз. 

 

Жаңылдың жасы 

он алты-он жеті 

шамасында 

болса да,неге ол 

айттырылмаған 

немесе 

тҧрмысқа 

шықпаған? 

Естемес кҥй 

арқылы нарды 

идірсе де 

Жаңылға  қолы 

жетпей,ҿз 

жолын 

Оразымбетке 

беруін қалай 

бағалар едің?  

Естемес 

кҥйшілік 

ҿнердің қиын 

екенін білсе 

де ,неге бҧл 

ҿнерін 

тастамады? 

Естеместің 

елуді 

алқындырса 

да ҥйленбей 

жҥру себебі 

неде? 

  

Оқу мақсатына сҽйкес орындалған тасырмалар оқушының 

оқушының мҽтіндегі негізгі ақпаратты қабылдап,тҥсініп,мҽселені 

сын тҧрғысынан бағалап, ҿз кҿзқарын, пікірін айтып,алған білімін 

қолдана алу деңгейіне жеткізеді.  Тҥсіну жҽне жауап беру.анализ 

жҽне интерпретация дағдыларын орындаған оқушы шығарманы 

меңгеріп,бағалау жҽне салыстыру жасап,шығарманың тақырыбы 

мен идеясы, тарихи жҽне кҿркемдік қҧндылығы, шығармадағы 

материалдық жҽне рухани қҧндылықтарды заманауи тҧрғыда 

салыстыра алады, ҿзіндік сыни пікір жаза алады. 

«Қазақ ҽдебиеті» пҽні ҽдебиетті ҿнердің басқа салаларымен 

(кескін, театр, кино, музыка) салыстыра қарастырып, ҿз ойын 

еркін, дҽлелді, сараптай, салыстыра отырып жеткізе білетін 

тҧлғаның қалыптасуына ҥлес қосады 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1.Негізгі білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған 

«Қазақ ҽдебиеті» пҽнінен жаңартылған мазмҧндағы ҥлігілік оқу 

бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Білім жҽне ғылым 

министрі міндетін атқарушысының  2017 жылғы «25 » қазандағы 

№ 545  бҧйрығы) 

2.https://emirsaba.org/lekciya-korkem-shifarmani-ideyali-mazmni-

pafos-jene-oni-trleri.html 

3.Қазақ ҽдебиеті. Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына 

арналған оқулық. / С.Дҽрібаев , Г.Орда, А. Сатылова .-Алматы: 

Мектеп,2018. 

4.https://kk.wikipedia.org/wiki/Мінездеу 

5.https://old2.aikyn.kz/2017/05/11/12862.html 

 

 

Оқу-тәрбие ҥрдісі мен нормативті іс-қҧжаттардың 

орындалуына мектепішілік бақылау 

 
Байтасов Азамат Таттымбетович 

                                                                Алматы қаласы Алатау ауданы 

                                                  КММ №201МГ директордың 

                                                     оқу ісі жҿніндегі орынбасары 
 

 

  
 

Жақсы басқара білу – ол орта қабілетті  

адамдарға ерекше адамдардың 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Мінездеу
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 жҧмысын қалай істеуге болатынын кӛрсету. 

Джон Дэвисон Рокфеллер 
 

Жалпы басқару дегеніміз – қойылған мақсатқа сҽйкес 

шешімдер қабылдау, басқару объектісін ҧйымдастыру, 

бақылау, реттеу, нақты ақпаратқа сҥйене отырып талдау 

жҽне қорытынды шығару. 

Жалпы білім беретін мектеп кҥрделі ҽлеуметтік жҥйе 

ретінде мектепішілік басқарудың объектісі болып 

табылады. Мектепішілік басқару – тҧтас педагогикалық 

процеске қатысушылардың қажет нҽтижені алуға 

бағытталған, оның объективтік заңдылықтарын тану 

негізіндегі мақсатты саналы ҿзара іс-ҽрекеті. Процеске 

қатысушылардың ҿзара іс-ҽрекеті кезекпен, ҿзара 

байланысқан ҽрекеттердің немесе функциялардың 

(педагогикалық талдау, мақсат қою жҽне жоспарлау, 

ҧйымдастыру, бақылау, реттеу) тізбегі ретінде қҧралады. 

Білім беру жҥйесі басшысының басқарушылық 

мҽдениеті мектеп басқарудағы қҧндылықтар мен 

технологияларды  меңгеруге, жеткізуге жҽне қҧруға 

бағытталған басқару іс-ҽрекеттерінде басқарушы 

тҧлғасының шығармашылық тҧрғыдан ҿзін кҿрсетуінің 

тҽсілдері мен шараларын айтамыз.  

Басқарудың келесі функциясы – мақсат қою жҽне 

жоспарлау. Кезкелген педагогикалық жҥйені басқару 

процесі мақсатсыз жҽне жоспарлаусыз жҥзеге 

асырылмайды. Оны жетілдіру педагогикалық 

жҥйенің ҥздіксіз даму қажеттігіне байланысты. 

Мектепішілікбақылау – педагогикалық менеджменттің 

негізгі компоненті, білім беру ҧйымының (бҧдан ҽрі – 

БҦ) қосалқы жҥйелері арасында кері байланыс рҿлін 

атқаруға арналған басқарудың жетекші қызметі. Бақылау 

қызметі басқару қызметінің ажырамас бҿлігі болып 

табылады, себебі бақылау барысында алған ақпарат 

басқарушылық шешімдер қабылдаудың негізі болып 

табылады. Мектепішілік бақылаудың (бҧдан ҽрі – МІБ) 

мектеп жҧмысын талдаудың негізінде жоспарланатыны, 

айқындалған мҽселелерді, инновациялық процестерді 

қамтитыны, мҧғалімдердің ҽдістемелік шеберлігін 

зерттеуге, оларға уақтылы кҿмек кҿрсетуге бағытталғаны 

жалпыға мҽлім. Бақылауды жҥзеге асыру бойынша іс-

шаралардың бҽрі ҽкімшілік мҥшелерінің арасында 

бҿлінеді, мерзімдері белгіленеді, бақылауды жҥзеге 

асыру туралы бҧйрық жасалады, тексеру алгоритмі 

қҧрастырылады. Тексеруден кейін анықтама жазылады, 

оның нҽтижелері бойынша бҧйрық шығарылады, 

директордың, директордың орынбасарының қатысуымен 

ҿтетін кеңесте қорытынды жасалады, ең маңыздылары 

ғылыми-ҽдістемелік немесе педагогикалық кеңестерде 

қарастырылады. 

https://bilim-all.kz/figure/83?posts=quotes
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Мектепішілік бақылау(МІБ) –бҧл жалпы мемлекеттік 

талаптар (стандарттар) мен қоғам сҧранысы бойынша 

оқу-тҽрбие ҥдерісіндегі барлық субъектілерді дамытатын 

жҽне  оны диагностикалық тҧрғыда қарастыратын 

ауқымды шара.Мектепішілікбақылау–

білімсапасынарттыруғажҽне бекітілген стандарттар мен 

критерийлерге сҽйкес білім беру ҧйымдарында 

педагогикалық ҥдерісті тиімді ҧйымдастыруға 

бағытталып отырған жҧмыс. 

Мектепішілік бақылауқарастырады: 

- білім беру саласында заңнаманың орындалу 

барысын, республикалық жҽне қалалық білім беру 

бағдарламаларының мақсатты тҥрде дамытылуын; 

- білім беру ҧйымдарында оқыту ҥрдісін реттеудегі 

нормативті-қҧқықтық актілердің  сақталуын;   

- қаржы-шаруашылық қызметін жҽне материалды-

техникалық қҧралдардың қолданылуын; 

- ҧйым жарғысын, МІБ ережесінің сақталуын;   

- педагогикалық ҥрдіс пен педагогикалық жҧмыстың 

ҧйымдастырылуын;   

- оқушылардың оқу нҽтижесін;    

- білім берусаласындағы жобаларды жҥзеге асыруда 

туындайтын кедергілерді анықтау. 

 

Мектепішілік бақылаудың қағидалары: 

 Тҧрақтылық; 

 Теориялық жҽне ҽдістемелік сенімділік; 

 Жҥйелілік; 

 Ҿзектілік; 

 Ашықтық. 

 

Бақылау процесінің кҿрсеткіштер қатары:   

 бақылау процессінде ҿзара сыйластық кҿрсету;   

 жҥйелілік жҽне бақылау кезінде кҥтпеген 

жағдайдың болмауы;    

 педагогтердің кемшіліктерін ғана айтып 

қоймай, олардың жетістіктерінде ескеру;    

 жалпы бақылаудың нҽтижесі оқу-тҽрбие 

ҥрдісінің тиімділігін арттыруға бағытталған.    

Мектепішілік бақылау туралы ереже 

I.      Жалпы ереже  

1.1. Осы аталған Ереже ҚР «Білім туралы» заңына, 

орта, бастауыш, негізгі орта жҽне жалпы орта білім беру 

ҧйымдарының Ҥлгілік ережелеріне,  білім беру 

ҧйымдарында жҧмыс істейтін педагог қызметкерлер мен 

оларға теңестірілген тҧлғалардың ҥлгілік ережесіне, 

ағымдағы ҥлгерімді бақылау, аралық жҽне қорытынды 

аттестаттау ҥлгілік ережелеріне сай жасалған.  

1.2. Оқу ҥдерісіне қатысушылардың ҿзара қарым-

қатынасын реттеу, осы Ережеге сҽйкес жҥзеге 

асырылады.    

 1.3.Мектепішілік бақылау(МІБ) –бҧл жалпы 

мемлекеттік талаптар (стандарттар) мен қоғам сҧранысы 

бойынша оқу-тҽрбие ҥдерісіндегі барлық субъектілерді 
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дамытатын жҽне  оны диагностикалық тҧрғыда 

қарастыратын ауқымды шара.   

1.4. Ҽділ бағалау ҥшін келесі қағидаларды ҧстану 

қажет:   

 Жоспарлау негізіндегі тҧрақтылық;   

 Бақылаудың кҥтпеген процедурасын болдырмау, 

жабық бақылау тҥрінен бас тарту;   

 Бақыланушылардың кемшіліктерін ғана айтып 

қоймай, олардың жетістіктерінде ескеру; 

 Бақылау нҽтижесін бақыланған адамдарға жеткізу;   

 Бақылау процесінде ҿзара сыйластық кҿрсету;   

 Бақылау нҽтижесі бойынша жҧмыс бабындағы 

анықталған кемшіліктерді жою жоспары;   

1.5. Мектепішілік бақылау туралы ереже жаңа оқу 

жылына педагогикалық кеңестіңшешімімен қабылданып, 

білім беру мекемесінің басшысының қолымен бекітіледі.    

 

ІІ. Мектепішілік бақылау  жҧмысының мақсаты   

Білім алушылардың динамикалық даму 

мониторнигі негізінде                            оқу-тҽрбие ҥрдісін 

жетілдіру,жекелеген ерекшеліктерін, 

қызығушылықтарын, оқу мҥмкіншіліктерін жҽне ҽр 

оқушының денсаулығын ескере отырып олардың білім 

алу мҥмкіндіктерін жҥзеге асыру.      

 

ІІІ. Мектепішілік бақылау міндеттері   

3.1. Оқу ҥдерісінің барлық қатысушыларының заңды 

қҧқықтары мен қызығушылықтарын барынша 

толығымен жҥзеге асыратын ашық білім беру 

ортасын ашу.    

3.2. Білім алушылардың функционалды 

сауаттылығының барлық тҥрлерін арттыруда 

барынша жоғары нҽтиже беретін жаңартылған 

білім беру мазмҧны бойынша пҽндерді оқытудың 

тиімді жолдарын анықтау жҽне жиынтықтау.  

3.3. Білім беру ҥдерісіне мектеп ҽлеуметі ҿкілдерін 

жҧмылдыра отырып, бақылаудың жаңашыл, 

заманауи тҥрлерін енгізу.   

 

IV. Мектепішілік бақылаудың объектілері мен 

бағыттары 

Мектепішілік бақылау үш құрамдас бӛлікті қамтиды: 

 Оқу-тҽрбие ҥдерісі; 

 Педагогикалықкадрлар; 

 Оқу-материалды база. 

Оқу-тәрбиеүрдісі: 

- жалпыға міндетті оқуға тартуды жҥзеге асыруды 

бақылау; 

- оқупҽндеріноқытужағдайынбақылау; 

- оқушылардыңбілім, білік, 

жҽнедағдысапасынбақылау; 

- тҽрбиежҧмысынбақылау. 

Педагогикалықкадрлар: 

- нормативтіқҧжаттардыңжҥзегеасырылуын 

бақылау; 

- еңбектҽртібінжҥзегеасырудыбақылау;   
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- мҧғалімдердіңбіліктілігінарттырудыбақылау. 

Оқу-материалды база: 

- кабинеттердіңоқу-

материалдыбазасыннығайтудыбақылау;   

- мектепқҧжаттарын, іс-ағаздарынжҥргізуді 

бақылау. 

Осы барлық мектепішілік бақылау объектілері мен 

бағыттарын 4 бҿлімге бҿлуге болады:   

 Жалпыға міндетті оқуға тартуды бақылау; 

 Оқу-тҽрбие, ҽдістемелік жҧмыс пен 

қҧжаттамаларды жҥргізуді бақылау;   

 Ҽкімшілік-шаруашылық жҧмысты бақылау; 

 Тҽрбие жҧмысын бақылау.   

V. Мектепішілік бақылау әдістері   

1. Сабаққа жҽне сыныптан тыс іс-шараларға қатысуды 

бақылау ҽдістері.  

2. Сауалнама жҥргізу.   

3. Ҽкімшілік тексерістер (ауызша, жазбаша, аралас). 

4. Оқушылармен, мҧғалімдермен жҽне ата-аналармен 

жеке ҽңгіме-сҧхбат жҥргізу.   

 

VI. Мектепішілік бақылау тҥрлері 

  Нормативті қҧжаттарға сҽйкес бақылаудың екі тҥрі 

жҥзеге асырылады: тақырыптық және фронтальды 

(тұтас). 

Тақырыптық бақылаудың мақсаты:жекелеген 

сҧрақтарды қарастыру  (белгілі бір тақырып бойынша 

оқушылардың білім сапасы, сабақта біліктілік пен 

дағдыны қалыптастыру жҽне т.б.). 

Тақырыптық бақылау объектілері:жекелеген 

мҧғалімнің, барлық ҽдістемелік бірлестіктің 

(кафедраның) жҧмысы. Тақырыптық бақылау 

қорытындысы бойынша аналитикалық анықтама 

жасалады.  

 Фронтальды бақылау мақсаты: бір мҧғалімнің 

немесе топталған мҧғалімдердің жҧмыстарын жан-жақты 

тексеру. Фронтальды бақылаудың мерзімі: оқу жылы 

барысында бір реттен аспауы қажет.  

Фронтальды бақылау персоналды, жалпылама-

кешенді жҽне сыныптық-кешенді болуы мҥмкін. 

Мҧғалім жҧмысын фронтальды тексеру 

бағдарламасы 

Мҧғалімнің мектеп жарғысын жҽне ішкі тҽртіпті 

ҧстануы: 

 Мҧғалімнің сабаққа жҽне сыныптан тыс іс-шараларға 

дайындығы (тақырыптық, сабақ жоспары, тҽрбие 

жҧмысының жоспары).   

 Мҧғалімнің оқу бағдарламасын жҥзеге асыруы.   

 Сабақтың сапасы мен олардың дамытушылық, 

білімділік жҽне тҽрбиелік рҿлі.   

 Оқушының білімділік, біліктілік, дағды жағдайы.   

 Оқушыларға сабақ барысында жҽне сабақтан тыс 

уақытта тҽрбие беру.   

 Оқушылардың сҿйлесім жҽне жазылым дағдысын 

дамыту. Оқушылардың сабақтағы сҿйлесімі. 
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 Мҧғалімнің сабаққа ҥлгермейтіндерді қадағалау 

бойынша жҧмысы, ҥлгермеудің себебін анықтау, 

саралап жҽне жеке жҧмыс жасау.   

 Оқушылардың дҽптерінің жағдайы, жҥйелілік жҽне 

тексеру сапасы.   

 Сынып журналын жҥргізу. 

 Тҽрбие жҧмысы.  

 

Мұғалім мен оқушы жұмысын тексеру әдістері: 

 Таңдаулы сабақтарға қатысу.   

Мақсаты: мҧғалімнің сабаққа дайындығын тексеру.   

 Тақырыптық сабаққа қатысу.   

Мақсаты: тҽжірибемен алмасу жҽне ҽдістемелік 

кҿмек кҿрсету ҥшін бірнеше (3-5) сабаққа қатыса 

отырып, мҧғалімнің жҧмысын жан-жақты зерттеу. 

 Жекелеген сыныптарды кешенді тексеру.   

Мақсаты:Бір кҥнде бір сыныптың барлық 

сабақтарына қатысу. Барлық сабақтарда оқушыларға 

деген бірыңғай талаптарды ҧстану. Ҽр мҧғалімнің 

сабағында оқушылардың немесе ҧжымның жҧмысын 

бағалау.    

 

VII. Мектепішілік бақылау формалары:   

 ескертпелі; 

 диагностикалық; 

 ағымдық; 

 тақырыптық; 

 фронтальды; 

 персоналды; 

 қорытынды;                        

 ҿзара бақылау; 

 ҿзін-ҿзі бақылау. 

Ескертпелі бақылау–

  анықталғанқиыншылықтардың алдын алуға 

бағытталған. Ескертпелі бақылау тексеру барысында, 

тексеруден ҿтуші психологиялық қолайсыздықта 

болмайды. 

Диагностикалық бақылау– педагогикалық тҥзетуді 

кҿздейді. Ол топтық немес жекелеген тҥрде болуы мҥмкін.  

Диагностикалық бақылау барысында тҿмендегі 

мҽселелерді анықтауға болады:  

 ҧжымдағы ахуал мен оқушылардың тҽртіп 

деңгейін; 

 мҧғалім – оқушы – ата-ана жҥйесінің ҿзара қарым-

қатынасын;   

 ҧжымдағы оқушылардың ҿзара қарым-қатынасын;   

 педагогтердің кҽсіби біліктіліктерін.   

Ағымдағы бақылау – 

дҽстҥрлімҽселелердішешугеқолданылады. Қажетті 

қҧжаттар мен оқушылардың жеке іс қағаздарының 

жҥргізілу барысы.   

Тақырыптық бақылау– нақты пҽндерді оқытуда 

туындаған мҽселелер бойынша шешім шығару қажет 

болған жағдайда қолданылады.   

Фронтальды бақылау– ҧзақ мерзімді жҽне жете зерттеуді 

қажет еткенде қолданылады. Фронтальды бақылауда 
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салыстырмалы талдау жасалатынын ескеру қажет. Ал, ол 

ҥшін ҥлкен таңдауқажет.  

  Дербес (персональды) бақылау–мҧғалім ҿз міндетін 

кҽсіби тҧрғыда жҥзеге асыра алмаған жағдайда немесе 

жанжал, дау-дамай туындағанда қолданылады.  

Қорытынды бақылау – педагог, сынып жҽне 

бірлестік жҧмысының тҥрлі аспектілері бойынша 

туындаған мҽселелер терең зерделенген жағдайда 

қолданылады.Қорытынды бақылаудың нҽтижесі 

педагогті кҿтермелеу, тҽжірибемен алмасу, мерзімді 

басылымдарда жарық кҿру болып табылады.    

Ӛзара бақылау – мектепішілік бақылау білім беру 

ҥдерісінде ҥлкен орын алады. Ҿзара бақылау ҽдістемелік 

бірлестік (кафедра) жҧмыстарында қолданыста болған 

жағдайда жақсы нҽтиже береді. Ҿзара бақылауды 

шығармашылық есеп дайындауда, байқауларда, 

мерекелік кештерде, педкеңесте педагогтерге ҧсынуға 

болады.    

Ӛзін-ӛзі бақылау– кҽсіби шеберлігі жоғары 

педагогтерді кҿтермелеу ҥшін қолданылады. Олар жас 

мамандардың тҽлімгері, мектепте, ауданда жҽне қалада 

ҽдістемелік бірлестік жетекшілері болып табылады.    

VIII. Мектепішілік бақылауға қатысушылардың 

қҧқығы мен міндеттері   

Тексерушіқұқылы: 

 Тексеру қорытындысы бойынша педагог 

қызметкерлерді кҿтермелеу туралы ҧсыныс 

жасауға; 

 Педагог жҧмысының тҽжірибесін болашақта басқа 

педагог қызметкерлермен алмасуға ҧсыныс 

жасауға; 

 Педагог қызметкерлеріне «ҿзін-ҿзі бақылау 

қҧқығын» беру туралы Педагогикалық кеңеске 

ҧсыныс жасауға; 

 Білім беру бҿлімдерімен келісе отырып, тексеру 

мерзімін ауыстыруға (бірақ, 10 кҥннен аспауы 

қажет).   

Тексеруші міндетті: 

 бақылау жҧмысын жҥргізу кезінде тексерілушімен 

ҽдепті тҥрде жҧмыс істеуге;   

 бақылау жҧмысының нҽтижесі ҥлкен талқыға 

тҥспес бҧрын, тексерілушіні бақылау жҧмысының 

нҽтижесімен таныстыруға;   

 қызметкердің жҧмысына сапалы  талдау жасауға;   

 қызметкердің жҧмысынан кемшіліктер анықталған 

жағдайда, жіберілген кемшіліктерді тҥзеткенге 

дейін оны қҧпия сақтауға;   

 тексеру қорытындысы бойынша дҽлелдеме 

базасын ҧсынуға.   

 

Тексерілуші құқылы: 

 мектепішілік бақылау кезеңінде тексерушімен 

ҽдепті жҽне ҽділдік қатынасты ҧстануға;  

 тексерудің қорытындысы жарияланғанға дейін, 

тексерудің кез-келген кезеңінде оның нҽтижесімен 

танысуға;   
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 ҿз жҧмысына сапалы талдау жасауға;   

 жҧмысынан кемшіліктер анықталған жағдайда, 

жіберілген кемшіліктерді тҥзеткенге дейін  оны 

қҧпия сақтауға;  

 МІБ қорытындысы бойынша ҽдістемелік кҿмек 

алуға;   

 Комиссия келісімімен дау туғызылған мҽселелерді 

шешуге. 

Тексерілуші міндетті: 

 Тексерушілерге қҧрметпен қарауға;   

 Қажетті ақпараттарды толық кҿлемде жҽне 

уақытында беруге;   

 МІБ кезінде анықталған кемшіліктерді жоюға.  

 

IX. МІБ қҧжаттары 

 Мектепішілік бақылау жоспары.   

 Анықтамалар, тексеру актілері. 

 Мектепішілік бақылау қорытындысы бойынша 

шешімдер (бҧйрықтар).   

 Комиссиямен келісілген материалдар (қажет 

болған жағдайда).   

Х. Дау туғызылған мәселелерді шешу 

Тексеруден ҿтіп жатқан жақ тексеруші шешімімен 

келіспеген жағдайда, білім беру бҿлімшесі ҿтінішінің 

жҽне бҧйрықтың негізінде ҥш адам қҧрамымен 

келісілген комиссия қҧрылады. Келісілген комиссия 

міндетіне дау туғызған мҽселені қарастыру жҽне тҽуелсіз 

шешім шығару кіреді.      

Келісілген комиссия жҧмысының қорытындысы 

аналитикалық анықтамамен жҽне хаттамамен 

рҽсімделеді. 

 

Мектепішілік бақылау мақсаты: 

Білім алушылардың динамикалық даму 

мониторингі негізінде                       оқу-тҽрбие ҥдерісін 

жетілдіру, жекелеген ерекшеліктерін, 

қызығушылықтарын, оқу мҥмкіншіліктерін жҽне ҽр 

оқушының денсаулығын ескере отырып олардың білім 

алу мҥмкіндіктерін жҥзеге асыру.   

 

Мектепішілік бақылау міндеттері: 

1. Оқу ҥдерісінің барлық қатысушыларының заңды 

қҧқықтары мен қызығушылықтарын барынша 

толығымен жҥзеге асыратын ашық білім беру 

ортасын ашу.    

2. Білім алушылардың функционалды 

сауаттылығының барлық тҥрлерін арттыруда 

барынша жоғары нҽтиже беретін жаңартылған 

білім беру мазмҧны бойынша пҽндерді оқытудың 

тиімді жолдарын анықтау жҽне жиынтықтау.  

3. Білім беру ҥдерісіне мектеп ҽлеуметі ҿкілдерін 

жҧмылдыра отырып, бақылаудың жаңашыл, 

заманауи тҥрлерін енгізу 

     Қорыта келгенде мектептегі барлық жҧмыстың 

тҥбегейлі нҽтижеге жетуінің мектепішілік бақылауда 

тҧрғанын байқаймыз.Мектепішілік бақылау 
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оқушылардың білімі мен тҽрбиелілігінің деңгей жҿнінде 

жҥйелі мҽлімет береді. Егер мектептің жҧмыс жоспары 

нақты, жҥйелі, мазмҧнды жасалса, мектепішілік бақылау 

орынды қойылса, тиімді нҽтижеге қол жеткізуге болады. 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1.Орта білім беру ҧйымдарында жаңартылған білім беру 

мазмҧны аясында  

мектепішілік бақылауды ҧйымдастыру бойынша ҧсыныс. 

Алматы қаласы, 2018 ж. 

2.Мҧғалімдерге арналған нҧсқаулық-2016ж. 
 

Применение инновационных технологий на уроках русского 

языка и литературы в условиях современной 

общеобразовательной школы 

 

                                                         

Бажаева Толқын Мейремхановна 

ШҚО Жарма ауданы Жаңаҿзен ауылы 

 «К.Шакенов атындағы орта мектебі» КММ 

 

 

Тезисный план : 

1.Основные задачи современного образования 

2.Инновационная технология, цели и подходы 

3.Основные черты метода «в новое» 

4. Приемы  при использовании инновационных технологий 

в обучении 

русскому языку и литературе 

5.Перспективные методические  стратегии для развития 

креативных 

способностей 

6. Успешность инновационной  педагогической технологии 

 

 

 

Накопление учеником определѐнной суммы знаний, 

умений, навыков но и что немаловажно, подготовка школьника 

как самостоятельного субъекта образовательной деятельности 

является основной целью обучения  на сегодняшний день в РК.  И 

следует отметить,  что в основе современного образования лежит 

активность и учителя, и, что не менее важно, ученика, чего в 

традиционной постсоветской школе не требовалось.  Именно этой 

цели подчиняются основные задачи современного образования  - 

воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, 

совершенствоваться самостоятельно.  

В современном (―информационном‖) обществе одним из 

быстро развивающихся методик и вызывающий огромный интерес 

со стороны учащихся является применение  инновационного 

подхода  к обучению. 

 И действительно,  в рамках данной технологии ученик 

действительно становится активным субъектом учебного 

процесса, самостоятельно владеющим знаниями и решающим 

познавательные задачи, те социализация становится 

быстродоступным.   Так как, цель таких методик — активизация, 

оптимизация  и интенсификация  процесса  познания. 

Инновационное обучение  предполагает обязательное включение 

учащихся в деятельность, коллективные формы работы, обмен 

мнениями, и творческого  роста с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей каждого ученика. 

И в то же время, инновационные технологии позволяют 

реализовать одну из основных целей обучения русскому языку и 
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литературе - дать возможность перейти от изучения предмета как 

системно-структурного образования к изучению его как средства 

общения и мышления, а учебно-познавательную деятельность 

перевести на продуктивно-творческий уровень, на уровень 

намного выше обучения по старинке. 

И на сегодняшний день    в связи с развитием современных 

образовательных технологий в учебный процесс стали широко 

внедряться аудио- и видеозаписи, компьютерные программы, 

дистанционное обучение, онлайн обучения с помощью различных 

гаджетов современности, с применением инновационных 

технологии.  

 Информационные технологии обогащают учебный процесс 

во многих областях знания, в самых различных условиях обучения 

и на всех его уровнях.  И это  в полной мере это относится к 

преподаванию русского языка  особенно  где непосредственный 

контакт с изучаемым языком ограничен. 

И именно  инновационный подход к обучению позволяет 

так организовать учебный процесс, что ребѐнку урок и в радость, и 

приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру, и 

именно  такое обучение  он  воспринимет осознанно.  И, может 

быть, именно при таком подходе, как говорил Цицерон, «зажгутся 

глаза слушающего о глаза говорящего». 

Если сейчас раскрыть  само определение «инновация» в точном 

переводе это слово  с латинского языка обозначает не «новое», а 

«в новое»,  и ни как понятие  «новшество», «новизна», как мы 

привыкли ранее истолковывать.    Именно эту смысловую 

нагрузку вложил в термин «инновационное» в конце прошлого 

века Дж. Боткин. Он и наметил основные черты «дидактического 

портрета» этого метода, направленного на развитие способности 

ученика к самосовершенствованию, самостоятельному поиску 

решений, к совместной деятельности в новой ситуации, т е 

функционально грамотного выпускника в конечном итоге. 

Ведь  актуальность инновационного обучения в  

следующем: 

- соответствие концепции гуманизации образования; 

- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе 

преподавания; 

- использование личностно -ориентированного обучения; 

- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика; 

- соответствие социокультурной потребности современного 

общества  

- самостоятельной творческой деятельности. 

 И в основе инновационного обучения лежат  технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- развитие критического мышления; 

- дифференцированный подход к обучению; 

- создание ситуации успеха на уроке . 

Так же  основными принципами инновационного обучения 

являются: 

- креативность (ориентация на творчество) ; 

- усвоение знаний в системе; 

- нетрадиционные формы уроков; 

- использование наглядности. 

Теперь  хочу перейти  к практике от общих методических 

принципов инновационного обучения к методам обучения. 

Благодаря своему многолетнему стажу учителя словесника,  

могу сказать, при использовании инновационных технологий в 

обучении русскому языку и литературе мною  успешно 

применяются следующие приемы: 

- ассоциативный ряд; 

- опорный конспект; 

- ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного 

чтения и размышления) ; 

- мозговая атака; 
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- групповая дискуссия; 

- чтение с остановками и Вопросы Блума; 

- кластеры; 

- синквейн; 

- «Продвинутая лекция» ; 

- эссе; 

- ключевые термины; 

- перепутанные логические цепочки; n 

- дидактическая игра; 

- лингвистические карты; 

- лингвистическая аллюзия (намек) ; 

- исследование текста; 

- работа с тестами; 

- нетрадиционные формы домашнего задания. 

Хотелось бы остановиться на   одном только приеме,  

используемых в технологии развития критического мышления. 

Ведь  критическое мышление – это точка опоры для 

мышления человека, это естественный способ взаимодействия с 

идеями и информацией, те  платформа творческого роста .  Часто 

на уроках  стоим перед проблемой выбора, выбора информации, 

направлении.  И очень важно,  умение не только овладеть 

информацией, но и критически ее оценить, осмыслить, и уметь 

грамотно применить. Встречаясь с новой информацией, 

обучающиеся должны уметь рассматривать ее вдумчиво, 

критически, оценивать новые идеи с различных точек зрения, 

делая выводы относительно точности и ценности данной 

информации, и именно делать это осознанно. 

       Как известно, методика развития критического мышления 

включает три  стадии:  «Вызов – Осмысление – Рефлексия». 

Первая  стадия позволяет: 

- актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по 

данной теме или проблеме; 

- вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать 

ученика к учебной деятельности; 

- сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить 

ответы; 

- побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 

Вторая стадия – осмысление  позволяет ученику: 

- получить новую информацию; 

- осмыслить ее; 

- соотнести с уже имеющимися знаниями; 

- искать ответы на вопросы, поставленные в первой части. 

И  третья стадия – рефлексия. Здесь: 

- целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

- присвоение нового знания, новой информации учеником; 

- формирование у каждого из учащихся собственного отношения к 

изучаемому материалу. 

       На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая 

переработка, интерпретация изученной информации. Работа 

ведется индивидуально, в парах или группах. 

       Прием «Чтение с остановками» я считаю эффективным. 

Такой  прием требует основательной  подготовительной работы: 

1. Я , как учитель, выбираю  текст для чтения. 

      И при отборе  текста являеются ключевыми следующие 

критерии: 

- текст должен быть неизвестным для учащихся; 

- динамичным, сюжет должен быть событийным; 

- развязка должна быть неожижанной и финал проблемным. 

2. Текст заранее делю  на смысловые части.  В самом тексте  

отмечаю, где следует прервать чтение, сделать остановку. 

3. Заранее продумываю  вопросы и задания к тексту, 

направленные на развитие у учащихся различных мыслительных 

навыков. 

      Даю  инструкцию и организовываю  процесс чтения с 

остановками, внимательно следя за соблюдением правил работы с 
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текстом. (Этот прием может использоваться не только при 

самостоятельном чтении, но и при восприятии текста «на слух») 

     Этот прием очень эффективен  при подготовке учащихся к 

написанию сочинения-рассуждения, т.к. эта работа предполагает 

не только тщательный анализ текста, но и умение «идти» вслед за 

автором, «видеть», как он создает текст, что хочет «сказать» 

читателю на данном этапе, и обязательно работа дает 

положительный результат. 

      Так же  на уроке  применяю  перспективные методические  

стратегии для развития креативных способностей учащихся: 

кластеры, инсерт (при самостоятельном изучении теоретического 

материала), заполнение таблиц, двучастный дневник, чтение с 

остановками, совместный поиск, перекрѐстную дискуссию, 

круглый стол; применять элементы ТРИЗ (технологии решения 

изобретательских задач): «Удивляй!» (при знакомстве с 

биографией   писателя), «Лови ошибку!»; классическое 

лекционное обучение, обучение с помощью  

аудиовизуальных   технических  средств,  тесты,  метод  проектов.  

     Для развития интереса к русскому языку и литературе следует 

включать в урок исторические, этимологические справки, которые 

могут заинтересовать детей, проводить игровые формы работы: 

«Составь слово», 

«Третий    лишний», «Переводчик»,  «Эрудит»,  «Собери  послови

цу»,  «Шеренга»,    «Перевѐртыш», «Паутина слов» и др., 

использовать творческие эксперименты, метод проектов, 

нестандартные уроки, конкурсы, олимпиады. 

     Использование таких  технологии приемов : 

повысит и углубит интерес детей;    

разовьет     творческие     способности    учащихся путем 

формирования компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности  приобщение к чтению, развитие  

любознательности,     расширение     кругозора),    критического 

мышления;    

поможет  школьникам  приобрести  навыки  работы  с   большим 

объемом информации, исследовательские умения (видеть 

проблему и наметить пути ее решения), коммуникативные умения 

(работа в группах). 

    Подводя итог  вышесказанного,   изучение русского языка как 

условия формирования учебной мотивации и усвоения знаний 

одновременно с общеучебными, общеязыковыми, речевыми, 

правописными и инновационными умениями, позволяет 

заключить, что такая организация учебно-познавательного 

процесса меняет не только стиль общения, тип мышления и 

методику обучения; меняется отношение подростков к предмету 

"русский язык" и русскому языку, и меняются они сами: растет 

положительная мотивация, самостоятельность в 

речемыслительной деятельности, укрепляются познавательные 

интересы, что проявляется в желании и умении учиться и 

положительно сказывается на важных качествах личности - 

наблюдательности, самооценке, саморегуляции. 

И в конце концов, успешность любой педагогической 

технологии зависит от личности учителя и психологически 

грамотной направленности его педагогической деятельности. 

Использованная литература 

1. Баев Л. Э. Создание развивающей среды на уроках русского 

языка и литературы в национальной школе    «ИДР», 2019 

2. Инновационные технологии на уроках русского языка и 

литературы: Биробиджан: ОблИПКПР, 2010 

3.Практика образования. №№ 1, 2, 3 2018г. 

4. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // 

Школьные технологии. 2004. № 5. 



336 
 

 

Заманауи білім беру практикасында қазақ тілі менәдебиеті 

сабақтарында инновациялық технологияларды  қолдану 

 

Арыстанова Эльмира Мергалиевна 

Ақтӛбе қаласы, Қарғалы ауданы, 

М.Арын ат. Қарғалы қазақ орта мектебі КММ 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі 

 

      Қазіргі орта білім беру мазмҧнын жаңарту 

шеңберінде білім беру ҥдерісінің қҧрылымы мен 

мазмҧны елеулі ҿзгерістер енгізілуде. Жаһандану 

заманында жас ҧрпақтың жаңаша ойлау қабілеті мен 

белсенділігін арттыру, білімге деген қҧштарлығын ояту, 

ҿмірде оны қолдана білуге бағытау. Жаңартылған білім 

беру бағдарламасы — заман талабына сай келешек 

ҧрпақтың сҧранысын қанағаттандыратын тың 

бағдарлама.  Ҽр ғасырдың, ҽр жылдың, айдың ҿз 

«заманауи» жаңалығы болатыны белгілі. Заманауи білім 

дегенге тоқталатын болсақ оқушыны ҿз пҽніңнен ғана 

оқытып қоймай, ҿмірде қадамын нық басуға, қоғамнан ҿз 

орнын адаспай табуға, Абай атамыз айтқандай 

«Дҥниедегі кетікке кірпіш болып қалана білуге» 

ҥйрету.Ҥш тілді толық меңгеруге баулу. Қазіргі таңда 

қазақ тілі – мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс 

тілі жҽне ағылшын тілі – ҽлемдік кеңістікті тану тілі 

болып табылады. Мҧғалімге берілген жаңа талап: 

оқытуда жаңа идеяларды ҽр сабақта жан-жақты 

қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, 

жҥйелі тҥрде қолдану. Білім берудің мазмҧны жаңарып, 

жаңаша кҿзқарас пайда болды. Осыған байланысты 

ҧстаздар алдында оқытудың ҽдіс-тҽсілдерін ҥнемі 

жаңартып отыру жҽне технологияларды меңгеру, оны 

тиімді қолдана білу міндеті тҧр.  

        Қазақ тілі мен ҽдебиет сабақтарындағы пҽндерді 

кіріктіріп оқыту мақсаты- оқушыларды 

шығармашылықпен жҧмыс істеуге жҽне сын тҧғысынан 

ойлауға дағдыландыру. Оқушылар ҽңгіме, поэзия, 

сондай-ақ ғылыми жҽне бҧқааралық ақпараттар 

қҧралдарының материалдарын сын тҧрғысынан оқи 

отырып, ҿз тҥсініктерін дамытады. Тҿрт дағдыға 

бағытталған тапсырмаларды дайындап, оқушылармен 

жҧмыс жҥргізу шығармашылықтарын шыңдап, 

ізденістері мен пҽнге деген қызығушылығын арттырады. 

Ауызша тілдесімді тҥсіне білуге, сҧрақ қоюға, ҽр тҥрлі 

мҽтіннің стилін анықтауға жол ашады. 

8 кластың қазақ ҽдебиеті оқулығында  «Тҽуелсіздікті 

аңсаған тарландар» тарауында оқушының тарихта орын 

алған Ҧлы тҧлғалармен таныса отырып, ҿздерін жеке 

тҧлға етіп қалыптастыруда мҥмкіндік беретінін тҥсінді. 

Тарихымен таныса отырып қазақ  ҽдебиетінде қандай 

орын алатындығын жан- жақты тҥсінді. Олар ҿзгерткен 

қоғамның аңсаған армандары жҥзеге асқан тҽуелсіз 

қоғамның жеке бір мҥшесі екенін, ол оны қоршаған 

адамдардан тҧратынын, олардың ҽр қайсысының 

ҿздеріне керекті қағидалары барын, қажеттісін алу 
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керексізін алып тастайтын, дамуынада ҿз ҥлесін қосатын 

тҧлға. Сол себепті, мҧғалім оған дҧрыс бағыт беруге 

тиісті. Оның ҽрбір мҥшесі ҿзінің таланты мен 

дарындылығымен жетілуі тиіс. Онда біз жеке 

адамдардың ҿмір салтының рухани жан-жақты дамуына 

жете кҿңіл бҿлуіміз керек. Себебі, бҥгінгі жас ҧрпақтың 

кҿзқарасы материалдық жҽне рухани қҧндылықтарды 

ажырата білетін тҧлғалар.  Адамдар толыққанды ҿмір 

сҥріп, тіршілік жасау ҥшін оларға материалдық жҽне 

рухани байлық керек емес. Сондықтан да, ҽр оқушы 

ҿзінің қабілетіне , біліміне, талғамына қарай ҽртҥрлі 

салада қолҿнерде, суретте, ҽдебиетте, спортта, техникада 

ҿз жетістіктерін кҿрсетеді. Дарындылық пен талантты 

ашу, жан-жақты дамуына ҧстаздың шығармашылық 

еңбегін талап етеді. Сондықтанда, ҽрбір ҧстаздың басты 

міндеті ҽрбір жеке оқушының- рухани мҽдениеті бай, 

дҥниетанымы терең, ҿмірге қҿзқарасы қазіргі заманға сай 

оқушы тҽрбиелеу. Осы міндеттерді жҥзеге асыру ҥшін 

мҧғалім ҿзі сабақтарында білім алушылардың 

зияткерлігіне қарай тапсырмалар береді. Кіріктірілген 

сабақтың осы сҽттегі орны ерекше оқушыға шығарма 

туралы, ішінде берілген кҿркемдеуіш қҧралдарды тез 

ҧғуына ҽсер етеді. Оқушыға қойылған мҽселені ҿзі 

ізденіп шешу жолдарын табу сҽтте зерттеулік жҧмыстар 

жҥргізу арқылы дҽлелдерін келтіріп танымдық 

белсенділіктер мен шығармашылық ойлауларын 

дамытады, оларды ҿмірде пайдалануына себеп болады. 

Оқытуды жаңаша ҧйымдастыруда мына міндеттерді 

қамтуы тиіс: оқушыларды оқу ҥрдісін басқаруға 

қатыстыру; ҧжымдық іс-ҽрекетті ортақ қарым-қатынас 

қҧралы ету; деңгейіне қарап саралап, ерекшелігіне қарап 

даралап оқыту. 

     Білім беру жҥйесіндегі инновациялық 

технологияларына дамыта оқыту, модульдік оқыту, сын 

тҧрғысынан ойлауды дамыту; бағдарламасы, деңгейлеп 

оқыту, жобалау технологиясы, сын тҧрғысынан ойлау 

технологиясы, саралап, даралап оқыту технологиясы 

жатады. Соңғы жылдары ең жиі қолданатын 

технологиялар – бҧл жобалау технологиясы, саралап, 

даралап оқыту жҽне сын тҧрғысынан ойлау 

технологиялары. 

       Жобалау технологиясын қолданудағы негізгі мақсат 

– оқушылардың  қызығушылық ынтасын дамыту, ҿз 

бетімен жҧмыстарын жҥргізу арқылы білімдерін 

жетілдіру, ақпараттық бағдарлау біліктілігін 

қалыптастыру жҽне сыни тҧрғыдан ойлау қабілетін 

арттыру арқылы оқушыны болашақта ҽр тҥрлі 

жағдаяттарда, ҽр тҥрлі қоғамдық ортада ҿзін ҿзі кҿрсете 

білуге бейімдеу. Қазақ тілі пҽні бойынша берілетін тҥрлі 

жобаларды қазақ тілінде орындау барысында оқушы 

«білім іздеудің ҿзіндік сҥрлеуін» қалыптастырады жҽне 

ол сҥрлеу оқушының ҿмір бойғы білім алуы дағдыларын 

дамытады. Бҧл технологияның артықшылығы–жоба 

жҧмысын орындау арқылы оқушы ҿздігінен шешім 

жасауға ҥйренеді, жобаның орындау логикасын 
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анықтайды. Оқушының білім деңгейін дамытуға 

кҿмектеседі, себебі ол ҿз бетінше ҽрекетке тҥсіп, 

ізденеді, тақырыпты ҿзі таңдауына мҥмкіндік алады. 

       Саралап даралап оқыту-жаңартылған мазмҧн 

жағдайында оқытуды саралаудың маңыздылығы артуда. 

Ішкі саралау кезінде оқушылар топқа бҿлінбейді, оқу 

ҥрдісінде мҧғалімдер оқушылардың ерекшеліктерін 

ескере отырып, педагогикалық қолдау кҿрсетеді. Сыртқы 

саралау барысында белгілі бір мақсатқа сай тҥзету, 

жетілдіру, педагогикалық қолдау кҿрсету шаралары, 

оның ішінде дарынды балалармен жҧмыс, қосымша 

шығармашылық тапсырмалар арқылы дамыту, 

мамандықты игеру немесе жоғары оқу орындарына 

дайындық жҧмыстары жҥзеге асырылады.  

Саралаудың алты тҥрі: 1.Мақсат бойынша саралау 

сабақты жоспарлаудан бастау алып, оқушылардың 

кҿпшілігі, басым бҿлігі, кейбір оқушылар ҥшін қол 

жетімді тапсырмаларды орындауға бағытталады.                                                    

2. Ресурс немесе мҽтін бойынша саралау тҥрі ілгері 

деңгейдегі, мазмҧны терең ресурстармен жҧмыс 

жҥргізуге бейім балаларға арналады. Оқушылар бҽріне 

ортақ бір сҧраққа жауап бергенімен, кҥрделілік деңгейі 

ҽртҥрлі ресурстарға сҥйене отырып, ҿз жауаптарын 

негіздей алады. Оқушының жҧмыс жасау деңгейіне 

байланысты мҧғалімдер ҧсынылатын ресурстарды 

біртекті етпей, оқушыларға тҥрлі ақпаратты қол жетімді 

ету шараларын ойластыруы қажет.                                                                                                                   

3.Тапсырма бойынша саралау (деңгейлік тапсырмалар) 

тҥрі негізгі мазмҧнды қамтитын тҥрлі тапсырмалар 

ойластыруды кҿздейді. Оқушыларға тҥрлі таратпа 

материалдарын, кеспе қағаздар мен жаттығулар ҧсынуға 

болады. 4.Диалог негізінде саралау-кез-келген білім 

алушы ҥшін маңызды ресурс – қағаз емес, электронды 

қҧрал емес, адами ресурс. Диалог негізінде саралау 

барысында мҧғалім мен оқушы арасындағы сҧхбатқа мҽн 

беріледі. Диалог арқылы саралаудың тҥрлі аспектілері 

бар. Сҿздік қор жҽне қолданылатын тілдің мҥмкіндіктері 

мен кҥрделілігі ҽр оқушының қабылдау деңгейіне сай 

бейімделеді. Қабілеті тҿмен оқушы ақпаратты 

қарапайым тілмен тҥсіндіруді қажет етеді, деңгейі 

жоғары оқушы мазмҧны кҥрделі диалогты талап етеді. 

Барлық оқушыға диалог аясында сындарлы кері 

байланыс берілуі қажет.                  5.Оқушыға жеке 

қолдау кҿрсету арқылы саралау тҥрі жоғарыда аталған 

диалог арқылы саралаумен байланысты, себебі кейбір 

оқушылар белгіленген мақсатқа қол жеткізуі ҥшін 

арнайы кҿмекті қажетсінеді. Кҿмек ауқымы мен деңгейі 

де оқушы қажеттілігіне сай сараланған болуы тиіс. Бҧл 

қолдау мҧғалім немесе басқа да ҥлкендер тарапынан 

кҿрсетілуі мҥмкін. Оқушы қолдауды басқа оқушыдан, 

компьютерден немесе ақпараттық технологиялар арқылы 

алуы мҥмкін. Қабілетті оқушыға жеке оқыту 

бағдарламасы бойынша қолдау кҿрсетуге болады. 

Қабілетіне, деңгейіне қарамастан ҽр оқушы қолдауға 

лайықты, сабақ жоспарын мҧқият ойластырған мҧғалім 
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ғана педагогикалық қолдауды сараланған нҧсқада ҧсына 

алады.                                             6.Қарым-қатынас 

формалары бойынша саралау (топтық жҧмыс) 

Ынтымақтастық оқыту – саралаудың тиімді тҽсілі болып 

табылады. Шағын топтарда қабілеті орта оқушы ҿзінің 

қҧрбысынан кҿмек алуға мҥмкіндігі бар, ал қабілетті 

оқушылар ҿз ойы мен идеясын жҥзеге асыру арқылы топ 

жҧмысына ҥлесін қоса алады.                                                                                                                            

Жаңаша оқыту технологиялардың бірі — «Оқу мен жазу 

арқылы сын тҧрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы 

— технологиялардың ішіндегі шоқтығы биік, ерекшелігі 

мол, қҧнды технология. Сын тҧрғысынан ойлау— бҧл 

ақпарат пен ойдың бірігіп алудың шынайы тҽсілі. 

Ақпаратты алу ғана емес, сонымен қатар алған 

ақпаратты сыни тҧрғыдан бағалап, ой елегінен ҿткізу 

арқылы қолдану. Бҧл қиын тапсырманың шешімін табу 

ҥшін жасалатын дҧрыс шешім. Сол шешімге сенудің 

бірден бір жолы. Оқушының дҧрыс ойлануына 

жасалатын ой моделі жҽне ой ҽрекетінің қызметі, 

шығармашылық ойлауын дамытатын ең маңызды бағыт. 

Сын тҧрғысынан ойлаудың 5 қыры бар: ҿз бетімен 

ойлау; ойын қорыту; 

проблемалық жҽне сол ойын бағалай білуі; ойын 

дҽлелдеуі; сын тҧрғысынан ойлаудың ҿзі ҽлеуметтік 

ойлау болып табылады (ҿмірмен байланысты). 

     Сыни ойлаушы: Ҿз ойын қалыптастыра біледі; 

Ҽртҥрлі ойлармен санасып, ҿз ойын дҽлелдеуге 

тырысады; Тақырып бойынша мҽселені шеше біледі; 

Дҽлелді пікірталас қҧра алады; Бірлескен жҧмыстан 

тҥбегейлі шешім шығаруды толықтай қҧптайды; 

Кезкелген сҧрақтың шешімін табу ҥшін адамның 

қабылдауының ҿзі кҿптеген факторлардың ҽсерінен 

болатынына тҥсінеді жҽне бағалай біледі. 

      Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мҽні, баланың 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы 

ҿзінің мектеп қабырғасында алған білімін ҿмірінде 

пайдалана білуі керек. Сол ҥшін де бҧл бағдарламаның 

негізі «Ҿмірмен байланыс» ҧғымына қҧрылған. 

Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда ҿмірдің барлық 

салаларында табысты болу ҥшін, қажетті дағдыларды 

дарыту ҥшін, мҧғалімдер тынымсыз еңбектену 

керек.Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік міндеттелді. Ҧлы 

ағартушы Ахмет Байтҧрсыновтың «Ҧстаз ҥздіксіз 

ізденгенде ғана, шҽкірт жанына нҧр қҧя алады», – деген 

сҿзі ізденімпаз, жаңаша ҧстаздарға арналғандай, ендеше 

біздің мақсатымыз-оқушы бойындағы қабілетті 

жетілдіріп, болашаққа жетелеу. 
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«Оқу мен оқытудағы – жаңашыл-инновациялық идея 

тудырушылар» 
 

Алтаева Кульпан Алтаевна 

Алматы  қаласы, Бостандық ауданы 

Ҽл-Фараби атындағы №145 ЖББМ 

бастауыш сынып мҧғалімі 

 

     «Егер бір жылдығыңды ойласаң егін ек.  Жҥз 

жылдығыңды ойласаң ағаш ек, ал мың жылдығыңды 

ойласаң адам тҽрбиелеп, білім бер», - деген халық 

мақалы қазіргі білім саласындағы жаңашылдықтың 

негізгі тҥйінді талаптарының бірі десек те болар еді. 

Қазіргі таңда ҽр ҧстаздың  кҿз алдында қызыққа толы 

кҥндері, қиындығы  кҿп ҽрбір шақтары, ҽр оқушысы 

жарқыраған жҧлдызындай, мектебі жҧмақ мекені 

іспеттес, кҿз майын тауысып тексерген мыңдаған, тіпті 

миллиондаған дҽптер парақтары  жыл санап фильм 

кадрлары сияқты сағат сайын, минут сайын  сақталып 

тҧрары сҿзсіз. Бҧл дегеніңіз, кҥнделікті кҥні кездейсоқ 

жайттарға  толы, ал оның жауабы тҥрліше  болатын, оған 

ҿзін ҽскери адамша дайындықта ҧстайтын, ренжіп тҧрып 

– балаша кҥлетін, ішінен жылап тҧрса да, оқушыларымен  

қуана білетін, отбасымен тойлайтын мерекеден гҿрі, ата-

аналар жиналысын ҿткізетін, қалтасындағы соңғы 

тиынын  тҥрлі-тҥсті қағазға жҧмсап, сынып кабинетін 

безендіретін, туған баласының білімінен,  алдыңдағы 25 

баланың білімін сағат сайын сусындатуды ойлаған нағыз 

ҧстаз ғана лайық. 

     Кҥнделікті ҿмірімізде біз кҿптеген қиындықтарға тап 

боламыз.  Тіпті, бастамай жатып,  қиыншылықтарды алға 

тартып «қара жҽшікке» кездесіп, не істерімізді білмей 

тосылып қалып жатамыз. Сол кездері ҿз «іс-ҽрекетіңізді 

зерттеңіз», «сындарлық теориясын» пайдаланып 

«синхронды емес оқытудың» негізгі философиясын 

тҥсіну арқылы  оқу реттерін таңдауға еркіндік алыңыз. 

Ҿзіңіздің ҧстанымыңызда берік тҧрыңыз, 

табандылығыңызбен, кҥш-қайратыңыз, алға қойған 

мақсатқа қайтсемде жетем деген оймен  болашақ 

«Мҽңгілік елге» «талант» тҽрбиелеуге тырысыңыз. 

Кедергілер  мен сҽтсіздіктер сіз ойнап жатқан ойынның 

бір бҿлігі деп санаңыз.  Егерде проблемалар болмаса, 

ісіңіздің маңызды болмағаны, яғни одан ҥлкен 

мҥмкіндіктер кҥтудің қажеті жоқ.  Маңызды 

мҥмкіндіктер, сҽйкесінше ірі кедергілерге алып келеді. 
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Сондықтан да, сынаққа дайын болыңыз! Ҧстаздық жолға 

хамелеон секілді бейімделіңіз! Мҥмкіндік туа қалған 

жағдайда, міндетті тҥрде оны қолданыңыз, зерттеңіз, 

рефлексияны пайдалану арқылы мҧқият ойланыңыз. Ол 

ҥшін ҽр сабағыңызда қызыққа толы ойын тҥрлерін 

ҧйымдастырыңыз.  

 

 
Сабақтың қызықты сәттерінен кӛріністер 

 

    Ал, бҧл кезде  ҽрдайым «Нені? Қалай?» ҥйретем 

десеңіз дҧрыс болар.  Сол шақта «Білгеніңізден, 

білмегеніңіз кҿп» екеніне «Сократтық ҽдіс» арқылы кҿз 

жеткізесіз. Білім алушыңызды ең бірінші ҽлеуметтенуді, 

«бірлесе оқуды», «сын тҧрғысынан ойлау» туралы 

алғашқы тҥсініктерін қалыптастыра отырып 

«дивергентті ойлауға» жетелеңіз. Дҽстҥрлі 

сабақтарыңызда «конвергентті ойлап» тосылып 

қалсаңыз, енді дарынды балаларыңызды  «ЖАДА» 

арқылы емес «креативті ойлау» арқылы жетілуіне жол 

ашқаныңыз дҧрыс шығар. 

Шҽкірттеріңіз болашақтағы орталарын  дҧрыс таңдай 

білсін, ҿмір жолын салуда, дҧрыс шешім қабылдауда, оң 

ҽсер берсін  деп  жазушы, ғалым, зерттеуші, соғыс 

ардагерлерімен, оқулық авторларымен кездесулер 

ҧйымдастырып, мейірім-шапағатқа, ақыл мен парасатқа, 

еңбекқорлыққа, небір тамаша қасиеттерді бойларына 

сіңіруіне жетелеңіз. Газет, журналдармен, кітаппен 

достық орнатсын, еліміздегі негізгі жаңалықтардың 

ортасында болуларына жағдай жасаңыз.  
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«Балдырған» бізде қонақта 

 

     Мектептің ҥштік одақтың қарым қатынасын тҥзеу, 

балаға уақыт бҿлу, ҿзіміздің қазақи тҽрбие беру, баланың 

ҽр жетістігін бірге кҿру, ҽке болып, анасы ретінде қуана 

білулеріне де кҿз қырыңды салу, бҧл да сынып 

жетекшісінің жҧмысы, мҧғалімнің кҿтерер жҥгі.  

 

 
«Балдырған» журналының авторларымен «Қарекет» 

бағдарламасында қонақта 

 

    Сол себепті «Біздің сайыс», «Ҽке мен бала оқулары», 

«Ҽкем мектепте қонақта», «Менің ҽкем мықты», «Сен, 

білесің бе, ҽке?»  т.б. тақырыптағы баланың ҽкесін 

мақтан тҧтатындай, ҽкенің отбасындағы тізгінін ҿз 

қолдарына ҧстату, ҽрдайым баласымен ҽңгіме дҥкен 

қҧру, болашаққа жоспар қҧруын, баланың ойымен санасу 

арқылы оның жауапкершілікпен ержетуіне ҥлес 

қосулары да назардан тыс қалмау қажет. Отбасындағы ҧл  

тҽрбиесіне  байланысты дана қазақ "Бір ҽкенің тҽрбиесін 

жҥз мектеп те бере алмайды" деп бекер айтпаған болар.  
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Ата-аналармен бірге  «Ертегілер еліне саяхат» 

қойылымынан кӛріністер 

 

      Сіз қҧраған жоспар білім мен тҽрбиенің мақсат пен 

қҧндылықтардың ҥйлесімділігін кҿрсете ме? Қҧндылық 

адам ҥшін ғасырлар бойы қалыптасқан мҽдени мҧралар, 

жылдап жиналған ҿмірлік тҽжірибе, адамдардың іс-

ҽрекетіндегі жамандық пен жақсылықтың ара жігін білуі, 

мҽдениет сынды маңызды қағидаттар. Білім беру 

жҥйесінің мақсаттарының бірінде белгіленгендей 

«Ҧлттық қҧндылықтарды ҧлықтау-бабалар аманатын 

сақтау». Ендеше, мақсат пен қҧндылықтың ҥйлесімділігі 

осы емес пе. Тек оны келесі ҧрпаққа жеткізушіні білім 

нҽрімен сусындату қажет. Қазіргі таңда білім берудің ең 

тиімді жолдарының бірі, бірлескен оқу арқылы жету.    

       Ешқандай технология, ешбір ҽдіс-тҽсіл баланың 

білімді болуының негізі емес дер ем. Бҧл  оқу мен 

оқытуда алдыңызға қойған оқу мақсатының нҽтижесін 

кҿруге жетелейтін  оқушы ҥшін ойын, ал мҧғалім ҥшін 

кҥнделікті тамақ ішуге арналған қасық сияқты қҧралға 

айналған кезде ғана жемісін бермек. Алғашқыда  ол 

ойынды оқушыға таңдайтын да, сҧрыптап алатын да, 

жоспарлап беретін де мҧғалім. Мҧғалім ойынның 

бірнеше тҥрін кҿрсетуші болар, кейін оқушы ҿзіне 

ҧнайтынын таңдап алады. Мҧндағы жаңашылдық неде? 

Оқушы пікірін тыңдау, оның ойымен санасу, кҥтілетін 

нҽтижені мҧғалім ғана емес оқушының ҿзі де сезінуі, 

соңғы шешімді бірігіп қабылдауы, ертеңгі кҥнін 

топталып жоспарлауында. Сонда ғана  ҽр білім алушы 
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инновация – жаңа ҿзгерісті аңғарады, ҽрқайсысы бір-бір 

идеяны туындатушы болады. Жҽне де  кез-келген  

пҽндегі  оқушыға ҧсынатын тапсырма  таныс емес 

галактикадан алынбауы керек.  Оны алдын ала танып 

біліп, ҧстауға болатын, кҿзбен кҿретіндей болуы шарт.  

    Айналасын танып білмейтін оқушыға ҽлемді, жер 

шарын шарлатам деу қиынның қиыны-ау. Сол себепті 

танымдық қабілеттегі тапсырмаларды кҿбірек 

ҧйымдастырып, ҽр тақырыпты зерделеп ҿткізу міне 

қазіргі жаңартылған бағдарламаның мақсат-мҥддесін 

орындаудағы бастауыш сынып мҧғалімінің ең алғашқы 

орындау керек міндеттері. Сол кезде ғана ҧстаздың 

санасын билеп, елесін жаулап, ҽр пҽнге деген 

сҥйіспеншілігі артып, данышпан Абайдың: «Ҥш-ақ нҽрсе 

адамның қасиеті: жылы жҥрек, нҧрлы ақыл, ыстық 

қайрат» - деген ҥнінен жауап тапқандай болады. Міне 

сонда ғана кез-келген мамандықтардың ішіндегі жауhары 

болмақ. Мҧғалімнің негізгі қаруы жаңашылдықпен 

қҧрылған ойын сабақ болса,  ал инновация осы қаруды 

дҧрыс бағыттайтын  мергендері,  жаңалықты жасаушы, 

пайдаланушы, оны таратушы, қҧрастырушылары 

болашақ тҽрбиелеп отырған оқушылары болмақ.    

   Жаңалықты, жаңашылдықты, инновация мен ҽдіс-

тҽсілдерді алыстан іздеме, ол сенің мамандығыңды шын 

сҥйетін жан жҥрегіңде, ол сенің алдыңда отырған білім 

аламын деген  шҽкірттеріңде. Тек білім беруге, білім 

алуға деген жол ізде, ҽр сабағыңды  кҥнделікті  баламен 

ойнайтын ойын ретінде, қолыңдағы қҧрал тҥрін дҧрыс 

таңда,  қабылда, ҿз жҧмысыңды қиындатпа. Бҥгінгі 

мектептегі оқушы-ертеңгі бҽсекеге қабілетті маман. Ал, 

ата-ананың арманы сол зор тҧлғаны кҿру. Ҽр бала 

мектепке асыға келсе, сол біздің ҥлкен жетістігіміз.   

    Жҧмысыңызды   ынтымақтастық атмосферасын 

қалыптастыру барысында Авраам Маслоу 5 сатылы 

қажеттілік иерархиясына немесе  Карл Роджерстің 

«Мен» тҧжырымдамасындағы жеке тҧлғамен, оның 

тҽжірибесімен қарым-қатынас жасау сондай-ақ білім 

берудің қисын мен интуиция, зияткерлік пен сезімді 

қамтитыны туралы идеяларына сҥйенер боларсыз. Бҧл 

ҽлі болжам. Ал нҽтиже сіз қҧрастырғанның сабақтың 

суретінде. 
 

 

Заманауи білім берудегі кӛшбасшы мҧғалім мен 

жетекші мектеп жҧмысы 

 

 
АҚАШОВА ЭЛЕОНОРА СМАДИЯРҚЫЗЫ 

АҚТҾБЕ ОБЛЫСЫ ЫРҒЫЗ АУДАНЫ ҚҦТИКҾЛ АУЫЛЫ 

Т.ШОНАНҦЛЫ АТЫНДАҒЫ ЖББОМ 

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ҼДЕБИЕТІ ПҼНІНІҢ МҦҒАЛІМІ  

ПЕДАГОГ-ЗЕРТТЕУШІ 
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Қазіргі қоғамдағы мектеп пен мҧғалімнің ролі 

жаңартылған білім беру жҥйесіне кҿшудегі ең ҥлкен 

басты кҥш. Педагог кадрлардың жеке пікірі мен қатысуы 

маңызды екендігі ттуралы идеяға сҥйене отырып 

адамдарды біріктіру-сенімді қарым-қатынас қҧруға 

кҿмектеседі. Басында қарым-қатынас жеке кездесу, 

ҽңгімелесу жҽне білім алуға мҥмкіндік беретін жағдай 

жасау арқылы қалыптасады. Ауыл мектебі интернет 

желісі тартылған. Қазіргі таңда жҧмыс жасау мҥмкіндігі 

мол. Жетекші мектеп ретінде қҧрамына 7 мектеп енеді. 

Жҧмыс жасауға байланысты мектептер арасында 

тҽжірибе алмасу жҧмысы тоқтаған жоқ. Мектептер 

қашықтан жҧмыс жасап, «ZOOM» платформасымен, 

ватсап желісімен жҧмыс жасады. 

Осы орайда тиімді жҧмыс моделін қҧрудың 

тиімділігі неде? Тиімді жҧмыс моделі мектептер 

арасындағы серіктестікте байланыстың 

теңқҧқықтылығы, еркінділігі, ашықтылығы, жҧмыс 

жҥйесінің мақсаттылығына назар аударылады. Мақсатқа 

жету жолына алынған міндеттерді бірлесе талдай 

отырып, миссияны айқындап, проблеманы айқындау 

басты орында тҧрады. Қоғамдастық қҧруда мақсат пен 

бағыт, ынтымақтастықты дамыту жҽне кҽсіби 

қызығушылықты арттыру, қарым-қатынасқа негізделген 

іс шаралар, кҿшбасшылық мҽдениетаралық алмасу 

қоғамдастықтың негізгі жолдары.  

«Мектептің педагогикалық қоғамдастығы 

жҧмысын жоспарлау ҥдерісінде серіктес мектептер 

арасындағы ынтымақтастықты жетілдіру» мақсатында 

жоспар қҧрылып жҧмыс жасалды. Мектептер 

арасындағы байланысты нығайту, жетілдіру, ортақ 

мҽселелерді шешу, кҽсіби байланыс орнату, ҽріптестер 

арасында тҽжірибе алмасу міндеттері алынды. Мақсат 

пен міндетке жету жолында кҥтілетін нҽтиже кҽсіби 

қоғамдастық туралы білімдері, тҥсініктері кеңейеді, 

мектептер арасында кҽсіби байланыс орнайды, тҽжірибе 

алмасады, мектептер арасында, мҧғалімдердің арасында 

ынтымақтастық артты, жаңа стратегиялар, тың идеялар 

туындауына негіз болды. 

Бірлескен топтық жҧмыстарға бағытталған 

тренингтер ҿткізудің, бірлесе жҧмыс жасаудың 

тиімділігін, ортақтаса жҧмыс жасаса шешілмейтін тҥйін 

жоқ екендігінің дҽлелденді, ҿз жҧмысымыздың 

қортындысы нҽтижелі шықты.  Ҽрбір мектеп ҿз іштерін 

кҿшбасшы, жетекші мҧғалім сайлап,  педагогикалық  

қоғамдастығын  қҧрып, оған  ат  берді. Мектеп 

директорының бҧйрығы мен бекітілді. Сонымен  бірге  

жҧмыс  мақсатымыз, міндетіміз, кҥтілетін  нҽтижеміз  

анықталды. Серіктес мектеп мҧғалімдері, педагог 

кадрларынан тыс мейірбикелер мен кітапханашыларына 

арналған коучингтер ҿткізілді. Бҧл мектеп қҧрамында 

серіктес мектептердің жҧмысының бірізді, жоспарлы 

болуына ықпалын тигізді. Бір бірімізге кері байлансытар 

жібере отырып, ортақ ереже шығарылды. Нҽтижесінде 

жаңартылған білім бағдарламасы бойынша кейбір 
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жағдайларға, мҽселен топтық жҧмыстағы постер қорғау 

кейбіріне қиындық туғызса, кейбірін бағаның 

қойылмауы, жиынтық бағалау тапсырмаларына 

қиналатындықтарын жеткізді. Қашықтан оқыту кезіндегі 

қиындықты бірлесе еңсеруге мҥмкіндік алдық.  

Ата-аналарға хабарлама хат жіберу, кері байланыс 

жасау алға қарай жетеледі. Себебі балалар ҽртҥрлі, ерте 

тҧратын жылдам қозғалатын, кеш тҧратын жалқау, баяу 

қозғалатын балалар тб Бірақ, мҧғалім мен ата-ана 

бірлескенде жақсы жетістікке жетуге болатындығын 

тҥсіндім. 

 Ата-анаға ескерме хат: 

 Балаңыз сабаққа баратындай  уақытында 

оятыңыз!  

 Сабаққа бара жатқандай дайындаңыз! 

 Сабақ оқу ортасын қҧрыңыз 

 Кҥн тҽртібін қҧрғаныңыз дҧрыс 

 Жетістіктер баспалдағын жасаңыз (бір 

аптаға) 

 Бала тазалығын сақтау маңызды 

 Балаңыздан болмайтын биіктікті талап 

етпеңіз, оның ҿз мҥмкіндігі бар. 

 Сенім артыңыз 

 Жауапкершілік жҥктеңіз. 

 Тыныштық сақтаңыз 

 

Оқушы ҥшін маңызды!!! 

 Мҧғалімнің ҿзін-ҿзі ҧстауы, дауыс ырғағы 

 Сенімі 

 Киім кию ҽдебі 

 Сабақты тҥсіндіруі 

 Балаға деген сҥйіспеншілік 

 

Ескерме хат жасаудың басты қозғаушы кҥші 

болған екі ерекше қажеттіліктері бар оқушы болды. 

Сабақ барысында штаттық негізде білім алу кезінде 

ауызша сабаққа қатыстыру, айтылымы қиын оқушылар, 

қашықтан аудиозапись жіьеру арқылы ҿз мҥмкіндіктерін 

ашты. Мектеп психологы мен дефектологының зерттеуі 

нҽтижесінде ҿзіндегі стресті жоя білді. Аудандық, 

облыстық ―Абай оқуы‖ қашықтық байқауына қатысып, І, 

ІІІ орынды иеленді. Менің жҧмысқа қызығушылығымды 

арттырған осы оқушылардың белсенділіктері болды. 

Ата-аналарымен бірлесе жҧмыс жасап, сабаққа 

қатысуына толыққанды мҥмкіндік жасап, ықпалын 

танытты.  

Осы еежелерді ҧстана отырып, ҿз тҽжірибемде 

қолданып кейін, ҿзге мҧғалімдерге ҧсындым.  

 Ҽрбір қоғамдастықтың жетілуі тҧрақты даму 

деуге болады. Осы тҧрақты дамуды жҥргізу кез келген 

серіктес мектеп пен кҿшбасшы мектеп арасындағы 
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ынтымақтастықтан тҧрады. Бірлікте жасалған жҧмыстың 

нҽтижесі ынтымақты жетістіктен кҿрінеді.  
 

 

XXI ҒАСЫР БІЛІМІ МЕН ШЕБЕРЛІЛІГІНЕ ҚАРАЙ ЖОЛ 

Ашу ЖӘНЕ 

«МИҒА ШАБУЫЛ» ӘДІСІ 
 

 

Айткулова Асылзада Серикбаевна  

  Жамбыл облысы, Меркі ауданы  

Ҽмеди Хасенов атындағы №11 ЖББМ 

 

Тҥйіндеме  

Мақалада қазіргі заманауи білім беруде қолданылатын тиімді 

ҽдістердің бірі «миға шабуыл» жайлы кең кҿлемді мҽлімет 

беріледі. «Миға шабуыл» ҽдісінің тиімділіктері мен пайдалары 

талданады. XX ғасыр білімі мен шеберліліктерін қалыптастыруда 

«миға шабуыл» ҽдісінің пайдалары жайлы  мысалдар мен 

тапсырмалар арқылы тҥсіндіріледі.  

Тірек сҿз: «миға шабуыл», ҽдіс-тҽсіл, тапқырлық, сыни ойлау, 

топпен жҧмыс.   

XX ғасыр білімі мен шеберліліктері деп сипатталатын білім мен 

дағдыларды оқушыларға меңгерту- бҥгінгі кҥннің басты 

талаптарының бірі. Білім беру мен тҽрбие жҥйесі осы бағытқа 

қарай  ҿзгеру жолында жаңа ҽдіс – тҽсілдерді кҿптеп қолдануды 

ҧсынады. Тапқырлыққа ҥйретіп, жаңаша, ерекше ойлауды жҥзеге 

асыруда қолданылатын тиімді ҽдістің бірі – «миға шабуыл». 

«Миға шабуыл» ҽдісі алғаш 1938-39 жылдарында қолданылса да,   

ҽдебиеттерде «миға шабуыл» жайлы тек 15 жылдан кейін ғана 

жазыла бастады. 1953 жылында жарнама жасайтын фирманың 

басқарушысы Алекс Осборн «шындыққа айналған қиял кҥші» 

―Applied Imagination» деген кітабында басқа да тапқырлық, 

жаңаша ойлау  техникалары туралы жазған болатын,солардың 

ішінде «миға шабуыл» ҽдісі туралы да айтылады. «Миға шабуыл» 

белгілі ҧйымдастырылған ортада еркін тҥрде, бір мҽселенің 

бірнеше жауабы табылатындай шешім шығаруға бағытталған, 

мҽселе шешімінің немесе сҧрақтың жауабының бір ғана емес, 

бірнеше жолын іздейтін (шығармашылық ойлау) ҽдісі болып 

табылады.   

«Миға шабуыл» – іс жағдайында, білім беру саласында сабақтарды 

ҧйымдастыруда, отбасылық мҽселелерді шешуде, яғни  шешім 

қабылдануы керек жағдайлардың бҽрінде қолдануға болады. 

«Миға шабуыл» ҽдісінің мақсаты – арнайы қҧрылған топтағы 

адамдарды жаңа пікір ойлап табу ҥшін батылдандыру жҽне 

олардың ой-пікірлерінен пайдалану арқылы мҽселенің  ең тиімді 

шешімін табу.   

Дҽстҥрлі пікірлер айтылатын  жиналыс, отырыстарда пікір 

ҧсынысы жасалған дҽл сол уақытта талқыланады, қабылданады 

немесе қабылданбайды. Мҧндай жағдайда пікір айқан адам, пікірін 

қорғайды, ал қарсы тараптағылар мақҧлдауы немесе сынауы 

мҥмкін. Бҧндай жағдайда адам пікірін іштей жақсы, дҧрыс деп 

ҧйғарған болса ғана айтады, ал ҿз пікіріне сенімді болмаса, пікірді 

айтудан бас тарады. «Миға шабуыл» ҽдісі қолданылғанда шешімі 

табылуы керек мҽселе нақты анықталып, сҧрақтың немесе 

ҧсынылған мҽселе шешімін табу жолында пікірлер ортаға 

тасталатындай арнайы топ отырысы белгіленіп, пікір – талас 

ҧйымдастырылады. «Миға шабуыл» ҽдісінде ҧйымдастырылған 

топ мҥшелерінің жаңа пікірі ерекше пікірлер ойлап табу, 

туындаған мҽселелерді шешу, жаңалықтар енгізу ҥшін 

қолданылады. «Миға шабуыл» тобын ҧйымдастырудың 

қалыптасқан бір ғана жолы жоқ. Басқаша айтсақ, белгілі бір 

сҧраққа, туындаған мҽселеге жаңа, ерекше шешім ҧсынатындай 

пікір ойлап табу деген мағынаға келеді.  «Миға шабуыл» 

отырыстарында топ мҥшелерінің пікірлері алынып, бір жерге 

жиналады. Пікірлерді жинау ҥшін қағазға, тахтаға, компьтерге 
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жазуға болады немесе  «ақыл картасын» жасауға болады. Ақыл 

картасын жасау: «миға шабуыл» техникасын ҧйымдастыруда  

қолданылатын кҿрнекілік тҥрі. Ақыл картасында пікірлер 

арасындағы байланыстың суреті салынады. Ораға тасталған сҧрақ 

немесе шешімі табылуы керекті мҽселе қағазға, тақтаға жазылады 

да, қатысушылардан осы мҽселе бойынша пікір айтулары 

сҧралады.   

«Миға шабуыл» ҽдісінің негіздері:   

«Миға шабуыл» ҽдісі қолданылу барысында сападан санның кҿп 

болғаны жақсы. Бҧл мынадай мағынаға келеді, мҥмкіндігінше, кҿп 

пікір айтылғаны дҧрыс, себебі соңында пікірлер жиналып 

қорытындыланғанда кҿп пікірдің ішінен мҽселені шешу мҥмкіндігі 

жоғары пікірлерді таңдап алу оңай болады. Пікірлердің сапасына 

қарағанда саны маңызды деуіміздің бір себебі – осы. Пікірлерге 

сын айтылмауы керек. «Миға шабуыл» ҽдісі қолданылғанда топ 

мҥшелері ҿз пікірлерін айтуда еркін болады.  Соңғы пікір айтылып 

болғанша, ешқандай пікір сыналмауы керек.   

Қош келдің таңғажайып пікірлер. «Миға шабуыл» кезеңінде 

ҽрқашан таңғажайып пікірлердің болуы – «миға шабуыл» ҽдісі ҿз 

жемісін беріп жатқанының кҿрінісі.  Топ мҥшелері  логикаға 

сыймайтын, жер ҽлемде бҧрын соңды кездеспеген  нҽрселерді де 

айта беруіне болады. Осындай ерекше, ешкімге ҧқсамайтын дара 

пікірлердің айтылуын қамтамасыз еткен жағдайда мҽселені жан-

жақты сипаттайтын ҽртҥрлі пікірлер жинақталады.   

«Миға шабуыл» техникасын қолданғанда пікірлер санын арттыру 

ҥшін топ мҥшелерінің барлығы пікірлерін айтқаны жҿн,  кейбір 

ҥндемейтін, адамдар да пікірлерін айтатындай жағдай жасалуы 

керек.   

Бос жерді толтыру. Бҧл ҽдіс бойынша мақсатқа жету ҥшін бос 

жерлерді толтыру туралы пікір айту тапсырмасы беріледі. Топ 

мҥшелері бос жерлерді толтыру ҥшін пікірлеріні айтады, айтылған 

пікірлер бос жерлерге жазылады.  Бес себеп техникасы: Бір мҽселе 

жайлы бҧл неге осылай болды деген себебін анықтау сҧрағы 

сҧралады. Жауап айтылғанда сҧрақ бес рет қайталанады. 

Сҧрақтың қайталануының себебі – мҽселенің шешімін нақтырақ 

шешу.  Тҧлғалар техникасы –  тарихта танымал атақты тҧлғалар 

осыған ҧқсас жағдайларда, мҽселелерді қалай шешкен еді деген 

сҧраққа жауап іздеп, тарихи тҧлғалар  шешімімен салыстыра 

отырып пікір айту.    

«Миға шабуыл» ҽдісінің пайдалары:  

Қазіргі кездегі білім беру мен тҽрбиелеу жҥйесіндегі 

тапқырлықпен ойлай (креативті ойлау) мен проблемалық 

мҽселелерді ҽр қырынан қарап шешу дағдыларын қалыптастыру 

ҿзекті болып отыр. Бҧл дағдыларды қалыптастыруда бізге кҿмекке 

келетін жаңа ҧтымды ҽдіс-тҽсіл – «миға шабуыл» деп айтуға толық 

негіз бар. Олай дейтін себебіміз, «миға шабуыл» ҽдісін 

қолданғанда оқушылар басқалар тарапынан сыналамыз деп 

тартынбастан пікірлерін еркін айта алатын болады. «Миға 

шабуыл» ҽдісі мҽселелердің шешімінде жаңа пікірлер ойлап табу 

жолында басқалармен бірге бірігіп жҧмыс жасай білу қабілетін 

қалыптастырады. «Миға шабуыл» – топ қҧрып, топпен жҧмыс 

жасау ҥшін ҿте ҧтымды ҽдіс,топ мҥшелерінің ортақ пікірге келіп, 

бірлесе отырып нҽтижеге қол жеткізетіндеріне кҿз жеткізе алады. 

Бҧл сенімдері алдағы уақытта бҧдан да жақсы нҽтижеге қол 

жеткізуге жол ашады. «Миға шабуыл» топ мҥшелерінің кҿп пікір 

айтуына мҥмкіндік береді. Ең дҧрыс шешімді қабылдау ҥшін 

барлық пікірлер айтылып болғаннан кейін, алдағы уақытта одан 

ҽрі жақсартыла алады немесе басқа да пікірлермен бірлестіріле 

алады. «Миға шабуыл» ҽдісі қолданылғанда топ мҥшелері 

алдынала жоспарланбаған сҧрақ немесе мҽселе туралы жақсы 

пікір ойлап таба алатындарына кҿздері жетіп, ҿздеріне деген 

сенімдері артады. «Миға шабуыл» ҽдісі арқылы оқушылар ҽртҥрлі 

кҿзқарастағы пікірлерді ҧсына алады жҽне ол пікірлерді қолданып, 

жаңа нҽрселер ойлап табу жағдайы қалыптасады   

Пікірлерді қорытындылау  

«Миға шабуыл» ҽдісін қолданғанда кҿңіл бҿлінуі керек мҽселелер  



349 
 

Оқушылардың деңгейі маңызды. Таңдап алынатын тақырыптар 

оқушылардың деңгейіне сай жҽне қызығушылықтарын оятатындай 

болуы керек.   

Оқушылар ҿздеріне таныс емес мҽселелер туралы «миға шабуыл» 

ҽдісін қолдану жақсы нҽтиже бермейді. Бҧл ҽдісте бір проблема 

туралы пікір айта бастаудан бҧрын тақырып анық, нақты оқушыға 

ҧсынылуы керек. Пікір-талас басталмастан бҧрын айтылғандарды 

жазып тҧратын бір-екі оқушы сайланып қойылуы керек. Ол пікір-

таласты бағыттап отыратын топ лидері болады.  Топта ең аз алты 

адам, ең кҿп он екі адам болғаны дҧрыс, адам саны кҿп болған 

кезде «миға шабуыл» ҽдісін қолдану тиімсіз болады. Уақыт 

белгіленіп бҥкіл шешімдер сын айтылмай қағазға, тахтаға 

жазылуы керек. Ҽрбір пікір ғажайып, логикаға сай болмаса да, 

қайталанған болса да жазылуы керек. Топ мҥшелері айтатын пікірі 

болмаса, пікірі жоқ екенін білдіреді.  Пікірлер пікір-талас 

біткеннен кейін талданып, тҧжырымдалуы керек. Қорытынды 

соңында шешім жолдары табылуы керек. Жасалған қорытындыға 

қарап пікір-талас жалғаса ма, ҽлде тоқтатыла ма сол жҿнінде 

шешім қабылдануы керек.   

«Миға шабуыл» ҽдісін тҿменде белгіленген жағдайларда 

қолдануға болады:  

Мақсаттар белгіленетін кезде;  

Мҽселені шешуге оқытушы да, оқушы да қатысуы керек болған 

кездерде;   

Оқушы, оқытушы, ата-аналар арасынан маңыздыларды анықтау 

кезінде;  

Ҥлкен ҿзгерістер жасайтын пікірлер тудыру керек болғанда;  

Оқушы пікірлерін айтуға барынша мҥмкіндік беру ҥшін;  

Бір мҽселеде ортақ пікірге келу ҥшін;    

Проблеманы шешу кезінде;  

Даму мақсаттарының белгіленуінде; Жаңа, ерекше пікірлер ойлап 

табуда.    

  «Миға шабуыл» техникасы қолданылған кезде пікірлер 

қорытындыланып  тҧжырымдалмайды, кейінге қалдырылады. 

Миға шабуыл кезінде айтылған пікірлердің қолға алынуының 

кейінге қалдырылуы арқылы сапа туралы айтылуы да кейінге 

қалдырылады. Қатысушылардан қандай екеніне қарамастан, 

мҥмкіндігінше,  кҿп мҿлшерде пікір айтулары талап етіледі. «Миға 

шабуыл» ҽдісі қолданылған кезде қатысушы ҿзінің де, басқасының 

да пікірі туралы сын айта алмайды. Басқарушы бҧндай 

жағдайлардың орындалуына рҧқсат бермеуі керек.   

Еркін орта ҧйымдастырылуы  

Қатысушылар ҿздеріне бір шек қоймауы керек, пікірлерді еркін 

айта алуы керек. Жақсы, жаман, ақылға қонымды, қонымсыз 

барлық пікірлер есептелуі керек.   

Қатысушылардың басқа қатысушылар тарапынан айтылған 

пікірлерін де қайта қарастырып, дамытуына болады. Қатысушылар 

миға шабуыл кезінде айтылған пікірлердің басқа біреудің ойына 

бір пікір келуіне себеп болуы мҥмкін, бҧл жағдайда ол пікірді 

дамытуға болады. Осы ережелерді «миға шабуыл» техникасы 

қолданғанда ескеру керек. «Миға шабуылды» ҧйымдастырушы 

басқаларын осы  негіздер бойынша бағыттай білуі керек.   

Миға шабуыл деңгейлері:  

Проблеманың белгіленуі жҽне пікір-талас;  

Проблеманың жаңадан сипатталуы;  

Жаңа сипаттардың біреуінің негізге алынуы;  

Мҽселеге біртіндеп кіру;  

«Миға шабуыл»;  

Бҧрын соңды ешкімнің ойына келмеген пікірді таңдау.  

Проблеманың сипатталуы жҽне пікір-талас  

«Миға шабуыл» теникасын қолданылғанда қатысушылар 

сҧрақтың, қойылған мҽселе жайлы білуі керек болады. Топта 

тақырып, мҽселе туралы қатысушылардың білетіндері ҽртҥрлі 

деңгейде болуы мҥмкін. Тақырыптың анықтамасы берілуі, 

тақырыпты аз білетіндерге мҽлімет берілуі ҥшін керек болады. 
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Пікір ойлап табуға кедергі болатындай жан-жақты мҽлімет 

берілмейді. Сҧрақты тҥсінетіндей дҽрежеде ғана мҽлімет беріледі. 

Сҧрақтың, тақырыптың тҥсіндірілуіне қысқа ғана уақыт бҿлінуі 

керек. «Миға шабуыл» техникасы қолданылғанда белгілі тақырып, 

сҧрақ жайында қатысушылар білімі ҽртҥрлі деңгейде болса, да 

бірге жҧмыс жасауға қол жеткізеді. Пікірталас кезінде пікірлер 

айту барысында оқытушы оқушыларын жақын тану мҥмкіндігіне 

ие болады. Оларға ҽсер етудің жолдарын білетін болады.  .  Пікірін 

ашып айта алмайтын, тартыншақ, оқушыларды да батылдандырып 

пікір-таласқа қатысуға тарту барлық оқушының қабілетін ашуға 

кҿмектеседі. Осылайша мҧғалім сабақты қызықты қылып ҿткізе 

алады. Бҧл мҧғалімнің сабақты ҧйымдастырудағы шеберлігін 

арттырады.  

«Миға шабуыл» кезінде жасалатын  1- қадам – пікірлердің жан-

жақтан айтыла бастауы.   

«Миға шабуыл» техникасы қолданыла бастамастан бҧрын  бҧрын 

бҥкіл қасаң қалыпты пікірлерден, алдын-ала шарасыз болып 

ҿздерін дайындап алудан, қатып қалған сылтаулардан қҧтылу 

туралы кеңес берілуі пайдалы болады. Миға шабуыл ҽдісі 

бастамастан бҧрын қиялға берілу жаттығуларын жасауға болады. 

Миды еркіне жіберіп, қиял кҥшіңізді барынша қолдануға тырысу 

жаңаша, дара пікірлер айтуыңыздың кепілі.  «Миға шабуыл» 

басталғанда ешқандай жаман пікір жоқ, айталған пікірлер пікір 

айтқан адам тарапынан ҿзгерту, ҿңдеу жасалмайды. Топтың 

барлық мҥшелері пікірін айтып болғанша, барлық пікір жазылады.   

Пікірлерді сыныптандырып, топтастыру кезеңі. Бҧл кезеңде 

пікірлерді сыныптарға топтастыруға болады. Кейбір пікірлерді 

бірлестіруге болады, осы кезде ҿзгерісер енгізуге болады. Бҧл 

кезеңде алынған қорытында, топтың кейінгі іс-ҽрекетке айналатын 

пікірлердің тізімі жасалады.   

«Миға шабуылдың» алғашқы кезеңін  шеберлікпен 

ҧйымдастырмаса пікірлерге кҥлу, кекету, сынау, жағымсыз қарсы 

пікір айту секілді іс-ҽрекеттер болуы мҥмкін. Қандай пікір айтылса 

да, келеке жасап кҥлуді болдырмау керек.  Ҽртҥрлі тапқырлыққа 

ҥйрететін, қиял кҥштерін дамытатын ҽдіс –тҽсілдер қазақ тілі мен 

ҽдебиеті сабақтарында шығармашылыққа ҥйретуде қолдануға 

болады.   

  « Миға шабуылдың» негізі бір жағдай немесе проблемаға 

байланысты пікір мен таңдауларды ойлап табу. Мысалы, бір 

консерві қабығын, ескі газеттерді қолдану жолдарын ойлап табуға 

тапсырма беруге болады.   

Мысалы, болжау тҥрінен тапсырмалар қҧрастыруға болады. бҥкіл 

ҿзендер тҧзды болғанда ҽлемде не болар еді деген  тапсырмаға 

пікір айтуға болады.  Ҧқсастардан пайдалану. Бір проблеманы 

шешу ҥшін табиғаттағы ҧқсас мысалдардан пайдалануға болады. 

Мысалы қҧстың қанатынан ҽсерленіп  ҧшақ жасау секілді.   

Пікір байланыстарын қҧру: Тапсырма:  «Том Сойер» 

ҽңгмесінендегі Томның достарына бақшасының ағаштарын бояуға 

рҧсат беріп қана қоймай сол қызметі ҥшін ақша алған сюжетін 

қазіргі кезге қолданып қалай пайда табуға боатынын сҧрауға 

болады. Осы секілді кейбір кҿркем ҽдебиеттегі сюжеттерді 

келтіріп, оқушылардан жаңа тапқырлық істер жасауға болатындай 

пікірлер ойлап тапқызуға болады.   

Бір заттың қасиеттерін сипаттап жазу арқылы ол затты тағы қалай 

дамытуға болатынын оқушыларға тапсырма ретінде беру. 

Тапсырма: мектептегі парталарды қалай қолдануға ыңғайлы етіп 

жасауға болады?  Алдымен партаның бҧрыннан бар қҧрылысын 

бір бағанаға тізіп жазу; екінші бір бағанаға ҽрбір бҿлшегін одан 

ары қалай дамытуға болатыны жайлы пікірлерді жазу. Осы секілді 

тапсырмалармен жҧмыс жасағанда  балаларда жаңа ҽрі теориялық, 

ҽрі практикалық тапқырлық ой-пікірлер туындайды. Нҽтижеде 

партаның қазіргі жағдайынан жаңаша жабдықталған, қолдануға 

ыңғайлы жаңа парта ойлап табылады.    

Тапсырма: Макеті жасалған немесе суреті салынған қандай да бір 

затты ары қарай дамыту: Осы затты ҽңгіме, эссе, ертегі секілді 

шығармашылық жҧмыстарында қолдану тапсырмалары балаларды 
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ҽрі шығармашылыққа ҥйретеді, ҽрі тапқырлық ойлау қабілеттерін 

дамытады.    

Тапсырма: Оқушылар ҿздерін табиғаттағы бір жандының «ағаш, 

кҿбелек т.б)  немесе заттың (орындық, сандық т.б)  орнына қойып, 

соның бейнесінде ҽрекет етіп, не істей алатындарын қиялдауы. 

Қорытынды ретінде ҽңгіме де жаздыруға болады.   

Қорыта келгенде, «миға шабуыл» ҽдісін сабақта қолдану – 

оқушыларды шығармашылыққа, тапқырлыққа ҥйрету, сыни ойлау 

секілді 21 ғасыр білімдері мен шеберліліктерін меңгерту жолында 

оқытушыға  кҿп мҥмкіндіктер ҧсынатын, таптырмайтын кҿмекші 

қҧрал.   
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БІЛІМ БЕРУДІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 

 

 

Айбергенова Майра Бахытжановна 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі 

№201 мектеп-гимназиясы 

Алматы қаласы,Алатау ауданы (Қазақстан) 

 

Тҥйіндеме 

         

   Мақалада қазіргі білім беру мен тҽрбиелеуде қолданылатын 

заманауи технологиялар туралы айтылады. Білім берудегі ХХІ 

ғасыр білімі мен шеберліктерін қалыптастыруда оқытушыға 

кҿмекші болатын жаңа ҽдіс- тҽсілдердің бірі «блум таксономиясы» 

туралы тҥсінік беріледі. Заманауи білім мен педагогикалық 

шеберлікті меңгерген оқытушы мен ХХІ ғасыр білімі мен 

шеберлілігін меңгеретін оқушы арасындағы іс бірлігіне сипаттама 

беріледі. 

         Тірек сҿздер: «блум таксономиясы», ХХІ ғасыр білімі, 

креативті ойлау. 

Қазіргі кезде оқу барысында табысты болудың жолдарын арттыру 

ҥшін оқушы мен мҧғалім арасында жаңаша байланыс қҧрудың 

заманауи ҽдіс-тҽсілдері бар. Жаңа сападағы оқытушының мақсаты-

оқушыға білімді ақтарушы ғана емес, оқушыны мақсаттарына 

қарай бағыттау, жігерлендіру, бҧл кезең ішінде кездескен 

қиыншылықтарын жеңіп шығуға кҿмектесуге бағытталуы керек. 

Заманауи білім берудің ҽдіс-тҽсілдерін меңгерген оқытушы білім 

берумен шектеліп қалмайды, оқушының мақсаттарына жетуі 

жолында ҥнемі қолдайды, ҥйренуге деген ҧмтылушылығын 

арттырады, оқуға деген қызығушылығын оятады, білім алу, ХХІ 

ғасыр білімі мен шеберліктерін қалыптастыру жолында аянбай 

еңбек етеді. 

Оқытушы оқушыға барынша кҿңіл бҿліп, отбасымен бірге 

оқушының табысқа жетуге тырысуын арттыратын жҧмыстар 

ҧйымдастырады. Жҧмыс бағдарламасын қҧрып, ыңғайлы орта 

қалыптастырады, оқушының оқуы жайлы істермен тікелей 

айналысып, білім алуын қадағалайды. 

         Заманауи педагогикалық технологияларды меңгерген 

оқытушы іс-ҽрекеті баланың білім алуы мен тҽрбиеленуінде 

тҿменде аталған білім мен дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталады. 

Оқушының білім алуға деген қҧлшынысын    арттыру; 

Сабақ оқуға деген кҥш-жігерін арттыру; 
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Сабаққа барынша кҿңіл бҿлуін қамтамасыз ету; 

Іс-ҽрекетінде ҿзіне деген сенімін арттыру; 

Сабақ оқу жоспарын ҧйымдастыру; 

Отбасылық қарым-қатынас мҽселелерінің дҧрыс жолға қойылуына 

жҽрдемші болу; 

Оқушыға тигізер жеке пайдасы: 

Оқушы қалай ҥйрену керектігін  ҥйренеді;  

Оқушы жеке тҽртіп жҥйесін қалыптастырады; 

Оқушы сынақ уайымын жеңудің жолдарын ҥйренеді;  

Оқушы тҧрақты сабақ оқу тҽртібін қалыптастырады; 

Оқушы қабілеттерін ашады, дамытуы керекті жақтарын таниды; 

Еріншектік, ертеңге қалдыру мінезінен қҧтылады; 

Бҥкіл сабақтарын жҥйелі оқу тҽртібіне ҥйренеді; 

Жоспарлы, жҥйелі жҽне жҧмыс жасау дағдысын қалыптастырады; 

Оқушы болашақ жоспар мен мақсатқа ҧмтыла отырып, жҧмыс 

жасауды қалыптастырады; 

Тҧлғалық ерекшеліктерге мҽн берілуін, олардың арттырылуын 

ҥйренеді;              Оқушының «не жасай аламын» сҧрағына бірге 

жауап іздеп, адамның қызыға отырып, ҧнаған жағдайларды тауып, 

бойында бар қабілетті барынша ашуға кҿмектесетін іс-шаралар 

ҧйымдастырады. 

        Жаңа заман оқытушысы оқушымен қалаған мақсатқа жетуге 

ҧмтылатын 

«табысқа жету-мҥмкіндік-мақсат» жолаушылығына бірге 

аттанады. Нақты мақсаттарды белгілеп, оқушының ҿзін тануына 

мҥмкіндік тудырып, оқушының ҿзіне сай жоспар жасап алуын 

қамтамасыз етеді. «Отбасы-тҧлға-оқу» ҥштігі аясында іс-шара 

ҧйымдастыру, жеке тҧлғаның кҥнделікті іс-ҽрекетін 

ҧйымдастыруға қатысу, жігерлену, ҿзіне деген сенімді жҽне 

қҧрметінің сақталуын жҽне дамытылуын ҥнемі қолдайды. 

Қазіргі балалардың нені қалай істейтінін басқалардың айтуы, 

оларды жалықтырады. Балалардың айналасындағылар ата-анасы, 

ҥлкендер мынаны былай істе, мынаны істеме деп ҥнемі ескерту 

жасап отыруы оларды жалықтырады. Заманауи педагогикалық 

технологияларды меңгерген оқытушы оқушыға нені қалай 

жасауды емес, оқушының жағдайын анықтап мақсаттарыны, 

міндеттеріні белгілеуге кҿмектеседі. Бҧл мақсатарға жету ҥшін 

оқушымен не істеп, не істемейтіні жҿнінде бірге таңдаулар 

жасайды. Бҧл оқушыға ең лайығы жҽне шынайы, жеке бас 

қабілетіне сай болуы керек. Оқушының оқудағы ҿмірі, қоғамдағы 

орны, отбасы байланыстары оған тікелей ҽсер етері сҿзсіз. 

Бҧларды бҿліп алып тастап, тек қана мектептегі оқуында алған 

бағалары немесе жеткен табыстарына баса назар аудару қателікке 

ҧрындырады. Айналасы мақҧлдаған, мейірім кҿретін, жеке басы 

қандай болса сонысымен, бойында бар мҥмкіндіктерімен мақсатқа 

жетуге ҧмтылуды сезінген оқушы ғана табысқа жетіп, ҿзін бақытты 

санай алады. 

Жаңа заман оқытушысы оқушының сынақтар–оқу–айналасында 

бойындағы барымен қҧрметтелетін– ҽртҥрлі жас ерекшеліктерімен 

бірге келетін психологиялық жағдайларды шешуде жолға бірге 

шыққан досы секілді болуы керек. Білімді ҧстаз осы жолда 

оқушыға темірқазық секілді жол бастап, жол кҿрсетуші. Табысқа 

жете алмайтын оқушы жоқ. Ҽрбір оқушының ҥйренуі ҽртҥрлі, 

қабылдау бҿлек, жеке дара ақыл-санасы болады. Ҽрбір оқушының 

математиканы қабылдауы ҿте жақсы, кейбір бала ҿнерге жақын. 

Мҧғалім, ҽсіресе сынып жетекшісі алдымен оқушының жеке бас 

ерекшеліктеріне кҿңіл бҿлуі керек. Бір оқушы ҿте кҿп еңбек етеді, 

сабақ оқуға кҿп уақыт бҿлсе де, сабақтарында ҿте жақсы бола 

алмауының себебі уақытын тиімді пайдалана алмауы мҥмкін, 

басқа да себептер болуы мҥмкін. Оқушы мҥмкін ҿзіне сенбейді, 

сабақтағы бағаларының тҿмен болуы оқушының табысқа жете 

алмайды деген мағынаға келмейді. Ҿте жақсы баға ала алмауының 

бірнеше себептері болуы мҥмкін. Жақсы мҧғалім осы себептерді 

анықтайды. Кейбір ата-ана баланың жеке сабақтар алғанына 

қарамастан оқуында даму болмайтынын айтып шағымданады. Бҧл 
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жерде де баланың ҿте жақсы баға алмауының себептері анықталуы 

керек. 

Оқушының оқудағы ҿмірі мен қоғамдық қарым-қатынастарын бір 

бҥтін ретінде алып қарастыратын оқытушы оқушының мықты 

жақтарын ашып, мҥмкіндіктерін барынша қолдануларына қолдау 

болады. Оқушының бойында бар табиғи мҥмкіндіктерінің 

танылуы, анықталуы, ашылуы ҥшін жҧмыс істейді. Бҧл жердегі 

мақсат оқушының дамыту. Жол басшылық оқушының қалауы 

негізге алына отырып, жасалатын ҽрекет. Бҧл жҥйеде дамуды 

кҿрсететін оқушының ҿзі, бҧл жолда жауапкершілік те оның 

мойнында. Білікті мҧғалім оқушының жанында жол бастаушы 

ғана, оған қолдау кҿрсетіп, бағытаушы ғана бола алады. 

Оқушының ҿзін тану кезеңінде мақсат белгілеуіне кҿмекші 

болатын кездесулер мен іс-шаралар ҧйымдастырады. Оқушы мен 

оқытушы арасындағы сенім, шынайы екі жақты қалауға 

негізделген кезеңде, заманауи оқытушы оқушының дамуын 

қолдаушы, ҽрі оқушымен кҥштерін біріктіріп, бір мақсатқа бірге 

аттанушы. 

ХХІ ғасыр білімі мен шеберліктерін қалыптастыруда оқытушыға 

жҽрдемші болатын кҿптеген заманауи педагогикалық жаңашыл 

ҽдіс-тҽсілдер бар. Қазіргі заманның оқытушысы ҥшін осы ҽдіс-

тҽсілдерді білім беру мен тҽрбиелеуде таңдап, тиімді қолдана білу 

ҿте маңызы. Білім берудің заманауи жаңа технологияларын 

қолдану арқылы қҧрылған оқыту бағдарламасы мектеп 

қабырғасында болсын, қашықтықта оқытуда болсын табысты 

білім алудың алғышарты болып табылады. Қашықтықтан оқыту 

білім берудің ерекше форматы жҽне оны ҧйымдастырудың 

қиындықтары да жоқ емес. Қашықтықтан оқыту кезінде мҧғалім 

мен оқушының арасында мектептегідей қарым-қатынас болмайды. 

Мҧғалімнің білім беру ҽдісін сыныптағыдай оқушымен тікелей 

қарым-қаынас жасау арқылы жҥргізе алмауы себепті бірқатар 

қиыншылықтарды да туғызады. Осындай білім беру саласында 

қолданылатын технологиялық қҧралдың бірі «Блум 

таксономиясы». «Блум таксономиясы» қазіргі замандағы офлайн 

жҽне онлайн курстарды қҧрастыратын кезде мамандар тарапынан 

қолданылатын ҽдістемелік қҧрал. «Блум таксанометриясы» туралы 

жҽне оны онлайн білім беруде қалай қолдануға болатыны жайлы 

тҽжірибемізбен бҿлісетін боламыз. 

Блум таксономиясының авторы – американдық психолог 

Бенджамин Блум, Пенсильванияда Ленсфорд қаласында туылған, 

1935 жылы Пенсильван университетінің бакалавриат, кейіннен 

магистрлік дҽрежесін бітіреді. 1942 жылы Чикаго университетінде 

докторлық диссертациясын қорғайды. 1952 жылы 

«Taxonomy of Educational Objectives» «Білім берудегі қол жеткен 

табыстардың топтастырылуы» деген еңбегі жарық кҿріп, білім 

беруде «Блум таксономиясы» ретінде белгілі педагогикалық 

ҽдістеме ретінде қабылданды. Кейін, 2001 жылы бҧл жаңа 

педагогикалық ҽдістемесі толықтырулар мен ҿзгерістер ендіріліп 

жарияланды. «Блум таксономиясы» білім алудың нҽтижелерін 

белгілі іс- ҽрекеттер арқылы анықтайтын ҽдіс. Бҧл ҽдіс бойынша 

білім беруде практикаға кҿбірек сҥйенеді. 

     «Блумның қайта қарастырылған таксономиясы» тҥсінікті болу 

ҥшін пирамида ретінде кҿрсетіледі. Бҧл пирамиданың жоғарғы 

жағында адамның ең жоғарғы дҽрежелі метакогнитивті қабілеті 

тҧрады, яғни адамның ойлау қабілеті арқылы жасай алатын ең 

кҥрделі ҽрекеті, нақтырақ айсақ, мысалы жаңа бір нҽрсе ойлап 

табу қабілеті. Пирамида Блумның алға тартқан негізгі ойын 

графикалық суретті тҥрде кҿрсетеді. Жоғарғы дҽрежелі қабілетке 

қол жеткізу ҥшін алдымен тҿменгі дҽрежелі қабілеттерге ие болу 

қажет. Пирамида бірнеше бҿліктен тҧрады, олар тҿменнен жоғары 

қарай: есте сақтау (білу), тҥсіну, қолдану, талдау, бағалау жҽне 

жасау. Пирамиданың ҽр сатысының ҿзіне тиесілі сол сатыны 

анықтайтын етістіктері бар, олар білім алудың қалаулы 

нҽтижелерін анықтауға жҽрдем етеді. 

Конструктивистік тҽсіл ҥйрену процесі кҿбінесе интерактивті 

болуы керек деген пікірді мақҧлдайды. Мҧғалімнің бір жақты 
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сабақ ҿткізуіне қарағанда, оқушылардың жаңа білімдері мен 

қабілеттерін қолдану, талқылау жҽне тағы да басқа кретивті 

жолдар арқылы ҥйренулерін қолдайды. 

         Білім берудің дҽстҥрлі ҽдістемелері кҿбінесе мҧғалімнің бір 

жақты сабақ ҿткізуі мен жазбаша тапсырмалардан тҧрады, ал 

конструктивистік тҽсіл болса шҽкірттердің білімді қолдану жҽне 

бір-бірімен талқылау, бір-бірімен бҿлісуін талап етеді. Сондықтан, 

Блум пирамидасында жасау ең жоғарғы бҿлік болып табылады. 

Конструктивистік ҽдістің мақсаты оқушыны Блум 

таксаномиясының сатыларымен бірте-бірте кҿтеріп, ең 

жоғарыдағы алған біліммен арқылы жаңа нҽрсе ойлап таба алу 

дҽрежесіне жеткізу. Оқушы жаңа нҽрсе жасай алатын дҽрежеге 

келгенде, сабақтың немесе курсты табыспен аяқтады десе болады. 

Мысалы, бір тақырыпқа эссе жазу, қосымша ойлап табу, стратегия 

жасау. 

Блум таксономиясы арқылы қазақ тілі сабағына сҧрақтар 

дайындау. 

Білу деңгейіндегі сҧрақтар: Сҿйлеу, жазу, таңдап белгілеу, таңдап 

алу секілді . 

         Блум таксономиясы қарапайымнан кҥрделіге қарай 

бағытталған 6 деңгейден тҧрады. 

Білу 

Қабылдау, тҥсіну 

Тҽжірибеде қолдану 

Талдау 

Жинақтау 

Бағалау 

        Білу деңгейінде оқушыдан тек ҥйретілген білім мен 

ақпараттың есте сақталуы талап етіледі. Ғылыми білімдер, 

гипотезалар, теориялар, ҧғымдар тҥсіндірілгендей, ешқандай 

тҧжырым жасалмай есте сақталуы білім деңгейіне кіреді.Бҧл 

деңгейде сҧралған сҧрақтар ойлау мен ҧжырымдауға қарағанда 

жатталған білім мен ақпаратты сҧрау тҥрінде жҥргізіледі. Бҥл 

білім жаттауға негізделгендіктен тез ҧмытылып қалады. 

Сондықтан оқытушылар бҧндай сҧрақтарға ҿте кҿп мҽн бермеуі 

керек. Бҧл сҧрақтар оқушының ойлау қабілетін дамытуға кҿп 

септігі тимейді. Бірақ бҧл сҧрақтар сынақ кезінде сҧралады. 1-2 

сҧрақ бірінші деңгейден сҧрауға болады. 

        Тҥсіну деңгейінде оқушы ҥйренгендерін тҧжырымдай алады. 

Оқушы ҧсынылған материалды ақылында жандандырып ҽртҥрлі 

сҿйлем қҧрып айта алады. Таблицалар, графиктер, салыстырмалы 

материалдардан ҿз сҿздерімен баяндап бере алады. Бҧл сҧрақтарда 

«тҥсіндір», «салыстыр», ҧқсастарын тап» секілді тапсырмалар 

беруге болады. 

       Тҽжірибеде қолдану деңгейінде оқушы білімдерін жҽне 

тҥсінгенін ҿмірде кездесетін жағдайларда қолдана алады.  

       Талдау, жинақтау жҽне бағалау. Бҧл деңгейде оқушы 

білімдерін ҽртҥрлі байланыстармен бірлестіріп, жаңа білім ойлап 

таба алады. Жасалған жаңа білімнің себептері, ғылымилығы жҽне 

нҽтижелерімен бірге тҧжырымдай алады. Бҧл деңгейдегі мақсат 

оқушылардың жоғары деңгейдегі ойлай білуін ҿлшеу. Бҧл ҿлшеуде 

қолданылатын сҿздер мыналар: 

«Анализ жаса», «дҽлелде», «себептерін сипатта», «неге» 

тҧжырымда. Синтез 

«болжа», «дамыт», «жоспарла», «жаса», «жаңа нҽрсе жасап 

шығар», «қҧрастыр. Жинақтап тҧжырымда: «сипатта», 

«кҿзқарасыңды білдір», «ойлап тап», «сипатта т.б. 

Блум таксономиясы оқытушыларға оқушылар жетуі керек білім 

деңгейін белгілеуіне кҿмектеседі. Оқушылардың берілген білім, 

ақпарат жҿнінде нақты сҧрақ сҧрай білу қабілеттерін арттырады. 

Осының арқасында соңғы ҥш деңгейге (анализ, синтез, 

қорытындылау) қол жеткізуге тырысқан оқушылардың сыни ойлау 

қабілеттерінің дамытуға кҿмектеседі. 

Блум таксономиясы оқушылардың білім алу кезеңін 

қорытындылаумен бірге сынып ішіндегі пікір-таласты қолдау 

арқылы креатив ойлауды да арттырады. Блум таксономиясы осы 
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жағынан оқытушылар ҥшін тиімді ҽдіс-тҽсіл болып отыр. Блум 

таксономиясы арқылы сҧралған сҧрақтар білімді есте сақтауға 

кҿмектеседі, ҽрі оқушының білім алу, ҥйрену кезеңінде ҿзінің 

тікелей қатысын сезіп, ҿзіне деген сенімі артады. Оқушылардың 

ҽртҥрлі мҽмелелерде шешім қабылдау, тапқырлық пікірлер ойлап 

табу секілді қабілеттерін дамытуға кҿмектеседі. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

 

1.Мҧғалімге арналған нҧсқаулық. Бірінші деңгей «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері » ДББҦ , 2012. 

2.Қазақстан Республикасының  бiлiм беру жҥйесiн 2010 

жылға дейiн дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы. 

3.Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесін 2015 жылға 

дейін дамыту тҧжырымдамасы. 

4.Таксономия Блума Википедия. 

 

 

 

 

«Жаңаша білім беру: жаңа талап, жаңа мҥмкіндік, жаңа 

жауапкершілік» 

 

Курмансейтова Гульшат Молдагалиевна 

№ 51 гимназия. Ақтӛбе қаласы 

Математика пәнінің мҧғалімі 

 

Білікті білім жинап, кәсіп етер, 

Білімнің дәмін татып ӛсіп ӛтер. 

Білдірер білім елге білім сырын, 

Білімсіз білімді аттап бӛсіп ӛтер. 

Ахмет Игҥнеки. 

        Қазіргі таңда, XXI ғасыр жаңаша білімді, жаңа білім беру 

жҥйесі моделін қҧрастыруға жаңа бағыттар мен жаңа талаптарды 

жҽне кҿзқарастарды талап етеді. Білім беру технологияларының 

басты мақсаты білім беру сапасын арттыру, оқушылардың білімін, 

біліктілігін, дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Осы 

негізде білімнің сапасын арттыру жолдары білім беру мазмҧнын, 

оқыту формасы мен ҽдістерін дамыту арқылы жҥзеге асыру, жаңа 

мҥмкіндік, жаңа жауапкершілікті талап етеді. 

       Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасын, «Ҧлы даланың 

жеті қыры» атты еңбегі қоғамдық сананы серпілтіп, Ҧлттық 

рухымызды жаңғыртуға болашаққа, ҧрпаққа жол сілтеп берді. 

       Біз жаңа ғасыр, жаңа дҽуір дегенмен, артымызда мол мҧра 

қалдырған ҧлы ойшыл данышпандардың білім тҽжірибесінен 

ҧлағат аламыз.  

      Ҽл-Фараби «Бақыт жолын сілтеу» трактатында:  Бақытқа, оған 

жетуге бастайтын жолға айрықша назар аударады. Оған жету ҥшін 

адам ҿзін-ҿзі жетілдіре отырып, қиын жолдан ҿтуі керек. 

       Ҽл-Фараби: «Адамдардың кҿздеген мақсатына жетуі-оның 

ҿзіне ғана байланысты». Адам рухани жағынан ҥнемі ҿзін-ҿзі 

жетілдіріп отыруға тиіс, адам ақиқатты, тек айналадағы дҥниені 

танып-білу арқылы жетіледі,-дейді. Ол, адам міндетті тҥрде адал 

ниетті болу керек,- деп есептейді. Ҿйткені, жақсы істер істеп, 

мҧның тҿлеуін кҥтсе, адам бҧл істерін жамандыққа айналдырады. 

           Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев « Ғасыр мақсаты- қоғамның 

нарықтық қарым-қатынасқа кҿшу кезінде саяси-экономикалық 

жҽне рухани дағдарысты жеңіп шыға алатын, ізгіленген  XXI 

ғасырды қҧрушы іскер, ҿмірге икемделген ,  

 

 

жан-жақты мҽдениетті жеке тҧлға қалыптастыру» деген тҧжырым 

жасады, яғни ол мҧғалімдерге міндеттелген жаңаша оқыту мен 

тҽрбиелеу, салт-дҽстҥр, ҽдет-ғҧрыпты оқушы бойына сіңіре 

отырып, заманның ағымына қарай икемдеу, қоғамның белсенді 
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мҥшесін қалыптастыру борышымыз. Бҧрынғы суретті, 

кҿрнекіліктерді жаңа технологиялық жетістіктері аясында 

тҥрлендіріп компьютер арқылы видео кҿрсету; ҽлемнің ғҧлама 

ғалымдарының ҿмір деректерімен қысқаша баяндап ҿту, тест 

тапсырмаларында онлайн жҥйесінде 40 минутта оқушыдан ҥй 

тапсырмасын тексеріп, жаңа сабақты тҥсіндіріп, баяндап, толық 

мағлҧмат алуға , қызығушылығын арттыруға тырысамыз. 

           Еліміздің кҿркеюі жаңашыл жастардың қолында. Ал білімді, 

ҧрпақтың санасын жетілдіретін-жаңашыл білімді, ізденімпаз ҧстаз. 

            Қорыта айтқанда, Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың 2005 жылғы 

ақпан айындағы Қазақстан халқына Жолдауында : «XXI ғасырда 

білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері анық: Біз 

болашақтың жоғары технологиялық жҽне ғылыми қамтымды 

ҿндірістері ҥшін кадрлар қорын жасақтауға тиіспіз. Осы заманғы 

білім беру жҥйесінсіз ҽрі алысты барлап, кең ауқымды жаңаша 

ойлай білетін осы заманғы басқарушыларсыз біз инновациялық 

экономика қҧра алмаймыз делінген.»  Яғни, мҧғалімдерге ҥлкен 

жҥк, ҥлкен кҥш артылған.  

Жаңа талап- оқушыларды қарқынды дамыту, ҿйткені олар білуге 

қҧштар , тез қағып алғыш , ізденімпаз. 

Жаңа мҥмкіндік- қазіргі минут, секунд сайын дамып жатқан 

техниканы тез игеру, ҥйрену, ҿзін-ҿзі дамыту, кҿштен қалмау. 

Онлайн бойынша сабақты тҥрлендіріп жҥргізу, кҿру, есту, есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. 

Жаңа жауапкершілік-ҿзіне талап қою, іздену, жан-жақты болу. 

Алдымыздағы оқушыларға тҽрбиелік қҧндылықтарды бойына 

сіңірте 

отырып, дамыту. Ағылшын жазушысы Джордж  Оруэлл : «Ҽрбір 

ҧрпақ  ҿзін бҧрынғыға қарағанда ақылды жҽне келесі ҧрпақтан да 

ақылдымын деп санайды» деген тҧжырым жасаған. Сондықтан 

қазіргі оқушыларды тҽрбиелеу қиын болса да, оларды жаңа 

талаптарға сай оқыту , тҽрбиелеу ҧстаз парызы.  

 

 

 

Пайдаланылған әдебиет 
Н.Ҽ.Назарбаев «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 

И.Е.Саница   «Педагогикалық талант» 

 

 

Теория и практика преподавания русского языка в 3 классе 

      

Мукашева Толкын Еркиновна 

Алматинская область, Кегенский район, КГУ «Средняя школа 

Болексаз с дошкольным миницентром»,   tolk_74 @ mail.ru 

 

«Великая цель образования —  не только знания,  

но и прежде всего действия»                                                                                                                                    

                                                                                                                      

Н.И. Мирон 

        

 Активное развитие личности, формирование базисных качеств 

происходит в школьные годы, и во многом зависит от той 

социальной атмосферы в коллективе, членом которой является 

ребенок. Особое значение в этом смысле (становления личности) 

представляет школьный возраст.  

     Изменения, происходящие в мире, вызвали необходимость 

разработки новых подходов в системе обучения и воспитания. 

Перед учителем поставлены новые цели: формирование учащихся, 

как личность и мотивации к обучению. Учитель должен не только 

понимать, чему и как учить, но и организовывать процесс таким 

образом, чтобы дети задавались вопросами «Чему мне нужно 

научиться?», «Как мне этому научиться?». Обучение должно быть 

построено так, как  процесс «открытия» каждым школьником  

нового знания. Из пассивного слушателя учащийся должен 
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превратиться в самостоятельную, критически мыслящую 

личность.  

      Главная задача каждого учителя– не только дать учащимся 

знания, но и развить у них интерес к учению, научить учиться. 

Учителю необходимо не только доступно все рассказать и 

показать, но и научить ученика мыслить, и действовать во время 

обучения.  

       В процессе обучения важно использовать разнообразные 

методы и приемы. Работа в парах и группах,  игровые элементы 

позволяют учителю учесть индивидуальные особенности 

учащихся, усилить их интерес к уроку, сделать занятия 

творческими и увлекательными.  

      Нужно применять методы, которые побуждают учащихся к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения учебным материалом. Особенности таких методов 

обучения состоят в том, что в их основе заложено побуждение к 

практической и мыслительной деятельности, без которой нет 

движения вперед в овладении знаниями. 

      На начальном этапе урока можно использовать следующие  

приемы.  Каждый урок надо начинать с создания у детей 

благоприятного настроя. Для этого используются стихотворные 

строки, например: 

 

Мы начать урок готовы, 

Будем слушать, рассуждать 

И друг другу помогать.  

      В разделе «Вода – источник жизни»  на тему «Откуда ты 

вода?»  эпиграфом  урока служили следующие строки: «Вода – это 

сила, Вода – это слабость, Вода – это жизнь».  

Анализ эпиграфа. Просмотр мульфильма «Капитошка». 

Как вы думаете, о чем мы будем говорить на уроке?   

Какая тема нашего урока?  

Что мы узнаем нового?  

               (Обучающиеся отвечают на вопросы Самоопределение 

темы/цели урока)  

       Цели обучения, которым посвящен урок: определять 

причинно-следственную связь в прослушанном тексте (идея, 

события,герои).  

Ожидаемый результат: 

 

Все учащиеся будут уметь: 

определять причинно-следственную связь в тексте;  

употреблять в речи слова изученных частей речи. 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными; 

определять жанры произведений (стихотворение , рассказ) 

Некоторые учащиеся будут уметь: 

составлять вопросы по содержанию текста 

различать глаголы несовершенного вида по вопросам и смыслу. 

 

Языковая цель:  

Учащийся умеет:  

-Излагать свои мысли выразительно и последовательно, соблюдая 

нормы речи. 

 

Основные термины и словосочетания:  

родник – бҧлақ,  

студеный – салқындатылған,  

овраг – жыра,  

океан – мухит, 

роса –шық. 

 

Полезные наборы фраз для диалогов и письма:  

ледяная вода, дождевая вода, речная вода, морская вода, 

океаническая вода. 
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               Деление учащихся  на группы. Обучающиеся берут со 

стола карточки  

             (в корзинке карточки со словами «Океан», «Море», 

«Речка» 

2. Актуализация знаний. 

Под музыкальное сопровождение песенки из мультфильма 

«Капитошка» ,  учитель читает стихотворение: 

«Спросил на днях малыш-сосед 

У струйки, льющейся из крана: 

- Откуда ты? 

Вода в ответ: 

-Издалека, из океана. 

- Ты, газировка, что шипишь? 

И из бурлящего стакана 

Донѐсся шѐпот: 

- Знай, малыш, и я пришла из океана! 

Удивительно, не так ли? 

В супе, в чае, в каждой капле, 

В звонкой льдинке, и в дождинке, 

И в росинке, и в снежинке 

Нам откликнется всегда 

 Океанская вода!» 

 Учитель предлагает ответить на вопросы:  

- Кто задавал вопросы?  Вспомни,  какие вопросы? 

- Кто отвечал на них? И какие были ответы? 

- Какой предлог чаще повторяется в стихотворении? 

(Обучающиеся, слушают стихотворение, отвечают на вопросы). 

Формативное оценивание: словесное поощрение ( молодец, 

умница) 

Задание 2. Запиши в тетрадь. Где может находиться  вода? 

Прием «Кто ищет, тот всегда найдет».  (Обучающиеся работают с 

текстом задания 1, находят и записывают словосочетания). 

Формативное оценивание: смайлики. 

Словарная работа. Приѐм «Повтори и запомни» 

Задание 3. Образуй слова- признаки. Работа в парах. Прием 

«Помоги соседу сам». 

Вода из льда (какая?) – ледяная. 

Вода из дождя (какая?) – … 

Вода из речки (какая?) –… 

Вода из моря (какая?) –… 

Вода из океана (какая?) –… 

(Обучающиеся в парах работают, помогают друг другу). 

Взаимопроверка. Самооценка. 

Задание обучающимся. Работа в группах. 

1-группа - Прочитайте информацию о родниках  и ответьте на 

вопросы. 

 

2-группа – Составьте кластер на тему «Вода». 

 

3- группа – Составьте синквейн к слову вода. 

 

Взаимооценивание «Две звезды и одно пожелание». 

 

Физминутка. 

Задание 4.Метод- "Инсерт" или «Пометки на полях».  Учащиеся во 

время чтения ставят карандашом на полях учебника пометки.  

 + знаю 

- не знаю 

? хочу узнать подробнее 

! узнал новое 

Данный метод обязывает ученика не просто читать, а вчитываться 

в задание, в текст, отслеживать собственное понимание в процессе 

чтения. Использование маркировочных знаков позволяет 

соотносить новую информацию с имеющимися знаниями. 

 

Учитель предлагает прочитать текст и ответить на вопросы: 
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- Кто пил воду из родника? 

- Какая она на вкус? 

- Как люди говорят о чистой воде из родника? 

Выбери слова: родниковая, тѐмная, холодная, студѐная, тѐплая, 

прозрачная, мятная, грязная, хрустальная. 

- Выпишите из текста выделенные слова-действия. Поставьте к 

ним вопросы.  

Формативное оценивание приѐм «Большой палец» 

Закрепление. Задание 5.Составь предложения с местоимениями и 

словом «вода». 

Метод «Конечный круг» -В течении одной минуты, лидеры 

группы встают в круг, задают вопросы детям других групп, те в 

свою очередь отвечают (работают по кругу). 

Этот метод помогает эффективно, грамотно и интересно подвести 

конец урока. Этот момент очень важен для учителя, так как 

позволяет выяснить, что ребята усвоили хорошо, а на что 

необходимо обратить внимание на следующем уроке. Кроме того, 

обратная связь от учеников помогает скорректировать урок на 

будущее. 

Домашнее задание: Придумай свою сказку про живую и мертвую 

воду. 

Рефлексия «Я». На доске нарисовано солнышко, в середине буква 

«Я». На лучах солнца слова. Дети составляют предложения:  

«получил удовольствие», «узнал что-то новое», «ничего не понял», 

«научился», «удивился», «расстроился». 
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5.  «Активные методы обучения  на уроках русского языка и 

литературы» интернет –ресурсы. 

6. «Русский язык» Учебник для 3 класса.Часть 2. Алматыкітап 

баспасы, 2018 

 

 

АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕ ҤШТІЛДІЛІКТІҢ ДАМУЫ 

 

Кадирберлина Асель Алдаберлиевна  

Қарағанды облысы Бҧқар жырау ауданы 

 «Ҥштӛбе ЖОББТМ (РО)» КММ 

 

 

Аннотация. Бҧқар жырау ауданында «Ҥштҿбе жалпы орта білім 

беретін тірек мектебі (ресурстық орталық)» КММ-де 

жаратылыстану-математика бағытындағы пҽндерінің 

сабақтарында ҥштілділіктің дамуы.  

Тірек сҿздер: ҥштілділік, жаратылыстану-математика бағыты, 

ағылшын тілі, кіріктірілген сабақ, вариатив сабақ. 

https://globuss24.ru/doc/aktivnie-metodi-obucheniya-sbornik
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Қазақстан Республикасының Президенті – ҧлт кҿшбасшысы 

Н.Ҽ.Назарбаев Қазақстан халқына арнаған ««Қазақстан-2050» 

Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Жолдауында: «Бҽсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу ҥшін біз 

сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек» жҽне «Қазақ тілін – 

мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілін – ҧлтаралық қатынас тілі 

ретінде жҽне ағылшын тілін – жаһандық экономикаға нҽтижелі 

ҿтудің кҿмекші тілі ретінде еркін меңгерген ел болып танылуы 

керек» деп атап кҿрсетті.  

Кез келген мемлекет ҥшін тіл – халықтың аса қҧнды, баға жетпес 

мҧрасы жҽне тҽуелсіздіктің нышаны. Еліміз кҿпҧлтты 

болғандықтан, халқымыз ҽр тҥрлі тілдерде сҿйлейді. Кҿпшілік 

орыс тілін жақсы меңгергендіктен, орыс тілі ресми тҥрде қазақ 

тілімен тең дҽрежеде қолданылып келеді.  

Қазіргі заманда ағылшын тілін меңгеру заман талабына айналып 

отыр, себебі бҧл тіл қазақ жастарының білім алуына жол ашуда. 

Сонымен қатар, ағылшын тілін жақсы меңгеру еліміздің бҽсекеге 

қабілетті бола алуына кепілдік береді. Кҿп тілді меңгеру ел 

азаматтарының ҿздеріне ғана емес, ел ҥшін де орасан зор 

пайдасын ҽкелмек. Сондықтан, қазіргі қоғамда кҿп тілді болу кез 

келген адамды жаңашылдыққа, тың ҿмірге бастайтын жол болып 

саналады. Оның себебі, бірнеше тілде еркін сҿйлей де, жаза да 

алатын маман бҽсекеге қабілетті тҧлғаға айнала отырып, елінің 

дамуына ҿз ҥлесін қосады [1]. 

Ҥштілділіктің маңызын тҥсіне білген жанның еліміз ҥшін 

болашақтағы алары да, берері де мол. Ол – жаһанданудың кепілі. 

Ақпараттық технология дамыған қазіргі дҽуірде кҥн сайын дерлік 

ағылшын тілі дҥние жҥзі халықтарының тілдеріне жаңа сҿздер мен 

ҧғымдар арқылы батыл ену ҥстінде. Бҧл ҥдерістен біз де тыс 

қалмауымыз керек.  

Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика 

бағытындағы ҥштілді білім беруді енгізуде заманауи CLIL ҽдісін 

белсенді қолдану ҿте тиімді. Бҧл ҽдіс оқушылардың тілдік қарым-

қатынас қажеттілігі мен мҥмкіндіктерін ана тілінде ойлануларына 

жағдай жасайды жҽне бір мезгілде екі пҽнді бірдей оқытуды 

жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді, алайда негізгі назар тілге де, 

тілдік емес пҽнге де аударылуы мҥмкін. Сондай-ақ, ағылшын тілін 

жаратылыстану бағыты пҽндерімен  кіріктіріп оқыту барысында 

қолданылатын ҽдіс-тҽсілдерін атап кҿрсетер болсақ, олар: 

Оқушыларды ҽр тҥрлі терминдерді жатқа айтуға дағдыландыру;  

Сҿздер мен сҿйлемдерді жаздыру арқылы бір-бірімен ҿзара 

тексерулер жҥргізу; 

Жаңа мҽтіндер арқылы оқушылармен жҧмыстар жасау; 

Оқушылар арасында диктанттар жҥргізу; 

Диалогтік немесе монологтік тҥрде оқушыларды бір-бірімен 

тілдесуін дамыту бойынша жаттығулар орындау; 

Ҽртҥрлі ИКТ қолдану [2]. 

Кіріктірілген сабақтарды ағылшын тілін толық меңгерген 

дайындығы жоғары дҽрежеде болған мҧғалімдер ҿткізе алады. 

Оған қоса, сабақ жҥргізу ҥшін оқушылар толықтай оқулықтармен 

қамтылуы тиіс. Бҧқар жырау ауданында кейбір мектептерінде 

жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша  вариативтік 

пҽндерді ҥштілде сабақ жҥргізілуде. Соның ішінде «Ҥштҿбе 

жалпы орта білім беретін тірек мектебі (ресурстық орталық)» 

КММ-де жаратылыстану пҽндерінің ішіндегі химия пҽнінің 

вариатив сабағы сегізінші сыныптарда 201-2018 оқу жылынан 

бастап  ҥштілде жҥргізлеі бастады. Биылғы оқу жылында биология 

пҽнінің вариатив сабағы ҥштілде жҥргізілуде.  Мектебімізде 

ҥштілділікті дамыту барысында тҿменде кҿрсетілген (кесте 1) 

жоспар жасалған жҽне қарқынды жҥзеге асырылуда.  

 

Кесте 1. 2018-2019 оқу жылындағы «Үштӛбе ЖОББТМ (РО)» 

КММ-де үштілділікті дамыту жоспары 

 

№ Наименование Ответственные Форма Срок 
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мероприятии исполнители завершения исполн

ения 

1 Разработка учебных 

программ по ведению 

трехъязычия  

Салжанова 

А.С. 

Нуржанова П  

Программ

ы 

Сентяб

рь  

2 Разработка 

терминологических 

словарей по биологии и 

химии. 

Салжанова 

А.С. 

Нуржанова П  

Терминоло

гические 

словари 

 

Сентяб

рь 

3 Ведение уроков по трем 

языкам 

Салжанова 

А.С. 

Нуржанова П  

По графику  В 

течени

и года 

4 Оформление 

информационного 

стенда в школе для 

учащихся и родителей 

по трехъязычию 

Салжанова 

А.С. 

Нуржанова П  

Стенды Октябр

ь 

5 Проведение 

внеклассных 

мероприятий с 

использованием трѐх 

языков 

Салжанова 

А.С. 

Нуржанова П  

Открытые 

уроки  

Ноябрь 

Декабр

ь  

6 Участие в конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах и т.д. 

учеников и учителей 

Салжанова 

А.С. 

Нуржанова П  

Анализ В 

течени

и года 

7 Обобщение опыта по 

внедрению трехъязычия 

МО ЕМН Рефлексив

ный анализ 

результато

в 

апробации 

трехъязычн

ого 

В 

конце 

каждой 

четвер

ти 

обучения 

8 Конкурс «Полиглот» 

для учителей и 

учащихся 

МО ЕМН Конкурс Январь  

Феврал

ь  

9 Размещение статей и 

публикации по 

трехъязычию в газетах, 

журналах 

Учителя  Готовые 

публикаци

и 

В 

течени

и года 

10 Активное участие в 

семинарах, 

конференциях по 

внедрению трехъязычия  

Учителя  Семинары, 

конференц

ии 

В 

течени

и года 

 

Бҧл пҽндер Қазақстан Республикасы Білім жҽне Ғылым 

министрлігі бекіткен негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9 

сыныптарына арналған жаңартылған мазмҧндағы типтік оқу 

бағдарламасына сҽйкес дайындалған оқулықтарға ҧқсас «Express 

Publishing» баспасының «Chemistry» жҽне «Biology» 

оқулықтармен оқытылады. Ҥштілде тиімді оқыту ҥшін 

интербелсенді тақталар мен тілдік бағдарламалар енгізілген 

компьютерлермен жабдықталған кабинеттерде оқушылардың 

машықтануына толық жағдай жасалған. 

Химия пҽнін ағылшын тілі пҽнімен байланыстыра оқыту 

барысында 8-сыныптарда ҿтілетін «Elecrtons in atoms» атты 

тақырыпта ҿтілетін сабақта тҿмендегідей тапсырмалар қолдануға 

болады [3]: 
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Сурет 1. Тапсырма үлгісі «Атом құрылысын анықта» 

 

Информатика жҽне физика пҽндері сабақтарында ҥштілділік 

бойынша арнайы вариатив сабақтар ҿткізілмесе де, сабақ 

уақытында ағылшын тілінің терминдері ҥнемі қолданыста жҥреді. 

Информатика пҽніндегі негізгі белгі жҥйелері ағылшын тілімен 

бірдей болғандықтан оқушылар ҥштілді белгі жҥйелерінің толық 

тҥсініп, сабақта еркін игереді. Мысалы, WWW— World Wide Web,  

Wi—Fi — Wireless Fidelity, GPRS —  General Packet Radio Service 

жҽне тағы басқа абревиатуралар қолданылады. Бҧл пҽнге жҽне 

ағылшын тіліне қызығушылық тудырады.  

Ҥштілді тереңдетіп оқыту бағдарламасын іске асыру кезінде 

оқушылар ауызша тҥрде де, жазбаша тҥрде де грамматикалық 

қҧрылымдарды қолдана жҽне айыра білуге дағдыланады. 

Коммуникативтік мақсаттарды іске асыру барысында 

оқушылардың қызығушылығын ескере отырып, тілдік 

материалдарды дҧрыс таңдай білу, лексикалық сҿздік қорын 

молайту, оқу-танымдық ҽрекеттерді ҿз беттерімен орындай алу 

жаңа ақпараттық технологиялары қолданылады.  

Қорыта айтқанда, ҥш тілді меңгеру ҿте маңызды. Ол 

оқушылардың ой-ҿрістерін кеңейтеді, халықаралық достыққа, 

мҽдениетке тҽрбиелейді. Оқушының жеке тҧлға ретінде дамуына 

жағдай жасауға бағыт алып отырған бҥгінгі білім беру жҥйесінде 

ҽлемдік стандарттар талабының негізгі компоненттерінің бірі деп 

танылған кҿптілділік оқытуға кҿңіл бҿлу – бҥгінгі заман 

тапсырысы болып табылады. Мҧғалім оқытудың жаңа 

технологиясын жан-жақты меңгеріп, соңғы жарық кҿрген ғылыми- 

ҽдістемелік ҽдебиеттердегі тҽжірибелі ҧстаздардың оқыту 

ҽдістерін оқып ҥйреніп, оларды ҿз жҧмысында орынды қолдана 

білуі керек. Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев айтқандай «Еліміздің 

ертеңі бҥгіні жас ҧрпақтың қолында, ал жас ҧрпақтың тағдыры 

ҧстаздардың қолында». 

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 

1.Ҥштілділік – жаңа заман сҧранысы. Еламан Рашитов. 

http://ziyaly.org/pages/kog-2.html 

2.Мартынова М.В. Интегрированное обучение. Педагогические 

технологии. типы и формы интегрированных уроков. 

Методические рекомендации. http://ido.tsu.ru/ss/?unit=199 

3.Michael O‘Callaghan., Pat Doyle. Chemistry 8 grade // Учебник. – 

Express Publishing, 2018 

 

 

РОЛЬ  ТРУДОВОГО  ВОСПИТАНИЯ  НА  УРОКАХ  

ТЕХНОЛОГИИ  В ШКОЛЕ 

       

            Тимербулатова  Венера Алтынбековна   

Жамбылская  область, с.Гродеково,  

 Гродековская средняя  школа 

                        

            Перед  учителями   технологии  стоят три основные задачи, 

которые взаимосвязаны между собой: первая – готовить к 

активной трудовой деятельности; вторая – добиваться прочных 

http://ziyaly.org/pages/kog-2.html
http://ido.tsu.ru/ss/?unit=199
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знаний, формировать умения и навыки, третья – обучая, 

воспитывать. 

Вся многогранная работа любого учителя сводится к одной цели – 

воспитать достойного гражданина своего отечества. Мальчики 

должны стать настоящими мужчинами –быть защитниками 

Родины, быть достойными  мужьями  и отцами, а  девочки – стать 

достойными  жѐнами  и прекрасной  матерью. 

            Все  мы  знаем , что жизнь – это, прежде всего,  

ежедневный упорный труд. Сегодняшние девчонки незаметно  и  

быстро  вырастают, и  хотелось бы, чтобы каждая из них нашла 

себя в любимой профессии и стала счастливой в семье.  

           Счастье  в  семье  во  многом  зависит от женщины. Если 

женщина умеет  создавать в доме  чистоту, порядок, уют,  то   в  

этот  дом будут с  радостью будут возвращаться  члены  семьи  

после тяжѐлого  рабочего  дня и  с радостью  будут  возвращаться 

дети  после занятий. А это  всѐ  создаются руками живущих в нем. 

Каждый дом ежедневным трудом держится. «Без труда дельного, 

серьезного - утверждал Ушинский – семейное счастье не что иное, 

как романтическая химера».  Каждый желает иметь счастливую 

семью и хороший дом.  К большому сожалению, мы часто слышим 

о не сложившихся судьбах молодых людей. Вспомним  слова 

Владимира Маяковского «Любовная лодка разбилась о быт». Это 

говорит о том, что  молодые  люди не выдержали  это испытание- 

ежедневный и кропотливый труд,  видимо, не  совсем им под  

силу. 

              Неизменный спутник каждой  семьи:  уборка, стирка, 

шитье, починка белья и одежды. То, что упорядочено, 

выполняется с радостью и удовольствием – дается легче,  тогда   

остается больше времени, чтобы уделить себе, близким, детям. В 

хлебосольном, уютном, гостеприимном  доме хорошо всем.  

           История трудового обучения девочек уходит глубоко в 

древность. В простых крестьянских семьях девочка с трех лет 

присутствовала на зимних посиделках, где шилось, вязалось, 

ткалось, вышивалось приданое. А с пяти лет девочки уже брали в 

руки спицы, иголки, прялки и постепенно овладевали знаниями и 

умениями бабушек, матерей, старших сестер. 

            Уроки технологии способствуют развитию трудолюбия.  На  

уроках  технологии девочки  обучаются  правильному  ведению  

домашнего  хозяйства.  Получают  знания по  санитарно-

гигиеническим  требованиям к приготовлению пищи, к санитарно-

гигиеническим  требованиям к кухни, к жилому  помещению, к 

личной  гигиене.Знания полученные  на  уроках  технологии  

помогут стать прекрасными хозяйками и достойными матерями.  

Обучают технологии приготовлении пищи. Знакомят с 

материаловедением.  На  этих  уроках обучают  девочек ручному  

шитью, вязанью на  спицах, вязанью  крючком, вышиванию.  

Изучение технологии  приготовления пищи,  технологии 

материаловедения,  технологии машиноведения, технологии 

моделирования и  конструирования, изучения  технологии 

элементов  декоративно  прикладного  искусства,  проведения 

внеклассных мероприятий в  виде  конкурсов «А ну-ка девушки»,  

«Наш лучший повар», «Кулинар», «Модельер-конструктор»,  

«Ателье»,   «Все профессии хороши: выбирай на  вкус» и  многие  

другие  способствуют  в  девочках  развитию трудолюбия.  На  

таких  уроках и внеклассных  мероприятиях  и  закладываются  

желания стать прекрасными  хозяйками и  хорошими  матерями,  

что  очень  важно  для  гармоничного  развития  личности.                                                           

Элементы экономического  развития  и правильное  распределения  

семейного  бюджета девочки  получают  на  урок  технологии  при 

составления  меню на  1 члена семьи  на сутки  и подсчѐт 

денежных  затрат,  на  в всех  членов  семьи на 1 месяц, на 1 год;   

подсчѐт  семейных затрат на  необходимую  ежегодную  покупку 

на  одежду  на  1 год; подсчѐт  семейных затрат на  необходимую  

ежегодную  покупку  на  ежегодный  ремонт дома  или  квартиры;  

подсчѐт  семейных затрат на  необходимые   транспортные  

расходы (на проезд на транспорте или на бензин,  на ремонт  
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транспорта),  подсчѐт  семейных затрат на  необходимое  

ежегодное  поддержание  здоровья (лекарства и др.),  подсчѐт  

семейных затрат на  необходимую  ежегодную  покупку   

санитарно-гигиенических  средств  дают  реальное  представление 

о  бюджете  семьи и  дают  возможность  задуматься  о  том,  как  

правильно  вести  семейный  бюджет.  И подвести итоговый 

расход семьи на год по всем самым важным  необходимым  

параметрам.                                        

           На  уроках технологии прививается бережливость: обучение  

печворку, лоскутному  изделию. Бережливость прививается и на  

уроках по  теме « Ремонт одежды» (заплатки, штопки, аппликации,  

накладные швы  и т.д.) 

Связывая  уроки с  народными традициями  обучаем и 

трудолюбию и искусству по  разделу  лоскутное шитьѐ, различные  

виды панно. 

           Интересно то, что известный в Европе институт 

благородных девиц «Смольный» имел в перечне образовательных 

предметов вышивание, ведение домашнего хозяйства. Эти 

предметы шли наряду со словесностью, математикой, танцами и 

этикетом. При этом многие выпускницы становились фрейлинами 

и первыми дамами государства. 

В прекрасном литературном памятнике светской русской 

литературы «Домострое» - который Владимир Даль переводит как 

«домохозяйство», в разделе «Как детей своих воспитывать» есть 

такие строки: «А пошлет Бог кому сыновей или дочерей, надлежит 

заботиться о чадах своих отцу и матери, обеспечить их, 

воспитывать в добром поучении; учить страху божьему, 

вежливости, всякому порядку, а затем, по детям смотря, учить их 

всякому рукоделию – матери дочерей, а отцу сыновей – ремеслу, 

кто к чему прилежит». 

                 И в этой же книге читаем строки, в которых говорится о 

проблемах современной женщины. Как будто и не отделяют на 

века от современниц написания «Домостроя». «Если дарует Бог 

жену добрую, дороже она камня драгоценного: такая без выгоды 

не оставит, сотворит что нужно руками своими и даст она пищу 

дому, от плодов своих рук увеличит достояние на много…жена 

добрая, трудолюбивая – венец мужу. И года свои проживут они в 

благом мире». 

         А.Н.Радищев одним из первых русских мыслителей обратил 

внимание на единство экономического благополучия общества и 

каждого отдельного человека, с одной стороны, и образованности 

и воспитанности, с другой. 

      Физический труд в семье и школе – важнейший фактор 

духовного развития, воспитания высоких нравственных качеств 

«Не гнушайтесь – читаем мы в «Путешествии из Петербурга в 

Москву», - пособить, поднимая погрязшую во рве телегу; и тем 

облегчить упадшего; вымараете руки и тело, но просветите 

сердце». Устами дворянина писатель советовал, чтобы с малых лет 

приучали детей «водить соху, вскапывать грядки, владеть косою и 

топором». Труд по его образному выражению «должен выступать 

в качестве лучшей приправы к обеду воспитанника». 

         Какие бы методы не придумывали в деле воспитания 

трудолюбия, личный пример окружающих людей, родителей и 

педагогов незаменим. От них ребенок воспринимает привычки и 

манеры, добросовестное отношение к трудовой деятельности. 

Воспитатель должен быть не только знающим человеком, но и 

умеющим работать, владеющим практическими навыками, ибо 

«тот, кто сам умеет что сделать, умеет заставить сделать и будет 

на погрешности снисходителен, зная все в исполнении 

трудности». 

Чтобы воспитывать людей выносливых и трудолюбивых, нельзя 

допускать робкой нежности, так как нега и лень – худшие бичи 

человеческого организма, они ослабляют не только тело, но и 

крепость духа. 

                  Учитывая, что трудовая подготовка осуществляется не 

только в школе, но и в семье, можно в широком смысле так 
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определить ее цель: способствовать воспитанию гражданина – 

труженика, сформировать устойчивые ориентации на трудовой 

образ жизни, трудовую культуру личности; обеспечить 

практическую нравственно – психологическую готовность к 

творческому труду; развить творческие способности, 

интеллектуальные, психофизиологические и физические качества 

личности, необходимые для успешной трудовой деятельности в 

любой сфере общественного производства. 

            Значение школы в трудовом становлении детей и 

юношества исключительно велико. Полученная в 

общеобразовательной школе технологическая подготовка и 

сформированные в труде качества личности составляют базу для 

приобретения профессии в будущем, а также для 

непосредственного участия в труде и народном хозяйстве. 

Личность не может состояться, если основной ее потребностью не 

станет труд.  

            Нынешним педагогам очень трудно работать, ведь не 

секрет, что не все живут одинаково материально. Засилье на 

экране иностранных фильмов, навязывание норм чужой морали 

ведет к тому, что мы видим ростки нравственной ржавчины в 

душах наших обучающихся: нежелание трудиться, пустословие, 

леность. Учителю технологии, как никому другому, нужно 

опираться на национальную культуру и традиции. Только через 

познание культуры своего народа, традиций человек может 

развиться нравственно. «Иван, не помнящий родства» не может 

уважать себя и других, не может стать достойным гражданином 

своего государства. 

 

 

 Дидактические игры и игровые приемы на уроках 

русского языка и литературы 

 

Учитель русского языка и  

литературы Кабулова Гульнара Жапаровна 

ГУ «Кенжекольская средняя  

общеобразовательная школа г. Павлодара» 

 

          Введение. 
Современная ситуация, связанная с преподаванием 

русского языка как  неродного, сложилась таким 

образом, что возникла сложная проблема - социальная и 

психологическая адаптация ученика к новой культуре, 

новым привычкам, традициям и обычаям, новому языку. 

В первый класс поступают дети, плохо зная (иногда не 

зная вообще) русский язык. 

Следовательно, возникают вопросы: Как 

организовать учебный процесс?, С чего начать?, а самое 

главное - Как обучить их русскому языку? 

          Актуальность. 
Изучение русского языка в Казахстане 

необходимо, так как  здесь совместно проживают более 

ста народностей и единственным языком, связывающим 

их между собой, является русский. 

Задача каждого народа состоит в том, чтобы 

всячески расширять, углублять экономические, 

культурные, политические связи с другими народами. В 

этом отношении неоценимую помощь нам оказывает 

русский язык, который служит сплачивающим, 

консолидирующим, объединяющим фактором в 

отношениях между народами Казахстана. 
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           Цели обучения. 

Создание условий для  «мягкого» включения детей 

в процесс, коррекция имеющихся и формирование новых 

знаний в области русского языка, а также 

обучение  видам речевой деятельности (слушанию, 

чтению, говорению, письму).  

Снятие интерференции в речи и на письме. У 

большинства детей в сознании сосуществуют системы 

двух языков. При этом закономерности русского языка 

ученики воспринимают через призму родного и 

переносят явления родного языка в русскую речь, что 

часто приводит к ошибкам. Такой перенос называется 

интерференцией. 

Например, в казахском языке не существует такая 

категория как род. 

Все это приводит к ошибкам типа: мой тетрадь, 

красивый девочка, холодный вода, большой комната, 

мама говорил, моя папа сильная и т.п.  

Характерными также являются ошибки, связанные 

с категорией одушевленности/неодушевленности (в 

казахском языке к одушевленным существительным 

относится только категория «человек», в русском – все 

живые существа. 

Важно увидеть трудности изучаемой единицы в 

комплексе: фонетические, лексические, грамматические, 

чтобы определить последовательность работы с ними. 

Например, в простых предложениях: Тетрадь лежит в 

столе. Сестра пришла с завода .-    учитель должен 

предусмотреть: 

-фонетические трудности (слитное произношение 

предлога с существительным, оглушение/озвончение: в 

столе-  с завода и т.п.); 

-трудности усвоения падежной формы (различение 

предлогов в и на, различное оформление 

существительных в предложном падеже: на стадионе, но: 

в больнице, в школе); 

-трудности усвоения согласования подлежащего со 

сказуемым в роде, числе (брат работал, книга лежит); 

-употребление  фонем, характерных родному языку 

.  

Таких расхождений в системах родного и русского 

языков немало, и это приводит к затруднениям в 

усвоении детьми русского языка. 

Одним из наиболее действенных средств, 

способных вызвать интерес к занятиям по русскому 

языку, являются дидактические игры и игровые приемы. 

Игра наряду с учением занимает важное место в 

развитии ребенка. При включении детей в ситуацию 

дидактической игры интерес к учебной деятельности 

резко возрастает, изучаемый материал становится для 

них более доступным, работоспособность значительно 

повышается. 

         Новизна. 
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 Серьезным недостатком, присущим работе многих 

учителей-словесников, является отсутствие творческих 

методов, активизирующих работу учащихся.  

Речь идет о ролевых и деловых играх, об уроках-

диспутах и уроках-дискуссиях. Если уроки-диспуты 

подходят для уроков литературы, то деловые и ролевые 

игры приемлемы для уроков русского языка. Назначение 

последних – развитие и формирование речевых навыков, 

которые необходимы в различных ситуациях общения. 

Игровые формы работы, которые повышают 

познавательную  и творческую активность учащихся, 

помогают им приобрести уверенность в речевом 

общении. Элемент соревновательности при выполнении 

этих заданий позволяет вовлечь в работу и самых 

сильных ребят, и тех, кто обычно инертен на уроке. 
Любые методы и приѐмы только тогда становятся 

действенными, когда естественно вплетаются в уже 

сложившуюся методическую систему, приняты учителем 

и проверены на практике.  

Каждая игра включает в себя несколько элементов, 

а именно задачу, содержание, правила и игровые 

действия.  
Между играми с правилами и творческими играми 

много общего: наличие условной игровой цели, 

необходимость в активной самостоятельной 

деятельности, работа воображения. Многие игры с 

правилами имеют сюжет, в них разыгрываются роли. 

Правила есть и в творческих играх, но эти правила дети 

устанавливают сами, в зависимости от сюжета. В 

творческой игре активность детей направлена на 

выполнение замысла, развитие сюжета; в играх с 

правилами главное – решение задачи, выполнение 

правил.  

Игровые формы на уроках русского языка можно 

группировать так: 

1.Игры со словами. 

          «Телеграмма» 

Берется какое-нибудь слово, и каждый 

придумывает телеграмму, в которой первое слово 

начинается с первой буквы выбранного слова, второе - со 

второй и т. д. 

Например: сумка («Сегодня убежал медведь. Караул! 

Администрация».)  

           «Навуходоносор (или наборщик)» 

В этой игре нужно из букв одного слова составить 

как можно больше других. Слова должны быть только 

существительными, только нарицательными и только в 

начальной форме. Возьмем слово Навуходоносор. Какие 

из него можно составить слова? 

Слова: ухо, уход, ход, донос, нос, сор можно выкроить из 

него прямо готовыми. А чтобы составить 

слова ворона, водонос, рондо, соха, доха, донор, хорда, вр

ун, дрова, нужно буквы переставлять. В придуманном 

слове ни одна буква не должна повторяться чаще, чем в 

исходном слове. Отсюда, кстати, другое название этой 
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игры – «Наборщик»: как будто в типографии набирается 

текст из имеющихся литер. 

Игра обогащает словарный запас. Вот несколько 

слов, с которыми интересно играть в «Навуходоносора»: 

ГАСТРОНОМ 

ЛЕКАРСТВО 

КИНЕМАТОГРАФ 

«Палиндромы»  само слово палиндром – 

греческое: эта игра была известна еще древним грекам.  

Так называются предложения, которые можно читать с 

любого конца. 

· А роза упала на лапу Азора. (Эту фразу придумал А. 

Фет.) 

· Около Миши молоко. 

· Леша на полке клопа нашел. 

«Я работаю волшебником» 

Игра не только пробуждает интерес к работе, но и 

формирует умение применять полученные знания в 

новых ситуациях. 

Например, превратить имена нарицательные в 

собственные. 

Птица ласточка (магазин «Ласточка»), цветок роза ( 

девочка Роза), плодородная земля (планета Земля) и. т .д. 

2.Кроссворды, чайнворды, ребусы, шарады. 

Этот вид заданий достаточно часто используется 

на уроках. Кроссворд может быть предложен учителем 

классу в начале урока с целью актуализации знаний или 

постановки проблемы нового урока. Кроссворд, 

предложенный в конце урока, может стать своеобразным 

подведением итогов работы на уроке.  

Незаменимы кроссворды, чайнворды и др. 

головоломки в тех случаях, когда детям нужно дать 

своеобразную минутку отдыха: переключение внимания, 

хорошая возможность поддержать умственную 

активность учащихся на уроке. 

Кроме этого, они могут стать формой контроля на 

каком-либо этапе обучения. В этом случае он может 

быть не только предложен учащимся в готовом виде, но 

также сами они могут составить кроссворд по изучаемой 

или изученной теме. 

3.Игры-загадки. 
Используются для проверки знаний, находчивости. 

Детям нравятся игры-загадки. Разгадывание загадок 

развивает способность к анализу, обобщению, 

формирует умение рассуждать, делать выводы, 

умозаключения. 

Ь – показатель мягкости 

1) Отгадайте загадку: 

Что за буква, кто узнает: 

звука не обозначает, 

может только показать, 

как согласную читать? 

2) Отгадайте загадку – шутку: 

Как превратить мел в мелкое место? Угол в топливо? 

Шест в число? (мель, уголь, шесть) 

3) Задания для умников и умниц (работа в парах) 
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Как слова, обозначающие действия предмета жарь, 

стань, примерь превратить в слова, обозначающие 

предмет? (жар, стан, пример) 

4.Игровые задания, направленные на отработку 

орфоэпических и орфографических норм. 

На каждом уроке целесообразно находить 

возможность для отработки произносительных норм. 

Это может быть минутка-разминка под общим названием 

«Говорите по-русски правильно». 

«Составить текст и озвучить его» 
Учащимся предлагается набор слов, которые могут 

представлять какие-то трудности в произношении. 

Задача учащихся – за 2-3 минуты составить связный 

текст (используя данные слова) и прочитать его, 

соблюдая орфоэпические нормы. Учитель может 

назначить экспертов, которые должны внимательно 

прослушать текст и сделать вывод о соблюдении 

произносительных норм. (Оценку в этом случае 

получают сразу двое учащихся). 

Пример. Даны слова: километр, помощник, шинель, 

свитер, средство, инструмент, шофер, шоферов, 

щавель, термос, начал. 

«Пригласи на обед» 
Задача: озвучить меню обеда, на который вы 

должны пригласить своего друга ( знакомого). В меню, 

конечно, должны оказаться тефтели, щавель, пирожки с 

творогом, сливовый или грушевый компот и т. д. (другие 

слова, вызывающие трудности в произношении). 

«В эфире новости» 
Данный тип заданий предполагает составление 

текста со словами, представляющими определенные 

трудности при произношении. Тематика текста: события, 

происходящие в мире. Подобное задание позволяет не 

только отработать произносительные нормы, но и 

стимулировать интерес учащихся к событиям, 

происходящим в мире, а значит, обеспечивают 

расширение кругозора. Как показывает опыт, 

систематическое применение подобного задания 

превращает школьников в зрителей новостных 

программ. Вариантом данного задания может 

стать «Конкурс дикторов». Задача участника – 

прочитать предложенный текст, обращая внимание на 

выделенные слова. 

«По щучьему велению» 

Игра помогает учащимся ориентироваться в 

системе изученных орфограмм. Суть работы заключается 

в том, что учащиеся по очереди высказывают пожелание, 

указывая, какую орфограмму хотели бы они видеть в 

тетрадях своих товарищей. Остальные ученики называют 

и записывают слова с указанной орфограммой. 

Например: «По щучьему велению, по моему хотению, 

назовите мне слова с орфограммой –тся- -ться- в 

глаголах» и др. 

«Лингвистический футбол» 

Ученик приглашается к доске – «встает на ворота», 

класс учащихся всегда имеет в своем «арсенале» 
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сформулированные вопросы. Ребятам разрешается 

«забить» вратарю пять «мячей»-вопросов. Сколько голов 

отбил вратарь, такую оценку и получил. 

«Аукцион» 

Например: Записать как можно больше глаголов, 

которые пишутся слитно с не. 

«Замени буквы» 

Заменить в глаголе звонкий звук парным глухим 

так, чтобы слово изменило свое значение. 

Тужить (тушить), зиять (сиять), молодить 

(молотить), задевать (затевать) и др. 

5. Лексико-фразеологические игры. 

«Собери фразеологизм». 
Как; Макар; свистит; на языке; ветер; вертится; в 

карманах; куда; в рукавицах; канул; телят; в воду; не 

гонял; ежовых. 

Ответы: Куда Макар телят не гонял. 

Как в воду канул. 

Ветер свистит в карманах. 

На языке вертится. 

В ежовых рукавицах. 

«Переводчик» 
Необходимо перевести на понятный язык 

диалектные, профессиональные, устаревшие слова.  

Например, догадаться, что означают придуманные 

детьми слова: 

Гудильник, строганок, копатка, мазалин, люденок, 

журчей, колесята, рыжка, рукти и др. 

 

6.Микроисследования как одна из форм 

реализации игровых технологий. 

Предложить детям ненадолго стать пытливыми 

исследователями какой-либо лингвистической 

проблемы. 

«Лингвистический диктант» 
Наука о языке (языкознание). Графическое 

обозначение звука на письме (буква) и др. 

«Литературоведческий диктант» 
Художественное преувеличение (гипербола). 

Строение худ. произведения (композиция) и др. 

«Математический диктант» 
Вытянутый квадрат (прямоугольник). Линия, 

делящая угол пополам (биссектриса) и др. 

«Диктант по теме: Профессия, ремесло» 
Рабочий, занимающийся покраской стен, здания 

(маляр). Сочинитель музыкальных произведений 

(композитор) и др. 

7.Игры-предложения. 

«Что было бы...?» или «Что бы я сделал...?»и др. 

Содержание игры заключается в том, что перед детьми 

ставится задача и создается ситуация, требующая 

осмысления последующего действия. 

8.Фонетические игры. 

 «Какой звук я задумал?»  

Учитель называет цепочку слов, в которых 

встречается один и тот же звук, а дети отгадывают его. 
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Отгадавший первым получает право загадать свою 

загадку. 

Игра «Салат» 

  В огороде выросли следующие овощи: морковь, 

капуста, репа, редька, укроп, картофель, огурцы, 

помидоры, свекла, лук, петрушка, салат, горох, перец, 

чеснок. Хозяйка для приготовления салата взяла 

следующие овощи: 

в слове 2 слога, 7букв, 6звуков (морковь), 

в слове 2 слога, ударение падает на первый слог, 2 

согласных звука мягких (перец), 

в слове 1слог, все согласные звуки твердые, (лук) 

в слове 4 слога (помидоры) 

В результате дети получают предложение. Для 

приготовления салата хозяйка взяла помидоры, морковь, 

перец, лук. 

Игра «В зоопарке» 
Ребята были в зоопарке. Но смотрели не всех 

зверей, а только тех, в названии которых три слога. 

Победит тот, кто запишет больше животных. 

Игра «Новоселье» 
Звери и птицы построили многоэтажный дом. 

Когда же стали заселяться, то начались споры, кому где 

жить. И тогда решили: те животные , чьи названия 

состоят из одного слога, пусть живут на первом этаже, 

чьи названия из двух слогов – на втором этаже и т. д .. 

Учитель называет животное, дети отвечают, на каком 

этаже будет жить то или иное животное. Примеры 

животных: ласка, еж, барсук, енот, куница, лось, лиса, 

заяц, хорь, бобр, косуля, волк, росомаха, рысь, медведь, 

горностай. 

Игра «В магазине» 
Мама попросила вас купить что-то в магазине. В 

списке, который вы должны записать в алфавитном 

порядке, это будет 3,5,6,8,10,12. Что попросила вас 

купить мама? 

Торт, печенье, булка, конфеты, мороженое, лимонад, 

компот, ватрушка, пирог, сок, лимоны, груши, капуста, 

морковь. 

9.Игры-беседы (диалоги). 

В их основе лежит общение учителя с детьми, 

детей с учителем и детей между собой. Игра-беседа  учит 

умению слушать вопросы учителя, вопросы и ответы 

учеников, умению сосредотачивать внимание на 

содержании разговора, дополнять сказанное, 

высказывать суждение. Все это характеризует активный 

поиск решения задач. 

10.Игры-путешествия 
Всегда несколько романтичны. Именно это 

развивает интерес и активное участие в развитии сюжета 

игры, обогащение игровых действий, стремление 

овладеть правилами игры и получить результат: решить 

задачу, чему-то научиться. Цель игры – путешествия - 

усилить впечатление, придать познавательному 

содержанию чуть-чуть сказочной необычности, обратить 
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внимание детей на то, что находится рядом, но не 

замечается ими. 
Игры-путешествия развивают внимание, 

наблюдательность, осмысление игровых задач, 

облегчают преодоление трудностей и достижение 

успеха. 

11.Для закрепления чисел и рода имен 

существительных 
Игра «Назови число существительного» 

 Ведущий бросает по очереди мяч играющим и 

говорит слово в единственном числе, получивший мяч 

игрок называет слово во множественном числе и 

наоборот ведущий говорит слово во множественном 

числе, а игрок возвращает мяч, называя слово в 

единственном числе. В игре выявляется самый 

внимательный игрок, который становится ведущим. 

В игре «В каждую юрту засели жильцов»   

Учитель объясняет задание и читает ряд слов. 

Ребята должны быть предельно внимательными. Через 

проектор появляются на доске юрты с записями: М.р., 

Ср.р., Ж.р. Слова –поле, ромашка, земля, страна, дом, 

солнце, степь, конь, страна, мир, яблоко, хлеб, небо. В 

течение 2мин. нужно распределить слова по юртам. 

Затем по проектору показывается правильность 

заполнения слов, ребята проверяют друг у друга в 

тетрадях , как распределены слова по юртам. 

Дидактические игры очень эффективно 

помогают решать проблему воспитания культуры 

чтения. 

  Викторина 

Ученикам очень нравятся викторины, так как они 

позволяют ребѐнку ощутить дух соревнования, поэтому я 

часто их провожу. Вот примеры таких уроков:  

 «Сказочная география» 
Какие реки текут по сказочной стране, какие у них 

берега. Можно предложить нарисовать такие реки.  

Игра «Узнайте героя сказки по описанию и 

представьте его» 
Ребятам дается цитата из сказки, где говорится о 

действиях героя. Надо вспомнить любой другой эпизод с 

его участием и представить героя.  

«Бюро находок»  
Надо разыскать владельцев вещей, которые 

поступили в бюро находок (скалочка, коса, репа, 

пшеничные колоски, топор). 

Литературные аукционы («Кто больше 

назовет?..»), 

Конкурсы внимательных и начитанных («Чей 

это предмет?..», «Чей это цвет.. », «Знаете ли вы...», «Кто 

на чем передвигается..»), 

Игры-загадки («Чьи это слова?», «Чей это 

портрет», «Назови автора...»). 

Познавательно-развлекательные игры  
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Можно включить в уроки как моделирующие 

ситуации (например, «Создаем классную библиотеку», 

«День рождения Книги»). 

Заключение 

Игры, загадки, кроссворды, шарады, ребусы и все 

выше перечисленное  учат детей образно мыслить, 

сравнивать, находить отличия, превращать один предмет 

в другой. Порой у учеников появляется самостоятельная 

спонтанная потребность придумать образ для 

запоминания написания трудного слова.  

 Игра помогает формированию фонематического 

восприятия слова,  обогащает ребенка новыми 

сведениями, активирует мыслительную деятельность, 

внимание, а главное - стимулирует речь. В результате 

чего у детей появляется интерес к русскому языку. Не 

говоря уже о том, что дидактические игры и игровые 

приемы по русскому языку способствуют формированию 

орфографической зоркости школьника. 
Ценность таких игр заключается в том, что на их 

материале можно отрабатывать также скорость чтения, 

слоговой состав слова и многое другое.  

Важная роль занимательных дидактических игр 

состоит еще и в том, что они способствуют снятию 

напряжения и страха при письме у детей, чувствующих 

свою собственную несостоятельность, создает 

положительный эмоциональный настрой в ходе урока. 

Ребенок с удовольствием выполняет любые задания и 

упражнения учителя. И учитель, таким образом, 

стимулирует правильную речь ученика как устную, так и 

письменную. 

Воспитание в игре есть школа овладения культурой 

общения в жизни. В процессе игрового общения 

создается коллектив. Коллективные игры способствуют 

воспитанию у детей коллективизма, дружбы, 

ответственности за свои действия. Такие игры являются 

и средством воздействия на тех ребят, у которых в 

результате предшествующего неправильного воспитания 

стали проявляться эгоизм, агрессивность, замкнутость. 
Игра должна сохранять эмоциональный настрой 

детей, их непринужденность, переживание радости от 

процесса игры и чувство удовлетворения от решения 

поставленных в ней задач. Игра – не только средство 

оптимизации и стимуляции процесса обучения, но и 

важный аспект психологического комфорта и снятия 

умственного перенапряжения учащихся.  
Рекомендуемые методы и приемы могут сделать 

эффективнее процесс обучения в начальном и среднем 

звене. При этом у учащихся будет расширяться кругозор,   

развиваться логическое мышление, будут 

совершенствоваться речевые навыки, что, в свою 

очередь, способствует прочности усвоения материала, 

грамотному выполнении письменных заданий и  

контрольно-оценочных работ. 
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МӘТІНМЕН  ЖҦМЫС ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҤРЛЕРІ 

 

 

ЖУСИПОВА ГАУХАР ЖЕТЕБАЙҚЫЗЫ  

Нҧр-Сҧлтан  қаласы, 

Тӛлеген Айбергенов атындағы 

 №16 орта мектептің        

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі, педагог-зерттеуші  

 

Бҥгінгі кҥнгі жалпы орта білім беру мекемелерінде мемлекеттік 

тілді оқытудың сапасын арттыру бойынша талай жҧмыстар 

атқарылып, іске асырылып жатқанымен, оқыту ісінде тҥбегейлі 

мақсатқа жету жолында ҽлі де кҿптеген істерді атқару қажеттілігі 

кҿрінеді. 

      Соның бірі – қазақ тілі мен ҽдебиеті  сабақтарында мҽтін жҽне 

мҽтін бойынша тапсырмалар арқылы тілді меңгерту мҽселесін 

зерделеу болып тҧр.    Себебі, мҽтінмен жҧмыс істеудің бір ҽдісін 

тіл ҥйретудің барлық деңгейінде қолдана  беру тиімсіз. Бастапқы 

кезеңде шағын мҽтінді оқып, тҥсініп, сҧрақтарға жауап беріп, 

мазмҧндау сияқты тапсырмалар орындалса, одан кейінгі 

кезеңдерде мҽтін бойынша диалог қҧрастыру, мҽтіндегі 

сҿйлемдердің мағынасын сақтай отырып басқаша қҧрастыру, 

толықтыру, таратып жазу, сҧрақтар қою, мҽтіндегі сҿздерден 

антоним, синоним табу, т.с.с. жҽне бҧдан да кҥрделі, 

оқушылардың шығармашылық, сыни ойын дамытатын 

тапсырмалар болуы керек. 

          Сабақ ҥстінде оқушының жҥйелі жҧмыс істеуіне мҥмкіндік 

жасау, сабақтың тақырыбына сай SMART мақсат қоя білу, 

мақсатына  сай нақты міндет қою- мҧғалімге кҿп даярлықты қажет 
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етеді. Ҿйткені, оқушыларды терең ҽрі жҥйелі біліммен 

қаруландыру, олардың шығармашылығын дамыту, 

қызығушылығын ояту, ҿз бетінше білім алуына дағдыландыру 

сияқты жҧмыстар сабақ ҥдерісінде қалыптасады. Бҧл ҽрбір  

мҧғалімге ой салып, жаңаша жҧмыс істеуге, жаңаша  ізденуге 

жетелейді. 

       Ҿзге ҧлт балаларына қазақ тілін оқытып-ҥйретудің сапасын 

арттыру қазіргі мҧғалімдер алдындағы ҥлкен міндет.  Мысалы, 

ҿзім жҧмыс жасайтын орыс мектебінде оқытылатын қазақ тілі 

пҽнінің басты  мақсаты – оқушыларға қазақ тілін меңгерту, қазақ 

тілінде сҿйлеп, жауап бере алатын, жаза білетін дҽрежеге жеткізу, 

мемлекеттік тілді қҧрметтеуге тҽрбиелеу.  

       Жалпы мен ҿз тҽжірибеммен бҿлісер  болсам, оқушылардың 

сҿйлеу тілін мҽтіндер арқылы дамытуды жҥзеге асыру оң нҽтиже 

беріп келе жатыр. Мҽтінді таңдаған кезде оған қойылатын 

талаптарға да назар аудару керек. Мҽтіннің тҽрбиелік мҽні бар,  

оқушылардың дҥниетанымын кеңейтетін мҽліметтер нақты, 

тҥсінікті, қабылдауға оңай болуы керек, талдау барысында 

жеңілден – қиынға қағидасын сақтаған жҿн.  Мҽтінмен жҧмыс 

жҥргізуде жаңартылған білім беру бағдарламасын негізге ала 

отырып, оқушылар мҽтіндегі  негізгі  ойды, оқиғаны ҿз ҿмірінен 

ҧқсас оқиғалармен  ҧштастыруы қажет; оқылған мҽтінге ҿз 

кҿзқарасын білдіре алуы керек; мҽтінге ҽлеуметтік, тарихи, 

адамгершілік маңыздылығы жҿнінен баға бере алуға  

бағыттауымыз қажет. Сонымен бірге  білім алушылардың  

психологиялық жағынан жас ерекшелігіне, қабілеттеріне  қарай ҿз 

бетімен жҧмыс жасауына да  мҥмкіндік тудырған жҿн.  

Мәтіннің (формасы) нысаны 4-ке бӛлінеді. 

1. Тҧтас мҽтін ( кҿркем ҽдебиет мҽтіндері, репортаж, ҿлең, пьеса, 

мақала,  жҧлдыз жорамал, техникалық мҽтін, заң, ғылыми 

негіздемелер, нҧсқау) 

2. Тҧтас емес  мҽтін (графика, кесте, сурет, диаграмма, жарнама, 

сканворд, хабарландыру, карта, анкета, қҧттықтау, комментарий) 

3. Аралас мҽтін (тҧтас жҽне тҧтас емес мҽтіндердің сипатын 

біріктіреді, авторлық   веб – парақтар). 

4. Қҧрамдас мҽтін (бір тақырып, бірақ ҽр автордың пікірі, ойы. 

Мысалы, аққу тақырыбына жазылған ҽрбір ақынның  туындысы 

немесе ҽр газеттегі бірдей тақырыпқа жазылған материал жҽне 

бірнеше тақырыпты қамтитын ҥзік –ҥзік мҽтіндер). 

      Тҧтас мҽтіндер – қҧрылымы бар, сҿз, сҿйлем, абзацтардан 

қҧралған мҽтіндер.  

     Тҧтас емес мҽтіндерге  кесте, сызбалар, суреттер, графиктер 

мен диаграммалар. 

Тҥрлері. Оқушылар қандай мҽтіндерді оқуы керек? 

Тҧтас мҽтіндерді (сҿйлемдермен) 

Тҧтас емес мҽтіндерді (мысалы, тізімдер) 

Аралас мҽтіндерді (тҧтас жҽне тҧтас емес мҽтіндерді араластыру) 

Қҧрамдас мҽтіндерді  (тҥрлі дереккҿздерден алынған мҽтіндер) 

Мәтін типтері. Мҽтіннің мақсаттары қандай? 

Сипаттау 

Хабарлау 

Мазмҧндау 

Іздеу және табу: оқушылар мҽтіннен қажет ақпаратты таба алады. 

Кіріктіру мен талдап тҥсіндіру: оқушылар оқыған ақпараттарын 

қолдана біледі.  

Ойлану мен бағалау: оқушылар оқыған ақпараттарынан шегініс 

жасап/алшақтап оны ҿз ҿмірімен салыстыра алады. 

Жағдаяттар. Автор кҿзқарасы тҧрғысынан, берілген мҽтіннің 

кҿздеген мақсаты қандай? 

            

 Сабақ   барысындағы  мәтінмен жҧмыс жасау  кезеңдері: 

Мҽтінді оқығанға дейінгі мҽтін алды жҧмыс; Мҽтінмен жҧмыс; 

Мҽтінді оқығаннан кейінгі жҧмыс. 

         Мҽтін алдындағы жаттығулар мен тапсырмалар  мҽтінге 

сҽйкес  жҥргізіледі: тілдік тҧлға мен сҿйлем ҥлгілерін мҽтінде 

танып, айыра білу жҽне ҽртҥрлі қҧрылымдық материалды 
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(сҿзжасам элементтері, етістіктің жақ, шақ тҥрлері, сҿйлем 

тҥрлері,сҿз тіркесі, сҿздердің бір-бірімен байланысу тҽсілдері жҽне 

т.б.) меңгерту. 

        Мҽтінмен жҧмыс кезеңі. Мҽтінді оқып болған соң, аударма 

жасау, оқығанның мазмҧнын айту, сҧрақтарға жауап беру, жоспар 

қҧрау, бірнеше бҿлімге бҿліп оқыту, жанама ойды табу, 

қорытынды жасау.  Бҧл кезеңде мҽтіннің тілдік материалы мен 

қҧрылымы орындалады. Мҽтіннің  мағынасын толық тҥсіну ҥшін-

оның ішіндегі жеке сҿздерді тҥсінуі керек. Бҧл жеке сҿздер 

тҥсінікті болған жағдайда, тҧтас мҽтін де тҥсінікті болады. 

        Мҽтінді оқығаннан кейінгі жҧмыс: логикалық сҧрақтар 

қҧрастыру, сҿздік жҧмыстарын жҥргізу, фонетикалық жаттығулар, 

сҿз тіркесін табу, сҿйлем кҧрау, диалог қҧрау, мҽтінге мазмҧнына 

сай ат қою, жағдаят қҧру, мҽтіннің мазмҧнын қҧрылған жоспар 

бойынша айтып беру. 

       Мҽтінмен жҧмыс жасағанда  саралау тҽсілін  қолданса, жҧмыс 

жҥргізу жеңілірек болады. Оқушыларды жҧмыс істеу  

қабілеттеріне жҽне білім деңгейлеріне қарай топтастырып, ҽр 

топқа сараланған тапсырма беремін. 

Мысалы, бірнеше сҿйлемдерді оқимын,  мҽтін ішінде мҽтіннің 

мазмҧнын білдіретін сҿйлемдердің ретін табады, мҽтіннің 

мазмҧнына сай  суреттер таңдап алып, соларды пайдалана отырып, 

мҽтін қҧрайды. Аудио мҽтінді оқушыларға  бірнеше рет тыңдатып, 

мазмҧнын орыс тілінде айтқызамын, бҧл олардың мҽтінді  

қаншалықты тҥсінгенін  аңғартады. Сҿздіктерді қолдана отырып 

топпен мҽтінге аударма жасату жҧмыстарын жҥргіземін. Топтар 

бір-бірінің жҧмысын тексеріп, талқылап толықтырып отырады. 

     Қорыта айтқанда, қайта-қайта сҿздермен таныса отырып жаңа 

сҿздерді санасына сіңіреді. Ҽр кҥн сайын сҿздік қоры кеңейе 

отырып, тілді ҥйренуге, сҿйлей білуге, оқығанын тҥснуге 

машықтанады. Мҽтінмен жҧмысты жҥйелі тҥрде пайдалана білген 

ҧстаздың оқушының білім, білік дағдыларын арттыруда ҧтары мол 

деп білемін. Сонымен бірге  бҧл жҧмыстар арқылы мҧғалім де кҿп 

ізденіп, ҿзін-ҿзі толықтырып отырады.  

 

ОРЫС ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ТҦРАҚТЫ СӚЗ 

ТІРКЕСТЕРІН ОҚЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Абдикаримова Лаура Сериковна 

Алматы қаласы,Алатау ауданы (Қазақстан) 

№201 мектеп-гимназиясының 

 орыс тілі және әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

 

Аннотация 
Тҧрақты сҿз тіркестері тілдердің сҿз байлығын қҧрайды. Тілде 

тҧрақты 

сҿз тіркестері нақты жҽне ауыспалы, астарлы мағынада да 

қолданылады. 

Астарлы мағыналы тҧрақты сҿз тіркестерінің мағыналары дҧрыс 

анықталмаған жағдайда дҧрыс тҥсінілуі, мҽтінде қолданылуы 

қиындық тудыруы мҥмкін. Мақалада қазақ жҽне орыс тіліндегі 

тҧрақты сҿз тіркестерін салыстырыла отырып оқытылуыныңң 

пайдалары жайлы айтылады. Қазақ жҽне орыс тіліндегі 

мағыналары ортақ жҽне ҧқсаса тҧрақты сҿз тіркестері 

анықталады. Қазақ-орыс тілінде тҧрақты сҿз тіркестерін аудару 

мҽселелері баяндалады. Мағыналары ортақ немесе ҧқсас тҧрақты 

сҿз тіркестерін салыстыра отырып оқыту ҽдісі тіл ҥйретуде жақсы 

нҽтижеге жетуге кҿмектеседі.Тірек сҿздер:фразеологизм, тҧрақты 

сҿз тіркесі, қазақ, орыс, салыстырмалы сҿздік. Тіл адамдардың 

қарым-қатынас қҧралы. Қоғамның мҽдениеті, кҿзқарастары, 

наным-сенімі, салт – дҽстҥрлерінің кҿріністері тілде кҿрініс 

табады. Тіл ҥйренуде тҧрақты сҿз тіркестерін меңгеру ҿте 

маңызды. Тҧрақты сҿз тіркестерінің тілде маңызды орны бар, тілге 

ҽсерлілік, кҿркемдік, терең мағына, рең береді. Тҧрақты сҿз 

тіркестері ҽдеби шығармаларда, ауызекі сҿйлескенде, жарнамада, 
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ақпарат тарату салаларында қолданылады. Шет тілін 

ҥйренуші сол тілдегі тҧрақты сҿз тіркестерін жақсы меңгермесе, 

ол тілде толық ҥйренген болып есептелмейді. Тҧрақты сҿз 

тіркестері бір тілдің сҿз байлығының маңызды бҿлігін 

қамтитындықтан жҽне тілдің ҽртҥрлі ерекшеліктерін 

кҿрсететіндіктен тҧрақты сҿз тіркестерін ҥйренбегенше, тіл 

ҥйренуде кемшілікті тҧстар кҿрініп тҧрады. Шет тілде тҧрақты сҿз 

тіркестерін ҥйренудің психологиялық жағы да бар. Ана тілінде 

сҿйлейтіндер тҧрақты сҿз тіркестерін кҿп қолданады. Шет тілін 

ҥйренгендер сҿйлегенде қолданылған тҧрақты сҿз тіркестерін 

тҥсінбей қалуы мҥмкін, тҥсіне алмай немесе қате тҥсініп қалған 

жағдайда сҿйлесуде 

қолайсыздықтар туындайды. Тҧрақты сҿз тіркестерінің ауыспалы, 

астарлы мағынада қолданылуы жағы тіл ҥйренушіге қиындық 

тудырады. Тіл ҥйренуде ҥйренілген тілдің тҧрақты сҿз 

тіркестерінің дҧрыс оқытылуына, жақсы меңгерілуіне кҿп кҿңіл 

бҿлінуі керек. 

Тҧрақты сҿз тіркестері барлық тілде бар. Тҧрақты сҿз тіркестерін 

тек шет тіл ҥйренгенде ғана емес, ана тілде де ҥйренуге тура 

келеді. Ауыспалы, астарлы мағынада қолданылған тҧрақты сҿз 

тіркестерінің жасалуына негіз болған тірек сҿздердің мағыналары 

мен олардағы байланыстардың анықталуы, тҥсіндірілуі маңызды. 

Кей жағдайда тҧрақты сҿз тіркесінің қҧрамындағы сҿздердің 

мағынасын білудің ҿзі толық мағынаны шығару ҥшін 

жеткіліксіз болады. Тіл тарихи даму барысында белгілі бір 

мағынада қолданылып, бастапқы мағынасы жойылуы немесе 

солғын тартуы мҥмкін. 

Мысалы, «аузын ашпау»-сҿйлемеу; «кҿзі шарадай болу»-таң қалу 

мағынасын білдіреді. Тҧрақты сҿз тіркесі фразеологизмдер деп те 

аталады. Ол грек тілінен «фраз» ҧғым «логос» білім деген 

мағынаны білдіріп, халықтың ой-пікірін, мҽдениетін, салт-

дҽстҥрінің кҿрінісі жҽне тілдің сҿздік қорының байлығын 

кҿрсетеді. Тҧрақты сҿз тіркесін қҧрайтын сҿздер ҿзгермейді, 

қалыпты тҥрде сақталады. Мысалы, «Дҽм тҧзы жарасу» = «жить в 

любви и согласии» татутҽтті тҧру мағынасында қолданылатын сҿз 

тіркесіндегі «тҧз» сҿзінің орнына «қант» сҿзін қойып, «дҽм қанты 

жарасу» деп айта алмаймыз. 

Тҧрақты сҿз тіркестерінің дҧрыс тҥсінілуі кҿптеген мағлҧмат алуға 

мҥмкіндік береді, ал жете тҥсінілмеген жағдайда мҽтінді тҥсінуде 

қиындық туындайды. Бҧл – тҧрақты сҿз тіркестерінің халықтың 

салт-дҽстҥрін, мҽдениетін, тарихын, дҥниеге кҿзқарасын, ҿмір 

сҥру шарттары мен жағдайларының тілдік кҿрінісі болуы себепті 

туындайтын жайт. Тҧрақты сҿз тіркестері белгілі бір қалыпқа 

негізделген сҿздерден жасалады. Тҧрақты ҿз 

тіркестері мақал-мҽтелдерге қарағанда қысқа, ең аз екі немесе одан 

да кҿп сҿздерден жасалуы мҥмкін. Тҧрақты сҿз тіркестерін 

жасауға қатысатын тірек сҿздер тура мағынада жҽне ауыспалы 

мағынада да қолданылады. Тҧрақты сҿз тіркестері мақал-

мҽтелдерден бір ҧғымды, жағдайды, қҧбылысты атап қана қою, 

ҽсерлі, бейнелі тҥрде айтуы арқылы ерекшеленеді. Бҧндай тҧрақты 

сҿз 

тіркестердің қҧрамындағы сҿздердің барлығы бір мағынаны 

білдіруге қызмет етеді. Қазақ тілінде «ақ кҿңіл» = «добрый 

малый», «барымен базар» = «довольствоваться тем, что есть» 

деген секілді тҧрақты сҿз тіркестері екі сҿзден жасалса, «аузынан 

сҿзі, қойнынан бҿзі тҥсу» = быть мямлей, рохлей, 

«ауыздыға сҿз, аяқтыға сҿз бермеу» = затыкать рот»; «никому не 

давать спуску» секілді ҧзын тҧрақты сҿз тіркестері де бар. 

Тҧрақты сҿз тіркестері ауыспалы мағынада бҧрыннан қалыптасқан 

белгілі қалып тҥрінде қолданылатын сҿз қолданыстары, сондықтан 

тҧрақты сҿз тіркестерін дҧрыс тҥсіну ҥшін олардың 

қолданысының дҧрыс тҥсінілуі, мағанасының ашылуына кҿңіл 

бҿлу керек. Мысалы, «бит қабығынан (терісінен) биялай тоқыған = 

«искусный мастер», «мастер, могущий подковать блоху») деген 

ҿте шебер мағынасында қолданылған тҧрақы сҿз тіркесінде 

айтылған жағдай ҿмірде 
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болмайды. «Еңірегенде етегі толу» – «проливать горькие слезы» 

қатты егіліп 

жылау: «Есектің миын жеген» – «глупый, как сивый мерин, 

глупый, как осел» 

ақылы кем; «жҧмыртқадан жҥн қырқатын» – «из камня лыко 

дерет» ҿте сараң; 

«жҥрегі тас тҿбесіне шығу» қатты қорқу; «кҿзіне кҿк шыбын 

ҥймелету» – 

показать ему, где раки зимуют» қорқытып, ҥркіту; «кҿзіне шҿп 

салу» – 

«изменить мужу» жарына адал болмау секілді тҧрақты сҿз 

тіркестерінде 

айтылған нҽрселер ҿмірде болмайды. Бҧл мысалдардаға тҧрақты 

сҿз 

тіркестері бейнелеу, ҧқсату, образдау арқылы жасалған. Тҧрақты 

сҿз 

тіркестеріндегі сҿздер, айтылған оқиғалар немесе қҧбылыстардың 

білдірген 

мағыналары жалпы мағына жасауға тікелей қатысы жоқ. 

Тҧрақты сҿз тіркестері кҥнделікті сҿйлеу тілінде, ҽдебиетте, 

баспасҿзде 

кҿп қолданылады. Бір тілді толық ҥйрену ҥшін сол тілдің тҧрақты 

сҿз 

тіркестерін ҥйрену керек. Қазақ тілінде де, орыс тілінде де тҧрақты 

сҿз 

тіркестері ҿте кҿп. Кейбір тҧрақты сҿз тіркестерінде халықтардың 

тарихи, 

ҧлттық санасы, салт-дҽстҥрінің іздері бар. 

Тҧрақты сҿз тіркестері сҿзді мағыналы, ҽсерлі баяндап жеткізу 

ҥшін 

қолданылады. Қазақ тілінде адамның бір нҽрсеге қатысын білдіру 

ҥшін 

қолданылатын «Сырдың суы сирағынан келмеу» = «море по 

колено сҿз тіркесі 

бейнелі тҥрде ҿзеннің суы секілді ҥлкен нҽрсенің ҿзі тҥкке 

тҧрмайды деп 

бейнелеп айту арқылы мағына жасалып тҧр. 

Салт-дҽстҥрге, наным-сенімдерге байланысты шыққан тҧрақты сҿз 

тіркестері де бар. Мысалы; «Жолаяқ жасау» = «устроить застолье 

перед 

проводами»; «жынын алдырған бақсыдай»= «резко измениться», 

«потерять 

 

высохкий дух», «впасть в апатию»  

қалған адамның жағдайын білдіреді. 

ешнҽрсеге қызықпай бей-

жай болып 

 

Тҧрақты сҿз тіркесін қазақшадан орысшаға немесе орысшадан 

қазақшаға аудару жолдары: 

Сҿз тіркестерін аудару ҥшін фразеологизмдердің ерекшеліктерін 

білуіміз керек. Кейде тҧрақты сҿз тіркестерінің екі тілдегі 

баламалары бар 

болса да, форма, жасалу жағынан ерекшеліктері болады. Қазақ тілі 

мен орыс 

тілінің тҧрақты сҿз тіркестері тарихи оқиға, наным-сенім, салт-

дҽстҥрлердің 

кҿрініс табуы тҧрғысынан ерекшеленеді. 

«Ақтабан шҧбырында, алқакҿл сҧлама» – «годы великих 

бедствий»; «Ала жіп 

кесісу» = «порвать узы дружбы»; розайтись, как в море корабль; 

«Ала жібін 

аттамау» = «быть честным и скромным»; «не совершать 

предосудительных 

поступков»; –не переступать грани приличия»; 

«Ала тайдай бҥлдіру» «Быть причиной раздора между людьми»; 

«Асығы алшысынан тҥсу» = «ему здорово повезло»; 

«Атау-кереңді ішкір» = «чтоб ты подовился»; «подовись ты своей 
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предсмертной едой»; 

«Аттың жалы тҥйенің қомында» = «второпях, вспешке, в 

суматохе»; 

«Атымтайдай жомарт» = «символ щедрости» 

«Ақ тҥйенің қарны жарылу» = «пир на весь мир»; «молочные реки, 

кисельные 

берега»; из рога изобилия»; большая радость. деген секілді 

тҧрақты сҿз 

тіркестері этно-мҽдени факторларға байланысты айтылған. Бҧндай 

тарихи 

оқиға, салт-дҽстҥр, тҧрмыстық қҧрал-жабдықтарды білдіретін 

сҿздерден 

жасалған тҧрақты сҿз тіркестерінің аударған тілде баламасы 

болмағандықтан, 

тҥсіндіру арқылы аударамыз. 

Бірдей мағынаға келетін бірдей сҿздерден жасалған тҧрақты сҿз 

тіркестері: 

«Играть с огнем» = «отпен ойнау», 

«среди бела дня» = «тапа-тал тҥсте»; 

«тҥн жарымында» = «глубокой ночью»; 

«екі езуі екі қҧлағында» = «рот до ушей»; 

«екі оттың ортасында қалу» = «оказаться между двух огней»; 

«ер кезегі ҥшке дейін» = «для храбреца –попытка до трех раз»; 

«кҿзді ашып-жҧмғанша» = «в мгновенье ока»; 

«кҿз тию» = «сглазить» 

«бас ауруы» = головная боль» (проблема, дерт) 

«басына кірмейді» = «не идѐт в голову» 

«қҧлағы шыңылдау» = «уши горят» (біреудің еске алуы) 

«мҧрны аспанда»– «задирать нос» секілді тҧрақты сҿз 

тіркестерінің екі тілде 

де баламасы бар. Бҧндай тҧрақты сҿз тіркестерінде ҧлттық 

ерекшеліктер 

болмағандықтан, басқа халықтарда да олардың баламалары 

болады, оларды 

аудару да қиын емес. Мысалы: 

«ит пен мысықтай»– «жить как кошка с собакой» 

«сҽрсенбінің сҽтті кҥні»– «в день удачной среды» 

«бас ию» – «преклонить голову» 

«тілі ҿткір» – «быть острым на язык» 

«бастан аяқ» – «от головы до ног» 

«ақылға келу» – «прийти на ум» 

«кҿздің қарашығындай сақтау» – «беречь как зеницу ока» 

«уақыт ҿлтіру» – «убивать время» 

«мҧрнын сҧғу»– «совать свой нос» 

«соңғы демі біткенше» – «до последного издыхания» 

«басын жҧмыс істеткізу» – «ворочать шариками» 

«басын аяғына келтіру» - «поставить вверх ногами» 

«кҿз бояу» – втирать очки 

«жҥрегі аузына тығылу» –«душа в пятки ушла» 

«аузынан ана сҥті кетпеген – «молоко на губах не обсохло» т.б. 

Қазақ жҽне орыс тілдеріндегі ортақ жҽне ҧқсас кейбір тҧрақты сҿз 

тіркестерінде мағыналары ҧқсас болғанымен оларды жасайтын 

тірек сҿздерде 

айырмашылық болады: Мысалы: собака лает, ветер носит- ит 

ҥреді, керуен 

кҿшеді тҧрақты сҿз тіркесі бірдей мағынаны білдірсе де орыс 

тілінде екінші 

бҿлігі «ветер носит» болса, қазақ тілінде «керуен кҿшеді» деп екі 

тҥрлі 

сҿздерден жасалып тҧр. ―Делать из мухи слона‖ – тҥймедейді 

тҥйедей қылу. 

«Орыс тілінде «шыбыннан піл» , қазақ тіліндегі баламасында 

«тҥймеден тҥйе» 

жасалады. 

Кейбір қазақша тҧрақты сҿз тіркестерінің баламасы орыс тілінде 

кездеспеуі мҥмкін, бҧл жағдайда тҧрақты сҿз тіркесінің 
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мағынасын беру ҥшін 

еркін аударма қолданылады. Қазақшадағы «Итке темір не керек» 

бір заттың 

қадірін білмеген, бір мҽселеде тҥсінбеген жағдайда айтылады. 

Орысша осы 

мағынаға келетін: «понимает в этом как свинья в апельсинах» 

тҧрақты сҿз 

тіркесін еркін аударма арқылы қолдануға болады. 

«Қҧлындағы сақауын, қҧнандағы тісеуін айту» – вспомнить старые 

обиды; 

вложить все, что накопилось на душе; 

«Қҧралайды кҿзге атқан» – меткий стрелок; поподающий точно в 

цель; 

«Ҿкпелесең, кҿшке берген тайыңды ал!»–если обиделся-поступай 

как хочешь. 

Тҧпнҧсқасы басқа тілдерден аударма жолымен келген тҧрақты сҿз 

тіркестері тҥпнҧсқасын сақтап аударылады. 

«Ни жив ни мѐртв» = «ҿлі тірісі белгісіз». 

«не идѐт в голову» – «басына кірмейді» 

«уши горят» –«қҧлағы шыңылдау» (біреудің еске алуы) 

«задирать нос»- «мҧрны аспанда». 

Қазақ жҽне орыс тілдеріндегі ортақ жҽне ҧқсас тҧрақты сҿз 

тіркестерін 

салыстыра оқытудың тіл ҥйренуде пайдасы мол. Тіл ҥйренгенде 

қазақ тіліндегі 

тҧрақты сҿз тіркестерінің орыс тіліндегі баламаларын, ҧқсас 

варианттарымен 

қатар ҥйрену тиімді нҽтижеге қол жеткізуді қамтамасыз етеді. 

Тҧрақты сҿз 

тіркестерінің мағынасын тҥсінуге, сҿйлегенде дҧрыс қолдануға, 

тілдің сҿз 

байлығын меңгеруге кҿмектеседі. Тіл ҥйренушінің орыс тілін 

жоғары 

деңгейде меңгеруге, кҥрделі мҽтіндерді тҥсінуге, ойын нақты, 

шебер жҽне 

кҿркем тҥрде жеткізуге дағдыландырады. 
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Современная система  образования в  Казахстане. 

Новые  возможности и  новая  эра в  системе образования. 

 

Буйрабекова  Салтанат  Ерболовна  

Учитель английского  языка  

КГУ ОШ №127 города  Алматы 

   

XXI век - век информационных технологий. Действительно, 

благодаря развитию науки и техники, сколько нового мы сейчас 

используем для получения информаций: мобильные телефоны, 

смартфоны, компьютеры, интернет и так далее. Чтобы чувствовать 

себя уверенным в этой жизни, необходимо идти в ногу со 

временем. И мы, учителя, должны не только сами знать и уметь 

пользоваться всеми современными интерактивными, 

коммуникативными средствами, чтобы «не упасть в глазах наших 

учеников», ведь они быстрее осваивают эти технологии, но и 

научить детей жить в этом динамичном мире. Помочь им, чтобы 

они не потерялись в этой гуще перемен, а нашли себя в жизни, 

смогли бы реализоваться, умели бы применять свои знания на 

практике. Для этого необходимо не только нам, учителям, 
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постоянно учиться и самосовершенствоваться,  но и необходим 

новый подход в обучении и преподавании, то есть нужны новые 

реформы в системе образования.Во многих странах мира 

проводятся реформы в системе образования, так как развитие 

познаний в различных сферах жизни может способствовать 

полноценному продвижению и модернизации, а также 

конкурентностпособность страны можно определить уровнем 

образованности граждан. Как же определить уровень 

образованности в странах мира? Оказывается,  для этого 

используется индекс уровня образованности – комбинированный 

показатель Программы развития ООН, рассчитанный как индекс 

грамотности взрослого населения  и индекс совокупности доли 

учащихся, получающих образование. Этот показатель, хотя и 

является универсальным, но не отражет качества самого 

образования, также не показывает разницу в доступности 

образования в возрастных требованиях и в длительности 

обучения. По этому индексу из 188 стран мира в первую тройку 

вошли: Новая Зеландия (1,0), Норвегия (0,99), Австралия (0,98). А 

в рейтинге образования в мире, составленный по заказу 

авторитетной образовательной компанией Pearson, в которой 

участвовали 40 стран, лучшими в мире эксперты признали 

образование Южной Кореи, Японии, Сингапура. Среди 

европейских стран наилучшие результаты показали Финляндия ( 5 

место), Великобритания( 6 место), Нидерланды (8 место).  А вот 

Польша, которая успешно реформировала свою систему 

образования, поднялась в списке до 10 места. В отчете, 

опубликованном вместе с рейтингом, сказано, что успехи 

азиатских стран отражают культуру, в которой преподаватели и 

образовательные учреждения пользуются большим уважением, а 

«учителя, ученики и родители очень ответственно относятся к 

образованию». Система образования, на протяжении последних 

двух десятилетий, претерпели существенные изменения.  Это и 

диверсификация высшего образования, и реструктуризация 

источников финансирования, и изменение системы и механизмов 

управления и регулирование данной сферы со стороны 

государства и общества в целом. Сфера образования впитала в 

себя многие черты, свойственные отношениям рынка: возможная 

прибыль привлекла в эту сферу дух предпринимательства, что 

привело к появлению частного сектора образования. И если на 

первых порах, в условиях минимального финансирования со 

стороны государства, прием на «платной основе» позволил 

поддерживать функционирование системы, то в дальнейшем вся 

явственнее проявляется смещение акцентов с социальной на 

экономическую составляющую деятельности учебных заведений. 

Это проявляется и в неадекватном увеличении числа 

экономических и юриди -ческих направлений подготовки, и в 

появлении учебных заведений в небольших населенных пунктах, 

где для этого не было необходимых условий. Система образования 

Республики Казахстан представляет собой совокупность 

взаимодействующих: 

1)    организаций образования, независимо от форм собственности, 

типов и видов; 

преемственных образовательных программ и государственных 

общеобязательных стандартов образования для различных 

уровней образования; 

органов управления образованием и подведомственных им 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательных 

программ и развитие системы образования. 

В республике на всех ступенях образования динамичное развитие 

получила негосударственная система. Частная система, как в 

сфере общего, так и в сфере профессионального среднего 

специального и высшего образования функционирует наряду с 

государственной. Здесь во всевозрастающей массе 

сосредотачивается человеческий и интеллектуальный потенциал, 

накапливается информационный материал, опыт работы при 

рыночных отношениях. По мере становления негосударственного 
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сектора в сфере образования в республике формируется рынок 

образовательных услуг. 

При этом необходимо отметить следующее: если рынок труда 

включен в хозяйственный оборот и достаточно проработан в 

научных исследованиях Республики Казахстан, то рынок 

образовательных услуг еще не получил должного внимания со 

стороны ученых и хозяйственников, не включен он и в 

законодательные акты, и в первую очередь в закон «Об 

образовании», принятом в июне 1999 года. Современные 

тенденции в сфере образования республики и задачи, стоящие 

перед его различными уровнями, вызывают необходимость 

переосмысления их роли, функций и места в общей системе 

образования, выработки новых подходов в их дальнейшем 

развитии. 

Высокоэффективная система образования является одним из 

основных факторов обеспечения устойчивого роста экономики 

страны и казахстанского общества. Цель проводимых реформ в 

системе образования нашего государства – обеспечение 

качественного ее преобразования в условиях рыночной экономики 

с учетом глобализации. Реформирование образования требует 

создания новых правовых, научно-методических, финансово-

материальных условий и адекватного кадрового обеспечения для 

углубления и развития этого процесса на основе сохранения 

накопленного в этой сфере позитивного потенциала. 

Проводить качественную реформу образования в условиях 

динамичных социально-экономических изменений в обществе 

возможно только при наличии детально проработанной стратегии, 

учитывающей как реальную ситуацию, сложившуюся в сфере 

образования, нарастающие тенденции и действующие отношения, 

так и возможные пути будущего развития общества и государства. 

Такая стратегия должна стать основой для разработки гибкой 

тактической программы действий, постоянно адаптируемой к 

быстро изменяющимся реальным условиям. 

Разработка программы продиктована необходимостью изменений 

в организационно-экономических, содержательно-методических, 

правовых и социально-психологических отношениях, 

сложившихся в сфере образования. Она наряду с действующими 

государственными и ведомственными программами в сфере 

образования и новым нормативно-законодательным его 

обеспечением составит организационную основу реализации 

государственной политики в сфере образования. 

В Послание Президента Нурсултана Назарбаева народу 

Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые 

интересы, единое будущее» особое внимание уделяет повышению 

качества образования. Особое значение имеет призыв Главы 

государства к модернизации системы образования и выводу его на 

международный уровень развития. Поставленные в нем задачи 

отражают новый этап активной деятельности всего общества и 

государства по созданию необходимых условий, которые должны 

обеспечить вывод республики к середине текущего века по 

вхождению Казахстана в число 30 самых развитых стран мира. 

Важнейшим фактором достижения заданных целей выступает 

образование. В условиях современного динамичного развития и 

глобальной конкуренции от образования требуется, чтобы оно 

было качественным и непрерывным на протяжении всей жизни. 

Поэтому перед казахстанской системой образования поставлена 

задача овладения современными методиками и программы 

обучения, повышения уровня преподавания, обучения 

востребованным знаниям и навыкам, таким как трехязычие, 

(казахский, русский, английский), профессионально-техническая 

подготовка, аналитическое мышление и.т.д. Кадровому 

обеспечению индустриально-инновационного развития Казахстана 

послужит гарантирование государством получения молодыми 

людьми технического образования. Нам предстоит провести 

качественное реформирование всей системы получения знаний, 

итогом которого должен стать выход на мировые стандарты 
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образования. Необходимо внедрение на всех уровнях обучения 

принципа дуальности, что будет способствовать закреплению у 

молодых людей не только теоретических знаний, но и 

практических навыков и умений работы на производстве, в том 

числе высокотехнологичного и инновационного характера. 

P.S:  

В  период  пандемии система  образования  может достичь  

хороших  результатов благадаря  новым  технологиям и  

платформам ,  которые  сейчас разарбатывают  наши  IT –

специалисты  сферы  образования. И это  самаое  лучшее  время  

для прорыва в  этой  сфере, и  хорошая  возможность 

развививаться и дальше  идти вперед.  

 

ТРЁХЪЯЗЫЧНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Амирова Анаргул Куанышевна 

Сагинская школа – сад,с.Каинды,Уилский район 

 

Аннотация 

          Ҥштҧғырлы білім беру жҥйесін енгізу – негізгі маңыздылық 

оқыту бағдарламларына ғана емес, сонымен қатар тҽрбиелік 

маңызына да жете мҽн берілетін қҧрылымды процесс. Себебі, 

негізгі мҽселе – болашақ физик немесе математиктің ҽлем 

бейнесімен қоса нағыз азамат, патриот, жеке тҧлға қалыптастыру. 

Сонымен қатар, бҥгінгі кҥннің шындығы бізден тек қазіргі ҿмір 

жағдайларына ғана сҥйенбей, сонымен қатар болашақтың талабын 

болжап балаларымызды соған дайындай алуымыз керек. 

Аннотация 

        Внедрение системы трехъязычного образования — 

комплексный процесс, большая важность в котором отдается не 

только обучающим программам, но и воспитательному процессу. 

Ведь важно не только сформировать картину мира будущего 

математика или физика, важно воспитать в нем человека, 

гражданина, патриота. Кроме того, нужно понимать, что реалии 

сегодняшнего дня требуют от нас умения ориентироваться не 

только в условиях настоящего времени, но и уметь предугадывать 

вызовы будущего, чтобы подготовить к ним наших детей. 

            Трехъязычие – это веление времени, оно помогает людям 

расширять свои знания, навыки, и развивать взаимопонимание 

между людьми, а степень владения языками – один из его 

основных критериев.  Трѐхъязычие как важное направление 

развития человечества осознавалось давно. Сегодня невозможно 

представить себе, что где-то ещѐ существуют страны, люди 

которых владели бы только одним языком. Знание 

нескольких  языков, по существу, открывает окно в большой 

глобальный мир с его колоссальным потоком информации и 

инноваций. Разумное, грамотное и правильное внедрение 

трехъязычия  даст возможность нам быть коммуникативно – 

адаптированными в любой среде. Никто не усомнится в народной 

мудрости: «Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек». 

Великий казахский поэт, писатель, философ Абай Кунанбаев в 

свое время призывал казахов изучать русский язык. Он понимал, 

что через русский язык и русскую культуру казахский народ 

сможет приобщиться к мировой литературе. 

В рамках послания Главы Государства уделяется огромное 

внимание роли молодежи в становлении успешного будущего. По 

моему мнению, одной из важных задач является трехъязычие. Во 

всех экономически развитых странах, английский язык является 

приоритетным. В нашей стране английский язык очень популярен: 

он изучается в школах, в детских садах, колледжах и 

университетах. Все больше и больше людей говорят по-английски. 

Каждый взрослый человек мечтает овладеть английским языком 

хотя бы на разговорном уровне, а детей начинают обучать еще с 

младшего возраста. 



384 
 

 

Как вызвать интерес к определенному языку? Например: услышав 

какую-то музыку на другом языке, мы начинаем искать его 

текст  на том языке, который нам понятен. Я думаю, что с 

развитием литературного искусства можно вызвать 

интерес  человека с другого этноса, носителем  другого  языка. 

Например:  я знаю три языка. Это казахский – мой родной язык, 

немецкий и русский.  Но у меня есть одна мечта и цель: научится 

говорить на английском языке. 

На английском языке говорит больше людей, чем на любом 

другом языке, а также он является родным языком более 350 

миллионов человек. Еще совсем недавно он был просто 

иностранным языком, сейчас же он является международным 

языком. Владея этим языком международного общения, вы 

сможете достичь поставленных целей с помощью новых 

возможностей.  

В наше время это очень важно знать иностранные языки. 

Некоторые люди учат языки, потому что они им нужны для 

работы, другим хотелось бы путешествовать и относительно 

свободно общаться с людьми, для третьих это просто хобби. 

Владея английским языком, Вы всегда имеете возможность 

беседовать с интересными людьми на различные темы на 

английском языке, заводить полезные знакомства и обретать 

новых друзей среди иностранцев.  

         Также хочется отметить, что в последние годы значительно 

увеличился приток английских слов в русский язык. Произнося 

такие слова, как «компьютер», «плеер», «гамбургер», мы уже и не 

задумываемся о том, что все эти слова заимствованы из 

английского языка. Заимствование новых слов обусловлено 

влиянием иностранной культуры  и, по большей части, вносит 

ясность и удобство в обозначении тех или иных предметов.  

               А как же вызвать интерес к иучению иностранного языка? 

                Интерес  к языкам должен вызывать учитель, а развивать 

его должны мы сами. 

В нашем современном мире изучать языки можно различными 

способами. Например, возьмем один из самых необходимых 

атрибутов современного мира – это наши смартфоны и планшеты. 

Благодаря современной технике, мы можем всегда изучать языки 

где бы не находились, изучение языков всегда под рукой. На 

смартфон  можно  загрузить хорошие учебные материалы по 

изучению казахского, русского и английского. Например: Едешь в 

автобусе, надел наушники, и читаешь, слушаешь, повторяешь  и 

тем самым запоминаешь. Вот это то, что необходимо делать. Для 

этого нужна сильная команда неравнодушных профессионалов, 

преподавателей и программистов, разработчиков, которые 

совместно будут создавать такие программы  специально для 

казахстанцев. 

             Трѐхъязычие – залог успешной карьеры. Изучение 

иностранного языка для карьеры  способствует навыкам деловой 

коммуникации, партнерскому сотрудничеству, повышению 

конкурентоспособности  на рынке труда. Владение  языками 

является одним из залогов успеха на жизненном пути, позволяет 

подняться на ступень выше, охватить более обширные 

пространства общения, познакомиться  с национальными 

особенностями культуры и традициями народов других стран. 

           Сегодня знание нескольких языков становится 

обязательным требованием не только зарубежных, но 

и  казахстанских работодателей. Свободное владение 

иностранным языком, наряду с хорошими профессиональными 

навыками, позволит специалисту получить достойную работу и 

построить успешную карьеру. 

            Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев поставил 

задачу обеспечить новый уровень развития образования и науки. 

Модернизация образования должна стать той основой, на которую 

будет опираться будущее экономическое, политическое и 
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социально-культурное процветание страны. В начале нынешнего 

года, выступая с Посланием к народу Казахстана, Президент вновь 

напомнил, что для современного казахстанца владение тремя 

языками — это обязательное условие собственного благополучия 

и что знание английского языка — это необходимость. Без знания 

английского трудно осуществить интеграцию в мировое 

сообщество, поскольку этот язык является глобальным языком 

передачи информации как в бизнес-среде, так и в повседневном 

общении, и к 2020 году доля населения, владеющего английским 

языком, должна составлять не менее 20 % . 

                      Для перехода на трехъязычное образование остается 

1,5 года. Для подготовки учителей предусмотрены ежегодные 

четырехмесячные курсы.    

В 2017-2018 учебном году начался внедрение трехъязычного 

предметного образования в 5-х классах. В системе 

среднего образования в рамках трехъязычного обучения, начиная 

с первого класса, в 2016-2017 учебном году русский и английский 

язык будет изучаться с увеличением на один час. Так, в первом 

классе отводится 2 часа в неделю.      

С 2018-2019 учебного года, начиная с 6-го класса, 

"История Казахстана" будет изучаться на казахском языке, 

"Всемирная история" - на русском языке во всех школах страны, 

независимо от языка обучения. 

         С 2019-2020 учебного года в старших классах на английском 

языке по выбору школы начнут изучать такие предметы, как 

"Информатика", "Химия", "Биология", "Физика". В школе, где я 

работаю, мои коллеги  прошли четырехмесячные курсы по 

"Биология", "Физика".Они уже начали преподавать свои уроки на 

английском языке.  

«Я абсолютно убежден, детей надо учить тогда, когда они дети. 

Трехъязычие - просто необходимость для наших детей. Они дети 

всей планеты: государственный язык должны знать, русский язык 

- наш язык общения, английский язык - мировой язык, мировой 

науки, инноваций, Интернета», - сказал Н.Назарбаев. 

 

 

Знание нескольких языков обогатит и расширит границы нашей 

жизни. Это один из важных кирпичиков фундамента, на котором 

строится вся наша жизнь. 

В современном мире знание иностранного языка – это норма для 

активных и целеустремленных людей, если вы свободно 

общаетесь  на нескольких языках, это увеличит  ваши жизненные 

перспективы . 

Конечно, изучение языка  дело совсем непростое. Однако, в нашем 

мире все возможно, главное – это сильная вера в свои собственные 

силы. Как говорится в английской пословице: «When there is a will, 

there is a way»  (Где есть желание, есть и возможности»). Знание 

языков даѐт нам возможность построить уверенное будущее. Мы 

сегодня строим свое завтра. 
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Турысбекова Мадина Абилхановна 

Тҥркістан облысы, Кентау қаласы, 

А.Ҥсенов атындағы жалпы орта мектебі 

Директордың тәрбие ісі жӛніндегі орынбасары 

 

 

В статье затрагивается правовые проблемы в воспитании 

молодежи и что являются главными требованиями в воспитании 

учащихся по предотвращении правонарушении среди школьников. 

 

In this article is affected by legal problems in the upbringing of 

students on the prevention of violations among schoolchildren. 

 

Қазақ халқы ата-бабасының салт-дҽстҥрлері мен ҽдеп-ғҧрпы 

ажырап қалған, шетелдік компьютерлік ойындар мен қатыгездікке 

қойылған фильмдердің еркіндігіне кеткен жастарымызды қайтсек 

дҧрыс жолға саламыз деген ой ҽрқайсымызды мазалауы Һҽк. Бҧл 

ҧлтымыздың болашағын ойлайтын санасы сергек, адамгершілігі 

мол жеке тҧлғаны тҽрбиелеу- тҽрбие жҧмысының негізгі мақсаты. 

Жас ҧрпаққа тек білім берумен шектелу аз, оларды адамгершілік-

рухани жағынан нағыз адам қалыптастыру керек. Бҥгінгі таңда 

қоғам да, қоғамдық кҿзкараста кҥн кҥнге ҿзгеру ҥстінде Бҧқаралық 

ақпарат жҽне қарым –қатынас қҧралдарының жҧмысындағы 

барлық шектеулерден алынып, ақпарат тарату еркіндігі кең 

таралған. Тҧлғаны  жан – жақты ҥйлесімді тҽрбиелеу саласының 

бірі – қҧқықтық тҽрбие. Ол қоғамның ҽрбір азаматының 

мемлекеттік заңдары аса жауапкершілікпен орындап отыруы 

талаптарымен тығыз байланысты. Ҽсіресе, оның елімізде жҥріп 

жатқан жариялық, қҧқықтық жҽне зайырлы қоғам орнату 

процесімен байланысының маңызы ерекше. 

Бҧл талапты іс жҥзіне асыру, ҽсіресе елдің ҽлеуметтік – 

экономикалық жағдайын дамыту кезеңінде, ең бірінші кезекте 

қҧқықтық сананы тҽрбиелеу мен мемлекеттік заңдарды жетілдіру 

процесінде жанадандыру айрықша міндетті іс. Ол балалардың сана 

сезімі мен рухына кері ҽсер етуде. Осының салдарынан қазір 

мектеп жасындағы балалардың шылым шегуі, ішімдік ішуі, есірткі 

қолданылуы немесе ҽр тҥрлі қылмыстық іс-ҽрекетке баруы 

жиілеуде. 

Бҥгінде оқушылармен жҥргізетін қҧқықтық тҽрбиенің мазмҧнын 

айқындауда В.А. Сухомлинский сҿзімен айтқандай «Қандай да бір 

қҧқықтық тҽрбие болмасын, егер ол белгілі бір мақсатпен 

ҧйымдастырылып жеке адамның мҧқтаждығына негізделсе, 

екіншіден, ҧжымдық жҧмыстарға оқушылар шаруашылықпен 

қатысса, соғҧрлым алдыңғы буын ағалардың  ҽлеуметтік- 

қҧқықтық жетістіктерін, тҽжірибелерін қабылдап, ҿз мінез – 

қҧлықтарына қалыптастырады» деп осы мҽселеге қатысты айтқан 

пікірлеріне кең тҥрде басшылыққа алудың маңызы ерекше. 

Балалардың мінез - қҧлқының нормадан, шамадан ауытқуына 

тҥрлі жағдайлар себеп болады. Олардың ішінде ең бастысы отбасы 

жағдайы боп есептеледі. Ҿйткені тҧлғаның жеке басының жаман - 

жақсы қасиеттерінің негізі отбасынан қалыптасады. Сондықтан да, 

балалардың ҿнеге алып ҥлгі тҧтары - ең алдымен ҿздерінің ата - 

аналары. Адамдар да, заттар да тҽрбиеленеді. Дегенмен, 

адамдардың ҥлес салмағы басым. Солардың ішінде ата-аналар мен 

педагогтар бірінші орынға шығады деген екен. Олай болса, 

қҧқықтық тҽрбиені нҽтижелі ҧйымдастыру ҥшін, отбасы жағдайын 

жан- жақты танып білу қажет. Бҥгінгі таңда бҧл жҧмыс табысы 

жҥргізіледі деп айту қиын. Соның нҽтижесінде балалардың 

мінезіндегі кейбір ауытқулары мҧғалімдер тарапынан дер кезінде 

байқалмауы, тҥбінде орны толмас ҥлкен ҿкініштерге ҽкеліп 

тірейтіні даусыз мҽселе. 

Балалардың ата - аналары қонақта болады немесе ҿздері қонақ 

шақырады. Осының бҽрі ішімдіксіз ҿтпейді, дастарханға ішімдікті 

самсатып қояды. Ал, жастардың қайсысы болмасын ересектерге 

еліктейді. Ҿздерін ересектерше ҧстайды, ересектерше ҽрекет 
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жасауды қалайды. Ең қауіптісі сол - бала кҿргенін істеп, ішімдікке 

бой ҧрады. 

Ата-аналар жҽне тағы басқа да ішімдікке салынған адамдардың 

отбасында кҥнде жан - жал, тҿбелес болғандықтан балаларды 

дҧрыс тҽрбиелеу мен оқытуға ешқандай жағдай болмайды. 

Керісінше, мҧндай бҥлінген отбасында балалардың ҿздері 

ішімдікпен ҽуес бола бастайды. 

Екіншіден, отбасының ынтымағының бҧзылуы да сол 

отбасындағы жасҿспірімнің мектептен қол ҥзіп, нашар оқуына, 

тура жолдан ауытқуына ҽсерін тигізеді. Ондай балалар қоғамдық 

жҧмыстарға да қатыспайды. Ешбір ҿнерге де қызықпайды. Бос 

уақыттарын қызықты ҿткізуді білмейді. Шындығында келгенде, 

бҧлар қоғамдық ҿмірден тысқара қалған адамдар болып саналады. 

Демек, мҧндай ата-аналар ҿз балаларын ҿнер-білімге, еңбекке 

баулуда мектепке кҿмек бере алмайды. 

Педагогтар мен ата – аналардың оқушыларға қҧқықтық тҽрбие 

беруде олардың қҧқықтық сана сезімін бірінші кезекте 

қалыптасуға ҥлес қосуларының маңызы зор. Себебі, қҧқықтық 

сана – қоғамдық санның ерекше тҥрі. Қҧқықтық тҽрбие - сан 

қырлы, кҥрделі процесс, бҧл жалпы жҽне арнаулы шаралардың 

тҧтас бір жҥйесін қамтиды. Соның ең бірінші сатысы-оқушы 

заңмен хабардар етіп оның жалпы білім деңгейін кҿтеру. Осыған 

орай мектеп оқушыларының жас ерекшеліктеріне қарай қҧқық 

негіздерін оқыту іске асуда. Мектебімізде ҽр айдың соңғы жҧмасы 

«қҧқықтық білім беруді жетілдіру кҥні» болып белгіленген. 

Мектеп залдарына қҧқықтық тҽрбиеге байланысты кҿрнекіліктер 

ілініп, сынып бҿлмелерінде бҧрыштар ҧйымдастырылған, сенім 

жҽшіктері дайындалып, оқушылардан қҧқық бҧзушылық пен 

қылмыстың алдын алуды жҥзеге асыруға байланысты тест 

сауалнамалық сҧрақтарға жауап алынып отырады. 

1989 ж 20 қарашада Біріккен Ҧлтар Ҧйымы Бала қҧқықтары 

туралы конвенция қабылдады. Сол мезеттен 20 қараша кҥні бҥкіл 

ҽлемде Бҥкілҽлемдік бала қҧқықтары кҥні ретінде аталып ҿтіледі. 

Осыған орай 20 қазан-20 қараша айларының аралығында «Бала 

қҧқығы-Адам қҧқығы» атты акция ҿткізілді.Акция барысында 

оқушылар ҿздерінің қҧқытары мен міндеттерімен жҿнінде 

білімдерін кҿтерді. 

Мектеп қҧқықтық тҽрбие жҧмысын 1- сыныптан бастап, белгілі 

бір жҥйелікпен ҧйымдастырылған тҥрде оқушының оқуды    

бітіргенге дейінгі аралығында жҥргізуі қажет. Адамның 

қҧқықтары мен міндеттері жайында баяндағанда 1995 жылы 30 

тамызда Бҥкілхалықтық референдумда қабылданып, 1995 жылы 5 

қыркҥйектен кҥшіне енген Ата Заң - Конституцияның 

мазмҧнымен ҽрі ондағы қҧқықтық ҧғымдарды таныстырудан, 

тҥсіндіруден бастаған жҿн. Себебі, қҧқық ҽрбір адамның туғаннан, 

ҿлгенге дейін қоғамдағы жҥріс - тҧрысын, мінез - қҧлқын, 

адамдармен, жалпы тіршлік ету ортасымен қарым - қатынасын 

реттейді. 

Осыған орай мектебімізде «Мен жҽне заң», «Жауапкершілік 

тҥрлері», «Заң бҧзушылық неге алып соғуы мҥмкін» тақырыптарда 

сынып сағаттары, дҿңгелек ҥстел, пікірталас ҿткізіледі. Сонымен 

қатар ата-атаналар мен оқушылар ҥшін қҧқық қорғау 

органдарынын қызметкерлерімен кездесулер ҿткізіледі. 

Бҥгінгі таңда статистикалық мҽліметтер бойынша қылмыс 

жасаушылардың кҿп бҿлігі мектеп жасындағы балалар мен жастар 

екендігі белгілі болып отыр. Қылмыстың жастар арасында кҿбею 

себебі неде? Ата-анасының баласына уақыт бҿлмеу, отбасының 

тҽрбиесінің нашарлығы. Оқушылар мен жастар арасында қҧқық 

бҧзушылық пен қылмысты болдырмау ҥшін ҽрбір сынып 

жетекшісі,ҽрбір мҧғалім,ҽрбір мектеп басшылары оқушыларды 

жақсы тануы керек. Мектеп психологтары оқушыларға жан-жақты 

психологиялық зерттеулер жасап,оның нҽтижесінде мектебімізде 

ҽрбір қиын оқушының психологиялық мінездемесін анықтайтын 

педагогикалық карталары жасалған. 

Қҧқық бҧзушылыққа бейім балалардың бос уақытын тиімді ҿткізу, 

жасҿспірімдер арасында қҧқық бҧзушылықты болдырмаудың 
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алдын алу бағытына сҽйкес мектептің іс-шаралар жоспары 

жасалып жҧмыстар жҥргізілуде. 

 

 

      ТРЕНЕРЛІК ЖҦМЫС – МЕКТЕПТІҢ ДАМУ ЖОСПАРЫН ЖҤЗЕГЕ 

АСЫРУДЫҢ БІРДЕН-БІР ЖОЛЫ 

 

Манасова Жадра Амангельдиевна 

Шымкент қаласы, №127 жалпы орта білім беретін мектебі  

 

 

 «Жоба тап, жол кӛрсет келешек қамы ҥшін ...» 

Шәкәрім 

 

  

  Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы 

бҥгінгі басты міндеттерінің бірі – жастарға терең білім беру. Ал, 

оның негізі жалпы білім беретін мектептердің оқыту ҥрдісін 

жақсарту ҥшін білім саласына жаңа технологияларды енгізу болып 

табылады.  

 Мен №127 жалпы орта білім беретін мектебінде 2016-2017 

оқу жылының басынан бері қолға алынып келе жатқан 

«Тҽжірибедегі рефлексия» атты мектепішілік курсының жҥргізілу 

барысына тоқталғым келеді. Мектеп тренері – ҿзім, Манасова 

Жадра Амангельдиевна. Мамандығым – қазақ тілі мен ҽдебиеті 

пҽндерінің І деңгей мҧғалімімін. Сындарлы оқу Бағдарламасы 

қарастырған жаңа идеяның тынбай іздену, сабақтарды SMART 

мақсатқа бейімдеп, бақылауды алдын-ала анықтап жоспарлы 

жҧмыс жасау, жаңа білімді игеруге талаптандыру ҽрекеттерін 

ҧйымдастыру керектігін тҥсіне жҧмыс жасауды қалайды.  

«Шҽкірті білімді болу ҥшін ҧстазының білікті болуы шарт»  

демекші,  дҽл қазіргі уақытта мҧғалімнің кҽсіби біліктілігін 

шыңдау жолында тҥбегейлі тҿңкеріс болып жатқанын білесіздер. 

Заман ағымына ілесіп, талабына жауап беру мақсатында мектеп 

директорының бҧйрығымен мектепішілік «Тҽжірибедегі 

рефлексия» курсы ашылды. Курс тыңдаушыларының тізімі мен 

жоспары бекітілді.  

Мектептің даму жоспарын жҥзеге асырудың бірден-бір жолы 

тренерлік болып табылады. Жаңа бағдарлама аясында мҧғалімдер 

ҿзгермелі ҿмірге дайындалады. Бағдарламаның негізгі идеясын 

жҥзеге асыру мақсатында жыл сайын 100 академиялық сағатты 25 

кҥнде оқып шығамыз. Одан кейін ашық сабақтар легі басталады. 

Сҽуір айында ҽрбір мҧғалім-тыңдаушы 3 ашық сабақ ҿтеді, оған 

міндетті тҥрде мектеп ҽкімшілігі, бірлестік жетекшілері қатысып, 

саралап, сараптап, тиісті бағасын беріп жатады. Ол жайында ҽрбір 

мҧғалім жеке портфолио дайындайды. Мҧғалімдердің қалай 

ҿзгергенін, нені ҿзгерткенін, қалай ҿзгерткенін ҿз есептерінен 

біліп отырамыз. Есеп 5-6 слайдтан жҽне 2000 сҿзден тҧрады.  

Курс нҽтижесін SWOT талдау негізінде кҿрсетемін. Курс 

тыңдаушылары жыл бойына алған білімдері мен оны іс-

тҽжірибеде қолдана алғаны жҽне ҿскен біліктілігі жайында 

дайындаған қорғауынан кейін сол кҥні мектеп директорының 

қатысуымен ҽрбір мҧғалімге мектепішілік «Тҽжірибедегі 

рефлексия» курсын бітіргені жҿнінде куҽлік беріліп, 

марапатталады. Курс куҽліктерін тіркеуге арнайы журнал да 

арналған. Мҧғалімдер арнайы тҿстҧмар мен мойынтақ дайындап, 

салтанатқа ҽзірленеді.  

Жалпы, жаңа Бағдарламаның негізгі идеяларын жҥзеге асыруды 

біздің мектеп ҽкімшілігі алдыңғы шепке қойып келеді. Ҿйткені 

осы курс ашылмай тҧрып, мектебімізде «Бҽйтерек» кҽсіби 

қоғамдастық қҧрылып, оған мектеп директоры Абылова Айжан 

Кендірқҧлқызы мен оқу ісі жҿніндегі орынбасары Алим Меруерт 

Сейітханқызы ҿздерінің кҿшбасшылық деңгейлі білім дҽрежесімен 

жетекшілік жасап келеді. «Бҽйтерек» кҽсіби қоғамдастығында 

мектебіміздің бҥкіл деңгейлік мҧғалімдеріміздің ҽр сенбі сайын 

жҥргізетін іс-шаралары алдын ала жоспарланып, хабарланып, 
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атқарылып жҽне талқыланып отырды. Ол ҽлі де жалғасын тауып 

келеді.   Курс ашылып, 2016-2017 оқу жылынан бері «Жалын-1», 

2017-2018 оқу жылында «Жалын-2», 2018-2019 оқу жылында 

«Жалын-3» 2019-2020 оқу жылында «Жалын-4» мектепішілік курс 

топтары қҥрылып, тренерлік жҧмысымды жҥргізіп келем.  

Тренер ретінде ҿзімді білім мен даму арасындағы байланысшы, 

нҧсқаушы ретінде сезінемін. Оқу мен оқыту арқылы 

ҥйренушілерге ойлы талдау, сараптау жасату ҥшін креативті 

ойлауға бағыттап оқытуды қарастырамын.  Жаңа білімдерді беру 

ҥшін ҽр тҥрлі ғылыми зерттеулер мен оқыту теорияларына, 

қосымша ресурстарға сҥйеніп, сабақта тиімді пайдаланамыз. 

Оқыту мен оқуда ҽлі де болса кҿптеген кедергілер мен 

қиындықтар бар екенін жасырудың қажеті жоқ. Мҧғалімдерді 

ҥздіксіз білім алуға уҽждеуге, білім саласының қазіргі талаптарына 

бағдарлау ҥшін SMART форматындағы жеке мақсаттарды 

тҧжырымдау дағдысын жетілдіріп, кездескен қиыншылықтарды 

жеңіп, кҽсіби деңгейімімізді дамытып отыру болашақ 

ҧстанымымыз деп білемін.  

Ҧстаным демекші, курс барысында жаңа бағдарламаның ҧсынып 

отырған шет ел ғалым-педагогтарының сҿздері мен зерттеулері 

тілге тиек етіледі. Ал мен тренер ретінде ҿз халқымыздың терең 

ғҧламаларының мирастыққа қалдырған мінсіз сҿздері мен 

еңбектерін алға тартам. Мысалы, Абайдан:  «Естілердің айтқан 

сҿздерін ескеріп жҥрген кісі ҿзі де есті болады» (ЖАДА); «Адам 

ақылсыздығынан азбайды, ақылдының сҿзін ҧғып аларлық 

жҥректе жігер, қайрат, байлаулылық жоқтығынан азады» (Ҥстірт, 

белсенді, терең тындалым, диалогтік тҽсіл);  «Ҥш-ақ нҽрсе 

адамның қасиеті: ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек» 

(Шульман ілімі); «Бір жерде бірге жҥрсең басың қосып, біріңнің 

бірің сҿйле сҿзің тосып» (диалогтік оқыту, дебат т.б.); «Қазақтың 

ҿзге жҧрттан сҿзі ҧзын» (регламент сақтау); «Ішсем, жесем, 

ҧйықтасам – тҽн қҧмары, білсем, кҿрсем, ҥйренсем – жан қҧмары» 

(Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы); «Жҥректе қайрат 

болмаса, ҧйықтаған ойды кім тҥртпек» (мотивация); т.б. 

Шҽкҽрімнен: «Тегіс тексер, сҿз кҿрсең сыр мен сынын, тҥзетуге 

именбе тапсаң мінін» (есепті негізгі ҥш критерий бойынша 

бағалау).  

Ахметтен: «Білімі кҿп адам қҧралы сай ҧста секілді: не істесе де 

келістіріп істейді» (ресурстары кҿп мҧғалім).  

Мағжаннан: «Балаға білім бергенде жақыннан алысқа, таныстан 

жатқа кҿшіп, жаңа білімді ескі білімге байлап беру керек» (миға 

шабуыл). 

Жҥсіпбектен: «Жанның тҽрбиеленетін ҥш тҥрлі сипаты бар: ақыл, 

сезім, қайрат» (танымдық, эмоционалдық, ынталандырушылық). 

Сҧлтанмахмҧттан:  «Тҥзу ғылымнан, тҥзу ҧстаздан тҽлім алған 

тҽліп неге тҥзелмесін» (Тҽлімгерлік); 

М.Ҽуезовтен: «Мҧғалімнің ҧдайы жақсы оқитын балаларға ғана 

сҥйсініп, ылғи соларды ғана оқытуы дҧрыс емес» (инклюзивті 

білім беру, саралап оқыту). «Халық пен халықты, адам мен адамды 

теңестіретін нҽрсе – білім» (мотивация) 

Ғ. Мҥсіреповтен: «Тҿлбасы атанудың жауапкершілігі ылғи 

ізденуді, алды-артын шолып отыруды керек етеді» 

(кҿшбасшылық); 

Д.Қонаевтан:  «Адам айнасы – адам»; (бағалау) 

Мҧзафар Ҽлімбайдан:  «Кҿршілестерім – рухани еншілестерім» 

(ЖАДА); «Айта білген  тыңдай да білсе – ғанибет» (топтық 

жҧмыс); «Талант – табиғаттан, талап ҿзіңнен» (Дарындылық); 

«Ҧстаз ҧқтыра алмағанды ҿмір ҧқтырады» (практиканың 

маңыздылығы). 

Қадыр Мырзалиевтен: «Баланың тентектігін қойдырам деп, 

қайсарлығын ҿлтіріп ала кҿрме» (Сыртқы реттелу мен ҿзіндік 

реттелу); «Адамның рухани ізденіс-сілкіністері ҥш-ақ сауалдың 

аясына сияды: 1) не біле аламын, 2) не істеуім керек, 3) ҥміт 

артарым не?» (теория – практика – рефлексия). Мҽшһҥр  

Жҥсіптен: «Білмек – парыз, істемек – парыз, мҿлшер – парыз, 

иланбақ – парыз, ықылас – парыз» (теория – практика – критерий – 
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дҽлелдеме – рефлексия). Мінеки, осындай  мысалдарды  

сабағының эпиграфына немесе ҿзінің педагогикалық ҧстанымына 

айналдыруына ықпал етем, ҽрі қарай тағы да ҿзі іздене береді.  

              Қазіргі таңда оқушыны таңғалдыруға емес, ойландыруға 

ҽрекет етеміз. Жаңартылған білім мазмҧны бойынша жоспарда 

кҿрсетілген сабақтың оқу мақсаттарын аша отырып, мҧғалімдерге, 

ҽсіресе, ҽрбір сабақты ҧлттық қҧндылықпен байланыстыру арқылы 

проблема туғызуына жағдай жасаңдар деп қатты табыстаймын. 

Ҿйткені оқушының ҽрбір сабақтан шын мҽнінде ҿмірлік сабақ 

алуына жҽне ҽлемдік білім алғанмен, санамыздың ҧлттық рухта 

сақталып, дамуы ҥшін қажет деп білемін. Мысалы, ҽдебиет 

сабағында ҧлы Абайдың қара сҿздерін ҿткенде, «қара» деген сҿзге 

ҧлттық тҧрғыдан тоқталып ҿту керек: «қара» деген сҿз қазақтың 

ҧғымында нені білдіреді? Жауабы: ҿмірдің ақ жолағы мен қара 

жолағына байланысты қазақ халқы «қара» сҿзін де екі мағынада 

қолданған: жақсы жағы – қара бала, қара шал, қара кемпір, қара 

шаңырақ, қара мал, т.б. Ал жаман жағына – қараниет, қара аспан, 

қарасан, қарау адам («қара» сҿзінен шыққан) т.б. Ал қара сҿз  

деген – ол жақсы жағына қолданады, ҿйткені онда тҽрбиеге баулу 

сҿздері айтылады, арабша «ғақлия»– ҧлағатты сҿз дегенді 

білдіреді. 

             Педагогикада «бағалау» деген терминге де ҧлттық 

тҧрғыдан қарасақ, қазақта «бағалау» сҿзі – жоғарылату, жоғары 

орынға қою дегенді білдіреді, ҿйткені «сен мені бағаламадың» 

деген сҿз ҿте ҿкінішті, ҽттеген-ай жағдайда айтылады жҽне баға 

жоқ жерде ҿмір жоқ екенін жақсы білеміз. Сондықтан да «еңбегің 

бағалы, жҧлдызың жоғары болсын» деп кҿңілін ҿсіреміз. 

            Мағжанның «Шолпы» ҿлеңін ҿткенде, ҧлттық 

қҧндылықпен байланыстыру арқылы проблема туғызуға болады: 

ҧлттық дҽстҥрімізді қалай дҽріптеуге болатыны туралы.  

             Қазақ тілінен сабақтас қҧрмалас сҿйлемдер туралы 

ҿткенде, олардың сабақтаса қҧрылуының ҿзін ҧлттық 

қҧндылықпен қатар қоюға болады. Мысалы, басыңқы сыңарды – 

ҽке деп алып, бағыныңқы сыңарды – ана деп алып, ойды анасы 

бастайды, ал сол ойды тиянақтайтын ҽке деп, тіпті қыздарды 

бҿлек, ҧл оқушыларды бҿлек ойнатса да болады. Атап айтқанда, 

қыз бала бастайды: «Ҽкем біліп қойса,- десе, ҧл бала- ешкімге де 

рҧқсат бермейді»,-деп аяқтайды. 

            Басқа пҽн жас мамандары да осы қағиданы ҧстанып, 

сабақтарында кеңінен қолданып келеді. Атап айтқанда, мысалы, 

физикада «Тербелістер» тақырыбына ҧршық иіру, «Центрге 

тартқыш ҥдеуді анықтау» тақырыбына орамал тастау, «Дененің 

импульсы» тақырыбына асық ату ойындары сҧранып тҧрады. 

             Химиядан «Оттегінің қасиеттері» деген тақырыпта «Ауа – 

тіршілік тынысы», «Таза ауа – жанға сая» деген сияқты 

мақалдармен байланыстыра отырып, проблема туғызуға болады. 

Адам да, табиғат та оттегімен тыныстаса, неге бҽрі жанып 

кетпейді, керісінше одан сайын ҽдемі болады, ҿйткені оттегінің 

қҥрамында 78 пайыз азот – сҧйықтық бар екен, сол сақтап тҧр екен 

тіршіліктің табиғатын. Ал қазақтың табиғатын не сақтайды деген 

проблеманы туғызуға болады. 

              Биологиядан «Қан топтары» деген тақырыпта қанына 

тартпайтын ҧл жоқ екенін, қазақтың тектілігі туралы, медицинада 

қазақ қанының  тазалығы дҽлелденгені туралы маңызды ақпаратты 

қозғауға болады. Осы жерде Жҽнібек ханның «Жеті жарғы» 

заңындағы «бірде-бір қазақ жеті атасына дейін қыз берісіп, қыз 

алыспасын, егерде керісінше болған жағдайда ҿлім жазасына 

кесілсін» деген сҿзін де маңдайда ҧстау керек, ал Жҽнібек хан 

кімнің сҿзіне тоқтап, осы заңды шығарды дегенде, ғҧлама ғалым, 

керемет шипагер Ҿтейбойдақ Тілеуқабылҧлының: «Ең қиыны – 

тҧқым қуалайтын ауруды емдеу, егер жеті атаға дейін туыс 

адамдар қыз алыспаса, мҧның да емі сол болады» деген сҿзінен 

заң шығарған. Десек те, қазіргі қазақ қызының қалталы азамат 

екен деп, негрге, қытайға т.б. тҧрмысқа шығып, кемеңгер 

М.Ҽуезовтің «Қызды тҽрбиелей отырып, ҧлтты тҽрбиелейміз, 

ҧлды тҽрбиелей отырып, халықты тҽрбиелейміз» деген сҿзіне 
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қарсы шықпақ тҥгілі қазағының қанының бҧзылуына сол қыздың 

бҥкіл жҧрты да атсалысып отырғанын проблема етіп кҿтеруге 

болады. Кетіп жатқан қыздарымыздың ішінде оқығаны бар, 

тоқығаны бар, елдің бір азаматы боларлық, яғни «аузыменен қҧс 

ҧстайтын қыздар немесе он жігітке бергісіз қыздар» деп бағаланып 

жҥрген қаракҿздеріміз ҧлтының намысын тҥгелдемек тҥгіл 

ҧлтының ҧятын ҥстатып жібергендей сезімде қаласың. Бҧл – 

жҥгенсіздік, ал осы жҥгенсіздіктің бойкҥйездікке айналып 

кетпесіне кім кепіл?! 

                 Бастауыш мектептің 1-сыныбында «Ас – адамның 

арқауы» бҿлімінде «Дауысты, дауыссыз дыбыстар» деген 

тақырыбында Наурыз мерекесі, ҧлттық тағамдар туралы кеңінен 

айтылып, қҧртпен бағаланды, кҽдімгі қҧртымызды мҧғалім 

кҽмпиттің қағазына орап, сабақ соңында қай топта қанша қҧрт 

жиналғанына қарай бағалады. 

                Математикадан ҥнемі киелі 3,7,9 сандарын, халық 

даналығынан мақал-мҽтелдер мен  тоғыз қҧмалақ, ақ сҥйек деген 

сияқты ҧлттық ойындарды кеңінен қолданынылып келеді. 

                Тарих пен географияны айтпай-ақ қойсам да болады, 

ҿйткені ел табиғаты, жер байлығы, батырлар ерлігінің беймҽлім 

беттері, аңызға айналған жер-су атаулары т.т ҧлттық қҧндылыққа 

сҧранып тҧрады.  

Бҥгінгі таңда курс барысында ҽр ісіне кері байланыс жасаған 

мҧғалімдер рефлексиялық есеп, таныстырылымдарды жазып, 

қорғау арқылы «Рефлексиялаушы  практик» атанса, курстан 

кейінгі кезеңде мектепішілік, қалалық, облыстық, республикалық 

кҿлемдегі дҿңгелек ҥстел, вебинар, семинар, конференцияларға 

қатысып, ҿз идеяларын таратуда. «Мҧғалім-кҿшбасшы», ҽдіс-тҽсіл 

алмасу жҽне кҽсіби біліктілікті жетілдіру мақсатында шеберлік 

сыныптарын ҿткізу арқылы «Мҧғалім-модератор», «Мҧғалім-

сарапшы», «Мҧғалім-зерттеуші» дҽрежесіне жетуде. 

Сҿзімнің соңын Алаштың арысы Мағжан Жҧмабаевтың «Қазақтың 

қаны бір, жаны бір,  жолбасшысы – мҧғалім. Еліміздің аз ғана 

жылдық ояну дҽуіріне баға беру ҥшін алты алаштың баласы бас 

қосса, қадірлі орын-мҧғалімдердікі» деген сҿзімен аяқтай келе, 

баршаңызды жаңа оқу жылымен шын жҥректен қҧттықтап, 

ҽрдайым ісіміз оңға басып, оқушыларымыз озық ойлы болып, оқ 

бойы алда жҥретін алғыр да арлан болсын, ҧлтының ҧранын 

ҧлықтайтын оғландар болсын демекпін... 
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 Жарты ғасырдан кем уақыт бҧрын жаңа білім алуға ниет 

танытқан адам арнайы оқу орындары мен кітапхана сияқты оқу 

мекемелеріне баруға мҽжбҥр еді. Ал бҥгінгі таңда, ақпараттық 

http://www.ehow.com/


392 
 

технологиялар мен инновациялық жҥйелердің қарқынды 

дамуының арқасында жоғарыда аталған дҽстҥрлі білім алу 

жҥйесінен бҿлек, қашықтықтан оқу мҥмкіндігі бар екендігі 

баршаға мҽлім. Ол ҥшін тек қана ғаламтор желісіне қосылған 

компьютер немесе ҿзге электронды гаджеттер сияқты ақпараттық 

қҧралдардан басқа ештеңе қажет етілмейді. Осылайша, ҽлем 

бойынша кҿптеген мемлекеттерде білім берудің жаңа формасы 

пайда болып, қашықтықтан оқыту ҽдісі білім беру қызметі 

нарығында ойып аларлықтай ҿз орнын қалыптастыра алды. 

Сондай-ақ, бҧл ҥдеріс уақыт ҿткен сайын дамып қана қоймай, 

бекем орнауда.  

Бҧл мақалада қашықтықтан оқытудың жалпы білім беру 

жҥйесіндегі маңызын, ықпалдарын жҽне рҿлін зерделейтін 

боламыз.  

Тақырып мақсаты қашықтықтан білім берудің географиялық, 

экономикалық жҽне ҽлеуметтік тҧрғыдағы орны мен 

маңыздылығын қарастыра отырып, аталған ҥлгінің 

артықшылықтары мен кемшіліктерін талдауға негізделеді.  

 Біріншіден, тақырыпты егжей-тегжей қарастырмас бҧрын, 

қашықтықтан білім беру ҧғымына қысқаша тҥсінік беріп ҿтейік.  

 Қашықтықтан білім алу процесі ҿткен ғасырдың 70-

жылдарынан бастап Еуропа жҽне Америка Қҧрама Штаттары 

елдерінде қарқынды дами бастады, ал Ресейде бҧл ҥдеріс 1997 

жылдардан бері қарқындала тҥсті. Қазақстан Республикасында бҧл 

бастама 2000 жылдың ортасында ҿзектелді. 

 Қашықтықтан оқу – оқытушы мен оқушы ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, ҿзара ҽрекет ететін білім 

берудің/алудың бір ҥлгісі. Яғни ҧғымның ҿзі де айқындап 

тҧрғандай, оқушы мен оқытушының кеңістікте алыстатылып ҿзара 

ақпарат алмасуы анықтаманың басты ерекшелігін дҽріптейді. 

Екінші ерекшелік қашықтықтан оқу кезінде оқушы алдын-ала 

арнайы әзірлеген бағдарлама бойынша ҿз бетінше дайындалып 

тапсырмаларды орындауға жҽне оқытушыға орындаған 

тапсырмаларын тексеруге жіберуге негізделеді. Ал оқытушы ҿз 

кезегінде, жауап ретінде пікірлері мен ҧсынымдарын жолдайды.  

Бҧл кезде қашықтықтан оқу жҽне онлайн білім алу немесе 

ағылшын тілінде e-learning (электронды білім алу) деп аталатын 

білім алу ҥлгілерін ҿзара ажырата білу маңызды.  

Мҽселен, онлайн оқу қашықтықтан оқудың қисынды жалғасы 

болып кҿрінгенімен, оқу ҥдерісі барысында ерекшеленеді. Онлайн 

оқу барысында, оқушы мен оқытушы бір аудиторияда болмаса да, 

олар интернет желісінің кҿмегімен тікелей коммуникация қҧрып 

оқиды, интерактивті тапсырмалар орындайды, тікелей режимде 

сҧрақ-жауаптармен алмаса алады. Ал қашықтықтан білім алу 

барысында бҧл ҥдеріс оқушының қалауы мен талаптылығына 

тҽуелді болады. Оқыту бағдарламасы неғҧрлым тартымды жҽне 

қызықты ҧйымдастырылса, оқушының білім-тҽлім алуға ниеті де 

жоғары болады.  

Екіншіден, қашықтықтан оқу барысында оқушы мен оқытушы 

ҿзара синхронды немесе синхронды емес сияқты нысандарда 

ықпалдаса алады.  

Мҽселен, синхронды қашықтықтан оқу кезінде оқушы мен 

оқытушы онлайн оқу кезіндегідей, белгілі бір уақытта видео-

байланыс орнатып ақпарат алмасады. Ал синхронды емес оқу 

кезінде, оқушы ҿз мҥмкіндігіне қарай уақытты анықтап, берілген 

бағдарламаны меңгереді жҽне тапсырмаларды орындайды.  

Жалпы қашықтықтан оқытудың негізгі ҥш тҥрі белгілі. Бірінші, 

қағаз жеткізгіштеріне негізделген кейс-оқыту. Мысалы, газет-

журналдар, телефон, факс жҽне т.б. қҧралдардың кҿмегімен 

орындалады. Екінші, теледидарлық-серіктік тҥрі теледидар, радио 

қҧрылғыларына негізделеді. Жҽне ауқымды дамыған ҥшінші тҥрі – 

ол интернет желісі немесе желілік оқыту. 

Осыған орай, қазіргі уақытта білім ақпаратын жеткізудің бірнеше 

ҽдіс-тҽсілдері белгілі. Олар: аудио/видео конференциялар, 

ғаламтор мессенджерлер, электронды пошта, телефон/факс жҽне 
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т.б. Оның ішінде, кеңістікте алыстатылған білім беру ҥдерісін 

ҧйымдастырудың ҽдістеріне қарай мынадай тҥрлері анықталады:  

Оқыту чаты – синхронды жҥргізілетін оқыту іс-шарасы. Аталмыш 

чат оқушыға да, оқытушыға да қолжетімді. Сондықтан, кері 

байланыс орнату жҽне жедел жауап алу мҥмкіндігі де жоғары. 

Веб-оқыту – ғаламтор желісінің кҿмегімен интерактивті сабақтар, 

лабораториялық жҧмыстар, зерттеулерді жҥргізу тҽсілі.  

Телеконференцияларда электронды поштаның кҿмегімен білім 

бағдарламасы жҽне тапсырмалар жиынтығы жіберіледі. Оқушы ҥй 

жҧмысын орындау арқылы теориялық жҽне практикалық қабілетін 

бір мезгілде шыңдайды.  

Телеқатысу – қашықтықтан білім берудің дамып келе жатқан 

соңғы ҥлгідегі ҽдісі. Бҧл жағдайда оқытушы бағдарламаның 

алдын-ала тҥсірілімін ҽзірлеп, оқушымен сабақтастық орнатады.   

Қашықтан оқыту сабақтарын ҧйымдастырғанда қосалқы 

қҧрамдауыштарды ескеру керек. Бҧл тҧрғыда, кеңістікте білім 

алуды екі негізгі бҿлікке бҿлуге болады: техникалық жҽне 

дидактикалық. Кеңістікте білім алудың техникалық бҿлігі жақсы 

дамыған. Басқаша сҿзбен айтқанда, ақпараттық техника 

жҥйелерінің дамуы – қашықтықтан оқудың бірден-бір бастамасы 

болып табылатын телекоммуникациялар, аудио/видео жазбалар, 

жергілікті жҽне ауқымды компьютерлік желілер. Дидактикалық 

білім беру тҧрғысында ғылымилылық, жҥйелілік, белсенділік 

қағидалары, дамыта оқыту, кҿрнекілік, оқыту ҽдістемесінің 

ерекшеліктері мен жекелей оқыту қағидалары қарастырылады. 

Біріккен Ҧлттар Ҧйымының жанындағы Білім, ғылым жҽне 

мҽдениет мҽселері жҿніндегі халықаралық комиссиясы заманауи 

білім беру жҥйесінің екі басты қағидатын анықтады: «барлығына 

берілетін білім» жҽне «ҿмір бойы білім алу». Мҧндай 

қағидаттылық ҿте орынды, алайда, бірқатар елдердің даму темпіне 

қарай мҧндай бҿлініс қиыншылықтар тудырады.  

Бірінші, технологялық тҧрғыдан даму. ХХІ ғасырдың алғашқы 

жартысында ҿмір сҥрсек те, кҿптеген елдерде ақпараттық-

технологиялық тҧрғыдан артта қалушылық байқалады. Осыған 

орай, ресейлік «Мое образование» сайтының қоғамдық пікір сҧрау 

жҧмыстарына сҥйенсек, ақпарат тҿмендегідей болып бҿлінеді [3].  

1-диаграмма. Қашықтықтан білім алу жүйесіне қалай 

қарайсыздар деген сұраққа жауап беру кӛрінісі 

 

 
 

Диаграммаға сҽйкес, сҧраққа жауап бергендердің 45%-ы 

қашықтықтан оқыту негізгі білім беру сапасынан тҿмен деді, 34%-

ы сҧрақ беймҽлім деп жауап қайтарды, ал қалған 21%-ы ғана білім 

берудің бҧл тҥрі ыңғайлы жҽне сапалы екендігін атап ҿтті.  

Екінші, географиялық ҽртараптылық. Мҽселен, қалалық немесе 

ауылдық елді мекендерде білім алу мҥмкіндіктері ҽрқалай, атап 

айтқанда, ауылды елді-мекендерде интернет желісінің 

қолжетімсіздігі.  

Ҥшінші, қаржы-экономикалық жағдай. Кҿптеген білім алуға 

ниетті адамдардың қашықтықтан оқуға мҥмкіндігі жоқ. Мҽселен, 

ғаламтор желісіне қосылған компьютердің болмауы.  

Тҿртінші, оқушы мен оқытушы арасындағы қатынас жҽне оның 

ҽлеуметтік салдары. Қашықтықтан оқу кезінде оқушыларды 

жҧмылдырып оқу ҥдерісіне тарту қиынға соғады. Барлық 

45% 
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21% 
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оқушылар бір деңгейде білім ала алмайды. Сондықтан, 

кҿрінбейтін теңсіздіктер орын алады. Сондай-ақ, бҧл жерде 

оқытушының ҿз отбасындағы оқушыларына уақыт бҿлу қабілетіне 

де ықпал етеді.  

Жоғарыда айтылғандардың негізінде, қашықтықтан оқу жҥйесінің 

жалпы артықшылықтары: қолжетімділік, иілімділік, уақыт және 

қаражат үнемділігі, нақты білім, білімнің ӛзектілігі. Ал 

кемшіліктері ретінде таңдаудың шектеулілігі, тікелей қарым-

қатынастың болмауы, электр және ғаламтор желісі және т.б. 

факторларға тәуелді шұғыл жағдайлар, қадағалаудың болмауы. 

Аталған ықпалдарды жҥйелей келе, 2020 жылы орын алған 

ҽлемдік пандемия шарттары жағдайында қашықтықтан оқыту 

Қазақстан Республикасының білім беру саласында бірден-бір 

таптырмайтын қҧралы екеніне кҿз жеткіздік. Осы орайда, 

қашықтықтан оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктерін 

бҿлек қарастыру орынды деп санаймыз.  

Артықшылықтар: 

Ҽлеуметтік теңдік, яғни денсаулыққа немесе географиялық жҽне 

т.б. тҧрғыдағы айырмашылықтарға байланысты тең мҥмкіндіктер. 

Оқушының тақырыпты зерделеу мен меңгеру қабілеті жеке 

анықталады, яғни оқушы оқу уақыты мен орнын ҿзі белгілейді. 

Оқушының оқу процесіне қатысып, ҥй тапсырмасын орындау 

бойынша жауапкершілігінің жоғарылауы.  

Мобильділік мҥмкіндігінің жоғарылауы, яғни ғаламтор желісі 

қосылған компьютер болған жағдайда кез-келген жерде оқу 

мҥмкіндігінің болуы. 

Кемшіліктер: 

Технологиялық шектеулілік. 

Білім беру процессін ҧйымдастыру деңгейінің тҿмендігі 

Оқытушылар жҽне оқушылар арасындағы компьютерлік біліктілік 

деңгейінің тҿмендігі. 

Оқытушыларда қашықтықта оқыту бойынша нақты тҽжірибелік 

қорының болмауы.  

Техникалық, жаратылыстану пҽндері бойынша оқыту 

ҽдістемесінің бейімделмеуі.  

Оқушының ҥй тапсырмасын ҿздігінен орындағаны жҿніндегі 

кепілдің болмауы. Мҽселен, отбасы мҥшелерінің, ата-ананың ҥй 

тапсырмасын орындауы.  

Қашықтықтан оқыту бойынша арнайы ҽдістемені ҽзірлеу 

қажеттілігі жҽне т.б. 

 Тақырыпты тҥйіндей келе, қашықтықтан білім алу ҥдерісі – 

ақпараттық-технологиялық жҽне методологиялық тҧрғыдан 

жетілдіруді талап ететін білім берудің жаңа ҽдісі. Білім берудің 

бҧл тҥрін Қазақстан Республикасының білім беру саласында 

кешенді реформалар жҥргізу арқылы дамытуға болады. Себебі, 

біліктілігі жоғары, білімді, зияткер, заманауи ойлау қабілеті бар, 

бҽсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған тҧлғаны қалыптастыруда 

заманауи ҽдістерді қолдануды уақыттың ҿзі талап етеді.   
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Заманауи білім берудің тиімділігі мен ерекшеліктері 

 

                         Ордагулова Гаухар Жанбосыновна, 

 Талдықорған қаласындағы №2 КММ 

 орыс тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі  
 

          Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев  «Қазақстан – 2030» стратегиялық 

бағдарламасында білім берудің ҧлттық моделінің қалыптасуымен 

жҽне Қазақстанның білім беру жҥйесін ҽлемдік білім беру 

http://www.informburo.kz/


395 
 

кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-

мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі жҽне ағылшын тілі 

– ҽлемдік кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа идеяларды ҽр сабақта 

жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, 

жҥйелі тҥрде қолдану-заман талабы болып отыр. Оқытудың 

парадигмасы ҿзгерді. Білім берудің мазмҧны жаңарып, жаңаша 

кҿзқарас пайда болды. Осыған байланысты ҧстаздар алдында 

оқытудың ҽдіс-тҽсілдерін ҥнемі жаңартып отыру жҽне 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу басты міндетке 

айналды. Мемлекетіміздің білім беру ҥдерісіне енген жаңартылған 

білім беру      бағдарламасы - заман талабына сай келешек 

ҧрпақтың сҧранысын  қанағаттандыратын   бағдарлама болып 

отыр. 

Қай елдін болсын ҿсіп-ҿркендеуі, ғаламдық дҥниеде ҿзіндік орын 

алуы оның ҧлттық білім жҥйесінің деңгейіне, даму бағытына 

байланысты. «Ҧрпағы білімді халықтың болашағы бҧлыңғыр 

болмайды» дегендей, жас ҧрпаққа сапалы, мҽн-мағыналы, ҿнегелі 

тҽрбие мен білім беру-бҥгінгі кҥннің басты талабы. 

Шындығында мҧғалімнің алдында оқушыларға білім мен тҽрбие 

беруде ҥлкен жауапкершілік тҧр.Осы тҧста Мҧхтар Шаханов 

ағамыздың мына бір сҿзі ойға оралады. «Бала жҥрегі кішкентай 

кҥй сандық. Сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. 

Мҧғалімнің қолында ҥнемі сол кілт жҥруі керек» дегендей,  

мҧғалім ҥнемі ізденісте болуы керек. Бҥгінгі кҥні ҽлемдегі барлық 

елдер жоғары сапалы білім жҥйесіне ҧмтылуда. Ҿйткені қазіргі 

заманда елдің бҽсекеге қабілеттілігі экономикасының дамуына 

қатысты болса, ал оның дамуы мемлекет азаматтарының 

білімділігі мен біліктілігіне байланысты. Сондықтан білім беру 

жҥйесін болашақтың талабына сҽйкес дамыту тиіс. Қай кезде, қай 

қоғамда болсын жеке тҧлғаның қалыптасуы ҧстаздан басталады. 

Білім саласындағы тҥбегейлі ҿзгерістер ҧстаздан ҥлкен 

жауапкершілікті талап етеді. Жаңартылған оқу бағдарламасы 

аясында тек ҿз мамандығын шексіз сҥйетін, бала ҥшін ҿзінің 

ҧстаздық ғҧмырын арнайтын мамандар ғана сапалы да, жемісті 

еңбек ете алады деп ойлаймын. Оған себеп бҥгінгі жанартылган 

бағдарлама бойынша қҧрылған оқулықтарда мҧғалімдерге дайын 

қҧрал болып табылады.Ол жерде дайын оқытудын тҥрлі ҽдіс 

тҽсілдері жҽне пҽн аралық байланыс анық кҿрсетілген.Бҧл жерде 

мҧғалімнің шеберлігі ғана керек. 

Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, ҿмірде де 

табысты болуы  мҧғалімнің  қабілетіне, оның қҧзыреттілігіне 

байланысты екенін терең тҥсіндік.  Мҧғалім оқушылар ҥшін 

қандай да бір пҽн бойынша білім беретін адам ғана емес, сондай-

ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді 

ҧйымдастыра  алатын, оларға ҥлгі болатын ерекше тҧлға болуы 

керек. Жаңа заман мҧғалімнен кҥнделікті оқушылармен  қарым-

қатынас барысында ҽрбір жағдаят ҥстінде ерекше білім деңгейін 

кҿрсетуді жҽне шығармашыл шешім қабылдай алуын талап  етіп 

отыр. Оны қанағаттандыру ҥшін қазіргі заманның 

мҧғалімі  жаңашыл, икемді, ҿзгерісті тез қабылдай алатын, жан-

жақты, жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды 

меңгерген болуы керек. 

Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы бҥгінгі 

кҥннің басты міндеттерінің бірі-жастарға терең білім беру. Оқу 

тҽрбие ҥдерісінде жаңа инновациалық ҽдіс – тҽсілдерді енгізу 

оқушылардың білімге деген қызығушылын,талпынысын арттырып 

ҿз бетімен ізденуге шығармашылық еңбек етуге жол салады. 

Соңғы жылдары педагогикалық теорияда жҽне оқу-тҽрбие 

ҥдерісінде айтарлықтай  ҿзгерістер болып жатыр. Білім берудегі 

жаңғырту мен инновациялық ҥрдістердің жалғасуына  ықпал 

етудің маңызды факторының бірі мҧғалімнің кҽсіби шеберлігі. 

Солай бола тҧра «кҽсіби шебер» тҥсінігіне  пҽндік, дидактикалық, 

ҽдістемелік, психология-педагогикалық білім мен дағды ғана емес, 

педогогтің жеке  тҧлғалық потенциалы, кҽсіби қҧндылықтары 

да жатады.Кҽсіби шеберліктерімізді арттыру мақсатында арнайы 

курстардан ҿтіп шығармашылығымызды шындаудамыз. «Мҧғалім 
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кҿп ҽдісті білуге тырысуы керек. Оны ҿзіне сҥйеніш, қолғабыс 

нҽрсе есебінде қолдануы керек»,-деп Ахмет Байтҧрсынов 

айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мҽселесі сол 

қоғам мҥддесіне сай болуы керектігін ескере отырып сабақ 

барысында оқытудын тҥрлі ҽдіс- тҽсілдері қолданылуда. Ҿз ісінің 

шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда пҽнді 

жақсы, терең білетін, кҥнделікті сабақтағы тақырыпты толық 

қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, ҽр тҥрлі деңгейдегі 

тапсырмаларды білу іскерлігі, оқытудың дҽстҥрлі жҽне ғылыми 

жетілдірілген ҽдіс-амалдарын, қҧралдарын еркін меңгеретін, 

оқушылардың пҽнге қызығушылығын арттыра отырып 

дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу бағытындағы 

тапсырмалар жҥйесін ҧсыну ҿмір талабы.  Сондықтан да ҽр 

сабаққа ҽр тҥрлі тиімді ҽдіс-тҽсілдерді қолдана отырып, 

оқушылардың білім сапасын арттыру ең басты мҽселе. Білім беру 

бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмҧнының жаңаруымен 

қатар, критериалды бағалау жҥйесін енгізу жҽне оқытудың ҽдіс-

тҽсілдері мен ҽртҥрлі қҧралдарын қолданудың тиімділігін 

арттыруды талап етеді. 

Жаңартылған білім  беру бағдарламасы қҧзыреттілікке жҽне 

сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің 

маңыздылығы – оқушы тҧлғасының ҥйлесімді қолайлы білім беру 

ортасын қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын 

жҥргізу, тҽжірибе жасау, АҚТ-ны қолдану, коммуникативті 

қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу. 

Жаңа білім беру бағдарламасы сыни тҧрғыдан ойлауға, 

шығармашылықты қолдана білуді жҽне оны тиімді жҥзеге асыру 

ҥшін қажетті тиімді оқыту ҽдіс-тҽсілдерді ҥйретеді. 

Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі ҿзгеріске ҧшырап, критериялық 

бағалау жҥйесіне ҿттік. Критериалды бағалау кезінде 

оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің 

нақты жиынтығымен ҿлшенуде. Оқушылардың пҽн бойынша 

ҥлгерімі екі тҽсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау жҽне 

жиынтық бағалау. Бҧл бағалау тҥрлері баланың жан-жақты 

ізденуіне ынталандырады. Бҧл бағалау жҥйесінің артықшылығы, 

баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына 

ықыласын туғызады. Қалыптастырушы бағалау кҥнделікті оқыту 

мен оқу ҥдерісінің ажырамас бҿлігі болып табылады 

.Қалыптастырушы бағалау ҥздіксіз жҥргізіле отырып, оқушылар 

мен мҧғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді   

Бҥгінгі кҥні барлық елдер жоғары сапалы білім жҥйесімен жҧмыс 

істеуде. Ҿйткені қазіргі заманда елдің бҽсекеге қабілеттілігі оның 

азаматтарының парасаттылығымен аныкталады, сондықтан білім 

беру жҥйесі болашақтың талабына сҽйкес дамуы тиіс. 

Оқушыларды заманауи ҽдіс –тҽсілдермен оқытып, ой –ҿрісі кең, 

саналы, еркін азамат етіп тҽрбиелеу  қажеттілігі де осы себептен 

туындап отыр.  Оның ҥстіне білім берудің жҥйесін қарқынды 

дамытқан бҧл ҥрдістің  жалпы білім беретін мектептерге де 

енгізілуі   кҿңілді қуантады.   

            Заманауи білім берудің мҽні, баланың функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы ҿзінің мектеп қабырғасында 

алған білімін ҿмірінде пайдалана білуі керек. Сол ҥшін де бҧл 

бағдарламаның негізі «Ҿмірмен байланыс» ҧғымына 

қҧрылған. Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік міндеттелді. 

Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда ҿмірдің барлық салаларында 

табысты болу ҥшін, қажетті дағдыларды дарыту ҥшін, мҧғалімдер 

тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы 

аясында тек ҿз пҽнін, ҿз мамандығын шексіз сҥйетін, бала 

ҥшін  ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті деп санайтын білімді мҧғалімдер 

ғана жҧмыс істей алады. Ҥйренгеніміз де, ҥйренеріміз де кҿп .Ҥнді 

халқының тарихи тҧлғасы Махатма Гандидің «Егер сен 

болашақтағы ҿзгерісті байқағың келсе, сол ҿзгерісті уақытында 

жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы бойындағы қабілетті 

жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастап 

жҧмыс жасау керек.  Заманауи білім беру – болашақтың кепілі. 

 



397 
 

Оқыту мен оқу ҥрдісіне жаңа тәсілдер енгізу 

 

Саулетхан Камшат Боранбайқызы 

Алматы облысы, Алакӛл ауданы, Достық кенті 

«Достық №11 орта мектебі мектеп жасына дейінгі шағын  

орталығы бар» КМММ 

Ағылшын тілі пәні мҧғалімі:  

 

 

Ҽр бала дҥниеге келіп, ата – анасынан жҽне балабақшадан тҽрбие 

алған соң, ҽрі қарай оқушылық ҿмірге, яғни мектептен білім алуға 

қарай қадам басады. Мектептегі ҿмір ҥйдегі ата – анасы мен 

балабақшадағы ҿмірден мҥлдем ҿзгерек болатыны анық. Бҧл кезге 

дейін тҽрбие алып, айналасымен танысып келген баланың алдынан 

ҿзгеше жол басталады, ол – оқу болып табылады.  

Мектептегі оқу ҥрдісінің ҿзіндік жҥйесі болады, олай болса ең 

алдымен оқу ҥрдісіне анықтама бере ҿтсем, оқу ҥрдісі - 

оқытушы  мен  оқушы арасындағы мақсатты тҥрде 

ҧйымдастырылған жҽне де  білім беру, дамыту, тҽрбие 

мҽселелерді шешуге бағытталған ҿзара байланыс.[1] Демек, 

оқытушы ҽр сабақ ҿткен сайын ҿз алдына мақсат қояды, ол мақсат 

білім беру, дамыту, тҽрбиелеу міндеттерімен ҿріледі. Соңғы 

уақытта сабақ жоспарын жазудың ҥлгісі ҿзгерді, бірақ біздің 

ҿтетін сабағымыздан бала ҽрі білім алып, ҽрі дамып, ҽрі тҽрбие ала 

білу керек, сол кезде ғана біздің сабағымыз ҿте жҥйелі ҿтілген 

сабақ болып табылады. Ал сабақты ҿту ҥшін біз тҥрлі ҽдіс – 

тҽсілдерді қолданамыз, ал ҽдіс дегеніміздің ҿзі мақсатқа жетер жол 

болса, онда біз ҿзіміздің алдымызға қойған мақсатқа жету ҥшін 

тҥрлі ҽдістер мен технологияларды қолданып отырамыз. 

Балалардың жҥрегінен орын алып, оларға сабақты тҥсінікті етіп 

жеткізіп, бҥгінгі ҿтілген тақырыпты тҥсініп кетуі ҥшін қаншама 

ҽдіс – тҽсілдер қолданылатыны тек педагогтар қауымына ғана аян.  

Жаңа технологияның дамыған заманында бҧрынғы дҽстҥрлі 

жҥйені қолданып отырғанымыз балалардың ішін пыстырады десек 

те болады, қолдарына тҥрлі – тҥсті қҧбылған смартфондарды 

ҧстап ҥйренген баланың алдына педагогтың жаңа 

технологиялармен, ҽдіс – тҽсілдермен сабақ дайындап ҽкелмесе, 

мойын бҧрып тыңдамауы да мҥмкін, сол себептен ҽр педагог 

жаңашыл бола білу керек. Яғни заман талабына сай 

технологияларды қолдану ауқымымен қатар тҥрлері де  ҿзгеріп 

отырады. Мысалға мен  мына ҽдіс – тҽсілдерді сабаққа қолдануға 

ҧсынар едім. Kahoot ойыны бҧл ойынды ҥй тапсырмасын бекіту 

жҽне жаңа сабақты бекіту кезінде қолдануға тапсырмас тҽсіл 

десем де болады. Kahoot – ҽлеуметтік оқыту ҥшін ҽзірленген сайт. 

Сайтты Skype немесе Google Hangouts сияқты ортақ экранды 

пайдалану қҧралдары арқылы пайдалануға болады. Kahoot ҽр тҥрлі 

веб-браузерлер мен мобильді қҧрылғылар арқылы веб интерфейс 

арқылы ойнатуға болады. 2017 қыркҥйек айында Kahoot мобильді 

платформада қосымша ретінде іске қосылды. Барлық ойыншылар 

мҧғалім, бизнес-кҿшбасшы немесе басқа адам, оқытушы жасаған 

сҧрақтарға жауап беру ҥшін қҧрылғыны қолданады. Сҧрақтарға 

дҧрыс жауаптар бонустық ҧпайларға аударылады. Содан кейін 

жиналған ҧпайлар кҿшбасшыларды ҽр сҧрақтан кейін 

шығарады.[2]  

Ойын технологиясы арқылы баланың зейінін, қабылдауын, есін, 

ойлауын, пайымдауынын дамытып отырады, бҧл технологияны 

сабақтың кез – келген кезеңінде қолдануға болады. Бҧл аталған 

тҽсілдер балалар кҿз алдымызда отырған кезде жҥргізуге арналса, 

ал қазіргі уақытта болып жатқан жағдайға байланысты 

қашықтықтан оқыту жҥйесі еніп, педагогтар қандай ҽдіс – тҽсіл 

қолданарларын білмей, абдырап қалды. Содан кейін тҥрлі 

технологияларды, ҽдіс – тҽсілдерді қолдануға болатынын тҥсініп, 

қашықтықтан оқыту арқылы да, балаларды оқытуға болатынын 

тҥсінді. Zoom, Idroo, Periscope, Skipe, Google Hangouts байланыс 

қҧралдарын пайдалану арқылы оқушылармен байланыс жасап, 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%83%D1%88%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%9B%D1%83%D1%88%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%9B%D1%83_%D2%AF%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%96#cite_note-1
https://kk.wikipedia.org/wiki/Skype
https://kk.wikipedia.org/wiki/Google
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
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мюсенбург, ойлан тап, 4сурет 1 сҿз, гиперсылка, сҿз қҧрау ҽдіс – 

тҽсілдерін пайдаланды. Ҽрине бҧл ҽдіс – тҽсілдерін бҧрыннан да 

педагогтар ҿз сабақтарына қолданып жҥрді, ал қашықтықтан 

оқыту барысында кеңінен қолданып, олардың қҧпия сырларын 

аша білді. 

  Оқыту мен оқу ҥрдісіне жаңа тҽсілдер нҽтижелерінен 

байқағаным: 

Сан тҥрлі ҽдістерді пайдалану барысында сабақтың нақты мҽнін 

терең ашуға кҿмектеседі. 

Оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мҥмкіндік туады. 

Ҿрбір оқушының деңгейін анықтай алуға болады. 

Оқушылардың 90 пайызын бағалауға мҥмкіншілік  бар. 

Оқушыларды ізденіске баулып, ҿз бетімен жҧмыс жасай алуды 

ҥйренеді.  

Жеке тҧлғалық сипатын дамытуға, шығармашылығын шыңдауда, 

ҿзіне деген  сенімін қалыптастырады. 

Педагогикалық ҥрдісте жаңа ҽдіс-тҽсілдерді енгізіп, интерактивті 

оқытуды пайдалану оқытушыларды шеберлік жағынан 

шыңдайтынына кҿзіміз жетеді. 

     Сҿзімді қорытындылай келе айтарым, педагог ҽрдайым 

ізденісте болу керек, ізденісте болу арқылы тҥрлі ҽдіс – тҽсілдерді 

ҥйреніп, оқып біледі, сол арқылы ҿз сабағынан оқушыларды 

жалықтырмай, ҽрдайым оқушылардың сабағына асыға жететініне 

кҿзі жетеді. Ең басты технологияларды тиімді ҽрі жҥйелі қолдану 

керек. Ал бҧл педагогтың шеберлігі болып табылады.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер:  

 

1.https://kk.wikipedia.org/wiki/Оқу_ҥрдісі 

2.https://kk.wikipedia.org/wiki/Kahoot(қазақша) 

3.Внутришкольное управление: теория и опыт педагогических 

управленческих инноваций,Под ред. Н.В.Горбуновой:М.:Новая 

шк,.1995. 

АҚПАРАТТАР  АҒЫНЫ 

 

Гҥлнара СҤЛЕЙМЕНОВА, 

№ 2 Жалпы білім беретін  

мектептің мҧғалімі. 

Алматы қаласы. 

 
 Заман талабы білім беру ошақтарының қызметіне де ҿзінің 

ҿзгерісін ҽкелді. Ҿндірістік дҽуірдің иінін ақпараттар дҽуірінің 

кҿкжиегі мҥлде жаңа белеске кҿтергенін байқауға болады. Біздің 

ҿмірімізге электрондық желілер ҧсынған жаңа мҥмкіндіктер мен 

ақпарат таратудың жедел қондырымдары қарыштап ене бастады. 

 Бҥкіл ҽлемді дҥр сілкіндірген, адамзат ҿміріне ҿзінің 

ҿзгерісін ҽкелген бҥгінгідей «оқшаулау»  кезінде ҽлеуметтік 

желінің жылдамдығы мен шекарасыз мҥмкіндігі білім  беру 

ордаларының қызметін тоқтатқан жоқ. Ҽлеуметтік желі қызметінің 

мемлекеттік органдардың барлық саласына дендеп енуіне 

негізделген мемлекеттік бағдарламалардың кҿлемі  жыл сайын 

артып отырғандығы анық. Мемлекеттік мекемелердің барлығы ҿз 

қызметін ҽлеуметтік желінің  ағынына жҥктегенін қазір елдің бҽрі 

біледі. Кҥнделікті ҿмірге қажетті ақпараттар мен мҽліметтерді 

кезексіз, ҽрі жылдам алудың мҥмкіндігі адамзат ҿмірінің жаңа 

белеске кҿтерілгенін ҧқтырды. Ҽрі ешкім тоқтата алмайтын 

ҿзгеріс екенін байқаған секілдіміз. 

 Мектеп ҿмірі де бҧл жаңалықтың ортасында.  Ҿз 

ҿміріміздің ҽрбір сҽтін ҽлеуметтік желінің шылбырына байлаған 

кезең енді бізге бағынбайтын шығар.  «Оқшаулауға» дейін 

оқушының  білімі мен мінез-қҧлқына тигізер кері ҽсерін шектеуге 

талпынған ҧстаздардың кейбір талап-тілектері шекараның арғы 

бетінде қалғандай кҥй кешіп отырмын.    

   Дҽстҥрлі оқу жҥйесіне сынмен қарайтын белгілі қаржы 

эксперті, 20-дан астам бестселлер кітаптардың авторы Роберт 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Kahoot(қазақша)
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Кийосаки білім беру жҥйесінің тҥбі басқа бағытқа ауысатындығын 

айтады. Мемлекеттер арасындағы шекараның талабына 

бағынбайтын электрондық жҥйе білім беру саласының қызметіне 

де ҿзінің қолтаңбасын алып келеді деген пікірде.  1997 жылдан 

бері қаржы жҥйесі мен білім беруге қатысты жаңа кҿзқарасы мен  

тҥбегейлі жаңа болжамдарын ҥзбей жариялаған автордың кейбір 

идеялары кҿпшілік ҥшін абсурд болып кҿрінуі мҥмкін. Дегенмен, 

Р.Кийосакидің болжамдары  ҥнемі дҿп тҥсіп отырады.  

Бір сҿзбен айтқанда ақпараттар ағынын бҿгейтін кҥш енді табыла 

қоймайтын сияқты. Ендігі талап – қажетті ақпаратты таңдау 

ҿзіңнің білігің мен біліміңе байланысты болар. Қазір кез-келген 

мемлекеттік жҽне мемлекеттік емес мекемелердің де ҽлеуметтік 

желідегі  «ҿз ҿмірлері» бар. Ҧлттық педогогиканың ҿркендеуіне 

ҥлесін қосқан ҧлтымыздың талантты перзенті Ыбырай 

Алтынсариннің мына ҿлеңі бҥгінгі кҥннің де бағыт-бағдарын 

білдіретін шығар: 

«Ҿнер-білім бар жҧрттар, 

Тастан сарай салғызды. 

Айшылық алыс жерлерден, 

Жылдам хабар алғызды...». 

Енді мына бір мҽселеге кҿңіл аударсақ. Жоғарыда сҿз болған 

таңдау талабы бҧқаралық ақпараттар қҧралдарына да қатысты 

екендігін ҧмытпаған жҿн болар. Мектеп ҿміріндегі оқиғалар мен 

бекітілген бағдарламаларға сай ҿтетін кейбір іс-шаралардың 

мектеп оқушылары мен мҧғалімдерге, қала берді білім беру 

саласын бақылайтын мемлекеттік органдарға ғана  қажет 

болатыны заңдылық шығар. Онсыз да қым-қуат ақпараттар 

ағынына кҿмілген елді мектептің кҥнделікті қарапайым тіршілігі 

қызықтырмасы анық.  

Мектептегі іс-шара жайлы мҽліметтер мен атқарылған істің 

неғҧрлым кең таралуына, ҽрине, біз де мҥдделіміз.  Мектептігі 

болған істің сҥйіншісін бҿлісіп ҽлеуметтік желідегі парақшасына 

жариялап жататынымыз бар. Бҧл істің ҿзіміз ҥшін де қажетті 

шараға айналғалы қашан. Ҽлеуметтік желіде жарияланған 

дҥниенің ешқашан ҿшпейтінін біз де мойындаймыз.    

Дегенмен кейбір іс-шараның бҧқаралық ақпарат қҧралдарында 

жариялануын талап ететін жағдайлар болып тҧрады. Онсыз да 

білім беру жҥйесіндегі жаңа жаңалықтардың легіне тҧншыққан, 

мектеп қызметіне қатысты электрондық жҥйенің жықпылынан 

ҽзер жол тауып жҥйкесін жҧқартқан мҧғалімге тағы бір келелі 

мҽселе жолықты деп айта беруге болады. Кҥнделікті ақпараттың 

маңыздылығы мен ғҧмыры кеңестік дҽуірде сҽл  ҧзақтау болған 

шығар, қазіргідей кезеңде ол дҥниенің ғҧмыры тіпті қысқа. Екі-ҥш 

кҥн, тіпті бір кҥннің ҿзі біздің жаңалығымыздың маңызын жоққа 

шығарады.  Оның ҥстіне мҧғалімнің жалаң фактілері мен беретін 

пҽнінің тҿңірегіне ғана бейімделген сҿз байлығы БАҚ 

тҿңірегіндегі мамандардың ҿзін қызықтырмасы белгілі. Осы жай 

бізге кедергі болып отыр. 

Бҧқаралық ақпарат қҧралдарының да оқырманын еліктіретін 

таңдау қҧқы бар. Менің қҧнды еңбегімді жариялай қоймадың деп 

ҿкпелей алмайсың. Нарықтың талабы ақпараттың ағынына да 

азуын білегелі біраз заман болды. Мҧғалімнің білімі мен білігіне 

қатысты міндетті жарияланымдар жайлы ҽңгіме басқа.  

Бізді қинайтыны мектеп ҿмірінің қас-қағым тірлігін бҧқаралық 

ақпарат қҧралдарына жҥктей берудің қиындығы жайлы. Онсыз да 

біз ҥшін маңызы басым іс-шаралардың тҧсындағы жариялауға 

«міндетті» деген тҧжырымның «мҥмкіндігіне қарай» деген 

ҧғыммен ҿзгергенін қалаймыз. Шекараға бағынбайтын ҽлеуметтік 

желінің бетінде жарияланған ақпараттар ағыны осы талаптың 

барлығын ауыстыра алатын шығар. 

 

 
«Диологовое обучение» для развития речи учащихся на уроках 

истории. 
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Тусупкалиева Маргарита Кадыржановна 

Атырау облысы, Атырау қаласы,  

«Кешкі мектеп» КММ  

 

Диалог со средним человеком невозможен,  

потому что средний человек не спрашивает 

 и не отвечает; он только реагирует, 

 откликаясь фразой на фразу.  

  

  Владимир Микушевич 

 

         К планированию коучинг – занятия по теме «Диологовое 

обучение» подошла с позиции неповторения ошибок, которые, как 

я считаю, нередки в моей работе с учащимися.  Каждый учитель  в 

процессе  обучения детей сталкивается со многими трудностями и 

пытается решить их,  применяя различные методы, способы. Я 

тоже применяла  различные способы, которые не давали особого 

результата, и все возвращалось на свое место. При обучении во 

время занятий на курсах  нас научили смотреть  и видеть стержень 

проблемы. Свою  практику в школе начала с анкетирования. Такой 

нехитрый прием, как анкетирование, позволяет ближе к 

учащемуся, увидеть его проблемы, его отношение к тому или 

иному вопросу. В дальнейшем  при составлении планов анализ 

анкет позволяет использовать  мнения учеников для большей их 

заинтересованности на уроках. Это позволяет учитывать 

индивидуальные различия памяти ребенка. Как известно у одних 

учащихся информация сохраняется на долгое время, а другие, не 

предавая важности нужной информации, забывают ее. 

Сопоставляя ответы учащихся, анализируя их мнение, 

совершенствуется подход учителя к уроку, благодаря чему дети 

получают достаточно хороший результат обучения,  и учитель 

доволен  своей работой и учениками.  

        Все материалы для проведения коучинг – занятия я взяла из 

материалов ресурсов, предоставленных нам на первом этапе. 

Составлая план коучинга, я предусмотрела анкету для учителей.  

       В коучинге приняло участие двенадцать человек. Чтобы 

коучинг- занятие  было плодотворным и интересным, для снятия 

напрежения и создания психологического настроя коучинг –

занятие  начала с видеоролика «Раслабься». Зате провела 

психологический тренинг «Друзья по часам». На стадии «вызова»  

разделила коллег на группы: коллеги  садятся по группам в 

соответствии  с рисунками  выбранных смайликов. Для себя, 

отвечая на вопрос: «Каких же результатов можно добиться 

используя групповую работу?», констатирую, что такая работа  

плодотворно  влияет на качество знаний, при работе в группе 

каждый учитель (ученик) владеет информацией, выступает в роли 

лидера или спикера, активно обсуждает сложные ситуации и 

предлагает свои варианты решение. Далее был показан учителям 

видео фильм «О матери и ребенке». После просмотра фильма 

было дано задание: написать эссе, отвечая на вопросы: 

О чем идеть речь? 

Какая связь между матерью и ребенком? 

К какому виду жанра речи можно отнести фрагмент фильма? 

После обсуждения  фильма, перешла к ознакомлению о 

диологовом обучении. Показ презентации «Диологовое обучение». 

Диалог - перспективы работы с развивающимися   идеями. 

Преодоление непонимания. 

Диалогическое обучение -подход в преподавании и обучении, 

построенный с учѐтом определѐнных регулятивных правил 

подготовки учебного материала и проведения сообщающей 

беседы, с целью объяснения учебного материала. 

Речь- главный инструмент для формирования коллективного 

опыта. 

Далее, после ознакомления с понятиями диалогового обучения, 

предложила раздаточный материал – листы с информацией: 

http://www.aphorism.ru/613.shtml
http://www.aphorism.ru/613.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a14833.shtml
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каждая группа должна описать поведение ученика в диалоге. 

Нарисовать рисунок, каким они хотят видеть своего ученика и 

придумать диалог с его участием. Затем группы знакомят 

остальных участников со своим результатом работы.  

После просмотра презентации, совместно с  коллегами начали 

работать по определению согласно материалу какой класс 

активный\пассивный, заполняя таблицу.  

Активный класс Пассивный класс. 

  

  

В дальнейшей работе после просмотра фильма «Семнадцать 

мгновении весны», идет обсуждение на осмысление, о каком 

диологе идет речь. Каждый  участник группы пишет эссе из пяти  

предложений, отвечая на вопросы: 

1.Только ли язык играет важную роль в диологовом обучении? 

2. Между сколькими людьми идет диолог?  

3. Какой диалог мы наблюдаем при просмотре данного фрагмента 

фильма?  

        В ходе занятии я с коллегами для поднятия настроения и 

позитива провела физминутку. (Just Dance 4) On The Floor – 

Jennifer Lopez featuring Pitbull. Учителя с удовольствием 

повторяли движения, пританцовывая.   

 

Продолжая расказывая о диологовом обучении, я бы хотела 

остоновиться на фразе Александера:  Диалог в обучении не 

является односторонним процессом общения, напротив – 

взаимный процесс, обеспечивающий динамику обучения ученика. В 

таком случае диолог является главным оружием учителя.  

Также можно отметить что Александер (2008) считает, что 

диологовое преподование использует возможности беседы для 

стимулирования и учащихся, утверждая, что посредством 

диолога, учителя  могут выявлять «здравый смысл» учащихся 

ежедневно, взаимодействовать с их идеями и помогать им в 

преодолении в непонимания. Когда учащимся предоставляется 

возможность внести свой вклад в диологовое обучение в классе 

различными способами. Они могут осознать ограничение своего 

понимания. В тоже время они практикуют новые способы 

использования речи в качестве инструмента для формирования 

знания.(руководство для учителя стр252) 

По группам я раздала материалы скиперы, плакаты, маркера и 

дала задание: составить вопросы для осуществления правильного 

диолога с учеником.  Затем с помощью розданных ресурсов 

составить маленький рассказ, предвидя данный диалог. Задание 

было очень интересным. 

При защите постеров было задано много вопросов, по ходу 

учителя обьяснили свои идеи и разработки вопросов. У каждой 

группы было свое мнение.  

С учителями мы разработали еще один вид диолога - это «толстые 

и тонкие» вопросы. Я раздала материал, краткий исторический 

рассказ об Ордабасийнском районе на тему «Мой район - 

Ордабасы». Дала задание: составить вопросы, используя эти 

материалы с применением приемов критичекского мышления  

ПМИ, ЗХУ и шесть шляп. Учителя отметили маркерами разного 

цвета, где были отмечены вопросы для ответов. Они прочли по 

составленным вопросам весь материал.  

Усовершествованию обучения благоприятсвует среда, в которой 

ученикам  предоставлена возможность для проведения 

исследовательских бесед. В данных условиях рассуждения  

учеников становится очевидным в ходе их разговора, и потому  

могут быть усовершенствованы учителем или сверстниками. Тем 

не менее, иследовательские беседы не являются для учеников 

естественными и, в этой связи, учителям необходимо направлять 

учеников к осознанию ими их значимости.(руководство для 

учителя стр 254) 
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После раздаточного материала учителям раздала анкеты. По 

результатам анкетирования  выяснилось, что учителям ясно было 

какие прниемы будут применять у себя на уроках. Групповая 

работа с учашимися является самой эффективной работой. Вот, 

например, один из анкет, ответивших учителей  

Анкета состоит из 3 –х вопросов: 

Ответила учитель химии Даужан Шынар –  

Было ли понятно вам цель и направление урока? И как вы 

оцениваете работу учителя?   Цель и направление сегодняшнего 

урока было ясно и понятно при каких стратегиях можно работат с 

учениками и как правильно определить цель урока. Было еще 

сказанно как можно работатаь и разделить учеников на группы, 

как можно дать возможность  ученикам  оценивать друг – друга и 

себя. 

Что вы ждете от сегодняшнего урока? От сегодняшнего урока я 

получила много информации, и в далнейшем буду применять на 

своих уроках. И верю что, от этого в работе будет толк. 

Пожелание коучу и свои предложения – уважаемый коуч, желаем 

вам удачи в дальнейшей работе, и никогда не уставайте вести свои 

уроки так же интерестно и понятно, как нам было. 

 Вот таких заполненых анкет достаточно собранно, и подшито к 

отчету. В далнейшем работе было еще заполение следующей 

таблицы:  

Я  Сулейменова Балкадиша учитель русского языка и литературы 

готова применить приемы  развития диалогового обучения на 

своих уроках 

Да  Нет  

Да я готова применять эти 

инструменты потому, что 

развивает устную речь учашихся 

и мышление. 

 

А также работать в классе 

коллективно и прививает дружбу 

 

между детьми. 

Нужно так же для развития 

мыслительной деятельности 

учащихся. 

 

Заполните левую и правую колонку таблицы, приведя 3-4 

аргумента «за» и «против» тезиса, приведенного в заголовке 

таблицы. Обменяйтесь мнениями со своими коллегами, используя 

их аргументы, которые покажутся вам убедительными, 

продолжите заполнение та блицы, когда аргументы иссякнут, 

сделайте вывод.  

 

Рефлексия помогает  детям вступить в диалог  учитель – ученик, 

ученик – ученик. Используя на уроке «толстые и тонкие» вопросы,  

стимулирует учеников выражать  свою мысль конструктивно, 

способствует развитию любознательности, ученик старается 

критически мыслить. Проанализировав этот подход, можно 

сделать вывод, что дети раскрываются, становятся  свободными 

при разговоре и утверждаются как личности.   Они спокойно идут 

на контакт и с легкостью могут участвовать в различных сценках. 

По сравнению с вопросами учителя, на которые ученики дают 

короткие ответы, диалогическая беседа, является тем типом 

воздействия, при котором как учителя, так и ученики вносят в 

обучение существенный и значимый вклад. (Руководство для 

учителя стр 158)   

На рефлексии коучинга я воспользовалась плакатом и стикерами. 

Я раздала стикеры в виде бабочек, и попросила участников 

написать  об уроке, как прошел урок. Понравилось ли им мой урок 

– коучинга. Я нарисовалла цветы, где учителя могли прикрепить 

свои бабочки. 
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Жаңартылған білім беру мазмҧнын жаңарту  контекстінде, 

мҧғалімдердің кәсіби қҧзыреттілігін дамыту жолдары: кешегі  

мен  бҥгіні 

 

Хамзина Майра Алдашевна 

Атырау облысы, Атырау қаласы 

 «Кешкі мектеп» КММ 

 

Жай мҧғалім хабарлайды, 

Жақсы мҧғалім тҥсіндіреді, 

Керемет мҧғалім кӛрсетеді. 

Ҧлы мҧғалім шабыттандырады. 

 

Уильям Уорд,ағылшын ағартушысы. 

            

Бҥгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмҧны жаңа бағытқа бет 

бҧрды. Елбасы  Н.Назарбаев ҿз сҿзінде: «Біз қазір «білім-ғылым-

инновация» атты ҥштік ҥстемдік қҧратын постиндустриялық 

ҽлемге қарай бағыт алып барамыз», - деген болатын.  Ендеше, 

еліміздің ҽлемдік ҥрдістерге енуі   білім беру жҥйесінің жаңа 

сапалық  деңгейге  ҿту  қажеттілігін арттыруда екені тҥсінікті.  

2. Жаңа тәсілдерді пайдалану арқылы мҧғалімдердің кәсіби 

шеберлігін кӛрсету 

 барысында желілік қауымдастық қызметі. 

 

  Тірек мектептің жалпы  мазмҧны: 

1. Жаңа тҽсілдерді пайдалану арқылы мҧғалімдердің кҽсіби 

шеберлігін кҿрсету барысында желілік қауымдастық қызметі. 

2.Мҧғалімдердің қҧзыреттілігін жетілдіру жҽне ҿз ҽріптестерінің 

кҽсіби дамуына  ықпал етуі ҥшін  коучинг жҽне тҽлімгерлік 

тҽжірибесін қалыптастыру. 

3. Мҧғалімдердің оқыту мен оқудың табыстылығы туралы 

заманауи бай білімді игеруі. 

Қауымдастық қызметің мақсаты:  

Ҽріптестер тобымен бірлесіп оқыту мен оқу саласындағы 

зерттеулер туралы кҽсіби пікір алмасу; 

Оқыту мен оқуды жетілдіру ҥшін  бағалау (жиынтық жҽне 

формативтік) тиімділігін қамтамасыз етуде ҽріптестерге  кҿмек 

кҿрсету; 

Оқушы жетістіктері, даму қарқыны жҽне оның қалыптасуы  мен 

дамуына септігін тигізетін  даму бағыттары бойынша сындарлы 

кері байланыс ҧсыну; 

Мҧғалімдерді оқыту, оларды мектептегі Lesson study-ге тарту 

мҽселелері бойынша мҧғалімдер тобымен кҽсіби ҽңгіме; 

Мектеп мҧғалімдерінің  кҽсіби қоғамдастығының қарқынды  

жҧмыс істеуіне ықпал ету, оқыту тҽжірибесін жетілдіру мҽселелері 

бойынша  жҧмыс жҥргізілуіне ықпал ету; 

Мектеп мҧғалімдерінің практикасын дамыту мақсатында  

инновациялық оқу тҽжірибелерін зерттеу жҽне бағалау. 

 Қауымдастық қызметің міндеттері: 

Бағдарламаның негізгі идеялары туралы  рефлексивтік ойлау; 

Бағдарламаның жеті модулі  ықпалдастырылған сабақтар 

топтамасын жоспарлау; 

Ҿзінің педагогикалық  тҽжірибесі туралы ойлану; 

 «Педагогикалық іс-тҽжірибеде заманауи ҽдіс-тҽсілдерді қолдау» 

Мақсат: Мҧғалімдерді желілік қоғамдастық арқылы кҽсіби 

біліктілігін арттыру, жаңа оқыту технологияларын қолдануда 

қҧзыреттілігін арттырып, кҽсіби іс-тҽжірибе алаңын қҧру.  

Міндеттері:  
Шығармашылық жҽне сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту ҥшін 

желілік қызметтерден пайдалану 

Желілік қоғамдастықта мҧғалімдердің іс-тҽжірибе алмасу ҥдерісін 

жолға қою жҽне дағдыларын қалыптастыру 

Заманауи ҽдіс-тҽсілдерді іс-тҽжірибеде қолдану 

Кҥтілетін нәтиже: 
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Мҧғалімдердің заманауи технологияларыдан пайдалану іс-

тҽжірибесін арттырады 

Мҧғалімдер желілік қоғамдастықта жҧмыс істеу дағдылары 

қалыптасады 

Онлайн конференция,  аудандық пен облыстық семинарлар  

ҿткізеді.  

Оқу іс-тҽжірибеде пайдаланатын қҧралдармен жҧмыс жасауды 

ҥйренеді. 

            Мҧғалімнің ҿзіне деген сенімінің маңыздылығы жайлы  

Пажарестің пікіріне  сҥйенсек, мҧғалімнің білімділігінен  гҿрі, 

сенімге негізделген ой – тоқтамдары кҥштірек деп сендіреді. Ал, 

Шульманның пікірінше, мҧғалімде  «бас, жҥрек, қол» ҥш 

кҿмекшінің  біртҧтастығы болған жағдайда ғана жоғарыда 

айтылған оқушының ҿз оқуына жауапты  болуы, мҧғалімнің 

оқушының  тақырыпты ҿз бетімен меңгеруін тҥсінуі мен бағалауы 

жҥзеге асады деп сендіреді.  Бағдарламаның басты мақсаты – 

оқушылар ҿздерінің қалай оқу керектігіне кҿңіл  аудара отырып, 

олардың ҿз ойлары мен дҽлелдемелерін  нақты жеткізе алатын, 

яғни, ойға жҥйрік,  тілге шешен  жеке тҧлға қалыптастыру. Осы 

курсты оқу барысында педагогиканың тҥрлі жағдайларын  

талқылап, зерттеп, ғылыми теориялармен  таныстым. Мен ҿз  

тҽжірибемде осы бағдарламаның  тиімділігін сабақ барысында  

байқадым.Осы ҽдіспен сабақты ҿткен маған тиімді, 

оқушыларымның ҽр тҥрлі қырларын аңғардым.  Оқушылардың 

пҽнге  деген қызығушылығын арттыру ҥшін сыни тҧрғыдан 

ойландыратын тапсырмалар дайындадым. Ҽр баланың ойы ҽр 

тҥрлі. Олардың ҿз ойын қорғауы,  еркін ҽрі тҥсінікті етіп дҽлелдеуі  

сабақтың сапасын арттырады.  

Сонымен қҧзыреттілік ҧғымы «білім», «білік» жҽне «дағды» (ББД) 

сияқты ҧғымдарды қамтиды. Бірақ бҧл ББД-ның жаңаша жай ғана 

жиынтығы емес. Қҧзыреттілік оқыту нҽтижесін (білім жҽне білік) 

ғана емес, сонымен бірге ол білімгерлердің шығармашылық іс-

ҽрекет тҽжірибесі мен қҧндылық бағдарларының жҥйесін де 

кҿрсетеді. Қҧзыреттілік – бҧл алынған білімдер мен біліктерді іс-

жҥзінде, кҥнделікті ҿмірде қандай да бір практикалық жҽне 

теориялық мҽселелерді шешуге қолдана алу қабілеттілігі. 

Сонымен, оқытудағы қҧзіреттілік тҽсіл білім беру нҽтижесі 

ретіндегі оқыту сапасын қамтамасыз етеді, ал ол ҿз кезегінде 

кешенді ҽдіс-тҽсілдерді жҥзеге асыруды, оқыту сапасын 

бағалаудың біртҧтас жҥйесін қҧруды талап етеді. Демек «қҧзырет» 

жҽне «қҧзыреттілік» ҧғымдарын педагогикалық тҽрбиеге енгізу 

білім берудің мазмҧны мен ҽдістерін ҿзгертуді, іс-ҽрекет тҥрлерін 

нақтылауды талап етеді. 

Қҧзыреттілік тҽсіл бірінші орынға білімгердің хабардарлығын 

емес, нақты қҧбылыстарды танып білу мен тҥсіндіруде; қазіргі 

заманғы техника мен технологияны игеруде; практикалық ҿмірде; 

мамандық таңдау кезінде ҿзінің кҽсіби білім алуға дайындығын 

бағалауда; еңбек нарығын бағдарлау қажет болғанда; ҿмірден ҿз 

орнын анықтауға; ҿмір салтын, кикілжіңдерді шешу тҽсілдерін 

таңдауға байланысты мҽселелерді шешу қажет болғанда 

туындайтын ҿмірлік мҽні бар мҽселелерді шешу біліктілігін 

шығарады. Б.Тҧрғанбаева: «Қҧзырлыққа бағытталған оқыту 

ҥрдісінде тҽжірибелік жолмен мҽселені шешу мҥмкіндігі молаяды. 

Осы жағдай біліктілікті арттырудағы екінші ҥлгіге кҿшірудің 

негізі бола алады» деп жазады . 

К.Қҧдайбергенова: Тҧлға қҧзырлылығын қалыптастыру жолдары: 

білім беру жҥйесіндегі жҥйеге кіретін бала жҥйеден шыққанда 

тҥлек болады; 

тҧлғаның ҧжымға енуі арқылы ҽлеуметік-психологиялық сипаты 

кҿрінеді,- деп тҧжырымдайды. Қҧзыреттілік тҽсіл білімдік 

парадигмадан біртіндеп білімгердің қазіргі кҿпфакторлы 

ҽлеуметтік-саяси, нарықтық-экономикалық, коммуникациялық 

жҽне ақпараттық қаныққан кеңістік жағдайында тіршілік ету 

қабілетін кҿрсететін қҧзыреттер кешенін игеруге жағдай жасау 

дағдыларын қалыптастыруға қарай бет бҧруды білдіреді. 
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Ғалымдар білім берудегі қҧзыреттілік тҽсілді жҥзеге асырудың 

тҿрт аспектісін ажыратады: 

тҥйінді қҧзыреттер; 

жалпыланған пҽндік біліктіліктер; 

қолданбалы пҽндік біліктіліктер; 

ҿмірлік дағдылар; 

«Қҧзырлылық», «қҧзыр» ҧғымдарының қолданыстағы білім, білік, 

дағдыдан айырмасы тҿмендегідей ажыратылады: 

А) білімнен айырмасы – қызмет жҿніндегі ақпараттық сипатта 

емес, ҿнімді қызмет формасы тҥрінде байқалады. 

Ҽ) дағдыдан айырмасы – оқыған материалды топтастыра, 

қҧбылыстарды, заңдылықтарды шығармашылықпен пайдалана 

отырып ҿзгерте алатын саналы қызмет. 

Б) біліктіліктен айырмасы – дағдыға автоматты тҥрде жету немесе 

алмастыру емес, керісінше бірнеше пҽн дағдыларын кіріктіру, 

жалпы қызмет негіздерін сезіну. 

Қазіргі кездегі білім берудегі оқытушының мақсаты білім 

мазмҧнын игеруге жҽне оны ҿзінің жеке білімдік капиталына 

енгізуге арналған ақпараттық ортадағы берілген мҥмкіндіктерді 

қолдану болып саналады. Мына заманда біздің білімгерлердің 

алдына қойылатын талаптар да кҥннен-кҥнге, жылдан-жылға 

ҿсуде. Заман талабы білімгерлердің бойында тҥйінді 

қҧзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады. 

Білім беру жҥйесінде білімгерлердің бойында коммуникативтік 

қҧзыреттілікті қалыптастыруда ақпараттық-коммуникативтік 

технологияның рҿлі ерекше. Бҧл технологияны қолдану 

оқушылардың қызығушылығы мен белсенділігін жҽне жҧмыс 

істеу шеберлігі мен қабілеттіліктерін арттырады. Бағдарламаны 

жақсы меңгеруге, ҿз жҧмысын жоспарлауға, ҿз бетімен жҧмыс 

істеуге ҥйретеді.Білімгерлердің қазіргі заман талабына сай білім 

алуына, білім сапасына тікелей ҽсер ететіндер – ақпараттық 

қҧралдар. 

Ахмет Байтҧрсынҧлы айтқандай: «Мҧғалім ҽрдайым ізденісте 

болса ғана шҽкірт жанына нҧр қҧя алады» [3]. Мҧғалімнің ізденісі, 

жан-жақтылығы айтылып кеткен қҧзыреттілік арқылы 

айқындалады. Қҧзыреттіліктің мазмҧны жеке кҽсіптік, 

интегралдық сипаттама ретінде тҿмендегі қызметтерді жҥзеге 

асырумен анықталады: 

Болжау , Ҧйымдастыру, Бақылау, Реттеу, Ҥйлестіру, 

Сҽйкестендіру 

Белсенділігін арттыру, Зерттеу 

Оқыту формасында білімгердің ҿз еркімен білім алуына, 

материалды ойлау қабілетіне бағыттауға, оқытуды жаттанды тҥрде 

емес, шығармашылықпен меңгертуге кҿңіл бҿлу қажет. Білімгер 

қиялы жҥйрік, жан дҥниесі нҽзік, ҿзін қызықтырған істе белсенді, 

ақыл-қабілеті дамыған, сондықтан шығармашылық оған шын 

лҽззат, қуаныш сезімін ҽкелуі тиіс. Білімгерлердің 

шығармашылығын дамыту жолдарын ақпараттық жҽне ком 

          Ҽлемнің алдыңғы  қатарлы педагогтарының  тҽжірибесін 

оқып, ҥйреніп, сабақты қолданып жҥрмін. Оқушылар  да  жаңа 

қырынан таныла  бастады. Бҧл сынып негізгі мектеп сатысына 

жаңадан келгендіктен, балаларды жҿнді тани алмадым. Ҽр сабақта 

олардың ҿзгеше қырларын, таланттарын  аңғардым. Олармен 

жҧптық, топтық болып жҧмыс жасау  қызығушылықтарын  

арттырады.  

       Нҽтижеге  бағытталған білім оқу ҥдерісінде бірінші орынға 

оқушыны шығаруды талап етеді. Оқушылардың бойындағы 

белсенділік  қабілетін дамытатын  сындарлы ресурстарды тиімді 

дайындадым. 

Ойлау, оқу жолы – ең парасатты жол, 

Еліктеу, ҧқсау жолы – ең оңай жол. 

Басың тасқа тиіп, тағдырдан сабақ алу, 

Тҽжірибие жинау жолы – ең ащы жол,  

 

  Қорыта келе, Ян Амос Коменский сӛзімен аяқтағым 

келеді.Басқаны  ҥйреткен  кісі қайталау арқылы меңгерген 
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білімдерін нығайтумен ғана емес, пҽнге ҥңілуге мҥмкіндік алумен 

де ҿзін-ҿзі ҥйретеді. Сондықтан да асқан дарынды Иохим Форций 

ҿзі жайында:-не естіп,не оқысам да,соның бҽрі тіпті бір айдың 

ішінде-ақ ойымнан шығып кетеді,ал басқаларға ҥйреткенімді 

ҿзімнің бес саусағымдай соншалық айқын білемін,- дейді 

екен.Сондықтан ол зор табыстарға жету ҥшін шҽкірттеріне 

ҿздеріне шҽкірттер тауып,оларға кҥн сайын ҿздері ҥйреніп жатқан 

нҽрселерін ҥйретіп отыруды кеңес қылады. 

 

 

Ҥш тілді білім беру ҥдерісі  – техникалық білімнің жаңа 

бағыты 

 

Хасимова Алтынай Мендибаевна  

БҚО Орал қаласы  

№10 А.Байтҧрсынов атындағы ЖОББМ 

 

 «Ҧрпағы білімді халықтың болашағы бҧлыңғыр болмайды» 

дегендей, білім алу, білім беру жҽне оны дамыту бҥгінгі кҥннің 

басты талаптарының бірі болып отыр. Ф. Бэкон айтқандай: «Білім 

дегеніміз -  кҥш». Яғни, білім адамзат ҿмірінде кҿп кҧшті талап 

ететін кҥрделі процесс болып табылады. Заманға сай, жарқын 

болашақты қалайтын ҽрбір адам бойында білімнің болуы маңызды 

болып табылады. Қазіргі таңда білім алу процесінде кҿптеген жаңа 

бағыттарды, жаңа ҥрдістерді байқап келеміз. Бҧл дегеніміз білім 

алудың жаңаша жолдары болып отыр. Жаңа бағыттардың бірі 

ретінде ҥш тілді білім алу жҥйесін атап ҿтуімізге болады [1].  

Тілдің адам ҿмірінде шешуші маңызды рҿл атқаратынын білеміз. 

Ол тҥсінудің, дамудың қҧралы. Ал, кҿп тілді білу ол дамушы 

тҧлғаның белгісі. 2006 жылы Қазақстан Республикасының 

Президенті Қазақстан халқы ассамблеясының 12 сессиясында 

«Қазақстандықтардың жаңа ҧрпағы ең болмағанда ҥш тілді болуы 

тиіс, қазақ, орыс жҽне ағылшын тілдерінде еркін сҿйлей алуы 

керек» деп, Европа елінің студенттері мен оқушыларының 

бірнеше тілді меңгеріп, сол тілдерде еркін қарым-қатынас жасай 

алатындығын атап ҿтті. Сондықтан ҥш тілді меңгеру – заман 

талабы. Жҽнеде ҥш тілді білім беру тіл біліміндегі жаңа 

бағыттардың бірі ретінде кҿрсетіліп келеді.  

Ҥштілділік біздің еліміз ҥшін 2006 жылығы Елбасының 

«Тілдердің ҥштҧғырлылығы» тҧжырымдамасынан басталған 

болатын. Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаев «Қазақстан-2050» 

Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Жолдауында: «Ҥш тілді меңгеру – біздің еліміздің ҽрбір азаматына 

ҿмірдегі шексіз жаңа мҥмкіндіктерді ашады. Қазақстанды ҽлем 

халқы ҥш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді мемлекет 

ретінде тануы керек», -деген болатын [3]. Ендеше, Қазақстанның 

білім беру жҥйесінде ҥштілді оқыту мҽселелерінің кҿтерулі заман 

талабынан туындап отырғанын байқай аламыз. Осы идея негізінде 

Елбасы мынадай анықтама беріп кеткен болатын: «Қазақ тілі 

мемлекеттік дҽрежесінде мемлекет ҿмірінің бар саласында «бҥкіл 

қоғамымызды біріктіруші» қызметін атқарса, орыс тілі ҧлттар 

арасындағы қарым-қатынастарға қызмет етеді, ал ағылшын тілі 

ҽлемдік экономикаға, ҽлемдік қауымдастыққа кірігуімізге қызмет 

етеді». Байқап қарайтын болсақ ҥш тілді меңгеру мемлекеттіміздің 

дамуынада маңызды болып келеді. Қазіргі таңда білім беру жҥйесі 

осы идеяларды негізге ала отырып, ҽрбір білім алушы буындарға 

арналған мҥмкіндіктер жасап отыр. Сол берілген барлық 

мҥмкіндіктерді ҧтымды қолдана алып, білім беруде жҥзеге асыра 

алатын педагог кадрлардыда дайындау маңызды процесс болып 

отыр. Яғни, қазіргі уақытта барлық пҽн мҧғалімдерінің  ҥштілді 

меңгеруі маңызды.  

 ҚР Президенті Н.Ҽ.Назарбаев 2014 жылғы «Қазақстан жолы – 

2050:Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына 

арнаған Жолдауында «Ҧлттық білім берудің барлық буынының 

сапасын жақсартуда бізді ауқымды жҧмыс кҥтіп тҧр. 2020 жылға 

қарай Қазақстандағы 3-6 жас аралығындағы балаларды мектепке 



407 
 

дейінгі біліммен 100 пайыз қамту жоспарлануда. Сондықтан 

оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту ҽдістемелерін, білікті 

мамандар ҧсыну маңызды. Орта білім жҥйесінде жалпы білім 

беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту 

деңгейіне жеткізу керек. Мектеп тҥлектері қазақ, орыс жҽне 

ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нҽтижесі 

оқушылардың сындарлы ойлау, ҿзіндік ізденіс пен ақпаратты 

терең талдау машығын игеру болуға тиіс» деген болатын [2]. 

Елбасымыздың бҧл жолдауындада атап кҿрсетілгендей, яғни 

мектеп бітірген тҥлек мектеп табалдырығынан бастап ҥш тілді 

меңгерген тҧлға ретінде қалыптасып аяқтауы қажет. Бҧл ҥшін 

білім беру процесінде 1 сыныптан бастап ҥш тілді меңгеру жобасы 

жҥзеге асып отыр. Оқулықтар, білім беру жҥйесінің барлығы осы 

бағытқа негізделіп дайындалып отыр. Бастауыш буындағы 

оқушыларды ҥш тілде білім берудің алғашқы, дайындық сатысы 

қолданылады. Ал орта буында білім алушылар ҥш тілдің негізгі 

сатысына тоқтала алады. Бҧл негізгі сатыда тіл біліміне 

негізделген соның ішінде, жаңа ҥрдіс ретінде қарастырылып 

отырған ҥш тілдің басты процесі жҥзеге асады.  

        Негізгі мектептердің соңғы жылының талабы зор. Сол себепті 

ҽрбір мемлекеттің ҿсіп-ҿркендеуінің, бҽсекеге қабілетті болуының 

ең басты ошағы ҧстаз берген біліммен бағаланады. Бҥгінгі таңда 

кҿп тілді оқыту – оқушылардың бҽсекеге толы замаңда еркін 

самғауына  жол ашып, ҿз қабілетін танытуына  мҥмкіндік береді. 

Ҥш тілде оқыту заман талабы,  жҽне де сол заман талабына сай 

оқушыларға білім беру, жан-жақты дамыған тҧлғаларды  

қалыптастыру біз бен сіздің міндетіміз болып тҧр. Ҥш тілде оқыту 

арқылы оқушының сҿздік қорын толтыруға, сҿйлеу дағдысын 

қалыптастыруға болады. Оқыту ҥдерісінде бағдарламаға сай  

оқушылар физикадан негізгі ҧғымдардың  қазақ, орыс жҽне 

ағылшын тілдерінде аудармасын оңай игеріп, олардың мағынасын 

терең тҥсінуге  мҥмкіндік алады. 

 Ҥш тілді білім алумен бірге меңгеру ол біздің ҽлемге деген 

жолымыздың ашық екенін кҿрсетеді. Себебі, қазіргі таңда 

кеңістікке енуде білім алумен қатар тіл білу соның ішінде 

ағылшын тілін білу маңызды десек қателеспейміз.   

  Қорытындылай келе, ҿмір талабына сай,физика пҽнінде 

ағылшын тілін  меңгере отырып, ол тілдің мҽдениеті, салт – 

дҽстҥрімен таныса отырып, тҧлғалық қасиетті дамыта аламыз. Сол 

себепті заман талабы тудырып отырған ҥштілділік жобасын білім 

беру саласында оның ішінде техникалық білімнің жетілу  негізінде 

дамытуымыз қажет. Назарларыңызға ҿз сабағымның қысқаша 

қҧрылымын ҧсынамын. 

9 сынып – 9 class 

Сабақ №1 – Lesson №1 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Lesson topic: 

Физикалық терминдердің маңыздылығы. 

Meaning of physical terms. 

Мақсаты: 

The purpose 

of the lesson: 

Физикалық терминдердің маңыздылығын тҥсіндіру. 

Оқушылардың ҿз бетімен ой қорытындыларын 

жасауға дағдыландыру. 

Теориялық 

мәлімет: 

Theory: 

Оқушылар бҥгінгі сабақта біздер терминдердің 

маңызыдылығы мен физика пҽнінде қолданатын 

терминдерге тоқталатын боламыз. Бҧл 

бағдарламалық курста оқушылар терең игеруге 

міндетті алдыңғы сыныптарда қарастылырған 

бағдарламалық оқу мақсаттарымен қатар, ҽр 

оқушының есінде ҧзақ сақталуға тиісті мына 

физикалық ҧғымдар мен шамалар қарастырылады. 

In today
/
s lesson, we will focus on the meaning of 

terms and terms used in physics. This program course 

covers the following physical concepts and quantities, 

which should be stored in the memory of each student, 

along  with the program goals provided in previous 

classes, which students must master in depth. 
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Физикалық 

терминдер: 

Physical 

terms: 

Қазақ тілі Орыс тілі  Ағылшын 

тілі 

Материялық 

нҥкте 

Материальная 

точка 

Material point 

Санақ жҥйесі Система 

отсчета 

Frame of 

reference 

Механикалық 

қ 
 зғалыс 

Механ
 ческое 

движение 

Mechanical 

motion 

Жылдамдық  Скорость Speed 

Орын 

ауыстыру 

Перемещение Displacement 

Ҥдеу Ускорение Acceleration 

Векторлар 

жҽне т.б. 

Векторы и т.д. Vectors … 

 

Сұрақ - 

жауап: 

Answer the 

questions: 

Термин сҿзін қалай тҥсінеміз? 

How do we understand the word Term? 

Терминдердің маңыздылығы қандай? 

What is the significance of terms? 

Физика пҽнінде бҥгінгі кҥнге дейін меңгерген 

қандай термин сҿздерді білесіңдер? 

What term words do you know in physics? 

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1.http://sc0028.zerenda.akmoedu.kz/news/view/3BB22F8AADDA91B

6.html  

2.«Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты. Қазақстан Республикасының Президенті 

3.Н.Ҽ.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы 

4.Назарбаев Н.Ҽ. (Қазақстан халқына жолдауы). Жаңа ҽлемдегі 

жаңа Қазақстан. – Астана, 2007 

5.Хасанҧлы Б. Тілдік қатынас негіздері,А, 2008ж.  

6.Языки триединства (казахский, русский и иностранный язык). 

ГОСО РК 6.08.085-2010 - Алматы,  

КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 2010 

 

Жаратылыстану пәндері сабақтарында экономикалық білім 

беру және тәрбиелеу бәсекеге қабілетті тҧлғаны қалыптастыру 

факторы ретінде 

 

Шопаева Роза Оналбаевна 

Шымкент қ. А.С.пушкин атындағы  

№1 мектеп-гимназия 

 

          «Білім беру жҥйесі – Қaзaқстaнның бәсекеге нaқтылығы 

қaбілеттілігін қaмтaмaсыз етуге мҥмкіндік беретін aсa 

мaңызды қҧрaлдaрдың бірі» (Н. Ә. Нaзaрбaев) 

 

ЕлбaсыНҧрсҧлтaнНaзaрбaевжолдaуындa жaриялaнғaн 

«Қaзaқстaнныңҽлеуметтікжaңғыртылуы: Жaлпығa 

ОртaқЕңбекҚоғaмынa қaрaй 20 қaдaм» 

aттыбaғдaрлaмaлықмaқaлaсындa aдaмикaпитaлдыжaңa сaпaғa 

кҿтерудіңбaстытетігіретіндебілімсaпaсындaмытуғa жaңa 

серпінбереді. Президентбілімберужҥйесінжaңaртубaғытындa 

aлдымызғa ҧлaн-ғaйырміндеттерқойды. Оқыту ҥрдісіне қaзіргі 

зaмaнғы ҽдістемелер мен технологиялaрды енгізу уaқыт тaлaбы 

екенін ҧғынaтын мезгіл жетті. 

Қaзіргі нaрық зaмaнындa мектеп қaбырғaсындa, оқу орындaрындa 

оқып жҥрген ҿскелең ҧрпaққa кҿптеген жaңa пҽндер келіп 

қосылудa. Соның бірі экономикa сaбaғы. Кҿптеген шет 

мемлекеттерге экономикa сaбaғы бaлaбaқшaдaн бaстaлсa, aл 

елімізде бaстaуыш сыныптaрдaн бaстaу aлып келеді.Қaзaқстaнның 

білім беру жҥйесінде экономикaлық ойлaуды қaлыптaстырудың 

мaңызды фaкторы ретінде, мемлекеттік сaяси білім мен тҽрбие ісі 

ерекше бaғыт aлып отыр. Тҽрбие жҧмысы тҽжірибесімен 

http://sc0028.zerenda.akmoedu.kz/news/view/3BB22F8AADDA91B6.html
http://sc0028.zerenda.akmoedu.kz/news/view/3BB22F8AADDA91B6.html
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шaруaшылық сaлaсындa экономикaлық білім, экономикaлық 

тҽрбие, экономикaлық мҽдениет – деген ҧғым жиі кездеседі. Aдaм 

болaшaғын шешетін тҽрбие екені белгілі. Экономикaлық тҽрбие 

aдaм бойындa тҽртіптілік, ҧжымшылдық, ҧқыптылық, іскерлік, 

еңбектегі шығaрмaшылық т. б. қaсиеттер дaрытуғa бaғыттaлғaн. 

Тҽрбиенің ең ҿзекті мҽселесі – білім негізінде жеке aдaмның 

ғылыми кҿзқaрaстaрын қaлыптaстыру aрқaлы қоғaмдық 

тҧрмыстaғы aдaмдaрдың ҿндірістегі қaрым – қaтынaсын 

қaлыптaстыру. Экономикaлық тҽрбиенің негізі болып еңбек 

тҽрбиесіне сaнaлaды. Жaстaрдың еңбекті қaжетсінуін, еңбек 

сҥйгіштігі, сaнaлы еңбек тҽртібін қaлыптaстыру экономикaлық 

тҽрбиенің aлғы шaрты болып тaбылaды. Экономикaлық тҽрбие 

беру оқушылaрды  экономикaлық білім негіздерімен қaрулaндыру, 

қоғaмымыздың экономикaлық зaңдaры турaлы дҧрыс тҥсінік беру, 

еліміздің экономикaлық сaясaтын ҧғындыру, негізі экономикaлық 

қaтынaстaрды (ҿндіріс, aйырбaс, бҿлу, жҽне тҧтыну) тҽжірибеде 

меңгерту.Экономикaaлғaшқы ҧғымындa «ҥй шaруaшылығын» 

білдірген. Кейіннен бҧл ҧғым кең кҿлемде, қоғaмдық ҿндірістің 

жҥйесі деп aтaлудa. Ҿндіріс - қоғaмның дaмуынa жҽне ҿмір 

сҥруіне қaжетті. Кҿп қырлы экономикaлық қaтынaс aрқылы ҽрбір 

aдaм бaсқaлaрмен бaйлaныстa болaды. Aдaмдaр жaлaқ aлaды, ҿнім 

шығaрaды сaтушы жҽне сaтып aлушы ретінде қызмет aтқaрaды. 

Қaй зaмaндa болмaсын aдaм ҿз ҿмірінен экономикa белгілерін 

тaбaды, яғни кҥн сaйын ҧшырaсaды. Мысaлы, ҥстіміздегі киім, 

тaңертеңгілік aс, ҥй жaнындaғы дҥкен жҽне т. б. 

Еліміздегі экономикa пҽнінің мaқсaты - жaстaрды болaшaқтa 

лaйықты ҿмір деңгейіне кҿтерілу ҥшін бизнеспен экономикaғa 

ҥйрету, нaрықты зерттеу мен жеке кҽсіпкерлікті бaғaлaуғa 

ынтaлaндыру. 

Экономикaлық білім мен тҽрбиенің міндеттері: 

- оқушылaрды қоғaмның дaму зaңдылықтaрымен, ҿндіріс 

экономикaсымен тaныстыру. 

- бaсқaруғa тҽн - ҧқыптылық, іскерлік, ықылaстық, тҽртіптілік, т. б 

қaсиеттерді дaғдылaндыру. 

- экономикaлық есеп, тaлдaу жaсaп дaғдылaрынa ҥйрету, еңбекті 

ғылым негіздерімен бaйлaныстырa білу.Экономикaлық білім 

отбaсынaн бaстaлaды, оның ҿмір сaлты бaлaғaaқшa, еңбекaқы 

турaлы ҧғымды білдіреді. Бҧл сaбaқтa ҽрбір студент aқшa тaуып, 

оны жҧмсaйтын aдaм ретінде қоғaм мҥшесі болғaндықтaн 

экономикaлық білімсіз ҿмір сҥре aлмaйтынымызғa кҿзіміз жетті. 

Экономикaлық білім берудің мaқсaты - жaстaрды нaрық 

зaмaнындa ҿмір сҥріп еңбек етуге бейімделе aлaтын бҽсекеге 

қaбілетті aдaмды тҽрбиелеу. 

Бҽсекеге қaбілетті болу ҥшін, біріншіден, білім сaпaсын жоғaры 

деңгейге кҿтеру қaжет. Екіншіден, оқушылaрдың біліктілігімен 

сaпaлылық қҧрaмы тaлaпқa сҽйкес болуы тиіс. Ҥшіншіде, оқу 

ҥрдісі инновaцияғa негізделуі жҽне тҿртіншіден, оқу орнының 

мaтериaлдық – техникaлық бaзaсы мықты болуы керек. 

Бҽсекеге қaбілеттіліктің бaсты кҿрсеткіші – оқушылaрдың білім 

деңгейінің жоғaры жҽне олaрдың пaрaсaтты, aсa тҽрбиелі тҧлғaлaр 

болып қaлыптaсуы. Ҿйткені бҥгінгі кҥнгі оқушылaр – ертеңгі 

зиялылaр. Кҥні ертең - aқ, олaр ҿндірістік жҽне ҽлеуметтік бaсқaру 

жҥйесін ҿз қолдaрынaaлaды. Қaзіргі кезде қоғaмдaғы кең етек 

aлып келе жaтқaн ой – пікірлердің кҿбісі бҥгінгі ҧрпaқтың 

тҽрбиесіне келіп тіреледі. «Тҽрбие – ҧлы іс, онымен aдaм тaғдыры 

шешіледі» - деп, В. Белинский дҽл aйтқaн. 

Бҥгінгі тaңдa қaзaқ елі 2030 жылғa дейінгі стрaтегиялық дaму 

бaғдaрлaмaсын негізге aлa отырып, ҿзінің aлдынa бҽсекеге 

бaрыншa қaбілетті 50 елдің қaтaрынaн кҿріну мaқсaттaрын қойып 

отыр. Бҧл орaйдa елбасымыз Н. Ҽ. Нaзaрбaев «Жaс кҽсіби 

мaмaндaр ел ҿмірінде болып жaтқaн ҥдерістерде ҿз орнын тaуып, 

болaшaқты орнaтуғa белсенді қaтысуы керек» - деп aтaп 

кҿрсеткен-ді. Жaлпы aлғaндa экономикa сaбaғы тaрих, қҧқық 

негіздері, мaтемaтикa, геогрaфия, бейнелеу ҿнері, еңбек 

пҽндерімен тығыз бaйлaнысты. Мысaлғaaлaтын болсaқ, химия 
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сaбaғындa студенттерге зертхaнa жaбдықтaрын, тҥрлі 

мaтериaлдaрды, жылу энергиясын, суды ҥнемдеп ҥйренуді, 

эксперимент жҽне т. б жaсaуды ҥйренеді, aл экономикa сaбaғынaн 

ҧлттық кіріс, мемлекеттік қaржы, еңбекaқы, пaйдa, ҿзіндік қҧн, 

aкция, бизнес, нaрық, aқшa жҽне т. б ҧғымдaрды меңгереді. 

Экономикaлық білім негіздерімен қaрулaндыру ҥшін белгілі бір 

циклдер бойыншa ҽңгіме немесе іс - шaрaлaр ҿткізуге болaды. 

«Тҧрмыстaғы экономикa», «Біздің aйнaлaдaғы экономикa», 

«Дҥниенің кілті - экономикaдa» тaқырыбындa плaкaттaр сaйысы, 

нaрық сaлaсындa жaзылғaн эссе, ҿлеңдер жҽне экономикa 

сҧрaқтaры бойыншa кҿшбaсшы сaйысын ҧйымдaстыру, бaнк 

қызметкерлерімен кездесулер, жыл сaйынғы елбaсының 

хaлыққaaрнaлғaн жолдaуын (экономикa бойыншa) нaсихaттaу мен 

тaныстыру. Сонымен қaтaр, «сыбaйлaс жемқорлық» тaқырыбындa 

пікіртaлaс жҥргізіп, ҿз ойлaрын aшық тҥрде aйтaaлaды. Осындaй 

мҽселені кҿтеру aрқылы елімізде келешекте жaстaрды ҥлкен ҿмір 

жолындa ҽділ де шыншыл, имaнды дa қaрaпaйым, aр - ҧяты тaзa, 

дҧрыс ҿмір сҥру деңгейіне кҿтереді. Экономикaсы дaмығaн, 

бҽсекеге қaбілетті дaмушы елдерде мҧнaй кҿлеңкелі мҽселені 

ертеректе қолғaaлып, қaзір де aз пaйыздық мҿлшерде ғaнa 

кҿрсеткіш береді. 

Экономикaлық тҽрбие мен білімнің ҿзіне тҽн ҽдістері бaр. Білімді 

бекіту, іскерлікті қaлыптaстыру ҥшін қолдaнылaтын ҽдістер: 

• Жaттықтыру. Ҽр тҥрлі іс - ҽрекеттерін істей білуге 

мaшықтaндыру, жҧмыс орнын тиімді ҧйымдaстыру, уaқыт жҽне 

ҿндіру нормaлaрын aнықтaу, мaтериaлдaрды, электр қуaтын, суды, 

гaзды ҥнемді пaйдaлaну, т. б. 

• Тҽжірибелік жҧмыстaр жҽне эксперимент. Бҧл ҽдістерді 

оқушылaрдың ҿндірістік бригaдaсындa, оқу ҿндірістік 

кооперaтивте, ҥйелмендік мердігерлікте немесе ҥйелмендік 

шығaрмaшылық қожaлықтaрындa, мектептерде шaғын мaл, қҧс 

фермaлaрындa қолдaнуғaболaды. Тҽжірибелік жҽне эксперимент 

жҧмыстaрының мaқсaты - оқушылaрды ҿнімді бaғaлaй білуге, 

бизнес, aқшa мен пaйдa сияқты ҧғымдaрды ҿмірде қолдaнa білуге 

дaғдылaндыру. 

• Экономикaғa бaйлaнысты есептер шығaру - еңбек aқыны, уaқыт 

жҽне ҿндіру нормaлaрын есептей білу, рентaбельдік, пaйдa, ҿзіндік 

қҧн жҽне бaсқa дa экономикaлық ҧғымдaр жaйлы есептер 

шығaруғa оқушылaрды ҥйрету, жaттықтыру. 

• Сaндық мaтериaлдaрды тaлдaу ҽдісі - сaяхaт кездерінде жинaлғaн 

мҽліметтердің негізінде кестелер, диaгрaммaлaр жaсaу, қaндaй 

болсa дa экономикaлық шaруaлaрдың тиімділігін aнықтaу. 

• Ғылыми - техникaлық, экономикaлық ҽдебиеттермен жҧмыс. 

• Экономикaлық сҿздік жaсaу, нaрықтық экономикa терминдерін 

қaзaқ тіліне aудaру. Сҿздікті пaйдaлaнa білуге оқушылaрды 

ҥйрету, олaрдың сҿздік қорын молaйту. 

Қaзіргі кезде болып жaтқaн жaңa ҽлеуметтік - экономикaлық, 

қоғaмдық сaяси ҿзгерістер жaғдaйындa еліміздің ҽрбір aзaмaты, 

ҽсіресе жaс тҥлектер ҿмірдің дaмуынaн қaлыспaй ҿзінің Отaндық 

пaрызын еш уaқыттa естен шығaрмaуы керек. Сондықтaн 

нaрықтың экономикaғa бaйлaнысты тҽрбие жҽне білім беру ісін 

бaсқaру, оны жетілдірудің жолдaрын іздестіру жҽне де бҥгінде 

ҽрбір жaстaрдың жaн - жaқты дaмуынa қолaйлы жaғдaй жaсaп, 

жеке қaбілетін шыңдaуғa мҥмкіндік беру керек. Қaй зaмaндa, қaй 

қоғaмдa болмaсын, мектептегі білім, тҽрбие беру, ең aлдымен, 

қоғaмның мҥддесінен туындaйтын ҽлеуметтік сҧрaнысқa қaрaй 

қызмет  кҿрсету бaғытын ҧстaнaды. Жеке меншіктің, 

кҽсіпкерліктің пaйдa болуынa бaйлaнысты білім беру жҥйесінде де 

тҥбегейлі ҿзгерістер болудa. Осы орaйдa, жaс ҧрпaққa еңбек 

тҽрбиесін беру, олaрды жaстaйынaн бaстaп еңбекке бaулу, 

нaрықтық қaтынaс тaлaбынa сaй тҽрбиелеу aсa мaңызды мҽселе. 

Бaлaлaр мен жaс ҿспірімдер aрaсындa жaңa экономикaлық 

қaтынaстaрғa кҿшу жaғдaйындa бейімделу мен жaңaрудың 

объективті қaжеттілігі ҿсті. Қaзіргі мектептің aлдындa нaрықтық 

қaтынaстaрғa  бaйлaнысты экономикaлық ой-ҿрісі кең іскер 

aдaмды тҽрбиелеу міндеті тҧр. Қaзіргі ғылым мен техникaның 
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қaрыштaп дaмуы, ел экономикaсының қaрқынды ҿсуі aдaмдaрдың 

кҿзқaрaсының зaмaн тaлaбынa сaй ҿзгере бaстaғaны олaрдың ҿмір 

сҥру дҽстҥрінен aнық бaйқaлaды. Бҧл  ҽлемді қaмтығaн жaһaндaну 

дҽуірінің бaстaпқы кҿрінісі. Қоғaмдaғы тҥрлі ҿзгерістер мен 

ондaғы aдaмдaр тіршілігіндегі мaңызды мҽселелер білім сaясaты 

aрқылы ғaнa шешім тaуып жaтaды.Қaзіргі тaңдa қоғaмдaғы болып 

жaтқaн сaяси - ҽлеуметтік жҽне экономикaлық ҿзгерістер білім 

беру қызметінен жaуaпкершілікті тaлaп етеді. Қaзaқстaн Ортa 

білім беру жҥйесіндегі ҽлемдік тaлaптaрдың   бірі - мерзімі 

жaғынaн 12 жылдaн кем емес оқыту жҥйесін орнықтыру, жоғaрғы 

сaтылaрдa жaстaрдың жеке қaбілетін дaмытуғa жaғдaй тудырaтын 

дербес пҽндерді тереңдете оқытa отырып, оқушылaрдың кҽсіби 

біліктіліктерін жетілдіретін бейінді оқыту жҥйесін қaлыптaстыру.  

Бҥгінгі кҥнде ҧлттық мектептің тҽрбиесіне қойылaтын ҿте 

мaңызды жҽне кҥрделі тaлaптaрдың бірі – Егеменді елдің 

ҧлтжaнды Aзaмaтын тҽрбиелеу. Сонымен бірге нaрықтық 

қaтынaстaр қaлыптaсып жaтқaн қоғaмның қaзіргі жaғдaйындa 

ҽлемдік ҿркениет тaлaбынaн шығaтын aдaм тҽрбиелеу мaқсaты 

кҿзделіп отыр.Ҿркениетті экономикaсы мен ҿндіріс орны дaмығaн 

ел болу ҥшін оны жaсaйтын жҧмыс қолы болуы керек. Ҿндіріс 

орындaрындa қaжетті жҧмыс қолының қaзіргі зaмaнымыздың 

дaмуынa сaй мaмaндығы, техникaлық білімі, мҽдениеттілігі, 

дaйындығы жоғaры болуы тиіс. Сонымен қaтaр, ол мaмaн жоғaрғы 

тaлaпқa сaй мaмaн болып қaнa қоймaй, жaңa техникa мен 

технологияны меңгерген шығaрмaшылық қaбілеті бaр, ғылыми-

техникaлық дaмуғa тез икемделетін, қaбілетті aдaм болып 

қaлыптaсуы керек.  

Еліміздің ҿндіріс орындaрынa қaжетті мaмaндaр дaйындaу мектеп 

қaбырғaсынaн бaстaп оқушылaрдың бойынa, қaбілетіне қaрaй 

мaмaндықтың тҥрлерін, ерекшеліктерін ҥйрете отырып дaярлaуғa 

тырысaмыз.Ҽдетте, жaстaр мaмaндықты тaңдaу кезінде 

мaмaндыққa, білім деңгейіне, нaқты бір институт сияқты тҥрлі 

бaғыттaғы нҧсқaлaрғa бaғдaрлaнaды. Дегенмен, ең aлдымен 

қызықтырaтын мaмaндықты aнықтaп aлып, содaн кейін ғaнa оны 

игеруге қaжет білім деңгейі турaлы ойлaну керектігін, aл оқу 

орнын тaңдaу мҽселесі – ең соңғы кезең болып тaбылaтындығын 

оқушылaрғa тҥсіндіріп отыруымыз керек.Ҽрқaйсымыз қоғaм 

мҥшесі болғaндықтaн, ешқaйсымыз экономикaлық білімсіз ҿмір 

сҥре aлмaймыз. Ҿйткені кҥнделікті ішетін aсымыз, киетін киіміміз, 

тҧрaтын ҥйіміз, бос уaқытымызды ҿткізу дaғдылaрымыз бaрлығы 

қaлaй десек те экономикaлық кҥштерге бaйлaнысты. Олaй болсa, 

ел экономикaсының дaмуынa келешекте ҥлкен ҥлес қосaaлaтын 

іскер aзaмaт болып ҿсулеріне ықпaл жaсaуымыз керек. Дҧрыс 

тaңдaу жaсaу ҥшін ҽр оқушы ҿзін, ҿзінің қaбілеттерін, 

қызығушылықтaры мен бейімдерін, мінезі мен темперaменті 

турaлы нaқты білулері керек. Ҽр сынып жетекші ҿз сыныбындa 

«мaмaндыққa бaғдaрлaу жҽне экономикaлық тҽрбие» сaлaсы 

бойыншa жоспaрлaғaн сынып сaғaттaрындa экономикaлық 

білімнің негіздерімен тaныстырып отырaды. Мектеп 

оқушылaрының биология, химия пҽндері бойыншaaуыл 

шaруaшылығындa жҥргізетін тҽжірибесінде тҧқымның ең жaқсы 

сорттaрын пaйдaлaнып тықaйтқыштaрды дҧрыс қолдaнуғa, 

ҿсімдіктерді қоректендіруге, нҽтижені кҿруге ҥйренеді. Оқушылaр 

ҿндірістік бригaдaдaaуыл шaруaшылығы бойыншa тҽжірибе 

жҥргізеді. Республикaмыздың ҽр тҥрлі aймaқтaрындa топырaқтың 

қҧрaмы жҽне aуa рaйы ескеріліп, тҽжірибе жaсaу ҥшін берілген 

учaскеде мҽдени ҿсімдіктер ҿсіріледі. Ҿсімдіктерді ҿсіріп, мол 

ҿнім aлу ҥшін aгротехникaлық ережелерді жaқсы білу керек. 

Ҽсіресе еске aлaтын бaсты нерсе -дaқылдaр егілетін жердің 

топырaғындaғы ҿсімдікке керекті қоректі зaттaрдың мҿлшерін 

aгрохимиялық зертхaнaдaaнықтaу. Содaн кейін бір гектaр жерге 

ҿсірілетін мҽдени ҿсімдікке берілетін ҿр тҥрлі тықaйтқыштaрдың 

ҽдеттегі нормaлaрынa сҥйеніп, топырaқты қоректендіреді. 

Химия сaбaқтaрындa оқушылaр зертхaнa жaбдықтaрын, 

aспaптaрды, реaктивтерді қҧнттaп ҧстaйды, тҥрлі мaтериaлдaрды, 

жылу энергиясын, суды ҥнемді жҧмсaуғa ҥйренеді, эксперимент 
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жaсaй ды. Экономикaлық тҽрбиеде оқушылaр ҧлттың кіріс, қaржы, 

еңбекaқы, пaйдa, ҿзіндік қҥн, aкция, бизнес нaрық, aңшa, т.б. 

ҧғымдaрды меңгереді. Экономикaлық тҽрбиеде aқшa мҽселесі 

негізгі бaғыттaрдың бірі. Қоғaм ҿмірінде мaтериaлдық зaттaрдың 

жaсaлу негізін, қоғaм ҿмірінің қҧпия сырлaрын, қоғaмды қaйтa 

қҧруғa ҽсер ететін жaғдaйлaрды, aдaмның шешуші рҿлін 

ҧғындыру дa экономикaлық тҽрбиенің міндеті.Қоғaмдық циклдaғы 

пҽндер негізі экономикaлық ҧғымдaрды меңгертеді. Оқушылaр 

экономикaлық бaзистің ҿндірістік қaтынaстaр жиынтығынaн 

тҧрaтынын, ҿндіргіш кҥштерді, олaрдың орнaлaсқaн жерін, ҽр 

тҥрлі экономикaлық жҥйені, олaрдa қaндaй мпішік тҥрлері бaр 

екенін, мaтериaлдық игіліктерді бҿлу тҽсілдерін біледі. Ғылыми-

жaрaтылыс сaбaқтaры оқушылaрғa ҿндірісте қолдaнылып жaтқaн 

ғылым мен техникa жетістіктерін кҿрсетеді, олaрдың еңбек 

ҿнімділігін aрттырғaны турaлы aйтaды. Ҿндірісті дaмыту 

міндеттерін шешуге оқушылaрдың информaтикa жҽне есептегіш 

мaшинa негіздерін оқуы, компьютерді ҥйренуі тікелей ҽсер 

етеді.Ҿнімді еңбек жaсҿспірімді, қыздaр мен жігіттерді еңбекті 

ҧйымдaстырудa кездесетін мҽселелермен, жоспaрлaумен, 

технология тaлaптaрын сaңтaумен, ҿнім сaпaсынa, ҿндіріс 

тиімділігіне, оны жетілдіруге қойылaтын тaлaптaрмен 

тaныстырaды. Еліміздің экономикaлық дaмуын жaлпылaй оқу дa 

мaңызды.Мектепте оқу пҽндерін ҿтуде экономикaлық тҽрбие 

жҧмысын жaн-жaқты жҥргізуге болaды. 

Экономикaлық тҽрбиенің негізі отбaсындa, бaлaлaр бaқшaсындa, 

мектепте қaлыптaсaды. Ол aтa-aнaлaрдың, мҧғaлімдердің, 

жҧртшылықтың бірлесе кҥш сaлуымен іске aсaды. Мектепте 

экономикaлық тҽрбие бҥкіл оқу-тҽрбие процесінің негізінде іске 

aсырылaды.Экономикaлық тҽрбие мен білімнің ҿзіне тҽн ҽдістері 

бaр. Білімді бекіту, іскерлікті қaлыптaстыру ҥшін қолдaнылaтын 

ҽдістер: 

•  Жaттыңтыру. Ҽр тҥрлі іс-ҽрекеттерін істей білуге 

мaшықтaндыру, жҧмыс орнын тиімді ҧйымдaстыру, уaқыт жҽне 

ҿндіру нормaлaрын aнықтaу, мaтериaлдaрды, электрқуaтын, суды, 

гaзды ҥнемді пaйдaлaну, т.б. 

•  Тҽжірибелік жҧмыстaр жҽне эксперимент. Бҧл ҽдістерді 

оқушылaрдың ҿндірістік бригaдaсындa, оқу ҿндірістік 

кооперaтивте, ҥйелмендік мердігерлікте немесе ҥйелмендік 

шығaрмaшылық қожaлықтaрындa, мектептерде шaғын мaл, қҥс 

фермaлaрындa қолдaнуғa болaды. Тҽжірибелік жҽне эксперимент 

жҧмыстaрының мaқсaты - оқушылaрды ҿнімді бaғaлaй білуге, 

бизнес, aқшa мен пaйдa сияқты ҧғымдaрды ҿмірде қолдaнa білуге 

дaғдылaндыру. 

•  Экономикaғa бaйлaнысты есептер шығaру - еңбек aқыны, уaқыт 

жҽне ҿндіру нормaлaрын есептей білу, рентaбельдік, пaйдa, ҿзіндік 

қҧн жҽне бaсқa дa экономикaлық ҧғымдaр жaйлы есептер 

шығaруғa оқушылaрды ҥйрету, жaттықтыру. 

•  Сaндық мaтериaлдaрды тaлдaу ҽдісі - сaяхaт кездерінде 

жинaлғaн мҽліметтердің негізінде кестелер, диaгрaммaлaр жaсaу, 

қaндaй болсa дa экономикaлық шaруaлaрдың тиімділігін aнықтaу. 

•  Ғылыми-техникaлық, экономикaлық ҽдебиеттермен жҧмыс. 

•  Экономикaлық сҿздік жaсaу, нaрықтық экономикa терминдерін 

қaзaқ тіліне aудaру. Сҿздікті пaйдaлaнa білуге оқушылaрды 

ҥйрету, олaрдың сҿздік қорын молaйту. 

Қaзіргі кезде болып жaтқaн жaңa ҽлеуметтік-экономикaлық, 

қоғaмдық сaяси ҿзгерістер жaғдaйындa еліміздің ҽрбір aзaмaты, 

ҽсіресе жaс тҥлектер ҿмірдің дaмуынaн қaлыспaй ҿзінің Отaндық 

пaрызын еш уaқыттa естен шығaрмaуы керек. Ҽрине, бҧл ҿте 

жaуaпты жҧмыс. Сондықтaн нaрықтың экономикaғa бaйлaнысты 

оқушылaрғa тҽрбие жҽне білім беру ісін бaсқaру, оны жетілдірудің 

жолдaрын іздестіру жҽне ҧтымды қолдaну мектептің 

педaгогикaлық ҧжымдaрының тҿл ісі. 
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Жаңартылған мазмҧн жағдайында ғылым білімді жаңғырту 
 

Абдуллаева Алия Болатбековна 

Қызылорда қаласы, №212 мектеп-гимназия  

 

 

 Білім беру, кез келген елдің бҽсекелестікке қабілетті болуын 

қамтамасыз ететін ең тиімді, ҽрі ҧзақ мерзімді стратегия болып 

табылады.  

Қазіргі таңда экономикалық ҿсу жҽне азаматтардың ҽл-ауқаты 

ҥшін білімнің айтарлықтай маңызды екенін бҥкіл ҽлем 

мойындауда.  

«Ҽлем қарқынды тҥрде ҿзгеріп келеді. Бҧл – жаңа жаһандық 

болмыс, оны біз қабылдауға тиіспіз.   Болашағын айқындап, сын-

қатерлерді кҥтіп отырмастан, оған табанды тҥрде қарсы тҧра 

алатын халық қана жеңіске жетеді. Ең алдымен, білім беру 

жҥйесінің рҿлі ҿзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім беруді 

экономикалық ҿсудің жаңа моделінің орталық буынына 

айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін жҽне ҿз 

бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет..» деп елбасы 

«Қазақстанның ҥшінші жаңғыруы: жаһандық бҽсекеге 

қабілеттілік» атты биылғы 2017 жылғы жолдауындағы 

басымдықтардың ішінде тҿртінші басымдық – адами капитал 

сапасын жақсарту деп айтылғанын  сіздер жақсы білесіздер. [1] 

 «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу ҥшін нені ҥйренуі керек?» 

жҽне «Оқытудың тиімді ҽдістері қандай?» деген сауалдар  бҥкіл 

ҽлемді толғандыруда. Оқушылардың  алған білімдерін жҥйелеу, 

салыстыру, сҽйкестендіру, талдау, бағалау т.б. секілді дағдыларын 

дамыту  ҥшін мҧғалім эксперименттік зерттеу жоспарлап, оны 

жҥргізу дағдыларын дамытуы тиіс. 

 Бҧл,білім беру бағдарламасымен жҽне білім беру бағдарламасын 

жҥзеге асыруда пайдаланылатын педагогикалық тҽсілдермен 

тығыз байланысты.      Себебі, жаңартылған білім беру 

бағдарламасы ҧлттық стандарттарға, бағалауға, оқулықтар мен 

оқыту ҽдістеріне қатысты білім беру саласындағы ҿзекті 

қҧндылықтар мен мақсаттар мектеп оқушыларының жалпы 

ҥлгерімін арттыруды, сондай-ақ инновация мен кҿшбасшылықты 

енгізу ҥшін талап етілетін дағдыларды дамытуды, мектеп 

мҽнмҽтіні арқылы ҧлттық сананы 

қалыптастырып, іске асыруды жҽне ауқымды халықаралық 

тҽжірибемен ҿзара ҽрекеттесуді кҿздейді.   

    Егер, оқушылардың белгілі бір пҽн аясында академиялық тілін 

пайдалануы оларға ықшам жҽне тҥсінікті сҿйлеу дағдыларын 

дамытуға мҥмкіндік беретін, қҧбылыстарды, ҥдерістер мен 

тетіктерді сипаттау кезінде тиісті тілдік қҧралдарды іріктеу 

шеберлігін жетілдіретін болса, онда ҧстаздың осы мақсатта ҿз 

қҧзіреттіліктерін жетілдіруі де маңызды. Себебі, кез келген 

пҽндерді ойдағыдай оқыту мҧғалімнің тікелей кҽсіби тҽжірибесі 

мен қҧзыреттілігіне, оқу ҥдерісі нҽтижелеріне басым кҿңіл бҿлуіне 

байланысты. 

Осы орайда, жаңартылған білім беру бағдарламаларының 

мазмҧндық ерекшеліктерінің бірі спиральдік оқыту 

бағдарламасының ерекшеліктеріне тоқталып кеткім келеді: 

- пҽн мазмҧнын жобалауда спиральділік ҧстанымы, яғни білім мен 

біліктерді арттыруда оқу материалын тігінен, сондай-ақ 

кҿлденеңінен біртіндеп кеңейту (білімді тақырыптар бойынша 

жҽне сыныптар бойынша кҥрделендіру); 

- таным заңдылығы мен пҽндік операциялардың неғҧрлым 

маңызды тҥрлері бойынша ойлау дағдысының деңгейлік 



414 
 

жіктелімдеріне негізделген Блум таксономиясы бойынша оқу 

мақсаттарының иерерахиясы; 

- білім беру деңгейлері жҽне тҧтас оқу курсы бойынша 

педагогикалық мақсаттардың пҽнішілік байланыстарын барынша 

ескеруге мҥмкіндік беруі; 

- бір білім саласы пҽндері арасында, сондай-ақ пҽнаралық 

байланыстарды жҥзеге асыру барысында «ортақ тақырыптардың» 

болуы; 

- бҿлімдер мен ҧсынылған тақырыптар мазмҧнының уақыт 

талабына сҽйкес болуы, ҽлеуметтік дағдылардың қалыптасуына 

назар аудару; 

- оқу ҥдерісін ҧзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспар 

тҥрінде 

технологияландырылу болып табылады [Ҧлттық білім 

академиясы, 2016]. 

     Жаңартылған білім беру аясында спиральді білім беру 

бағдарламасы  Джером Брунердің «Білім беру ҥдерісі» (1960) атты 

еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. 

Оның пікірінше, ең кҥрделі материалдың ҿзі дҧрыс 

қҧрылымдалып, дҧрыс ҧсынылатын болса, оны тіпті кішкентай 

балалар да тҥсіне алады. Сонымен қатар, «жҧмыстау негізіне 

баланың бҧрынғы ҿз тҽжірибесі перне қоры, мағлҧматы салынып, 

дҽл айтқанда, балаға танымал жақын нҽрседен басталғаны» (Ж. 

Аймауытҧлы, 1929) абзал. 

Брунердің жҧмысына негізделген спиральді білім беру 

бағдарламасының негізгі ерекшеліктері: 

- оқушы мектепте оқыған кезде тақырыпты немесе пҽнді бірнеше 

рет қайталап оқиды; 

- ҽрбір қайталап оқыған сайын тақырыптың немесе пҽннің 

кҥрделілігі арта тҥседі; 

- жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты жҽне бҧған 

дейін алынған ақпарат тҧрғысынан қарастырылады. 

Яғни, оның тҿмендегідей басымдықтарына назар аударады: 

- оқушы пҽнді қайталап оқыған сайын ақпарат толықтырылып 

бекітіліп отырады; 

- спиральді білім беру бағдарламасы қарапайым идеялардан 

анағҧрлым кҥрделі идеяларға қисынды жолмен ауысуға мҥмкіндік 

береді; 

- оқушыларды межеленген оқу мақсаттарына қол жеткізу ҥшін 

бҧрын алған 

білімдерін қолдануға жетелеу ҧсынылады. 

Орта білім мазмҧнын жаңарту аясында ҽзірленген оқу 

бағдарламалары оқушылардың бір сыныптан екінші сыныпқа ҿтуі 

кезінде білімі мен дағдылары қайталанып, одан ҽрі дамытылып 

отыратын спиральді білім беру бағдарламасы моделіне 

негізделген. Оқу ҥдерісінің алға ілгерілеуі айқын кҿрінуі ҥшін, оқу 

мақсаттары ҿзара тоғысқан бҿлімдер мен бҿлімшелерге 

топтастырылған. Оқушылардың сыныптан сыныпқа кҿшу 

барысында алға ілгерілеуіне орай, олар ҿздерінің дағдыларды 

меңгеріп, тҥсінуіне анағҧрлым сенімді бола тҥседі. Осы тҧста, 

оқушылардың интелектуалдық білімі ғана кҿтеріліп қоймай, 

сонымен қатар, адамгершілік рухани білімі қҧзіреттіліктері 

артатыныда сҿзсіз. Мҽселен, мектеп табалдырығын жаңа ғана 

аттаған оқушы жалпыазамзат қҧндылықтарының негізгі 

элементтерін жалпылама отбасынан біліп келсе, мектеп 

қабырғасында нақты ҽрі кең кҿлемде қарапайымнан кҥрделі 

ҧғымдарды (спиральдік негізде) жҽне бойындағы рухани 

дағдыларды дамытып қалыптастыра алады.  Осы тҧста мектептегі 

ҽр педагог пяихолог бола білуі де шарт. Себебі, ХХІ ғасырда 

табысты болу ҥшін балаларға тек интелектуалды білім беріліп 

қана қоймай, сонымен қатар рухани адамгершілік білімде берілуі 

тиіс. Бҧл ҿз кезегінде педагогтар тарапынан психологиялық 

қолдаудыда қажет етіп отыратыныда сҿзсіз. Демек, кең ауқымды 

дағдылар оқушының мектептегі білім алу тҽжірибесінде де, 

келешекте мектепті бітіргеннен кейінгі де жетістігінің кепілі 

болып табылады. 



415 
 

Ойымды қорытындылай келе сҿзімді тағыда елбасымыз 

Н.Назарбаевтың тҿмендегі айтылған ойларымен аяқтағым келеді.  

 «Бізде уақыт талабын лайықты қабыл алып, елімізді одан ҽрі 

жаңғырту жҿніндегі міндеттерді орындаудан басқа жол жоқ. Біздің 

ҧлы халқымыз бірегей тарихи мҥмкіндікті толықтай пайдалана 

алатынына сенемін. Қымбатты достар! Қазақстан – жас, кҿп 

ҧлтты, болашағына сенімді жҽне қарқынды дамып келе жатқан 

мемлекет! Біз тҽуелсіз Қазақстанның 25 жылдық даму жолынан 

ҿттік. Алдағы 25 жылда бҧдан да биік белестер кҥтіп тҧр. 

Мемлекет қҧру жолында теңдессіз, мол тҽжірибе жинап, жаңа 

кезеңге қадам басып отырмыз. Алдымызда қандай қиындықтар 

кездессе де, оларды еңсере алатынымызға сенімдімін. Біздің басты 

кҥшіміз – бірлікте.» демекші біз ҽріптестер «Жаңартылған 

мазмҧндағы жағдайында ғылым білімді жаңғырту» ҥшін  бірге 

жҧмыла еңбек етсек  Қазақстанның  кейінгі ҧрпақ ҥшін бҧдан да 

ҿсіп-ҿркендеген елге айналуы анық.   

 

Ауыл мектептерінде ҥштілділіктің дамуы 

 

Салжанова Әсел Саматқызы,  

Сейсембаева Лаура Мавлидовна 

Химия, информатика пән мҧғалімдері 

Қарағанды облысы, Бухар жырау ауданы.  

«Ҥштӛбе ЖОББТМ (РО)» КММ 

 

 

 

Аннотация. Бҧқар жырау ауданында «Ҥштҿбе жалпы орта білім 

беретін тірек мектебі (ресурстық орталық)» КММ-де 

жаратылыстану-математика бағытындағы пҽндерінің 

сабақтарында ҥштілділіктің дамуы.  

Тірек сӛздер: ҥштілділік, жаратылыстану-математика бағыты, 

ағылшын тілі, кіріктірілген сабақ, вариатив сабақ. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті – ҧлт кҿшбасшысы 

Н.Ҽ.Назарбаев Қазақстан халқына арнаған ««Қазақстан-2050» 

Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Жолдауында: «Бҽсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу ҥшін біз 

сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек» жҽне «Қазақ тілін – 

мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілін – ҧлтаралық қатынас тілі 

ретінде жҽне ағылшын тілін – жаһандық экономикаға нҽтижелі 

ҿтудің кҿмекші тілі ретінде еркін меңгерген ел болып танылуы 

керек» деп атап кҿрсетті. 

Кез келген мемлекет ҥшін тіл – халықтың аса қҧнды, баға жетпес 

мҧрасы жҽне тҽуелсіздіктің нышаны.Еліміз кҿпҧлтты 

болғандықтан, халқымыз ҽр тҥрлі тілдерде сҿйлейді.Кҿпшілік 

орыс тілін жақсы меңгергендіктен, орыс тілі ресми тҥрде қазақ 

тілімен тең дҽрежеде қолданылып келеді.  

Қазіргі заманда ағылшын тілін меңгеру заман талабына айналып 

отыр, себебі бҧл тіл қазақ жастарының білім алуына жол ашуда. 

Сонымен қатар, ағылшын тілін жақсы меңгеру еліміздің бҽсекеге 

қабілетті бола алуына кепілдік береді.Кҿп тілді меңгеру ел 

азаматтарының ҿздеріне ғана емес, ел ҥшін де орасан зор 

пайдасын ҽкелмек. Сондықтан, қазіргі қоғамда кҿп тілді болу кез 

келген адамды жаңашылдыққа, тың ҿмірге бастайтын жол болып 

саналады. Оның себебі, бірнеше тілде еркін сҿйлей де, жаза да 

алатын маман бҽсекеге қабілетті тҧлғаға айнала отырып, елінің 

дамуына ҿз ҥлесін қосады [1]. 

Ҥштілділіктің маңызын тҥсіне білген жанның еліміз ҥшін 

болашақтағы алары да, берері де мол.Ол – жаһанданудың кепілі. 

Ақпараттық технология дамыған қазіргі дҽуірде кҥн сайын дерлік 

ағылшын тілі дҥние жҥзі халықтарының тілдеріне жаңа сҿздер мен 

ҧғымдар арқылы батыл ену ҥстінде. Бҧл ҥдерістен біз де тыс 

қалмауымыз керек.  

Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика 

бағытындағы ҥштілді білім беруді енгізуде заманауи CLIL ҽдісін 



416 
 

белсенді қолдану ҿте тиімді.Бҧл ҽдіс оқушылардың тілдік қарым-

қатынас қажеттілігі мен мҥмкіндіктерін ана тілінде ойлануларына 

жағдай жасайды жҽне бір мезгілде екі пҽнді бірдей оқытуды 

жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді, алайда негізгі назар тілге де, 

тілдік емес пҽнге де аударылуы мҥмкін. Сондай-ақ, ағылшын тілін 

жаратылыстану бағыты пҽндерімен  кіріктіріп оқыту барысында 

қолданылатын ҽдіс-тҽсілдерін атап кҿрсетер болсақ, олар: 

Оқушыларды ҽр тҥрлі терминдерді жатқа айтуға дағдыландыру; 

Сҿздер мен сҿйлемдерді жаздыру арқылы бір-бірімен ҿзара 

тексерулер жҥргізу; 

Жаңа мҽтіндер арқылы оқушылармен жҧмыстар жасау; 

Оқушылар арасында диктанттар жҥргізу; 

Диалогтік немесе монологтік тҥрде оқушыларды бір-бірімен 

тілдесуін дамыту бойынша жаттығулар орындау; 

Ҽртҥрлі ИКТ қолдану [2]. 

Кіріктірілген сабақтарды ағылшын тілін толық меңгерген 

дайындығы жоғары дҽрежеде болған мҧғалімдер ҿткізе алады. 

Оған қоса, сабақ жҥргізу ҥшін оқушылар толықтай оқулықтармен 

қамтылуы тиіс. Бҧқар жырау ауданында кейбір мектептерінде 

жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша вариативтік 

пҽндерді ҥштілде сабақ жҥргізілуде. Соның ішінде «Ҥштҿбе 

жалпы орта білім беретін тірек мектебі (ресурстық орталық)» 

КММ-де жаратылыстану пҽндерінің ішіндегі химия пҽнінің 

вариатив сабағы сегізінші сыныптарда 201-2018 оқу жылынан 

бастап  ҥштілде жҥргізлеі бастады. Биылғы оқу жылында биология 

пҽнінің вариатив сабағы ҥштілде жҥргізілуде.  Мектебімізде 

ҥштілділікті дамыту барысында тҿменде кҿрсетілген (кесте 1) 

жоспар жасалған жҽне қарқынды жҥзеге асырылуда.  

 

Кесте 1. 2018-2019 оқу жылындағы «Үштӛбе ЖОББТМ (РО)» 

КММ-де үштілділікті дамыту жоспары 

 
№ Наименование мероприятии Ответственные 

исполнители 

Форма завершения Срок 

исполнения 

1 Разработка учебных программ по 

ведению трехъязычия  

Салжанова А.С. 

Нуржанова П  

Программы Сентябрь  

2 Разработка терминологических 

словарей по биологии и химии. 

Салжанова А.С. 

Нуржанова П  

Терминологические 

словари 

 

Сентябрь 

3 Ведение уроков по трем языкам Салжанова А.С. 

Нуржанова П  

По графику  В течении 

года 

4 Оформление информационного стенда 

в школе для учащихся и родителей по 

трехъязычию 

Салжанова А.С. 

Нуржанова П  

Стенды Октябрь 

5 Проведение внеклассных мероприятий 

с использованием трѐх языков 

Салжанова А.С. 

Нуржанова П  

Открытые уроки  Ноябрь 

Декабрь  

6 Участие в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах и т.д. учеников и учителей 

Салжанова А.С. 

Нуржанова П  

Анализ В течении 

года 

7 Обобщение опыта по внедрению 

трехъязычия 

МО ЕМН Рефлексивный анализ 

результатов 

апробации 

трехъязычного 

обучения 

В конце 

каждой 

четверти 

8 Конкурс «Полиглот» для учителей и 

учащихся 

МО ЕМН Конкурс Январь  

Февраль  

9 Размещение статей и публикации по 

трехъязычию в газетах, журналах 

Учителя  Готовые публикации В течении 

года 

10 Активное участие в семинарах, 

конференциях по внедрению 

трехъязычия 

Учителя  Семинары, 

конференции 

В течении 

года 

 

Бҧл пҽндер Қазақстан Республикасы Білім жҽне Ғылым 

министрлігі бекіткен негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9 

сыныптарына арналған жаңартылған мазмҧндағы типтік оқу 

бағдарламасына сҽйкес дайындалған оқулықтарға ҧқсас «Express 

Publishing»баспасының «Chemistry»жҽне«Biology»оқулықтармен 

оқытылады. Ҥштілде тиімді оқытуҥшін интербелсенді тақталар 

мен тілдік бағдарламалар енгізілген компьютерлермен 

жабдықталған кабинеттерде оқушылардың машықтануынатолық 

жағдай жасалған. 

Химияпҽнін ағылшын тілі пҽнімен байланыстыра оқыту 

барысында 8-сыныптарда ҿтілетін «Elecrtons in atoms» атты 

тақырыпта ҿтілетін сабақта тҿмендегідей тапсырмалар қолдануға 

болады[3]: 

 



417 
 

 
Сурет 1.Тапсырма үлгісі «Атом құрылысын анықта» 

 

Информатика жҽне физика пҽндері сабақтарында ҥштілділік 

бойынша арнайы вариатив сабақтар ҿткізілмесе де, сабақ 

уақытында ағылшын тілінің терминдері ҥнемі қолданыста жҥреді. 

Информатика пҽніндегі негізгі белгі жҥйелері ағылшын тілімен 

бірдей болғандықтан оқушылар ҥштілді белгі жҥйелерінің толық 

тҥсініп, сабақта еркін игереді. Мысалы, WWW— World Wide Web,  

Wi—Fi — Wireless Fidelity, GPRS —  General Packet Radio Service 

жҽне тағы басқа абревиатуралар қолданылады. Бҧл пҽнге жҽне 

ағылшын тіліне қызығушылық тудырады.  

Ҥштілді тереңдетіп оқыту бағдарламасын іске асыру кезінде 

оқушылар ауызша тҥрде де, жазбаша тҥрде де грамматикалық 

қҧрылымдарды қолдана жҽне айыра білуге дағдыланады. 

Коммуникативтік мақсаттарды іске асыру барысында 

оқушылардың қызығушылығын ескере отырып, тілдік 

материалдарды дҧрыс таңдай білу, лексикалық сҿздік қорын 

молайту, оқу-танымдық ҽрекеттерді ҿз беттерімен орындай алу 

жаңа ақпараттық технологиялары қолданылады.  

Қорыта айтқанда, ҥш тілді меңгеру ҿте маңызды. Ол 

оқушылардың ой-ҿрістерін кеңейтеді, халықаралық достыққа, 

мҽдениетке тҽрбиелейді. Оқушының жеке тҧлға ретінде дамуына 

жағдай жасауға бағыт алып отырған бҥгінгі білім беру жҥйесінде 

ҽлемдік стандарттар талабының негізгі компоненттерінің бірі деп 

танылған кҿптілділік оқытуға кҿңіл бҿлу – бҥгінгі заман 

тапсырысы болып табылады. Мҧғалім оқытудың жаңа 

технологиясын жан-жақты меңгеріп, соңғы жарық кҿрген ғылыми- 

ҽдістемелік ҽдебиеттердегі тҽжірибелі ҧстаздардың оқыту 

ҽдістерін оқып ҥйреніп, оларды ҿз жҧмысында орынды қолдана 

білуі керек. Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев айтқандай «Еліміздің 

ертеңі бҥгіні жас ҧрпақтың қолында, ал жас ҧрпақтың тағдыры 

ҧстаздардың қолында». 
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цели урока, чтобы урок прошел на позитивном уровне, автор 

делиться некоторыми премами проведения урока. 

In this article is considered the role of generalization of the material  

with new . To achieve  the aim of the lesson so that the lesson will pass 

on a positive level , the author shares sobe of the technique. 

 

Қазіргі тағдағы негізгі талаптарының бірі – білімді ҽлемнің 

бҥтіндей бейнесін қабылдай алатын, логикалық ойлауы дамыған 

жаңаша, тҽуелсіз ойлай алатын шығармашыл адамға айналдыру. 

Мектептегі оқыту ҥрдісінің негізгі мақсаттары – баланың білімді 

игеру кезінде ойлау қабілетін қалыптастыру, сол арқылы таным 

ҽрекетін белсендіріп, жан-жақты жеке тҧлғаны тҽрбиелеу. 

Оқытудың мақсаты оқушыларға білім беру ғана емес, сонымен 

бірге олардың ойлау қабілетін дамыту жҽне белсендіру 

оқушылардың білімді, дағдыны меңгеру ҥшін, болашақта 

танымдық жҽне тҽжірибелік іс-ҽрекетке оқушыларды дайындау 

қажетті шарт болып табылады. 

Балалардың ойлауын дамыту туралы М.Жҧмабаевтың сҿзімен 

алсақ: «Ойлау жанның ҿте бір қиын, терең ісі. Жас балаға ойлау 

тым ауыр, сондықтан басқыштап іс істеу керек. Оқулықтағы 

берілген тапсырмалар, суреттер баланың жанына дҧрыс ҽсер 

ететіндей, оқушының оқуға, білімге деген ынта – ықыласы, 

қҧштарлығы болуы керек». Оқу материалын балалардың ойлау 

қабілеті жетерліктей жас ерекшеліктерін ескере ҧйымдастырса 

ғана, оның ойлау қабілетінің дамуына мҥмкіндік туады. 

Сондықтан да мҧғалім балаларды ҥнемі ойланып оқуға бағыттауы 

тиіс, бҧған оқу ҥрдісін жҥйелі ҧйымдастыру, сабақта бала 

логикасын дҧрыс дамыта алатын мҥмкіндіктерді мол пайдалану 

арқылы жетуге болады. 

Бастауыш мектеп – оқушыны тҧлға етіп қалыптастырудың 

алғашқы баспалдағы деген дҧрыс тҧжырым. Кіші мектеп 

жасындағы оқушылардың негізгі ерекшелігі – білімді 

қызығушылықпен алуы. Ол ҥшін оқу ҥрдісін бала талпынатындай 

жҽне қызығатындай ҧйымдастыру қажет. Алдына қойған мақсатқа 

жету ҥшін мҧғалім кез келген технологияны таңдауға ерікті. Білім 

беруде тиімді нҽтижеге жету ҥшін оқыту ҽдістері мен қҧралдарын 

іріктеу, оқу ҥрдісін қҧру – мҧғалім қҧзырындағы іс. 

Бастауыш білім берудегі бекітілген негізгі талаптар мен 

қағидаларға, баланың психологиялық ерекшеліктерін ескере 

жҧмыс жасаса, онда мҧғалім ҥшін оқыту жетістіктерінде 

алынбайтын қамал жоқ деп есептеймін. 

Ҿзіме ҧстаным ететін негізгі қағидаларым: 

Ҽрбір сабақта білім беру, даму жҽне тҽрбиелеу мақсаттарының 

бірлігі сақталуы керек. Ҽрбір сабақ оқыту процесінің

 басты заңдылықтарын жҥзеге асыруға   ықпал   етуі   

қажет.   Сабақта   белгілі   бір    білімді    баяндай    отырып,  

оқушылардың пайымдауын дамыту, олардың ойлау қабілетінің 

дамуына ықпал ету жҽне оларды қоршаған дҥниеге лайықты 

қатынасын қалыптастыру, оларға осы қатынастар негізінде мінез- 

қҧлық дағдысын сіңіру қажет. Тҧлғалық қасиет қалыптасуы ҥшін 

алған білімнің оқушылардың мінез-қҧлқын айқындауына, оларда 

қажетті тҧлғалық қасиеттің қалыптастыруына ҧмтылу керек 

(жҧмыс орнындағы мҽдениеттілік, тапсырманы орындау сапасын 

жауапкершілікпен қарау, оларды   орындаудағы 

 қиындықтарды  жеңу). 

Ҽрбір сабақ дидактиканың барлық принциптеріне жҽне бҽрінен 

бҧрын оқыту мен ҿмірдің ғылымилығы мен байланысына жауап 

беруі керек. Кез-келген оқу пҽні бойынша кез келген сабақ – ол 

процестін бір бҿлігі, сондықтан да оқып-ҥйретуді ғылыми танымда 

нақтылықтың критерийі рҿлін атқаратын ҿмірмен, практикамен 

байланыстыра білуге, ал оқу процесінде – оқуға ынталықты, оған 

оң кҿзқарасты, айналадағы ортаның қҧбылыстарын тҥсіндіру ҥшін 

теориялық білімдерін практикада қолдан білу дағысын 

қалыптастыруға тиіс. 

Ҽрбір сабақ, ең алдымен, сабақтың тақырыбымен жиі 

ауыстырылатын айқын дидактикалық мақсатпен сипаттауы керек. 
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Ҽрбір тақырып бойынша бірнеше сабақ ҿткізілуі мҥмкін жҽне 

олардың ҽр қайсысының ҿзінің нақты дидактикалық мақсаты 

болуы тиіс: оқушыларды ойлау операцияларымен қаруландыру 

(классификаиялау, кҿшіру, жалпылау, т.б.), білімін практикада 

қолдануға дағдыландыру, оқуды тақырып бойынша жекелеген 

фактілермен таныстыру, теориялық қорытындыларды ҿз бетінше 

тҧжырымдау дағдысын қалыптастыру жҽне т.б. 

Сабақтың барлық кезеңдерінде оқушылардың танымдық қызметін 

жандандыру мақсатында оқытудың ҽр алуан ҽдістері мен 

тҽсілдерін пайдалану. Оқушыларға кез-келген бірыңғай ҧзақ 

ықпал ету (мысалы: ҧзақ ауызша тҥсіндіру) олардың ынтасының 

ыдырауына, енжарлыққа алып келуі мҥмкін. Олар сабақта 

алаңдайды, мҧғалімнің ақпаратын қабылдамайды. Сондықтан да 

ҽрбір сабақта оның ҽрбір кезеңдерінде оқушылар қызметінің 

тҥрлерін орынды ҿзгертуге ҧмтылу керек. Ол ҥшін ҽлсін-ҽлсін ҽр 

тҥрлі сезім органдарына ҽсер ететін, тиімдірек танымдық қызметке 

жағдай туғызатын, оқытудың ҽр алуан ҽдістері мен тҽсілдерін 

пайдалану қажет. 

Сабаққа дайындалғанда, қашан, сабақтың қай бҿлімінде қандай 

ҽдіс, тҽсіл немесе қҧрал пайдаланылатынын жеткілікті ойластыру 

қажет. Дегенмен, сабақта қызмет тҥрлерін ауыстыруда 

оқушылардың жас ерекшеліктері, сыныптың ерекшеліктері 

ескерілуі тиіс. Балалардың барлығы барлық уақытта қызметтің бір 

тҥрінен екіншісіне ауыса алмайды. 

Мен оқушылар сергек болуы ҥшін сабақ эмоционалды болуы 

керек, бҧл олардың белсенділігін арттыру тҽсілдернің бірі деп 

санаймын. Сабақта ҽр тҥрлі проблемалық ситуацияларды 

пайдалану да эмоционалдылыққа жағдай жасайды, оқушылардың 

танымдық кызметін жеделдетеді. Ҽр сабақта оқушылардың білімін 

ҥздіксіз есепке алуды жҥргіземін. Оқыту процесі кез-келген 

сабақта тҧрақты кері байланыс болған жағдайда тиімді 

болатынына тҽжірибеде кҿзімді жеткіздім. Сабақтың ҽрбір 

кезеңінде оқушының оқу 419атериалы нигеру деңгейін біліп 

отырамын, ҿйткені ол осы деңгейдің ҥнемі ҿсіп отыруына жағдай 

туғызады. Сондықтан да оқушылардың білімін бақылаудың ҽр 

алуан тҥрлерін пайдалану керек. Осы мақсатта ҽр тҥрлі 

компьютерлік бағдарламалар, жазбаша тапсырмалар, 

сауалнамалар, перфокарталар пайдаланылуы мҥмкін, олар білімді 

тексерудің нҽтижесін бірден алуға мҥмкіндік береді. Бҧл жерде ең 

бастысы - ҽрбір мҧғалімде оқушының сабақтағы танымдық 

кызметінің нҽтижесін бағалау ҥшін байқағыштық қасиеті жақсы 

дамуы керек. 

Жаңа материалды баяндағанда мҥмкіндігінше оны алдыңғы ҿткен 

тақырыппен байланыстырамын. Ҽрбір сабақ техникалық оңтайлы 

жҽне дидактикалық қамтамасыз етілгеніне зор кҿңіл бҿлемін. 

Кез-келген пҽн бойынша ҽрбір сабақтың ҿткен жҽне алдағымен 

байланысы. Кез-келген сабақ басқалардан оқшауланып 

қарастырылмауы керек, ол сабақтың жалпы жҥйесіндегі белгілі бір 

буын болуы керек. Мҧғалім белгілі бір пҽн бойынша сабаққа 

дайындалғанда ҿтксн сабақты жақсы елестете білуі керек. Біщлің 

мектептің ҽрбір мҧғалімі ҿз мҥмкіндігінс қарай сабақтың 

материалын ҿткен материалмен байланыстыруға тырысады. 

Сондай-ақ алдағы сабақтың қҧрылымы меп мазмҧнын да жақсы 

білуді жоспарлайды. Бҧл бастауыш педагогтар ҥшін ҿте маңызды 

екенін біз жетік тҥсінеміз. 
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Математика пәнінің педагог-зерттеуші мҧғалімі  

 

Ҿзгерістерге толы бҥгінгі кҥні ҽр педагогтың негізгі мақсаты – ҿз 

кҽсіби деңгейін ҥнемі дамытып отыру. Ал бҧл жҧмыстың ең тиімді 

ҽрі қолжетімді екі тҥрі бар:  

1) сабақтарды бірлесе жоспарлау;  

2) ҿзара сабақтарға қатысып, оларды жақсарту мақсатында талдау 

мен талқылау. 

Осы екі ҽрекетті де қамтитын бірден бір қҧрал - Сабақты зерттеу 

(Lesson Study) ҽдісі. Сабақты зерттеу ҽдісі (LS) мҧғалімдердің 

кҽсіби біліктілігін тҧрақты тҥрде дамытудың тиімді амалы екендігі 

барша педагогикалық жҧртшылыққа мҽлім. 

Бҥгінде Сабақты зерттеу (LS) ҽдісі бойынша сабаққа қатысқандар 

ҿздері таңдаған зерттеу проблемасы ауқымында оқушының 

ҽрекеттерін бақылап, олардың қалай оқитындықтарына назар 

аударып, оқушылармен сҧхбаттасып, олардың оқудағы 

жетістіктері мен қиындықтарын айқындап, сабақты талқылағанда 

осыларды дерек ретінде қолданып, сабақты жақсартуға қолданады. 

Сабақты зерттеу тҽсілінің тҥйінді сипаты креативтілік жҽне 

ғылыми дҽлдік болып табылады. Креативтілік оқытудың жаңа 

тҽсілдерін ҽзірлеу мақсатында бірлесе жҧмыс істейтін мҧғалімдер 

бастамасымен жасалады, ал ғылыми дҽлдік жаңа тҽсілдің 

тиімділігін кҿрсететін оқушының оқуы туралы деректер жинауды 

кҿздейді. 

Lesson Study– бҧл сыныптағы іс-ҽрекеттегі зерттеу жҧмысының 

ерекше тҥрі, ол  мҧғалімдер топтарының Lesson Study-ді бірлесіп 

жоспарлауын, оқуын, қадағалауын жҽне талдауын кҿздейді. 

Сабақты зерттеу (Lesson Study) ҽдісінің  туындаған негізгі 

ҧстанымдары: 

- сабақ беру барысында туындаған қандай да бір ҿзекті мҽселені 

шешу мақсатында сабақты бірлесе жоспарлау; 

- сабаққа қатысу барысында оқушылардың ҥйрену ҽрекеттерін 

бақылау, олардың жетістіктері мен қиындықтарын айқындау; 

- оқушылармен сабақтан кейін сҧхбаттасу арқылы олардың 

сҧраныс-тапсырыстарын анықтау, оларды сабақ барысында 

ескеру, жҥзеге асыру; 

- сабаққа жағымды ҿзгерістер енгізу, сабақ жоспарын жақсарту. 

Мҧғалімдердің жҧмысы осылайша мынандай айналым аумағында 

жалғаса береді:  

«проблема айқындау– бірлесе жоспарлау – ҿзара сабаққа қатысу – 

сабақты талдау – сабақ жоспарын жақсарту».  

Осылайша Сабақты зерттеу (LS) ҽдісі мҧғалімдерді тҧрақты тҥрде, 

толассыз кҽсіби шеберлігін дамытуға ынталандырып, ҧжымдағы 

ынтымақтастықты дамыта тҥседі. 

Осы себепті де кҿптеген мектептер ҿз жҧмысын Сабақты зерттеу 

(LS) топтарына негіздей бастаған.  

Міне, Қызылорда облысы Қармақшы аудандық білім бҿлімінің 

№277 мектеп-лицейі 2015 жылдан бері Сабақты зерттеу (LS) 

топтарын қҧра бастады. 2015-2019 жылдар аралығында 

математика пҽні бойынша 6 (алты) зерттеу сабағы ҿтілді. Биылғы 

2018/2019 оқу жылының ҿзінде желтоқсан, ақпан, мамыр 

айларында зерттеу сабақтары (LS) ҿтілген. 

Мҧндай жҧмыс мҧғалімдердің сабаққа дайындалу жҽне сабақты 

бақылау  мҽдениетінің ҿзгеруіне ҽкеледі.  

Мҽселен, бҧрынырақта мҧғалімдер сабаққа «тҥнде, ҥйде, жалғыз» 

форматында дайындалса, енді олар сабақ жоспарларын «кҥндіз, 

мектепте жҽне бірлесе» форматы ауқымында дайындайды 

(Б.Асубаев).   

Зерттеу сабағын ҧйымдастыру кезінде оқушылар білім беру 

ҥдерісінің белсенді қатысушылары болуы ҥшін оларды сабақты 

жоспарлау ісіне қатыстыру керек. Ол ҥшін LS тобының мҥшелері 

таңдап алған шҽкірттермен сабаққа дейін сҧбаттасып, сабақтың 

қалай ҿтетіндігі туралы интервью алып, оны сҧхбат парақтарына 

жазып алуына болады. Ҽрине, мҧнда оқушыларға олардың пікірі 

сабаққа ҿзгерістер енгізу ҥшін қажет екендігі жҽне де олардың 

қҧпия болатындығы туралы айтылады. Сҧхбатты оқушының 
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рҧқсатымен видеоға тҥсіріп немесе диктофонға жазып алса да 

болады.  

Мҧндайда оқушылардың айтқандары, олардың ҧсыныстары мен 

сҧраныстары сабақты жоспарлағанда міндетті тҥрде ескерілуі тиіс. 

«Оқушы ҥнін» ескеру арқылы мҧғалімдер  сабақтың қалай ҿту 

керектігі, қандай сабақтың тиімді болатындығы, не жҽне қалай оқу 

керектігі туралы кҿп мағлҧмат алады.  

Ҿз тҽжірибеме тоқталып ҿтейін.  

Математика пҽнінен «Санды теңсіздіктердің қасиеттері» 

тақырыбында тізбектелген сабаққа жасаған жоспары бойынша 

зерттеу жҥргізу ҥшін мҧғалімдердің бірлесуімен 3 сабаққа Lesson 

Study-ді ҿткізу жоспарын қҧрдық. Нҽтижесінде Lesson Study ҿткізу 

ҥшін «Математика сабағында ережелерді, қасиеттерді 

тҧжырымдауды оқушыларға қалай меңгертуге болады?» зерттеу 

сҧрағы мен«Оқушылардың математика сабағында ережелерді, 

қасиеттерді тҧжырымдату жолдарын, ҽдістерін анықтау» зерттеу 

мақсаты алынып, «Lesson Study-дің оқушылар қажеттіліктерін 

арттырудағы ықпалы» тақырыбы таңдалып, келесідей кҥтілетін 

нҽтиже анықталды: 

Оқушылар тақырып бойынша топтық жҧмыс жасай алады; 

Ҿзінің алған білімін саралап, жинақтап, бағалай білуге 

дағдыланады; 

Қҧрдастарымен бірлескен жҧмыс балалардың білім алуына жҽне 

олардың танымдық дамуына ықпалын тигізеді; 

Оқушылар ҿзінің «Жақын арадағы даму аймағында» жҧмыс 

істеген кезде танымдық дамуы барынша тиімді болады; 

Оқушылардың не ҥйренгені зерделенеді, қадағаланады. 

Есептер шығаруда ережелерді, қасиеттерді қолданады; 

Ережелерді, қасиеттерді тҧжырымдайды. 

Сабақты зерттеу ҥдерісін ҿткізу жоспары қҧрылды, Lesson study 

сабақтарын ҿткізу туралы зерттеу тобының ережесімен 

таныстырылды.  

Lesson Study-ге қатысушылар оқушылар арасында сауалнама 

жҥргізіп, нҽтижесі бойынша ҥш А, В, С деңгейіндегі оқушыларды 

таңдап алдық, А деңгейіндегі оқушы «Ҥлгірімі ҿте жақсы», В 

деңгейіндегі «Ҥлгірімі жақсы», С деңгейінде «Ҥлгірімі орташа» 

оқушыны таңдап алып, талдау жҧмыстарын жҥргіздік. 

Ҽрқайсысына мектеп психологынан мінездеме беріліп, жан-жақты 

қарастырдық. Ата-аналардан рҧқсат қағазы алынды. Зерттеуге 

қатысушы мҧғалімдер оқушыларды бақылап отырды. 

Зерттеу сабақтары бірлесіп жоспарланып ҿткізілді. Жоспар қҧруда 

математика пҽнінің мҧғалімдері белсенділік танытып, қысқа 

мерзімді жоспар (ҚМЖ) қҧрдық. Сабақ соңынан оқушылармен 

сҧхбат жҥргізіліп, «Оқушы ҥні» тыңдалды. Олардың пікірлері 

ескеріле отырып, зерттеу жҥргізуші мҧғалімдер бірлесе талдау 

жасалып, келесі сабақ жоспары бірлесе жасалынып отырылды.  

6«А» сыныбында 18 оқушы бар. Оның 18 оқушысы да сабақтарға 

тҥгел қатысты.  

Бірінші сабақтың ҚМЖ жасауда оқушылармен топтық жҧмыс 

жҥргізуде диалогтық оқыту, оқытудағы жаңа ҽдіс тҽсілдер қолдану 

ескерілді. Сабақ барысында А деңгейліоқушы жаңа тақырыпты 

талдау барысында белсенділік танытты. Сыныптастырының 

пікірлерін тыңдап, оларды қолдап отырды. В деңгейлі оқушы 

кейбір сҧрақтарға жартылай жауап беріп отырды. Кҿшбасшы 

болды, тобын жҧмылдыра білді. С деңгейлі оқушы топтық 

жҧмыста ілесе алмай отырды. Белсенділігі тҿмен болды, кҿп 

ойланды. Топтық жҧмыс барысындадостарының кҿмегімен 

орындады.  

Бірінші сабақтағы сҽтті тҧстар: 

Оқушылар арасында ынтымақтастық арта тҥсті. 

Жеке тҧлғаның пікірін ескеруге жҽне ҽрбір ойдың қҧндылығын 

қҧрметтеуге ҥйренді. 

Оқушылар ҿздігінен ойланып жҧмыс жасады. 

«Жалғасын тап» ҽдісінде ережелерді ажырата білді.  

Топтық жҧмыста белсенділік танытты. 
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Электрондықты оқулықты қолдану тиімді болды. 

Бірінші сабақтағы сҽтсіз тҧстар: 

Уақыт жетіспеді. 

Жаңа сабақ болғанына қарамастан кҿп жоспарланып қойғандығы. 

Оқушылар ойларын ашық жеткізе алмады.  

Сабақтарды талқылау барысында  

Оқушылардың ҽрқайсысы  қандай  жетістікке жетті? 

Ендіріліп  жатқан  ҽдістеме  қалай  кҿмектесті немесе  кедергі 

жасады? 

Ҽр оқушының нҽтижесін жақсарту ҥшін келесі жолы топтық 

жҧмыстың қандай аспекті тҥзетілуі керек? 

Келесіде бізне  істеуге  тырысуымыз керек? деген сҧрақтар 

қамтылды.  

Екінші сабақты жоспарлау кезде пҽн мҧғалімдеріне тҿмендегідей 

ҧсыныстар жасалды: 

Ҿз бетімен жҧмыс белгілі бір мақсатқа бағытталған, оқушы 

орындай алатындай етіп таңдауы қажет; 

Тапсырмалар жеңілден кҥрделіге қарай бағытталуы қажет; 

Топтық тапсырмаларды дайындау барысында оқушылардың жеке 

ерекшеліктері ескерілуі керек. 

Осындай іс-ҽрекет зерттеу сабақтарынан кейін қайталанып 

отырды. 

Екінші зерттеу сабағы (06.02.19) алғашқы сабақтың 

қорытындысындағы ҧсыныс ескеріле отырып қҧрылды жҽне 

ҿткізілді. 

Екінші сабақтағы сҽтті тҧстар: 

Бірлік пен ынтымақтастықты сақтауды, бірлесе еңбектенуге 

ҥйренді. 

Ҿз ҧлтына, халқына қҧрметпен қарау жҽне мақтаныш сезімі 

қалыптасты. 

Пазл  арқылы ережелерді қҧрастырды, суреттер бойынша ойларын 

жеткізе алды. 

Берілген тапсырмаларды орындауда дҽлелдеуге тырысты. 

Ережелер мен қасиеттерді қолдана білді. 

Екінші сабақтағы сҽтсіз тҧстар: 

«The Hat» бағдарламасы бойынша топтарға бірігуде уақыттың 

кетіп қалуы. 

«Конверт-есеп» ҽдісінде деңгейлік есептерді топ басшылары 

дҧрыс бҿліп бермеуі. 

Есептеулерде ҿздерінде сенімсіздік туындауы (себебін сабақты 

видеоға тҥсіруімен тҥсіндірді) 

Ҽлі де ережелерді, қасиеттерді тҧжырымдап айтуда 

қиналатындығы. 

Сабақта оқушылар жҧптық, топтық жҧмыс жасады. Сабақ 

барысында А деңгейлі оқушы топтық жҧмыс кезінде топтық 

жҧмысты қорғау жауапкершілігін алды. Топтағы тапсырманы 

бҧрын орындап, жеке тапсырмалар орындады. Жаңа сабақта 

белсенділік  танытты. В деңгейлі оқушы жетекші сҧрақтарға тез 

жауап беріп отырды. Жҧппен жҧмыс тапсырмасында барлық 

сҧрақтарға дҧрыс жауап берді. Ҿзіне сенімді бола бастады. С 

деңгейлі оқушы ҥй тапсырмасын орындап келген. Бірақ сҧрақтарға 

тек қҧрдастарының кҿмегі арқылы жауап берді. Жҧптық жҧмыста 

белсенділік танытты. Сабаққа ынтасы жақсарған. Сабақтан соң 

оқушылармен сҧрақ-жауап тҥрінде ҽңгіме жҥргізілді. «Оқушы ҥні» 

тыңдалды. Оқушылар сабақта не ҧнағанын, не қызықты жҽне қиын 

болғанын айтты. 

Ҥшінші сабақ жоспарын қҧру кезінде оқушылармен ҽр тҥрлі 

ҽдістерді қолдану, топтық жҧмыста ҽртҥрлі тапсырмалар беру, 

жҧптық, жеке жҧмыс тҥрлерін де тҥрлендіру сияқты пікірлер 

айтылды.  

Алдыңғы сабақтан соңғы ҧсыныс, оқушымен сҧхбат ескеріле 

отырып, мҧғалімдердің бірлесуімен ҥшінші зерттеу сабағының 

жоспары қҧрылып ҿткізілді.  

Ҥшінші сабақтың (07.02.19) барысында А деңгейлі оқушы кҥрделі 

тапсырмаларды орындап, белсенділік танытты. В деңгейлі оқушы 
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топтық жҧмыс барысында, жеке жҧмыс орындауда тапқырлық 

танытты. С деңгейлі оқушы алдыңғы сабақтарда баяу, белсенділігі 

тҿмен болған еді. Ал бҧл сабақта белсенділік таныта бастады, 

жеке, жҧптық жҧмыстарда ҿзін кҿрсете білді, басқа топқа ойын 

тҥсіндірді, сенімді бола бастады.  

Ҥшінші сабақтағы сҽтті тҧстары: 

Ҥй жҧмысы бойынша кестенің дҧрыс толтырылуы. 

«Домино ойыны» жҧптық жҧмыстың орындалуы мен тҥсіндірілуі. 

Ауызша есептерді шығаруда белсенділіктіі, шапшаңдықтың 

байқалуы. 

Ережелерді, қасиеттерді дҽлелді тҧжырымдауы. 

Есептер шығару барысында тҥсіндерме жҥргізуі. 

Сергіту сҽтінің ҿмірмен байланысты болуының оқушылардың 

ҿызығушылығын арттыруы. 

Деңгейлік тапсырманың орындалуын графапроектор арқылы 

тексерілуі. 

Оқушыларда сенімділіктің пайда болуы. 

Ҥшінші сабақтағы сҽтсіз тҧстары: 

Ҿзін-ҿзі бағалаудың ҽділ болмауы, артық бағалануы. 

Ҥш зерттеу сабағы аяқталған соң мҧғалімдердің бірлесуімен 

Lesson Study қорытындыланды. Нҽтижесінде жалпы сыныптағы 

ҽртҥрлі деңгейдегі оқушылар бойынша ҿзгерістерді анықтап, 

тҿмендегідей қорытынды жасалды: 

С деңгейлі оқушы: 

Ҿзіне деген сенімділігі арта бастады; 

Сабаққа қызығушылығы артты; 

Деңгейлік тапсырмада  жетістікке  жетті.  

В деңгейлі оқушы: 

Алған білімдерін қолданып, кҿшбасшылық танытты. 

Ойы  шыңдалып, белгілі бір жетістікке жетті.  

Ортақ қорытынды шығара алды.  

А деңгейлі оқушы: 

Проблемалық сҧрақтарды анықтап, жауап табуда ізденді.  

Оқушыларды ҧйымдастыра, жҧмылдыра білді.Кҿшбасшылық 

қабілеті ҧшталды. 

Сабақ соңында матрица жасалынып, жҧмыс қорғалды. 

Оқушының ҽрқайсысы қандай нҽтижеге қол жеткізді? 

Оқушылардың бірлескен жҧмысқа қызығушылықтары артты; 

Оқушы топта орындалып жатқан жҧмыстың маңызды екенін, сол 

жҧмысқа ҿз ҥлесін қосып жатқанын сезінді; 

Бақылаудың нҽтижесінде кҿшбасшы оқушылар анықталды; 

Оқушылар ҿздерінің «Жақын арадағы даму аймағында» жҧмыс 

істеген кезде танымдық даму барынша тиімді болды. 

Жалпы Lesson Study-дің мҧғалімдер ҥшін тиімділігі: 

Сабақты зерттейтін шағын қауымдастық қҧрылды; 

Мҧғалімдердің сабақтарды бірлесіп жоспарлауы, талдауы, 

бақылауы жҥзеге асты, іскерлік, ынтымақтасқан орта пайда болды; 

Оқушы ҥнін тыңдай арқылы оқушы қажеттіліктеріне сай жҧмыс 

жҥзеге асты; 

Мҧғалімде бақылаушылық, зерттеушілік дағдылары қалыптасады.  

Мҧғалім кҽсіби тҧрғыдан шындалады. 

«Мҧғалімдер, ҿз кезегінде, ҿзінің сабақ беруіне емес, 

оқушылардың оқу ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс. Осы 

мақсатта мҧғалім оқыту ортасын қҧру керек, соның арқасында 

оқушылар ақпаратты енжар қабылдамай, оқу ҥдерісіне белсенді 

қатысатын болады» деген Выготскийдің сҿзінің ақиқаттығына 

кҿзіміз жетті. 

Портфолиоға қойылатын талаптар алдын-ала елдің назарына 

ҧсынылып, талданып-талқыланып, педагогикалық кеңесте 

бекітілсе дҧрыс болар еді. Мҧнда мынандай дҽлелдемелердің 

болғаны орынды:  

Сабақ жоспарлары (ҽсіресе ҽр сабақтың алғашқы жоспары мен 

оның ҿзгертілген, жақсартылған нҧсқаларының болғаны дҧрыс: 

бҧл оларды салыстыру мҥмкіндігін береді); 

бақылау мен интервью парақтары, сабақты талқылаудың 

хаттамасы (егер жҥргізілсе); 
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Оқушылардың сабақтағы жазбаша жҧмыс ҥлгілері, фотосуреттер, 

видеожазбалар (егер жҥргізілсе); 

Теориялық материалдар мен ресурстар; 

Оқушылардың сабаққа берген кері байланысы мен сабақ туралы 

рефлексиясы, қатысушылардың жазбаша пікірлері, т.б. 

Осы ҿтілген зерттеу сабағым 23.02.2019 кҥні ҿтілген 

―Тҽжірибедегі LESSON STUDY: сабақты зерттеуден мектеп 

мҽдениетіне‖ атты облыстық АНТИКОНФЕРЕНЦИЯ да 

кҿрсетіліп, ортаға талдауға ҧсынылды. 

 

Қолданылған әдебиет тізімі: 
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Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҦ Педагогикалық 

шеберлік орталығы, 2015.–52 б. 
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Дизайн ӛнеріндегі бейнелеу  ӛнері пәнінің орны 

 

Жумалиева Лейла Табылдиевна 

Жамбыл облысы 

Меркі ауданы 

№4 Тілеміс батыр жалпы білім беретін мектебі 

 

 

Аннотация 

 

 

        Бҧл мақала бейнелеу ҿнерін заманауи оқыту мҽселелеріне, 

бейнелеу ҿнері сабақтарында дизайн негіздерін енгізу 

мҥмкіндіктеріне  арналған.  Сонымен бірге бейнелеу ҿнері  пҽнін - 

кҿркемдік талғам қалыптастырудың ҿзекті қҧралы ретінде 

қарастырған. 

 Қазақстан Республикасы Білім жҽне ғылым министірлігінің 

қазіргі даму бағыты жалпы білім беретін мектептерде жас 

жеткіншектерді нарықтық заманталаптары мен мҽдениеттің даму 

деңгейіне сай дайындауды қажет етеді.  

         Нарықтық заманға енген Қазақстанның қарқындап дамуы да 

шығармашылықпен жобалау жҽне жоспарлай білу, жаңа 

технологияны игеру жҽне жылдам қабылдауды талап етіп отыр. 

         Бҥгінгі таңда кҿркемдік дизайн қазіргі ҿркениеттің 

эстетикалық символы болып табылады. 

         Дизайн саласы – ғылыми-техника, компьютерлік салалар 

дамыған ХХІ ғасырда жаңаша тыныс алып, ілгері қадам басты. 

«Дизайн» термині ағыл-шын тілінен енген сҿз. Ол жобалау, сызу, 

ойластыру деген ҧғымды білдіреді. 

Дизайн саласының қыр-сыры барша жҧртшылыққа тҥсінікті бола 

бермеуі де мҥмкін. Бҧл негізінен адамның қиялымен, кҿркем 

ойлау жҥйесімен байланысты сала болғандықтан оны 

шығармашылық бағытқа жатқызамыз.  

        Дизайн – бҧл шығармашылық іс.  Айналамызды қоршаған 

заттар мен қолданыстағы бҧйымдардың қҧрылымдық сапасын 

анықтап, олардың қасиеті мен сырт келбетінің ҽсемділігін 

айқындап, ҽрі функционалдылығын, сонымен қатар арадағы 

заттармен ҥйлесімділігін орнатып жҽне осының бҽрін адамның 

эстетикалық қажеттіліктерін қанағаттандырумен қоса біздің 

стилдік кҿркем талғамдарымызды ашу ҥшін арналған сала. Дизайн 

– ептілік, сезгіштік, ҽсерлік, ҿнертапқыштық, талғампаздық, 

жаңашылдық, қҧрамдастыру сияқты жан-жақты функцияларды 

қамтып, оларды жетілдіруді қажет ететін сала. Бҧл сала тек қана 
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ішкі табиғи талғамды ғана бағдарламай, аса бір ҧқыптылықты, 

ерекшелікті, ҥйлесімділік пен жарасымдылықты, шеберлікті, талап 

етіп, ҽрі, дизайн қамтитын салалардың ҿз ерекшеліктерін ескере 

отырып, оның ары қарай қолданыстағы тиімділігін алдын ала 

байқап отыруға жетелейді. Дизайнның біздің қоғамда дамуы, ҽр 

адамның ішкі дҥниесінің сҧлулығын ашып, халық арасында 

жақсыға деген талпынысты оятуға ҽкеледі. Адам рухани жағынан 

бір саты жоғарылай тҥседі. Қарапайым заттардың ҿзі 

жарасымдылығын тауып дами тҥседі. Бҧл адамға ҿмірге жаңа 

кҿзқараспен қарауға кҿмектеседі. 

         Мектеп бағдарламасындағы бейнелеу,  кҿркем еңбек 

пҽндерін қарапайым тҥрде оқытып қоймай, адам бойына тҽн 

талғампаздықты, ҿнертапқыштықты дҽріптейтін дизайнның 

негіздерін де байланыстыра оқыту қажет деймін, бҧл баланың 

жастайынан жай ғана ҿнерден хабардар етіп қана қоймай, 

шығармашылық талғамын ашып, оны кҿркемҿнер, қолҿнерді жаңа 

сатыдан танып білуіне, рухани байлығының дамуына ҥлкен ҥлес 

қосушы еді жҽне те адамды ҿнерге баулу, оны жан-жақты болуына 

кҿмектеседі, ҽрі ізденіске, ғылымға деген мҥкіншіліктерін оятады. 

Ҿнерді білу ҽрқашан артық етпейді емес пе. Біз ҽрдайм бір орында 

тоқтап қалмай, Елбасымыз Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы ашып берген 

мҥмкіншіліктерді қолдана отырып, басқа мҽдениеттерден ҥлгі 

алып, ҿз ҿнерімізді тың жолға қоюымыз қажет. 

       Қазіргі уақытта  мектеп қабырғасында  балаларды кҿркемдік 

тҽрбиелеудің жаңа бағыты – балалар дизайнына белсенді кҿңіл 

бҿлінуде. Қарындаштар мен бояулармен сурет салу, тҥрлі-тҥсті 

аппликация, тҥрлі материалдардан модельдеу жҽне қҧрастыру 

баланы бейнелеу іс-ҽрекетіне таныстырудың қол жетімді 

қҧралдары болып табылады. Ҽрине, барлық балалар суретші бола 

бермейді, бірақ ҽркім ҿзінің кҿркемдік тҽжірибесін Сҧлулық пен 

тҽртіп заңдарына сҽйкес ҿз ҿмірін жақсартуда қолдана алады. Бҧл 

дизайн қызметінің негізгі міндеті мен мазмҧны 

         Бала кезде ҿз ойыншықтарымен ойнау барысында: 

қуыршақтарын сҽнді киіндіру, конструкторлармен ҥй салу, 

ойыншық машиналарды ретімен: тҥсіне, кҿлеміне қарай 

орналастырып ойнау, дайын кескіндерді  ҧқыпты, ҥйлестіріп бояу 

арқылы  балалар кейде бейсаналық тҥрде дизайнер қызметін 

атқарады . Балаларға таныс дизайн жҽне безендіру іс-ҽрекеті 

балаларды дамытудың жҽне дизайн негіздерімен танысудың 

алғышарты болып табылады. 

         Бҧл іс – ҽрекетті білім беру процесіне  енгізу ( мектепте білім 

алу кезеңдерінде ) -  қазіргі ҽлемдегі адамдардың мҽдени 

қажеттіліктерінің ҿсуіне, балалардың мҥмкіндіктеріне, сондай-ақ 

баланың физикалық жҽне рухани дамуының мазмҧнын 

функционалды тҥрде модельдейтін материалдық объектілер 

жҥйесі ретінде балалар іс-ҽрекетінің пҽндік ортасын дамытуға 

ықпал етеді. 

         «Сурет салуды таудың бҧлағынан, қойдың қҧлағынан, 

анамның киізінен, ешкінің мҥйізінен ҥйрендім», – деген екен 

Қазақстанның халық суретшісі, қазақтың ҽйгілі кескіндемешісі, 

график-суретші, қазақ бейнелеу ҿнерінің негізін салушылардың 

бірі Ҽбілхан Қастеев. Осы орайда бейнелеу ҿнерімен айналысу – 

жас жеткіншектердің рухани дамуына ҿте қажетті факторлардың 

бірі жҽне бірегейі деп білуіміз керек. Себебі, бҧл ҿнер бағыты 

оқушылардың эстетикалық қызығушылығын дамытуға 

кҿмектесетіні анық. Шығармашылықпен ойлау, қиялдау, 

кҿркемҿнер қабілетін, қоршаған ортаны сезіну, эстетикалық қарым 

қатынасын жетілдіреді. Бейнелеу ҿнері жас ҧрпақтың дамуына ҿте 

зор мҥмкіндік туғызады. Бҧл орайда айтар болсақ, сурет салудың 

орны ерекше. Сурет салу бейнелердің, заттардың формасын 

талдауға жҽне оны ҧқыпты бақылауға ҥйретеді, дҥниетанымның 

ҿсуіне жҽрдемдеседі. Бейнелеу ҿнері адамның кҿру жадысын, 

кеңістікті ойлауын дамытып, образды елестету қабілетін 

арттыруда зор ҥлесі бар. Ҿйткені ол нақты есептеуге, табиғат 

ҽсемдігін тануға ҥйретеді, ойлау мен сезу икемділігін арттырады.  
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       Бейнелеу ҿнері жалпы білім беретін мектепте оқушыға тек 

эстетикалық тҽрбие беріп қана қоймай, сонымен қатар, 

дҥниетанымын, кеңістік қиялын, ой-ҿрісін тағы басқа кҿптеген 

жақсы қабілеттерін дамытуды кҿздейді. Сондықтан да педагогика 

ғылымдарының негізін салушылар И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, 

Дж.Локк, Я.А.Коменскийлердің ҿз еңбектерінде, баспаларда 

бейнелеу ҿнерінің баланы жан-жақты дамытуда, тҽрбиелеуде, 

білім беруде ҥлкен рҿлі бар екендігін ғылыми дҽлелдеп жазып, 

жалпы білім беретін мектептерге пҽн ретінде енуіне себепші 

болды. 

         Бейнелеу ҿнері сабақтары ҿздерінің оқу – тҽрбие жҧмыстары 

бойынша да, тҥрлеріне байланысты да ҽр тҥрлі болып келеді. 

Мектеп бағдарламасында оқу сабақтарының тҿрт тҥрі 

қарастырылады. Олар: нҧсқаға қарап сурет салу, сҽндік сурет салу, 

тақырыптық сурет салу, ҿнер туралы ҽңгіме. Нҧсқадан қарап сурет 

салу, сурет жҽне кескіндеме жҧмыстарымен айналысуды кҿздейді, 

сҽндік сурет салу – ою – ҿрнектерді кҿркем конструкциялау, ою – 

ҿрнек элементтерін қҧрастыру жҽне т.б. жҧмыстарын қарастырады 

. Ҿнер туралы ҽңгімеде оқушылар кескіндеме, графика, мҥсін, 

сҽулет ескерткіштерімен жҽне сҽндік қолданбалы ҿнер 

шығармаларымен танысады. Бҧл аталған ҽрбір сабақ жеке 

тҧлғаның эстетикалық тҽрбиесіне, шығармашылық қабілеттерінің 

дамуына, дҥниетанымына, жан – жақты дамуына ықпал етеді .  

        Бейнелеу ҿнері сабағы бір жағынан, белсенділік, ҿзбетімен, 

қиял, оймен жҧмыс істеу сияқты шығармашылық іс – ҽрекетті 

талап етсе, екінші жағынан эстетикалық бағыт бейнелеу ҿнері 

сабағына тҽн қасиет . 

       Бейнелеу ҿнері сабағы арқылы баланың елестету, ой-қиялын 

дамытумен тығыз байланысты. Ал бҧл жердегі сезім де, 

қызығушылықта, тҧжырым да, адамның дҥниетанымы да іс -

ҽрекетінен мотиві ретінде кҿрінеді. Бейнелеу ҿнерін оқыту 

барысында балалардың ҿз бетінше жҽне белсенділігі жақсы дамуы 

ҥшін бірнеше талаптарды ескеру керек. Мҧндай талаптардың бірі 

–сурет салуды шебер тҥсіндіру, суреттің салыну кезеңдерін айқын 

кҿрсету. Оқушылар салынатын нҧсқауға ҿз бетінше талдау 

жасап,оның ерекшеліктерін анықтайды. 

         Ҽсіресе, бейнелеу ҿнері сабағында балалар сҽндік 

композиция мен тақырыптық суреттерді ҿз бетінше шешкен 

маңызды. Балалардың зейінін сурет салудың мҧндай тҥріне тарту, 

олардың шығармашылық ойын белсендіруге алдын ала жасалатын 

жҧмыстарға жҧмылдыру пҽрменді ықпал жасайды. Мысалы, 

нобайлар, бақылау, эскиздер т. б. 

          Балаларға еркін ,елестету тақырыпта сурет салуға тапсырма 

кҿбірек беру керек. Бҧл тапсырма оқушыларда шығармашылықты, 

қайсарлықты, тҧрақтылықты дамытуға жағдай жасайды. 

Балалардың алға қойған мақсатқа қол жеткізе білу. Соған жету 

ҥшін кездескен қиындықтарды жеңе білу сияқты қасиеттерге 

тҽрбиелейді. Бҧл жерде ҿзбеттілік, шыдамдылық жҽне қайсарлық 

ҽрқашан бірге жҥреді. 

        Бейнелеу ҿнерінің ҿзіне тҽн ерекшелігі ҥнемі шыдамдылық 

пен сурет салу процесі кезіндегі белсенділікті талап етеді. Баланың 

танымдық – шығармашылық белсенділігі оның бақылауына 

негізделген. Сонымен қатар бақылау тҧлғаның қоршаған ҽлемді 

тануына белсенді формасы екендігі белгілі. 

       Мектепте оқытуды ҧйымдастырудың негізгі тҥрі сабақ 

болатын болса, оны ҧйымдастыру ҽрқашан жаңа заманның 

ҿскелең талаптарына сай ҥнемі ізденіске негізделуі қажет. 

       Осы айтылғандардың барлығы – оқушыларды дизайн ҿнеріне 

апаратын баспалдақтары жҽне дизайн ҿнерінің алғышарттары 

болып табылады. 

 

Сондықтан да мектепте жҥргізілетін бейнелеу ҿнері пҽнінің    

балалардың   шығармашылығын, ҿмір қҧбылысын кҿркемдік 

тҧрғысынан қабылдауын дамытуда маңызы зор. Бала ҽрқашанда 

табиғаттағы, заттық дҥниедегі,ҿнердегі  ҽсемдікке,адамдардың  

мейірбан сезіміне  ҥн  қосады.  . 
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Бейнелеу ҿнері - кҿркемдік талғам қалыптастырудың ҿзекті 

қҧралы ретінде баланы ҿз халқының эстетикалық мҧраларын 

игеруіне, халық ҿнерінің айшықты  туындыларынан лҽззат алуға, 

рухани дамуына жҽне халық талантын қастерлеуге, сҥйе білуге 

баулиды. 

Қазіргі уақытта оқу жоспарының стандарттарына сҽйкес 

сараланған ҿнер сабақтарының жҥйесі баланың шығармашылық 

ҿзін-ҿзі кҿрсетуге деген қажеттілігін қалыптастыруға жҽне 

кейіннен саналы тҥрде реттелетін ҿзін-ҿзі анықтауға ҽрдайым 

толық ықпал ете бермейді. Сондықтан баланың ҿзі туралы жҽне 

ҿнер туралы идеяларының жалпылау деңгейін арттыру, ҿсіп келе 

жатқан адамның жеке басының осы маңызды сипаттамалық 

қасиеттерінің ҿзара байланысы ҥшін оңтайлы жағдай жасау 

маңызды. 

Ал дизайн ҿнерінің негізгі мақсаты -балаларда ерекше ойлау 

стилін қалыптастыру болып табылады, ол ҥшін қоршаған ортаны 

тҥрлендіруге бағытталған шығармашылық процесс ретінде 

дизайнерлік жобалауды тҥсіну, гармоникалық заттың негізгі 

критерийлерін, стиль сезімін, заттар ҽлеміне эстетикалық 

қатынасты  тҥсіну жҽне оны сақтау, беру, ҿзгертумен бірге  

ғылымда, ҿндірісте, архитектурада жҽне қоғамның басқа 

салаларында қолдану қажеттілігін тудырады.  

Осылайша, балалар ҿздеріне қол жетімді мҽселелерді мақсатты 

тҥрде зерттеуді ҥйренеді,  қиял мен ойлауды, іс-ҽрекеттерін 

ҧйымдастыру жҽне жоспарлау, олардың нҽтижелерін іске асыру, 

ҧсыну жҽне қорғау қабілеттерін дамытады. Сонымен қатар, 

баланың жан-жақты дамуы ҥшін дизайнның шығармашылық 

ҽлеуетін пайдалану - дизайнның негізгі идеясы-оқушылардың 

ерекше ойлау стилін (дизайнерлік ойлау) қалыптастырады. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ 

БЕРУДІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 
Озыкбаева Гульжан Жусипжановна 

Тҥркістан облысы, Отырар ауданы, 

А. Дәрібаев атындағы жалпы орта мектеп 

Бастауыш сынып мҧғалімі 

Педагог сарапшы 

 

 

В данной статье говорится об эффективности обновленного 

содержания образования в начальных классах. 

This article deals with the effectiveness of the updated content of 

education in primary school. 

 

Елбасы Н. Ҽ. Назарбаев: «Орта білім жҥйесінде жалпы білім 

беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту 
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деңгейіне жеткізу керек. Мектеп тҥлектері қазақ, орыс жҽне 

ағылшын тілдерін білуге тиіс, оларды оқыту нҽтижесі сындарлы 

ойлау, ҿзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру 

қажет» екендігін айтты. Осы орайда Министрлік 

«100 нақты қадам» Ҧлт жоспарының қадамдарын жҽне Білім мен 

ғылымды дамытудың 2016- 2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру мақсатындағы жаңартылған білім 

мазмҧнына кезең-кезеңмен кҿшу жҧмыстарын бастады. Жаңа оқу 

жылынан бастап еліміздің барлық мектептеріне Назарбаев 

Зияткерлік мектептерінің тҽжірибесі бойынша жаңартылған білім 

мазмҧны бірінші сыныптан бастап енгізілді.Осы ретте ол 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға 

бағытталған жаңартылған мазмҧн 30 мектепте  сынақтан табысты 

ҿткенін мҽлім етті. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім 

мазмҧнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жҥйесін 

енгізу жҽне оқытудың ҽдіс-тҽсілдері мен ҽртҥрлі қҧралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.Негізінен 

жаңартылған білім жҥйесі қҧзыреттілікке жҽне сапаға бағытталған 

бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы 

тҧлғасының ҥйлесімді қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып, 

сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тҽжірибе 

жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым- қатынасқа тҥсу, 

жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу, функционалды 

сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді жҽне оны тиімді 

жҥзеге асыру ҥшін қажетті тиімді оқыту ҽдіс- тҽсілдерді 

(бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жҥйесі, бағалаудың тиімді 

стратегиялары) қолдану болып табылады. 

Жаңартылған білім беру мазмҧнының басты ерекшелігі: 

Оқу дағдылары (оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым); 

Ойлау дағдылары (білу, тҥсіну, қолдану, талдау, салыстыру, 

бағалау); 3.Шығармашылық ойлау дағдысы 

Логикалық ойлау дағдысы 

Сыни ойлау дағдысы 

Алгоритмдік ойлау дағдысы 7.Критикалық ойлау дағдысы 

8.Проблемалық ойлау дағдысы 9.Технологиялық ойлау дағдысы 

10.Тілдік қҧзіреттілік дағдысы 

11.Оқушылардыңкоммуникативтікдағдыларындамыту; 

Бағдарлама аясында мҧғалім ҥшін мыналар маңызды болмақ: 

Мҧғалім шебер сҧрақ коюшы болуы қажет, себебі? 

Ықтимал себептері 

-Оқудағы олқылықтарды анықтау ҥшін; 

-Оқушылардың ойларын бағыттау ҥшін; 

-Бағалау ҥшін; 

-Келесі сҧрақтарға тҥрткі болу ҥшін; 

-Тақырыпты қайта қарау ҥшін; 

-Қызығушылықты немесе білуге қҧмарлықты ояту ҥшін; 

-Кҥрделендіру ҥшін; 

-Сҧрақ-жауап пен сын тҧрғысынан ойлауды модельдеу ҥшін; 

-Тҥсінуге кҿмектесу ҥшін; 

-Бағамдау ҥшін. 

Тиімді сҧрақтар қандай болады? 

Ашық сҧрақтар оқу ҥдерісін бҽрінен тиімді жақсартады. Олар 

сҿйлеу мен ойлауды жетілдіреді. Жабық сҧрақтар"иҽ‖/"жоқ‖деп 

қана жауап беруді қажет етеді. Олар пайдалы болуы мҥмкін, бірақ 

сҿйлеу мен ойлауды жетілдірмейді. 

Балалардың ойлауын дамыту туралы М.Жҧмабаевтың сҿзімен 

алсақ: «Ойлау жанның ҿте бір қиын, терең ісі. Жас балаға ойлау 

тым ауыр, сондықтан басқыштап іс істеу керек. Оқулықтағы 

берілген тапсырмалар, суреттер баланың жанына дҧрыс ҽсер 

ететіндей, оқушының оқуға, білімге деген ынта – ықыласы, 

қҧштарлығы болуы керек». Оқу материалын балалардың ойлау 

қабілеті жетерліктей жас ерекшеліктерін ескере ҧйымдастырса 

ғана, оның ойлау қабілетінің дамуына мҥмкіндік туады. 

Сондықтан да мҧғалім балаларды ҥнемі ойланып оқуға бағыттауы 

тиіс, бҧған оқу ҥрдісін жҥйелі ҧйымдастыру, сабақта бала 
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логикасын дҧрыс дамыта алатын мҥмкіндіктерді мол пайдалану 

арқылы жетуге болады. 

Бастауыш мектеп – оқушыны тҧлға етіп қалыптастырудың 

алғашқы баспалдағы деген дҧрыс тҧжырым. Кіші мектеп 

жасындағы оқушылардың негізгі ерекшелігі - білімді 

қызығушылықпен алуы. Ол ҥшін оқу ҥрдісін бала талпынатындай 

жҽне қызығатындай ҧйымдастыру қажет. Алдына қойған мақсатқа 

жету ҥшін мҧғалім кез келген технологияны таңдауға ерікті. Білім 

беруде тиімді нҽтижеге жету ҥшін оқыту ҽдістері мен қҧралдарын 

іріктеу, оқу ҥрдісін қҧру – мҧғалім қҧзырындағы іс. 

Бастауыш білім берудегі бекітілген негізгі талаптар мен 

қағидаларға, баланың психологиялық ерекшеліктерін ескере 

жҧмыс жасаса, онда мҧғалім ҥшін оқыту жетістіктерінде 

алынбайтын қамал жоқ деп есептеймін. 

Ҿзіме ҧстаным ететін негізгі қағидаларым: 

Ҽрбір сабақта білім беру, даму жҽне тҽрбиелеу мақсаттарының 

бірлігі сақталуы керек. Ҽрбір сабақ оқыту процесінің 

басты заңдылықтарын жҥзеге асыруға   ықпал   етуі   қажет.   

Сабақта   белгілі   бір    білімді    баяндай    отырып,  оқушылардың 

пайымдауын дамыту, олардың ойлау қабілетінің дамуына ықпал 

ету жҽне оларды қоршаған дҥниеге лайықты қатынасын 

қалыптастыру, оларға осы қатынастар негізінде мінез- қҧлық 

дағдысын сіңіру қажет. Тҧлғалық қасиет қалыптасуы ҥшін алған 

білімнің оқушылардың мінез-қҧлқын айқындауына, оларда 

қажетті тҧлғалық қасиеттің қалыптастыруына ҧмтылу керек 

(жҧмыс орнындағы мҽдениеттілік, тапсырманы орындау сапасын 

жауапкершілікпен қарау, оларды   орындаудағы 

 қиындықтарды жеңу). 

Ҽрбір сабақ дидактиканың барлық принциптеріне жҽне бҽрінен 

бҧрын оқыту мен ҿмірдің ғылымилығы мен байланысына жауап 

беруі керек. Кез-келген оқу пҽні бойынша кез келген сабақ - ол 

процестін бір бҿлігі, сондықтан да оқып-ҥйретуді ғылыми танымда 

нақтылықтың критерийі рҿлін атқаратын ҿмірмен, практикамен 

байланыстыра білуге, ал оқу процесінде - оқуға ынталықты, оған 

оң кҿзқарасты, айналадағы ортаның қҧбылыстарын тҥсіндіру ҥшін 

теориялық білімдерін практикада қолдан білу дағысын 

қалыптастыруға тиіс. 

Ҽрбір сабақ, ең алдымен, сабақтың тақырыбымен жиі 

ауыстырылатын айқын дидактикалық мақсатпен сипаттауы керек. 

Ҽрбір тақырып бойынша бірнеше сабақ ҿткізілуі мҥмкін жҽне 

олардың ҽр қайсысының ҿзінің нақты дидактикалық мақсаты 

болуы тиіс: оқушыларды ойлау операцияларымен қаруландыру 

(классификаиялау, кҿшіру, жалпылау, т.б.), білімін практикада 

қолдануға дағдыландыру, оқуды тақырып бойынша жекелеген 

фактілермен таныстыру, теориялық қорытындыларды ҿз бетінше 

тҧжырымдау дағдысын қалыптастыру жҽне т.б. 

Сабақтың барлық кезеңдерінде оқушылардың танымдық қызметін 

жандандыру мақсатында оқытудың ҽр алуан ҽдістері мен 

тҽсілдерін пайдалану. Оқушыларға кез-келген бірыңғай ҧзақ 

ықпал ету (мысалы: ҧзақ ауызша тҥсіндіру) олардың ынтасының 

ыдырауына, енжарлыққа алып келуі мҥмкін. Олар сабақта 

алаңдайды, мҧғалімнің ақпаратын қабылдамайды. Сондықтан да 

ҽрбір сабақта оның ҽрбір кезеңдерінде оқушылар қызметінің 

тҥрлерін орынды ҿзгертуге ҧмтылу керек. Ол ҥшін ҽлсін-ҽлсін ҽр 

тҥрлі сезім органдарына ҽсер ететін, тиімдірек 

танымдық қызметке жағдай туғызатын, оқытудың ҽр алуан 

ҽдістері мен тҽсілдерін пайдалану қажет. 

Сабаққа дайындалғанда, қашан, сабақтың қай бҿлімінде қандай 

ҽдіс, тҽсіл немесе қҧрал пайдаланылатынын жеткілікті ойластыру 

қажет. Дегенмен, сабақта қызмет тҥрлерін ауыстыруда 

оқушылардың жас ерекшеліктері, сыныптың ерекшеліктері 

ескерілуі тиіс. Балалардың барлығы барлық уақытта қызметтің бір 

тҥрінен екіншісіне ауыса алмайды. 

Мен оқушылар сергек болуы ҥшін сабақ эмоционалды болуы 

керек, бҧл олардың белсенділігін арттыру тҽсілдернің бірі деп 

санаймын. Сабақта ҽр тҥрлі проблемалық ситуацияларды 
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пайдалану да эмоционалдылыққа жағдай жасайды, оқушылардың 

танымдық кызметін жеделдетеді. Ҽр сабақта оқушылардың білімін 

ҥздіксіз есепке алуды жҥргіземін. Оқыту процесі кез-келген 

сабақта тҧрақты кері байланыс болған жағдайда тиімді 

болатынына тҽжірибеде кҿзімді жеткіздім. Сабақтың ҽрбір 

кезеңінде оқушының оқу материалын игеру деңгейін біліп 

отырамын, ҿйткені ол осы деңгейдің ҥнемі ҿсіп отыруына жағдай 

туғызады. Сондықтан да оқушылардың білімін бақылаудың ҽр 

алуан тҥрлерін пайдалану керек. Осы мақсатта ҽр тҥрлі 

компьютерлік бағдарламалар, жазбаша тапсырмалар, 

сауалнамалар, перфокарталар пайдаланылуы мҥмкін, олар білімді 

тексерудің нҽтижесін бірден алуға мҥмкіндік береді. Бҧл жерде ең 

бастысы - ҽрбір мҧғалімде оқушының сабақтағы танымдық 

кызметінің нҽтижесін бағалау ҥшін байқағыштық қасиеті жақсы 

дамуы керек. 

Жаңа материалды баяндағанда мҥмкіндігінше оны алдыңғы ҿткен 

тақырыппен байланыстырамын. Ҽрбір сабақ техникалық оңтайлы 

жҽне дидактикалық қамтамасыз етілгеніне зор кҿңіл бҿлемін. 

Кез-келген пҽн бойынша ҽрбір сабақтың ҿткен жҽне алдағымен 

байланысы. Кез-келген сабақ басқалардан оқшауланып 

қарастырылмауы керек, ол сабақтың жалпы жҥйесіндегі белгілі бір 

буын болуы керек. Мҧғалім белгілі бір пҽн бойынша сабаққа 

дайындалғанда ҿтксн сабақты жақсы елестете білуі керек. Біщлің 

мектептің ҽрбір мҧғалімі ҿз мҥмкіндігінс қарай сабақтың 

материалын ҿткен материалмен байланыстыруға тырысады. 

Сондай-ақ алдағы сабақтың қҧрылымы меп мазмҧнын да жақсы 

білуді жоспарлайды. Бҧл бастауыш педагогтар ҥшін ҿте маңызды 

екенін біз жетік тҥсінеміз. 
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         Болашақтың мҧғалiмi қандай болуы керек? Проблемаларды 

шеше бiлетiн, iзденiмпаз, сын тҧрғысынан ойлай алатын, iскер, 

шығармашыл, ҿз мамандығын жанындай сҥйетін, ҿзгемен тіл 

табыса білетін, оқушы жҥрегіне жол тапқан ҧстаз ғана биік 

шыңдарға шыға алады деп ойлаймын. 

«Тегінде, адам баласы адам баласынан ақыл, білім, мінез деген 

қасиеттерімен озады», — деп ҧлы ақын Абай айтқандай, ҽлемдік 

кҿшке ілесу, ҿркениетті мемлекеттермен тереземізді тең ететін де 

білім екені мҽлім.«Біз балалардың басына ҽр тҥрлі ештеңеге де 

https://oqu-bilim.kz/57112/
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қажет емес қоқысты ҥйіп-тҿгіп саламыз, кейін адам оны не 

істейтінің білмейді»,– деп К.Д. Ушинский айтпақшы, оқушыға 

ҿмірге қажет боларлық білім берілмеуі, заман ҿзгергенімен, 

алдымыздағы оқушымыз ҿзгеріп отырғанымен, оқытушы мҧғалім 

ҿзгеріссіз қалуы-қоғамға ҿте қауіпті екендігі бҽрімізге аян. 

«Сабақ беру – ҥйреншікті жай шеберлік емес, ол – ҥнемі жаңадан 

жаңаны табатын ҿнер », – деп Жҥсіпбек Аймауытов ҿзінің 

кҿрегендігімен бір ғасыр бҧрын айтып кетсе де,біз,ҧстаздар 

қауымы дҽстҥрлі беріліп жҥрген сабақтан ҽлі де арыла алмай 

келеміз. Кҿп жағдайда сыныптағы талқылау мҧғалімнің 

басқаруымен тақырып тҿңірегінен ауытқымай, оқушының 

дҧрыстап, орнымен нені, қашан, қай кезде, қалай айту керектігін 

белгіленген тҽртіптен ҽрі ҿзгере алмай қатып қалған бір 

заңдылықпен ҿтіп келеді. Оқушылардың сыныптағы ҽңгімеге 

қатысуға кей кезде шектеу қойылады. 

Жапондық зерттеуші ғалым Джон Дьюй:«Сынып бҿлмесіндегі 

парталар қатарында орнаған ҽскери тҽртіп пен арнайы рҧқсат 

арқылы орындалатын қимыл- шҽкірттердің еркіндігін тежеп,оның 

дамуына кедергі жасайды», –деп айтқан екен.[1.1] Ал, біз 

оқушыларымызды осылай қатарланған партада неше жыл ҧстап 

келеміз. «Біз оқушылардың еркін ҿсуіне, қанат жаюына бҿгет 

болып отырған жоқпыз ба?»,– деген ой мені мазалағандықтан, 

топтық жҧмыс арқылы оқушылардың ҿзіндік идеясын 

қалыптастырып, ҿзара дербес қарым-қатынас жасай алатын, 

білімді толық меңгерулеріне мҥмкіндік жасау керектігін жете 

тҥсіндім. 

Жапондықтардың айтуы бойынша «Сабақ ағып жатқан ҿзенге 

ҧқсайды»дегендей мҧғалім сыныптағы жалғыз білім кҿзі ретінде 

емес, кҿмектесуші адам ретінде барлық оқушылардың дамуына 

қолдау кҿрсетуі керек. 

Себебі, оқушылар қҧрбы- қҧрдастарымен диалогтік қарым-

қатынаста ҿзара бірлесіп талдау арқылы білімді терең игеретіні 

туралы ағылшын ғалымы Мерсер дҽлелдеп кеткендей 

оқушыларымыздың сыныптастарымен бірлесе отырып талдауы, 

кҥрделі тақырыптардың ҿзін меңгеріп кетуі-сабақтың нҽтижесі 

болар еді. 

Оқытуды тҧрақты ҽрі айтарлықтай жақсартуға қалай қол жеткізуге 

болады? 

Сабақты жақсы беру ҥшін болашақтың мҧғалімі жоғары білік пен 

дағдылардың толық жиынтығына ие болуы тиіс. Мҧғалім ҽр 

оқушының кҥшті жҽне ҽлсіз жақтарын дҽл бағалай алуға, оның 

білім алуына кҿмек кҿрсетуге лайықты педагогикалық ҽдістерді 

таңдай білуге жҽне оқушымен қарым-қатынаста тиімді ҽрі 

мақсатқа лайық тҽсілді қолдануға қабілетті болуы тиіс.[1.4] 

Ғалымдардың айтуы бойынша жалпы халықаралық білім беру 

жҥйесінде жақсы нҽтижелерге жеткізетін тҿрт тҽсіл іске 

асырылуда. Сол тиімді тҿрт тҽсілдің негізгі айтар уҽжі: ең озық 

білім жҥйелерінде жас мҧғалімдерді тек озық тҽжірибелі мҧғалім 

ғана тҽрбиелей алатыны мойындалған. Ол ҥшін практикадан 

ҿтушілер тікелей тҽжірибелі тҽлімгер сыныбында ҥйренуі керек 

болған. Мектепте білім беріп жҥрген мҧғалімдер басқа 

мҧғалімдерді ҥйрету ҥшін арнайы даярланған сарапшы мҧғалімдер 

сабаққа қатысады, бақылайды, мҧғаліммен ой бҿліседі, жақсы, 

нҽтижелі сабақ беру мҥмкіндіктерін бірге отырып ойластырады, 

мҧғалімдерге ҿз жҧмыстарының жетістіктері тҧрғысынан 

тҥсінулеріне кҿмектеседі екен.[1.5] Сол ҽлем мойындаған тҿрт 

тҽсілді біз неге қолданбасқа? 

Бҧл жҥйеде озат іс-тҽжірибенің кең таралуына зор мҽн беріледі: 

«Ҿте жақсы америкалық мҧғалім зейнетке шыққанда онымен бірге 

барлық сабақ жоспарлары мен ол жасаған ҽдістемелер де кетеді. 

Ал, жапондық мҧғалім зейнетке кеткенде, ол ҿзінің бар мҧрасын 

артына қалдырып кетеді ».[1.1] 

Біздің де тҽжірибелі талай ҧстаздарымыздың жарты ғасыр бойы 

бойына сінген ҽдістерінен ой бҿліспей талай 

қҧндылықтарымыздан айрылып қалып жатқанымыз – ҿкінішті. 

Сондықтан ҽрбір тҽжірибелі ҧстаз ҿз шеберлік сыныбын ҿткізіп, 
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сан жылдар бойы жинаған іс-тҽжірибесіндегі ҿзінің сабақ беру 

шеберлігін ҿзге жас мамандарға ҥйретіп кететін болса, тҽжірибе 

алмасу арқылы оқу ҥдерісіне жаңалық енгізіп, табысты оқуға қол 

жеткізетінімізге сенімдімін. 

«Ҥш қадам артқа шегін, бірақ мҧғалімнің кҿлеңкесін баспа», –деп 

жапондықтардың балаларын тҽрбиелеуі туралы оқығанда керемет 

тҽрбие екен деген ойға қалдым. Менің тҥсінгенім- мҧғалім 

мҽртебесінің маңыздылығы, оның қоғамдағы мҽртебесі мен 

барлық білім жҥйелерінде мҧғалім мамандығына деген 

қызығушылық ҿзара тығыз байланысты екендігіне кҿзім жетті. 

Мҧғалім мамандығының жоғары мҽртебеге ие болуының 

арқасында анағҧрлым талантты, білікті адамдардың мҧғалімдікке 

келуі, осы мҧғалім мамандығының мҽртебесінің одан бетер ҿсуіне 

алып келеді емес пе? Ал, бізде мҧғалім мамандығының мҽртебесі 

тҿмен, сондықтан жоғарыда айтқанға қарама-қайшы ҥрдіс 

байқалады: мҧғалім мамандығы мектеп бітіруші тҥлектерді аз 

қызықтырады, бҧл мамандық мҽртебесінің тҿмендеуіне алып келіп 

отыр. 

Қaзіргі зaмaн тaлaбынa орaй біздің ҧрпaқтaрымызды тҽрбиелі, 

мҽдениетті де, білімді етіп тҽрбиелеп, олaрдың кҿзқaрaсын жоғaры 

деңгейде дaмытaмыз десек, бойындa ҧлттық тҽрбиесі, ҧлттық 

нaмысы бaр ҧрпaқ ҿсіргіміз келетін болсa, ондa білім берудің 

ҽдістері мен тҥрлерін ҿзгертуіміз керек емес пе? 

Бҥгінгі мaқсaт–ҽрбір оқушығa тҥбегейлі білім мен мҽдениеттің 

негіздерін беру жҽне олaрдың жaн-жaқты дaмуынa қолaйлы 

мҥмкіндік кҿрсету . 

Бҥгінгі ҧстазға тҥрлі кедергілерге қaрaмaстaн мҧғaлiмдepiмiзгe 

жaңaшa дeңгeйдe ҿзгepу қaжeттiлiгi туындaп отыp. « Ҿйткeнi ҽp 

уaқыттың ҿз мҧғaлiмi болaды. Ҽp кeзeң ҿзiндiк тaлaптapын қояды. 

Ҥлкeн iздeнiстeн идeaл мҧғaлiм пaйдa болaды. Cолaйшa қоғaм 

қaтaң тиicтi қacиeттepдi мeңгepгeн мҧғaлiмдepдi тaңдaйды» 

Оcындaй зaмaн тaлaбынa caй болашақтың мҧғaлiмі aтaну ҥшiн 

дeңгeйлiк оқыту бaғдapлaмacын оқып мeңгepу қaжeт дeп 

caнaймын. 

Ceбeбi, бҧл тҽciлдiң eң бip тиiмдi тҧcы оқушылapдың cол aлғaн 

бiлiмдepдi ҿмipдe қолдaнa aлуынa ықпaл eту болып тaбылaды. 

Бҥгiнгi мeктeп пeн жaңa фоpмaция мҧғaлiмнiң aлдындa тҧpғaн 

нeгiзгi мҽceлe бaлaны оқи бiлугe ҥйpeту, ойлaнa бiлугe ҥйpeту, 

ҿмip cҥpугe қaбiлeттi, ҿзiн – ҿзi дaмытa aлaтын , ҿз ойын epкiн aйтa 

бiлeтiн, бiлiмдi , шығapмaшыл, қоғaм тaлaбынa caй ҿзiн кҿpceтe 

aлaтын тҧлғaны қaлыптacтыpу. Ол ҥшiн жeтi модульдi caбaқ 

бapыcынa пaйдaлaну apқылы бiлiм бepудiң мaңыздылығы epeкшe 

дeп ойлaймын. 

       Қазіргі  пандемия уақытында мҧғалімдердің қандай жағдайға 

болмасын дайын екендіктерін айқындап берді.Еліміздің басына 

қиын-қыстау жағдай тҥскенде білім берудің тағы да бір қырынан 

кҿріне  білді.Қашықтықтан оқыту жҥйесіне кҿшіп, онлайн 

форматта шҽкіртіне білім беру барысында ҿздеріне жҥктелген 

міндетті абыроймен атқарды..  Ҽртҥрлі білім платформаларымен 

жҧмыс жасап тығырықтан шығудың жолдарын қарастырды. Атап 

айтар болсам,  «ZOOM» платформасында жҧмыс жасау мен ҥшін 

ҿте қолайлы болды. 

     Болашақтың мҧғалімі,ол ертеңгі елдің болашағы, сондықтан 

сыни тҧрғыдан ойлай білетін, еркін сҿйлей алатын, ынталы, ҿз-

ҿзіне сенімді,ҿз пҽнін жетік білетін,ҿз пҽнін шексіз сҥйетін, жеке 

тҧлғаны қалай оқыту керектігін білетін маман болуы тиіс. 
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В статье говорится о содержательных особенностях программы 

предметов казахского языка и литературы в обновленном 

содержании образования. 

The article deals with the content features of the program of the Kazakh 

language and literature subjects in the updated content of education. 

Қазіргі кезде табысты болу ҥшін оқушыларға білім қандай қажет 

болса, дағды да сондай қажет деген ойдың жақтастары кҿбейіп 

келеді. Бҧл оқушылардың ақпаратты есте сақтап, алған білімдерін 

ҧғынуын, тҥсінуін жҽне ҽртҥрлі салада қолдана білуін талап етеді. 

Білімді дҽл осылай қолдану оқушыларға «ХХІ ғасыр дағдысы» деп 

жиі айтылып жҥрген кең ауқымды қҧзыреттілікті меңгеруге 

мҥмкіндік береді. 

ХХІ ғасыр дағдылары деген ҧғымның бірнеше анықтамасы бар. 

Бҧл Бағдарламада Экономикалық ынтымақтастық жҽне даму 

ҧйымы (ЭЫДҦ) ҽзірлеген Қҧзыреттерді анықтау жҽне іріктеу 

жобасының шеңберінде жасалған қҧрылым қолданылады. Бҧл 

ретте қҧзырет «жай ғана білім мен дағдыдан анағҧрлым кҥрделі. 

Ол белгілі бір жағдайларда психологиялық ресурстарды (оның 

ішінде дағдылар мен ҿмірлік ҧстанымдарын) жҧмылдыра жҽне 

соған сҥйене отырып, кҥрделі міндеттерді шеше білу қабілетін 

қамтиды. Мысалы, тиімді қарым-қатынас қҧру қабілеті жеке 

адамның тіл білуіне, ақпараттық технологиялар саласындағы 

тҽжірибелік дағдыларына жҽне оның ҿзгелермен қарым-қатынас 

қҧра алуына сҥйенетін қҧзырет болып табылады». 

Жаңартылған оқу бағдарламаларында оқушылардың бойында 

қалыптастыру кҿзделетін тҿмендегідей қҧндылықтар мен 

дағдылар анықталған (1-кесте) : 

 

 

Пҽн бойынша білім, дағдылар мен қҧзыреттіліктерді анықтайтын 

оқу бағдарламаларын ҽзірлеу барысында жоғарыда келтірілген 

қҧндылықтар мен дағдылар ескерілген . 

Қазақ тілі» пҽні бағдарламасы оқушының тілдік сауаттылығы мен 

сҿйлеу сауаттылығын, сҿз байлығын, басқалармен  еркін қарым-

қатынасқа тҥсу қабілетін дамытуды жҽне оқушының 

«Қазақ тілі» жҽне «Қазақ ҽдебиеті» пҽндері бойынша жаңартылған 

оқу бағдарламалары да осы ҥдерістің қҧрамдас бҿлігі болып 

табылады. Бҧл бағдарламалар оқушылардың оқылым, жазылым, 

айтылым, тыңдалым дағдыларын дамытуға кҿмектеседі. 

Оқушылар ҽр жылы келесі сыныпқа ауысқан сайын ақпаратты 

бағамдау, дҽлелдерді қабылдау жҽне ҿз дҽлелдерін ҧсыну, 

қҧндылықтар дағдылар 

 

Шығармашылық жҽне сын тҧрғысынан 

ойлау Қарым-қатынас жасау қабілеті 

Ҿзгелердің мҽдениетіне қҧрметтпен қарау 

Жауапкершілік 

Денсаулық,достық жҽне

 айналадағыларға қамқорлық 

кҿрсету 

Ҿмір бойы оқуға дайын болк 

 

Сын тҧрғысынан ойлау 

Білімді шығармашылыҧ 

тҧрғыда қолдана білу қабілеті 

Проблемаларды шешу қабілеті 

Ғылыми-зерттеу дағдылары 

Қарым-қатынас дағдылары 

(тілдік дағдыларды қоса 

алғанда) 

Жеке жҽне топпен жҧмыс істей 

алу қабілеті АКТ саласындағы 

дағдылар 
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тапсырмаға, аудитория мен мақсатқа сай келетін терең жазбаша 

материал ҿндіру ҥшін аталған дағдыларын қолдануда шеберлігі 

арта тҥспек. Олар алған білімдері мен ҥйренген дағдыларын кез 

келген орта жағдайында, ресми/іскерлік ортада бҽсекеге қабілетті 

болуға, қарым-қатынас ҥдерісінде тиімді  қолдануға мҥмкіндік 

беретін білім  алады. Сондықтан қазақ тілі мен  ҽдебиеті 

арқылы оқушылар ҿз білімдерін қажетті жағдайларда қолдануды 

ҥйренеді, соның нҽтижесінде олардың бҽсекеге қабілеттілігі 

артып, ҿмірде туындайтын ҽртҥрлі қиындықтарды еңсеру 

барысында қолдануға мҥмкіндік алады 

«Қазақ тілі» пҽні бағдарламасы білім деңгейі жоғары, ой-ҿрісі 

дамыған, ҿз ойын еркін жеткізе алатын, туындаған мҽселелерді 

шеше білетін жҽне шынайы ҿмірге бейім жаңашыл ҧрпақ 

тҽрбиелеу мҽселесін жҥзеге асыруға маңызды ҥлес қосады. «Қазақ 

тілі» пҽнінің бағдарламасы негізгі орта мектеп оқушысына қазақ 

тілін ана тілі ретінде тілдік қатынас жҽне таным қҧралы ретінде 

оқытуды, сҿз, сҿз тіркесі, сҿйлемнің мҽтін тҥзімдік қызметін 

танытуды, тілдік бірліктердің табиғатына сай мҽтін қҧратуды, 

мҽтін қҧраудағы заңдылықтарды ҥйретуді, тілдік жағдаяттарда 

ауызша жҽне жазбаша сҿйлеудің нормаларын меңгертуді, ҽсерлі 

сҿйлеудің лексика-грамматикалық тҽсілдерін меңгертуді кҿздейді. 

«Қазақ тілі» пҽнінің оқу бағдарламасы оқушылардың тҿмендегідей 

дағдыларын қалыптастыруға жҽне жетілдіруге бағытталған: 

оқушылар Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі ретіндегі 

мҽртебесіне лайықты қазақ тілінің қоғамдық-ҽлеуметтік қызметін 

танып-біледі;қазақ тілінде тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым 

коммуникативтік дағдыларын жағдаятқа сай дҧрыс қолдана білуді 

ҥйренеді; ҿзінің ойын ауызша жҽне жазбаша тҥрде сауатты 

қҧрауға, ауызша жҽне жазбаша тҥрде ҿз ойын жеткізуде ҽдеби 

тілдің нормаларын саналы тҥрде қолдана отырып, сҿйлеу 

барысында ҿзара қарым-қатынас жасау тҽсілдерін игеруге 

ҧмтылады; қазақ тілін оқытуда тілді академиялық тҧрғыдан 

оқытуды кҿздейді: ол тҽсіл қазақ тілінің грамматикалық 

қҧрылымын тереңдете тҥсінуіне, жазба тілді дамытудың тҧрақты 

дағдыларын қалыптастыруға, сол арқылы аса жоғары 

сауаттылықты дамытуға бағытталды; ал коммуникативтік ҽдіс 

қолданбалы бағытты ҧстанады; бҧл бағыт бойынша оқушылардың 

ауызекі сҿйлеу дағдыларын, ойын айшықты етіп беру 

шеберліктерін қалыптастыру кҿзделеді; бҧл оқушылардың ана 

тілін жан-жақты танып-білуіне ынтасын туғызады;қазақ ҽдеби 

тілінің фонетикалық, орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық, 

морфологиялық, грамматикалық, стильдік, пунктуациялық 

нормаларын меңгереді;тіл мен мҽдениет арасындағы байланысты 

тҥсінеді; қазақ тілін ана тілі ретінде меңгеру арқылы оқушылар 

алған білімін ҽлемдік мҽдениетпен ҧштастыра алады; олар 

адамгершілік қҧндылықтарды таңдау, оған талдау жасау жҽне 

бағалау дағдыларын қалыптастыра отырып,кез келген жағдайдан 

шыға білу дағдыларына ие болады;ҽңгіме, поэзия, драма, сондай-

ақ ғылыми жҽне бҧқаралық ақпарат қҧралдары материалдарын 

(газет-журналдар) сын тҧрғысынан оқи отырып, ҿз тҥсініктерін 

дамытады; оқу арқылы танымдық дағдыларын арттыра отырып, 

білім ҽлеміне жол ашады;қазақ тілін меңгеру арқылы қоғамдық 

ҿмірге араласуға қажетті жазылым, айтылым, тыңдалым, оқылым 

дағдыларын жағдаяттар жҥйесі негізінде дамыта алады. Қазақ 

тілінде берілген кез келген ақпараттарды тиімді қолдана отырып, 

ҿзіне қажетті мҽліметті ала алады; тҥрлі мҽтіндерді ҿздігінен 

тҥсініп оқиды; оқығаны бойынша ҿзіндік қорытынды жасап, 

ауызша жҽне жазбаша сҿйлеу дағдылары арқылы тың идеяларын 

ҿзгелермен еркін бҿліседі де алады. Пҽндік білімнің мазмҧны 

коммуникативтік ҽрекеттер мен коммуникативтік дағдыларға 

негізделген. Коммуникативтік дағдылардағы оқу мақсаттары ҽр 

сынып  деңгейіне  сҽйкес  динамикалық даму бағытында жасалған. 

бҿлім. Тыңдалым жҽне айтылым. 

бҿлім. Оқылым. 

бҿлім. Жазылым. 

бҿлім. Ҽдеби  тіл нормалары. 
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Одан ҽрі негізгі бҿлімдер дағды немесе тақырып, білім немесе 

тҥсінік деңгейіне қарай бҿлімшелерге бҿлінеді. Сынып аясында 

кҥтілетін нҽтижеге қатысты айтқан кезде бҿлімшелер оқу 

мақсаттарын айқындайды. Оқу мақсаттары ҽрбір бҿлімше 

бойынша ілгерілеуді білдіріп , мҧғалімдердің жоспарлауына жҽне 

бағалауына, оқушылармен алдағы қадамдары туралы ойларымен 

бҿлісуіне мҥмкіндік береді. 
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жҥйесіндегі рӛлі 

Ахметбекова Алмагуль Айтмуханбетовна  

Ақмола облысы, Кӛкшетау қаласы  

«№3 Красный Яр кӛпсалалы-орта  

мектеп-гимназиясы»КММ 

     

 Болашақта ҿркениеті дамыған елдер қатарына ену ҥшін заман 

талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған бҽсекеге 

қабілетті елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін ол – 

білім. Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім беру жҥйесінің 

алдында оқыту ҥрдісін технологияландыру мҽселесін қойып 

отыр. Инновациялық технологияларды меңгеруде мҧғалімнің 

жан-жақты білімі қажет. Қазіргі мектеп мҧғалімі: жаңаша ойлау 

жҥйесін меңгере алатын, оқушымен тез тіл табыса алатын, 

білімді, шебер, іскер болуы тиіс. Білім беру саласы 

қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі-

оқытудың ҽдіс-тҽсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру жҽне қазіргі 

заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі 

таңда мектеп мҧғалімдері инновациялық жҽне интерактивтік 

ҽдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып, сабақтың 

сапалы ҽрі қызықты ҿтуіне ықпалын тигізуде.Білім беруде 

оқушы ҿзі ізденіп, тақырыпты оқып, тҥсініп, тақырып аясын 

кеңейтсе, жолдастарымен ой бҿліссе ҿз білгенін кҿпшілікке 

жеткізе алса, онда ҧстаз еңбегінің нҽтижесі болғаны, бҧрынғы 

ҽдепке айналған оқу ҥрдісіне- оқушы белсенділік кҿрсетуге 

тиіс. Бҥгінгі нарық заманында «Ҿмір бойы білім алу ҽрбір 

Қазақстандықтың жеке кредосына айналуы тиіс»,-деп Елбасы 

жолдауында кҿрсеткендей, отандық білім беру жҥйесінің 

дҥниежҥзі білім кеңістігіне енуі білім саласына ҥлкен ҿзгеріс, 

жаңа леп ҽкелді.  

«Инновация» сҿзі-латынның «novis» жаңалық жҽне «in» енгізу 

деген сҿзінен шыққан, ал оның аудармасы «жаңару, жаңалық, 

ҿзгеру» деген мағынаны білдіреді. Инновация термині қазіргі 

білім берудің теориясы мен тҽжірибесінде кеңінен қолданылып 

жҥр. Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ҧғымына қазақ тілінде 

анықтама берген ғалым Немеребай Нҧрахметов. Ол 

«Инновация, инновациялық ҥдеріс деп отырғанымыз-білім беру 

мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану жҽне 

таратуға байланысты бір бҿлек қызмет» деген анықтаманы 

ҧсынған. «Инновация» сҿзі қазіргі уақытта барлық білім, 

ҿндіріс, медицина, техника салаларында ҿте жиі қолданылып 

келеді. Инновациялар қоғамның пайда болу кезеңінен бері 

жҥзеге асырылып келе жатса да, педагогикалық категория 

ретінде ХХ ғасырдың  70-80 жылдарында ғана қолданысқа 
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енгізіледі. Қазіргі уақытқа дейін ғылыми ҽдебиеттерге 

инновациялық ҥдерісті мынадай кезеңдерге бҿледі. Идеяның 

немесе инновация тҧжырымдамасының пайда болу кезеңі, мҧны 

шартты тҥрде іргелі де қолданбалы ғылыми зерттеулердің 

нҽтижесі болып табылатын жаңалықтың ашылу кезеңі деп те 

атайды. Ойлап табу кезеңі, яғни қандай да бір нысанға, 

материалдық немесе рухани ҿнім-ҥлгіге айналған жаңалықты 

қҧру немесе ашу кезеңі. Жаңалықты енгізу кезеңі, мҧнда ойлап 

табылған жаңалық іс-жҥзінде қолданысқа еніп, қайта ҿңделеді 

жҽне жаңалықтан тҧрақты нҽтиже алынады. Бҧдан кейін 

жаңалық  ҿз бетінше ҿмір сҥре бастайды да, инновациялық 

ҥдеріс жаңалыққа деген алғырлық қалыптасқан жағдайда келесі 

кезеңге аяқ басады. Жаңалықты пайдалану кезінде мынадай 

кезеңдер орын алады: Жаңалықты тарату кезеңі, мҧнда жаңалық 

кеңінен қолданысқа енгізіліп, жаңа салаларға кіреді. Нақты бір 

салада жаңалықтың ҥстемдік ету кезеңі, мҧнда жаңалық 

бҧрыңғы жаңашылдық қасиеттерін жоғалта бастайды да оны 

едҽуір тиімді жаңалықпен ҧтымды алмастыру ҥдерісі 

қарастырылады. Жаңалықтың қолданылу аясын қысқарту 

кезеңі, мҧнда жаңалық жаңа ҿніммен алмастырылады.  

       Қазіргі  кезеңде педагогика ғылымының бір ерекшелігі – 

баланың тҧлғалық дамуына  бағытталған оқыту 

технологияларын шығаруға ҧмтылуы.Ал бҧның ҿзі ҧстаздар 

қауымына зор жауапкершілік, ҥлкен міндет жҥктейді. Оқыту 

технологиясы оқыту мазмҧнын жҥзеге асыру жолындағы алға 

қойған мақсатқа жетудің тиімділігін қамтамасыз ететін 

оқытудың ҽдіс, қҧрал жҽне тҥрлерінің жҥйесі болып табылады. 

Қажетті мазмҧнды, тиімді ҽдістер мен қҧралдарды 

бағдарламамен қойылған педагогикалық міндетке сҽйкес 

іріктей білу мҧғалімнің педагогикалық шеберлігіне 

байланысты. Осыған байланысты, ҽрбір оқушының қабілетіне 

қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 

шығармашылыққа тҽрбиелеуді жҥзеге асыратын жаңартылған 

педагогикалық технологияны меңгеруге ҥлкен бетбҧрыс 

жасалуы қажет. Себебі мемлекеттік білім стандарты деңгейінде  

оқу ҥрдісін ҧйымдастыру инновациялық технологияны ендіруді 

міндеттейді. Білім беруді реформалауды жҥзеге   асырудың  

маңызды бір сипаты қазіргі уақыттағы оқыту ҥрдісін 

технологияландырудың қажеттілігінен туындап отыр. Осыған 

орай, соңғы кезде оқытудың ҽр тҥрлі инновациялық 

технологиялары жасалып, енгізіліп жатыр. Ҽрбір инновациялық 

технология жеке тҧлғаның ҿзін-ҿзі дамытуға, оның ҿзіндік жҽне 

шығармашылық қабілетін арттыруға, қажетті іскерліктері мен 

дағдыларын қалыптастыруға жҽне ҿзін-ҿзі дамытуда қолайлы 

жағдай жасауға қажетті объективті ҽдістемелік мҥмкіндіктерін 

қамтиды. 

        Оқытудың инновациялық технология бойынша ҽдістемелік 

жҥйесі сапалы нҽтижеге жеткізуге мҥмкіндік беретін танымдық 

іс-ҽрекеттер тҥрлерінің мазмҧнымен тікелей байланысты. 

Сондықтан инновациялық ҽдіс-тҽсілдерді оқыту ҥдерісіне 

енгізу барысында танымдық іс-ҽрекеттер тҥрлерінің мазмҧнын, 

белгілі деңгейде белсенділігін кҿздейді. Инновациялық 

ҥдерістің негізі-жаңалықтарды қалыптастырып жҥзеге 

асырудың тҧтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің 

кҿтерілуіне жағдай туғызады. Жаңа технологияның 

принциптері-оқытуды ізгілендіру, ҿздігінен дамитын, дҧрыс 

шешім қабылдай алатын, ҿзін-ҿзі жетілдіріп тҽрбиелеуші тҧлға 

қалыптастыру болып табылады. Мҧғалімдердің оқыту 

технологияларын меңгеруде  педагогикалық кеңестер, 

ҽдістемелік бірлестіктер, олардың зерттеушілік жҧмыстары, 

шығармашылық іс-ҽрекеттері пайдаланылады. Барлық жаңа 

технологияның алдымен қоятын мақсаты-оқушының жеке 

басының дара жҽне дербес ерекшеліктерін ескеріп, олардың ҿз 

бетінше ізденуін арттырып, шығармашылықтарын 

қалыптастыру. Қазіргі білім беру саласындағы инновациялық 

технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты білгір 
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тҧлға болу мҥмкін емес.Инновациялық технологияны меңгеру 

мҧғалімнің зейін-зерделік, кҽсіптік, адамгершілік, рухани, 

азаматтық жҽне басқа да кҿптеген ҧстаздық келбетінің 

қалыптасуына игі ҽсерін тигізеді, ҿзін-ҿзі дамытып,оқу-тҽрбие 

ҥрдісін жҥйелі ҧйымдастыруына кҿмектеседі.  

       Жалпы білім беру мазмҧнын жаңартудың ғылыми негізіне 

мектеп оқушысын белгілі бір қажетті біліктілер мен 

дағдыларының иесі, жас ерекшелігіне байланысты ҿз жасын 

қалыптастыруға кҥш жҧмсап еңбектенетін оқушы деп 

қарастыратын, осыған орай кҿп қырлы қҧрылымды білім мен 

тҽрбие мазмҧнын анықтап, қҧруға кҿмектесетін қазіргі заманғы 

дамыта оқыту идеясы арқау болады. Сонымен қатар қай 

мемлекетті айтар болсақ, негізгі тірегі-білімді, білікті, іскер, 

белсенді адамдар екені айқын. Сондықтан қоғам талабына сай 

ол қоғамды кҿркейтетін, дамытатын жастар тҽрбиелеу ең 

маңызды мҽселе екені даусыз. Қазір білім беру саласында жаңа 

жҥйе жасалып, ҽлемдік білім кеңістігіне ену бағытында елеулі 

істер атқарылуда. Инновация білім деңгейінің кҿтерілуіне 

жағдай туғызады.  

     «Білікке сенер заманда ешкімге есе бермедік.Білімге сенер 

заманда, қапы қалып жҥрмейік»-деп Абылай хан бабамыз 

айтқандай ҽр мҧғалім жаңа технологияның идеяларын іздене 

оқып, педагогика саласында ҿз жолын, ҿз тың еңбегін, ҿз 

сҥрлеуін салуға ҥлес қосуға тиісті. 
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Оқушылардың логикалық ойлауын шығармашылық 
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А.С.Пушкин атындағы  

№1 мектеп-гимназиясы  
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«Логикалық ойлау – логикалық сӛйлеудің негізі,  

ал мҧны –логикалық сӛйлеуді ҧстаз дамытуға тиіс» 

 К.Д.Ушинский 

 

Біздің заманымызда қоғамды дамыту ҥшін жеке тҧлғаның алдында 

тҧрған негізгі міндеттердің бірі - қоғам қҧруға ҿзінің бар 

мҥмкіндігін жҧмсайтын шығармашыл, қабілетті маман болу . Осы 

талапқа сай мамандарды дайындауды мектеп қабырғасынан бастау 

керектігі белгілі. Қазіргі таңда есептеу машиналарының 

математикалық ақпараттарды техникада, медицинада, 

экономикада, биологияда т.б кең қолданылуы, тҥрлі мҽселелерді 

математикасыз шешуге болмайтындығын кҿрсетіп отыр. 

Мектептегі оқыту ҥрдісінің негізгі  мақсаттары –оқушының 

білімді игеру кезінде ойлау қабілетін қалыптастыру, сол арқылы 

таным ҽрекетін белсендіріп, жан-жақты жеке тҧлғаны тҽрбиелеу. 

Оқытудың мақсаты оқушыларға білім беру ғана емес, сонымен 

бірге олардың ойлау қабілетін дамыту жҽне белсендіру 

оқушылардың білімді, дағдыны меңгеру ҥшін, болашақта 

танымдық жҽне тҽжірибелік іс-ҽрекетке оқушыларды дайындау 

қажетті шарт болып табылады. Логикалық ойлаудың ерекшелігі – 

қорытындылардың қисындылығында, олардың шындыққа сай 

келуінде. Логикаға тҥскен қҧбылыс тҥсіндіріледі, себептері мен 

салдарлары қатесіз анықталады. Ҧғымдар арасындағы қатынастар 

мен байланыстар логикалық ойлау жолымен ашылады. 

Бҧлқатынастар мен байланыстардың дҧрыстығын теріске 
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шығаруға болмайтыны пікірлерде кҿрсетіледі. Оқушылардың 

логикалық ойлау қабілеттерін дамыту жҿнінде Л.Н.Венгер, И.С. 

Якиманская. А.В.Запорожец еңбектері жарық кҿрді. Жоғарыдағы 

авторлардың  пікірлерінше «Логикалық ойлауды дамыту» 

дегеніміз: 

барлық логикалық ойлау операцияларын (талдау, жинақтау, 

салыстыру, жалпылау, саралау) арнайы жҥйелі тҥрде 

қалыптастыру; 

ойлау белсенділігін, ҿзбеттілігін дамыту. 

Бастауыш сынып оқушының логикалық ойлауын 

дамытудың  негізгі кезеңі деп есептеледі. Ҿйткені, логикалық 

ойлау кейінірек бейнелік ойлаудың негізінде қалыптасады, 

ауқымы кеңірек мҽселелерді шешуге ғылыми білімдерді 

меңгеруге  мҥмкіндік береді. Ҽйтседе бҧл оқушыны қайткенде де, 

неғҧрлым ертерек логикалық «жолға» шығару дегенді кҿрсетпейді. 

Біріншіден, ойлаудың логикалық формаларын игерудің  ҿзі 

ойлаудың логикалық жетілген бейнені формалары ретінде 

игерілмейінше, толық қҧнсыз кҥйде қалып отырады. Дамыған 

кҿрнекі схемалық ойлау оқушыны логика табалдырығына 

жеткізеді. Екіншіден, логикалық ойлауды игеріп болғаннан  кейін, 

бейнелік ойлау ҿзінің мҽнін ешбір жоғалтпайды. Тҽжірибе 

барысында жасҿспірімдерде ой тҧтастығының сақталмауы 

байқалады. Мҧндай қателерді болдырмау ҥшін 

оқушының  ой  жҥйелігінің  қажеттігін сезінуіне кҿз жеткізудің 

амал – тҽсілдерін тауып, орнықты ой тҥйіндеуге жетелеу қажет. 

Ал оқушылардың ойлауын дамытып, дҧрыс ой тҥйіп, ҿздігінен 

сапалы, дҽлелді шешімдер қабылдай білуге ҥйрету – математика 

сабағының міндеті. 

Математика оқулығының  басты ерекшеліктерінің бірі – оның 

ҽрбір сабаққа  лайықталған  материалы, негізінен алғанда, тҿрт 

текті жаттығулардың тобынан  тҧрады.  Солардың бірі — 

оқушылардың шығарамашылық іс-ҽрекетке бейімдеу мақсатын 

кҿздейтін, оқулықта жасыл тҥсті қоршауға алынған 

шығарамашылық жаттығулар. Бҧрынғы оқулықтардың 

ешқайсысында жаттығулардың осындай тобы 

қарастырылмағандықтан, қазіргі мектеп тҽжірибесінде 

шығармашылық жаттығуларды орындаумен 

байланысты  оқушылардың іс-ҽрекетін ҧйымдастыруда ҥлкен 

қиындықтар туындап отыр. Оқушылардың шығармашылық 

жаттығуларды орындау икемділігін бағдарлама талаптары 

деңгейінде қалыптастыруда айтарлықтай кемшіліктер мен 

олқылықтар орын алуда. Математиканы оқытупроцесінде 

жаттығулардың алатын орны ерекше. Жаттығу дегеніміз не? 

Жалпы алғанда, ғылым мен тҧрмыстың  ҽр алуан салаларында, 

«жаттығу» термині ҽртҥрлі мҽнде қолданылады. Ал, 

педагогикалық ҽдебиетте жаттығу ҧғымы оқытудың ҽдісі 

жҿніндегі дҽстҥрлі тҥсінікпен  іштей байланысты мағынада 

анықталады. Анықтамалардың кҿпшілігі, жаттығу дегеніміз 

білімді бекітудің жҽне білік пен дағдыларды қалыптастырудың, 

сондай-ақ оқушылардың ойлау қабілетін дамытудың негізгі 

ҽдістерінің бірі дегенге ҽкеп саяды. Математикалық білімді 

жаттығулар орындау негізінде игеру мҽселесі не ғылым тарихында 

ҧлы жаңалықта рашқан атақты ғалымдар да жоғары баға берген. 

Мҽселен, ҧлы ағылшын ғалымы И.Ньютон  жаттығулардың 

теорияға қарағанда, кҿп нҽрсеге ҥйрететіндігіне назар аударған. 

Жаттығулар алуан тҥрлі болады жҽне олар, ең алдымен, оқу 

пҽнінің ерекшелігіне байланысты ажыратылады. Кең мағынада 

алғанда,  математикалық жаттығу деп кез келген математикалық 

мазмҧндағы тапсырмаларды тҥсінеміз. Басқаша айтқанда, 

математикалық жаттығуларды қҧрылысы жағынан мысалдар, 

логикалық жаттығулар, есептер,  есеп қҧрастырумен байланысты 

жаттығулар деп бҿлуге болады. 

Қазақстан Республикасы бастауыш білімнің мемлекеттік 

стандартына сҽйкес, математикалық білімнің жаңа 

мазмҧны  біртекті емес жҽне ҽр тҥрлі екі деңгейді қамтиды. Олар 

міндетті жҽне мҥмкін деңгейлер. «Міндетті  деңгейге бастауыш 
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мектеп кҿлеміндегі берік игерілуі тиісті  материалдар жатады. Ал, 

мҥмкін деңгейге, мазмҧны тҧрғысынан алғанда, негізгі мҽселемен 

ҥйлесетін, алайда оқушының  математикалық  ой-ҿрісін кеңейтуге 

бағытталатын, ҥйреншікті емес   тҥрде ҧсынылатын жҽне де оны 

орындау шығармашылық іс-ҽрекетпен  ҧштасатын  жҽне де оны 

орындау шығармашылық іс-ҽрекетпен ҧштасатын материалдар 

жатады. Мҧның бҽрі міндетті деңгейдің материалымен кеңейте 

жҽне тереңдете тҥсуге қызмет етеді, математиканың жҥйелі 

курстарының аса маңызды тарауларын ілгеріде  оқытып – 

ҥйретудің негізін қалайды. Сондай-ақ балалардың дамуына ҽсерін 

тгізеді жҽне негізгі материалды терең меңгеріп  алуға 

кҿмектеседі».  

Жаңа буын оқулықтарында бастауыш математикалық білім 

мазмҧнының мҥмкін деңгейін қамтамасыз ету мақсатында 

ҧсынылып отырған  жаттығулар ерекше назар аудартады. Олар бір 

сарынды іс-ҽрекеттер орындаудан бас тарта отырып, ҿзгермелі ҽр 

тҥрлі бағыттағы ізденістер тудыру арқылы 

оқушыны  шығармашылық ҽрекет жағдайына  енгізуге 

мҥмкіндік  жасайды. Шығарамашылық  жаттығулар ҧсынылғанда, 

оқушының алдында  мақсатқа  ҿзіне мҽлім ҽрекет тҽсілімен 

жете  алмайтын  проблемалық  жағдаят пайда болып, ол 

оқушының  интеллектуалдық қиналуын туғызуы мҥмкін. Осының 

барысында  оқушы жаңа ҽрекет тҽсілін іздестіру бағытындағы 

шығармашылық сипаттағы іс-ҽрекеттер  орындауға талпынады. 

Осы тҧрғыдан алғанда  математикалық жаттығуларды,  біздің 

пікірімізше, шығармашылық жаттығулар деп атаған орынды 

сияқты. 

Шығармашылық жаттығу – бҧл нақты мҽні берілмеген, есепті 

шартты математикалық заңдылықтар арқылы 

орындау.Шығармашылық тапсырмалар оқушылардың  жаңа бір 

нҽрсені ашуы, яғни оқушы ҿзін белгілі бір жаңалықтардың авторы 

ретінде сезінеді. Бҧл оған белгілі бір пҽн тҿңірегіндегі 

қызығушылығын жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді. Балалардың 

логикалық ойлау қабілетін дамытуға бағытталған стандартты емес 

тапсырмаларды шығармашылық жаттығулар деп атаймыз. 

Сондықтан шығармашылық жаттығуды ҧдайы жҥргізе отырып біз 

оқушылардың тек пҽнге деген қызығушылығын ғана емес, 

логикалық ойлауын да дамыта аламыз. Мектеп тҽжірибесінде 

шығармашылық жаттығулар ҥздіксіз орындалмай жатқандығы 

белгілі. Кейбір ҧстаздар шығармашылық жаттығу міндетті 

деңгейге жатпайтындықтан оны орындамайды,  орындағанымен 

сабақ соңында асығыс шешуін  оқушыларға жалпылама айтқыза 

салады, яғни талдау жҥргізілмейді. Балаларда ой операиялары 

толық жҥргізілмегендіктен  логикалық ойлаудың даму деңгейі 

тҿмен болады. Ал оқушылардың логикалық ойлауын 

дамытудың  бір жолы — шығармашылық жаттығуды жҥйелі 

орындату. Сыныптағы  оқушылардың білім деңгейі бірдей емес. 

Олардың ішінде математиканы сҥйіп оқитын, оған деген ынтасы 

зор оқушылар да бар. Оларды жеңіл, бірыңғай жаттығулар 

орындау жалықтырады. Сондықтан мҧғалім  оқушыларға  міндетті 

емес тапсырмаларды ҥнемі орындатып отыруы тиіс. 

Оқушылардың  ҿз бетімен жҧмысын қалыптастыру оқушының 

пҽнге деген қызығушылығынан жҽне қажеттілігінен туады. Ҿз 

білімін кҿтеру жекелеген оқушылардың ҿз бетімен жҧмыс істеу 

дағдысын дамытып, шығармашылық белсенділігін арттырады. 

Оқушылар оқыту барысында  білім  алады, ал содан соң оны 

қолдану ары қарай шығармашылыққа ҥйлеседі. Математиканы 

оқытуда сабақтың нҽтижелілігі мен оқушылардың  ойлау 

белсенділігін  арттыруда тҥрлі ҽдіс  тҽсілдерді іздестіруге кҿп 

кҿңіл бҿлінеді.  

Қызықты жаттығу жҧмыстарын жҥйелі тҥрде жҥргізіп отыру – сол 

тиімді ҽдістердің бірі. Қызықты жаттығулар балалардың ойлау 

белсенділігін арттырып, оларды есептеуге деген ҥлкен 

қызығушылық тудырады, осындай жҧмыстар кезінде 

оқушылардың есте сақтау қабілеті арта тҥседі, математикалық тілі 

жетіледі. Мҧғалім  қызықты  жаттығулар  арқылы аз уақыт 
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аралығында кҿлемі жағынан кҿп жҧмыс тындырып, 

оқушылардың   жаңа материалды меңгеруге дайындығын жҽне 

қандай мҽселелерге кҿбірек кҿңіл бҿлу керектігін  анықтай алады. 

Сабақтың басында ҿткізілетін жаттығулар оқушыларды бірден 

жҧмысқа кірістіретіндей қызықты болуы тиіс. Сабақтың 

ортасында немесе соңында, балалар жазбаша немесе практикалық 

жҧмыстан шаршаған кезде, қызықты есептеулер оларды сергітеді, 

жҧмыс қабілетін арттырады.Қызықты жаттығуларды орынды ҽрі 

шеберлікпен пайдалана білу сабақтың нҽтижелілігі мен сапасын 

арттырудың да негізгі тҽсілдерінің бірі екендігін тҽжірибе кҿрсетіп 

отыр. Ең алдымен оқушылардың зеректілігін, ойлау қабілетін 

дамытатындай есептер шығара білуге ҥйрету керек. Орта буында 

ҽзіл есептер мен сҧрақтар ауызша есептеулерде зеректілікке, 

тапқырлыққа баулиды. Оқушыны ҧшқыр  ойлауға, тез шешім 

қабылдауға дайындайды. Ҽзіл есептер шығару арқылы 

қарапайымнан кҥрделіге қарай кҿңіл аудару керек. Бірте-бірте 

ақыл ойды жетілдіруге кҿмектесетін есептерді шешуге ҽкеледі. 

Осы арқылы баланың ҿзіндік кҿзқарасы қалыптасып, ҿзіне деген 

сенімі артады. Мысалы: «Бір адамнан оның неше баласы бар 

екенін сҧрайды. Жауабы ойланарлықтай болады: «Менің 6 ҧлым 

бар, ал ҽрбір ҧлымда туған қарындасы бар». Осы жанҧяда неше 

бала бар?».  Жауабы: жеті бала (6 ҧл, 1 қыз).  

Қарапайым логикалық, яғни ҽртҥрлі мазмҧндағы стандартты емес 

есептерді ауызша шығара білудің білімділік жҽне тҽрбиелік 

мақсаты зор. Бҧндай есептер оқушылардың математика пҽніне 

қызығушылығына жҽне ойлау қабілетінің дамуына ҽсерін тигізері 

сҿзсіз. Мысалы: 

1. Бірдей жеті бҿлке нанды 12 адамға қалайша тең бҿліп беру 

керек? ( Бір бҿлке нанды 12-ге бҿлуге болмайды). Жауабы: ҥш 

нанды тҿрт тең бҿлікке бҿліп, қалған тҿртеуін ҥш тең бҿлікке 

бҿліп кесу керек. Сонда ҽрбір адамға наннан келетіндей 12 тең 

ҥлеске бҿлінеді. 

2.    1• 2 • 3 • ... • 18 • 19 - 1• 3 • ... • 17 • 19  айырмасы қандай 

цифрмен аяқталады? Жауабы: азайғыш нҿлмен, азайтқыш 5-пен 

аяқталады, онда айырма 5-пен аяқталады. 

Зеректілікке берілетін арифметикалық есептерді шешудің ҿзіндік 

жолы бар екендігін тҥсіндіру керек. Бҧл қиынға тҥссе де, ойлау 

қабілетін дамытуға кҿп ҽсерін тигізеді. Мысалы: 

1.Ҥш сҿреде кітап тҧр. Тҿменгі сҿредегі кітап қалған екі сҿреге 

қарағанда екі есе аз, ал ортаңғыда қалған екеуіне қарағанда ҥш есе 

аз, ал ҥстіңгі сҿреде 30 кітап тҧр. Ҥш сҿредегі кітап қанша? 

Шешуі: Тҿменгі сҿредегі кітаптарды бір бірлік десек, онда 

ортаңғы жҽне жоғарғы екі сҿреде екі бірлік , ал ҥш сҿредегі 

барлық кітаптар ҥш бірлік. Бҧдан тҿменгі сҿреде барлық 

кітаптың   бҿлігі, ортаңғы сҿреде барлық кітаптың   бҿлігі. Тҿменгі 

жҽне ортаңғы екі сҿреде барлық кітаптың  бҿлігі, бҧдан жоғарғы 

сҿредегі 30 кітап барлық кітаптың   бҿлігі; барлық ҥш сҿредегі 

кітап   (кітап). 

2. Ағайынды ҥш адам бірге тҧрмақшы болып ҥй сатып алды.Ҥй 

сатушы ҥйін тек жылқыға бермекші болды. Сондықтан ҥйдің қҧны 

ҥшін ең ҥлкені ҥш тай , ортаншысы екі тай берді. Жылқысы 

болмағандықтан кенжелері ҿз ҥлесі ҥшін ағаларына 10 қой берді. 

Сонда ағалары неше қойдан бҿліп алулары керек? Шешуі: Ҥйдің 

қҧнының бір ҥлесі 10 қой болса, қҧны 10*3= 30 қой. Немесе 3+2=5 

тай. Сонда 1 тайдыңқҧны 30 : 5= 6 қой.Ҥлкені 3*6 = 18 

қойдыңқҧнынтҿлеген. Ендеше, 18 - 10 = 8 қойалуыкерек. 

Ортаншысы 2*6 = 12 қойдың қҧнын тҿлеген, ендеше,12 – 10=2 қой 

алуы керек. Жауабы: 8; 2. 

Оқушылардың білім деңгейін арттырудағы мҧғалімнің іс-ҽрекеті 

дегеніміз – оқушының білімін жетілдірудегі, тҥрлі қажеттерді 

ҿтеуге байланысты белгілі мақсатқа жетуге бағытталған процессті 

айтамыз. Яғни мҧғалімнің сабақ ҥстінде оқушыға білім беру 

мақсатымен жҥргізілетін жҧмыс тҥрлері. Оқушылардың білім 

деңгейін арттырудың жолдары. Ауызша есептеуге ҥйрету 

тҽсілдері. Есеп шығаруға ҥйрету алғашқы сабақтардың ҿзінде-ақ 
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басталып, сынып ілгерілген сайын бірте-бірте сҽйкес шеберлік те 

қалыптаса бастайды. Ауызша есептеуге ҥйрету уақыт ҥнемдеу 

тҧрғысынан тиімді. Бір ғана мысалдың нҽтижесін бірнеше 

тҽсілмен есептегенде берілетін тҥсіндірмелер, аралық 

нҽтижелердің қалай шығатыны, ақтық нҽтижеде не болатыны 

ауызша айтылады да, оларды жазуға уақыт жҧмсалмайды. Оған 

қоса қай тҽсілді қолдану оқушының ҿз еркінде болғанымен, 

олардың барынша тиімдісін іріктеп алуды ҥйретуге де мҥмкіндік 

мол.Ауызша есептеуге ҥйретуде оқушылардың білімі мен 

дағдысын тексеру кезінде  математикалық  диктант ретінде 

қолдануды ескеру қажет. Диктанттан кейін тексеруді ауызша 

жҥргізген қолайлы. Математика сабағында ауызша есептеу 

дағдыларын қалыптастыру жҧмыстарын жҥргізудің маңызы зор. 

Сабақта оқушылардың ойлау қабілетін дамыту ҥшін есеп 

шығарғанда орындайтын амалдарды ойша шешіп алуды 

дағдыландырған жҿн. 

Оқушылардың логикалық ойлауын  дамыту ҥшін: 

есепті, жаттығуларды талдай білу іскерліктерін қалыптастыру; 

сызба графиктік модель бойынша есеп объектілерінің арасындағы 

байланыстарды тҥсіндіру; 

Есептегі нақты заттарды оның моделімен ауыстыру; 

Пҽнге деген қызығушылығын, сҥйіспеншілігін арттыру; 

Сыныпқа дҧрыс психологиялық жағдай орнатуға мҥмкіндік 

туғызу. 

Ойымды қорытындылай келе, баланың логикалық ойлауын 

дамыту бағытындағы жҧмыстар жҥйеленді жҽне оны 

ҧйымдастырудың тиімді  жолдары, ҽдіс-тҽсілдері айқындалады, ол 

ҿз ретінде, балалардың логикалық ой-қабілеттерін қалыптастыру 

жҧмысының жағдайын бір шама арттырды.Оқу 

процесіндегі  осындай іс-ҽрекеттердің  арқасында  қоғам талап 

етіп отырған шығармашылық қабілеті жоғары, ҿз ойын жҥйелі де 

ашық айта алатын, қоғамға еркін сіңетін, ҿндіріске белсене 

араласатын азамат қалыптасады, – деп ой тҥйіндеймін.  
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«Современное образование: новые требования, новые 

возможности, новая ответственность» 

 

Мултыкбаева А.А. 

КГУ Средняя школа гимназия № 9 г. Актобе 

 

Образование – важнейшее из земных благ, 

если оно наивысшего качества. 

В противном случае оно совершенно бесполезно. 

Р. Киплинг. 

1. Системы оценки качества образования 

2. Развитие учительского потенциала 

3. Условия для формирования успешной личности учащегося 

                                                                  
   Приоритетным направлением работы школы стало обеспечение 

качественного образования, направленного на формирование у 

учащихся определенных знаний и ценностей, определение его 

жизненного профессионального пути, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Одной из основных задач нашей школы стало: создать 

условия для реализации доступности, качества и эффективности 
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образования, способствующих развитию и саморазвитию 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению». 

Для решения главной задачи школы, заложенной в 

образовательной программе, были созданы следующие условия: 

 составлена Программа развития школы  

 составлен Проект перспективного развития школы в рамках 

реализации основных направлений национальной инициативы 

«Наша новая школа» 

 составлена Основная образовательная Программа 

начального общего образования (ООП НОО) 

 составлен проект  реализации ООП НОО 

 составлен учебный план, позволяющий заложить 

фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень 

соответствующий государственному стандарту образования, 

дающий возможность для успешного продолжения образования 

выпускниками школы; 

 функционирует методическая служба школы; 

 все МО имеют планы работы, вытекающие из 

общешкольного плана; 

 проводится мониторинг эффективности работы педагогов и 

школы в целом; 

 проводится работа по  сохранности здоровья всех 

участников образовательного процесса; 

 улучшается материально – технической база школы. 

        Сложное экономическое положение, новые рыночные 

отношения ставят перед школой задачу в сравнительно короткий 

срок воспитать и вооружить школьника такими знаниями, чтобы он 

мог занять достойное место в обществе и приносить ему 

максимальную пользу.  Наше образовательное учреждение с 

поставленными задачами в прошедшем учебном году справилось. 

  Вместе с тем в учебном  году есть необходимость в дальнейшем 

взаимодействии школы, родительской общественностью и 

социумом деревни по решению важных вопросов 

жизнедеятельности школы. 

Задача сегодняшней школы противостоять деградации 

общественной жизни, пробудить у молодежи чувство 

взаимопонимания, доверия, сотрудничества. Необходимо молодое 

поколение научить мыслить самостоятельно и критично, умело 

творчески использовать полученные знания, решать моральные 

проблемы межличностного и социального  общения.   

Условиями  качественного образования являются: 

современно оборудованные учебные 

классы,  высококвалифицированные педагоги, свободный доступ 

школьников и учителей к профессиональной литературе и к 

современным техническим средствам. 

        Необходимо определить «зону ближайшего развития» школы 

– то, что можно сделать сейчас при определенной позиции всех 

участников образовательного процесса. Одним из важнейших 

направлений решения этой проблемы является интенсификация 

учебного процесса, т.е. разработка и внедрение таких форм и 

методов обучения, которые предусматривали бы 

целенаправленное развитие мыслительных способностей 

учащихся, развитие у них интереса к учебной работе, 

самостоятельности и творчеству. 

   Совершенствовать структуру учебного процесса, его методы и 

организационные формы, вносить элемент новизны в способы и 

ход выполнения учебных задач. Педагоги школы, обучая детей, 

обязаны обучаться сами. 

Остается актуальной задача вывести ученическое 

самоуправление на инициативный уровень. Ученическое 

самоуправление может успешно функционировать лишь в той 

школе, где школьники ощущают себя хозяевами, ответственными 

за происходящие в ней события, где они проявляют инициативу и 

творчество в совершенствовании собственной жизни, стремятся к 
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лучшей ее организации. Этому их необходимо научить 

собственным примером педагогам, классным руководителям. 

       Слаженная работа нашего коллектива убеждает в том, что 

педагогика – не привилегия для избранных, овладеть этим 

искусством может каждый творчески работающий учитель. 

   Поэтому мы у себя в школе должны создать для педагогов 

благоприятные условия для проявления инициативы, новаторских 

поисков, развития свежих идей, а у учащихся стремления к учебе, 

творчеству, поиску. 

          Образовательная программа школы и учебный план 

предусматривают выполнение государственной функции 

школы – обеспечение базового общего образования, развитие 

ребенка в процессе обучения. Главное условие для достижения 

этой цели – включение каждого ребенка на каждом занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. 
        Качество образования – социальная категория, определяющая 

состояние и результативность процесса образования в обществе, 

его соответствие потребностям и ожиданиям общества (различных 

социальных групп) в развитии и формировании гражданских, 

бытовых и профессиональных компетенций личности. 

       Важную роль в оценке качества образования играют 

мониторинговые исследования, которые осуществляются с учетом 

основных циклов  функционирования школы (учебная четверть, 

полугодие, год). В мониторинговом исследовании используются 

разные способы и каналы получения информации для проведения 

оценивания и диагностики качества образования. 

         (Проверки основных документов: журнала, личных дел, 

поурочное планирование, календарно-тематическое планирование, 

воспитательные планы и др.) 

          Современный этап развития общества ставит перед школой 

новые сложные задачи, решить которые возможно только при 

глубоком анализе имеющихся достижений на основе четко 

спланированной деятельности. 

        На современном этапе одной из важных задач школьного 

образования является обеспечение условий выработки 

самостоятельности, творческой активности учащихся. 

    Главная социальная функция - усвоение общественно-

исторического опыта не в накоплении, а в преобразовании уже 

имеющихся знаний, в их активной творческой переработке и в 

получении на этой основе новых знаний. 

    Задача школы в нынешних условиях – добиться  существенного 

повышения эффективности в формировании и развитии 

творческой активности школьников. 

       Видеть будущее учебного учреждения – важнейшая 

творческая задача педагогического коллектива, решение которой 

зависит от инновационной, исследовательской работы, 

способности и возможности изменить структуру, статус и 

назначение школы.  В этом сложном процессе важную роль играет 

«Программа развития школы», ибо она определяет не только 

работу сегодняшней школы, но и помогает построить концепцию 

развития, наметить и структурировать приоритетные проблемы, 

разработать направления работы. 

        Основным  принципом   организации     содержания      обр

азования 
является  принцип  единства  обучения  и  воспитания.  Это   оз

начает, 

что  образцы  воспитания  не  задаются  извне:  воспитательная 

функция 

реализуется   через   такие   формы   сотрудничества   в   учебной   

и 

других  видах  деятельности,  в  которых  ребенок  сохраняет  себя 

как целостность. 

        Нет, и не может быть двух школьников, обладающих 

одинаковым набором способностей, умений, поведенческих 

реакций, мышления. Как правило, выбираемый учителем средний 

темп работы на уроке,  оказывается нормальным лишь для 
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определенной части учеников,  для других он слишком быстрый, 

для третьих  - очень медленный. 

    Одна и та же учебная   задача для одних является сложной, для 

других – легкой. Одни понимают учителя сразу, другим надо 

повторить, а третьим необходимо разъяснить. Успешность 

усвоения учебного материала, темп овладения им, прочность 

осмысления знаний, уровень развития учащихся зависит не только 

от деятельности учителя, но и от познавательных  возможностей и 

способностей учащихся, обусловленных многими факторами, в 

том числе особенностями восприятия, памяти,  мыслительной 

деятельности и физическим развитием. 

     Следовательно, перед каждым учителем постоянно стоит задача 

создать такие условия, при которых  стало возможным 

использование фактических и потенциальных возможностей 

каждого ученика в классе. 

           Цель работы методической службы школы: непрерывное 

совершенствование квалификации педагога, содействие его 

эрудиции и компетентности. 

    Продолжится работа по подготовке педагогических кадров, 

способных работать в инновационном режиме с использованием 

современных педагогических  технологий.  

          Школа – не закрытое, изолированное от мира 

учреждение, а открытая система. 
     Общее совместное (учителя, родители, учащиеся)  улучшение 

жизни – есть и средство и метод воспитания. Ребенка воспитывает 

все, что окружает.     

    Поэтому, в первую очередь, главное имеет уклад школьной 

жизни, атмосфера, школьная культура, что определяет 

совокупность многих ценностей, главенствующую  среди которых 

стиль взаимоотношений взрослых и детей. 

Мы с вами находимся на первом этапе введения 

государственного стандарта, который одновременно является 

одним из пяти направления национальной инициативы «Наша 

новая школа». 

Стандарт — общественный договор, включающий баланс 

взаимообязательств и баланс требований. С принятием стандарта 

не только государство может требовать от обучающегося 

соответствующей подготовленности. Важно то, что обучающийся, 

его родители (законные представители), общественность вправе 

требовать от государства и школы выполнения взятых ими 

обязательств. 

Деятельностный подход в образовательных стандартах 

второго поколения позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания, выраженные в терминах ключевых задач и 

способов действий, которые должны быть положены в основу 

выбора и структурирования содержания образования. 

Содержание ключевых задач отражает направления 

формирования качеств личности и в совокупности определяет 

результат общего образования: 

Личностное развитие — развитие индивидуальных 

нравственных, эмоциональных, эстетических и физических 

ценностных ориентаций и качеств. 

Социальное развитие — воспитание гражданских, 

демократических и патриотических убеждений, освоение 

основных социальных практик. 

Общекультурное развитие — освоение основ наук, основ 

отечественной и мировой культуры. 

Интеллектуальное развитие — развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения, самообразования. 

Коммуникативное развитие — формирование 

способности и готовности свободно осуществлять общение на 

русском, родном и иностранных языках, овладение современными 

средствами вербальной и невербальной коммуникации. 
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     Педагог,   стремящийся  воспитывать   в  каждом 

учащемся    индивидуальность, должен уметь намеренно 

организовывать такие педагогические ситуации,  которые 

требуют  от  воспитанника  ума  и  потому его воспитывают, 

отсекая при этом  все  мешающие  этому  факторы  и  условия. В 

этом, собственно, и состоит весь секрет педагогического 

искусства… 

        И закончить хотелось бы следующими словами о процессе 

обучения из нового романа Бориса Акунина «Сокол и Ласточка» 

(рассуждение попугая, постигшего смысл жизни): 

«….всякую новую науку нужно постигать не наскоком, а 

постепенно. Не станет же понимающий человек залпом вливать 

в  глотку драгоценное старое вино? Нет, он будет смаковать 

каждый глоток, наслаждаться вкусом,  цветом, букетом. Учение – 

одно из приятнейших занятий на свете. Правильно прожитая 

жизнь вся должна состоять из учения, я глубоко в этом убежден. 

Даже  если в зрелости ты сам стал Учителем, все равно продолжай 

учиться». 
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Қашықтан оқытудың  маңызы мен рӛлі 

 

Балгабаева  Акмарал  Маратовна 

Ақтӛбе қаласы  

Ғ.Ақтаев атындағы № 6орта мектебінің  

Бастауыш  класс мҧғалімі  
 

Қазіргі уақытта Қазақстанда білім жҥйесінде жаңа ақпараттық 

технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық 

технологияларды жҽне компьютерлік желі арқылы жаңа білім 

ҽдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді. ХХІ ғасырда ақпарат 

жҥйелерінің ҿркендеп, ғарыштап дамып келе жатқанын білеміз, 

ҿнеркҽсіп пен ортаның дамуының негізгі қҧралы болып ақпараттық 

ресурстар табылады. Оқыту процесінде қолданылатын жаңа 

ҽдістердің бірі қашықтан оқыту ҽдісі болып табылады. 

Қашықтан оқыту – ақпараттық қҧралдар жҽне ғылыми негізделген 

тҽсілдер арқылы білім алу формасы. Қашықтан оқытуда екі 

компонент бар: оқытуды басқару жҽне ҿз бетімен білім алу. 

Мҧғалімдердің алдын – ала дайындау жҽне ҧйымдастыру шаралары 

жҥргізілмесе, программалық қамтамасыз етілмесе оқушылардың 

білімі жоғарыламайды.  

Мҧғалім оқушының ішкі жан – дҥниесінің сырын ашып, оның 

симпатикалық ынтасының дамуына жағдай тудырып отырады. 

Қазіргі заманда білім жҥйесінің заман талабына, уақыттың 

сҧранысына қарай ғарыштап дамуы, ҽрбір педагогтан сабақты 

ғылыми жобада жасауын талап етеді. Сабақты ғылыми жобада жасай 

білген мҧғалім оқушы жҥрегіне жол тауып, оның сабаққа деген 

қызығушылығын арттырып, мҧғалім мен оқушы арасында 

тҥсінушілік пайда болады.  

Мҧғалімнің коммуникативті дамуы:  

Оқушыларды тыңдау, олардың кҿзқарасын тҥсіне білу, сын жасай 

білу, ҽңгіме, ҧйымдастыра білу керек.  

Ҽрбір мҧғалімнің  бойында шартты рефлекциялық қасиеттер 

қалыптасуы керек;  

Балаларды оқытуды ҿзінің тҽсілін жҧмысында қолданып, қиын 

жағдайларда шешімін тауып, шыға білу керек.  Қашықтан оқытуды 

екі негізгі бҿлікке бҿлуге болады: техникалық жҽне дидактикалық. 

Оның қҧралы болып телекоммуникациялар, аудио жҽне видео 

жазбалар, жергілікті жҽне ауқымды компьютерлік желілер. 

Ҧйымдасқан – дидактикалық қҧрылымда қашықтан оқыту оқытудың 
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негізгі компоненті болып табылады, оқушылардың ҿз бетімен білім 

алуы. 

Ақпараттық технология жақсы дамығанымен ол оқытудың басты 

қҧралы болып есептелмейді. Ол ҥшін оқу бағдарламасында жҽне 

оқыту ҽдістеріне ҿзгеріс енгізу керек. Жаңа технологияны қолдану 

мҧғалімдерге дайындық жҧмыстарына кҿп уақытты керек етеді. 

Ҽрбір мҧғалімнен ізденуді, шығармашылық жҧмыс жасауды, алыс – 

жақын шетелдердің озық тҽжірибелерімен танысуды жҽне оның 

кҥнделікті ҿмірде қолдануды қажет етеді. 

Бҧл ретте, ҧстаздар қауымына ҥлкен жауапкершілік жҥктелетіні 

белгілі. Сондықтан, олар оқушылардың  оқу  бағдарламасын толық 

игеріп, сапалы білім алуына  бар кҥш-жігерін салуы қажет.   

Білім алып жатқан оқушылардың да қазіргі қалыптасқан жағдайға 

тез иекемделуі де бҧл жерде ҥлкен рҿл атқарады. Мҽселен, олар 

ақпараттық-технологиялар жҥйесі арқылы ҿз білімдерін шыңдауға 

мҥмкіндік алды. Сондай-ақ,  «Еларна», «Балапан» телеарналары, 

«Bilimland» «Kundelik.kz», «Daryn.online» интернет-платформалары 

арқылы сабаққа қатысты. Осының барлығы – оқушылардың 

болашағы ҥшін жасалған жҧмыстар.Оқушылар қашықтан оқу 

арқылы ҿз білімдерін жетілдіре алады жҽне ақпарат жҥйелерін 

пайдалану мҥмкіндігі артады. Мысалы, керекті ҽдебиеттер мен оқу 

кітаптарын іздеу, бақылау жҽне тестік тапсырмаларды орындау, 

лабороториялық жҧмыстар, дайын баяндамалар, қашықтан 

олимпиадаға қатысу оқушының шығармашылық потенциалының 

дамуына ҽсер етеді. 

 Қашықтан оқыту оқытушылар ҥшін де, оқушылар ҥшін де тиімді 

екенін уақыт дҽлелдеді. Қашықтан оқыту жҥйесіне ата-аналардың да 

кҿзқарасы жақсы қалыптасып келеді.  

Қашықтан оқытудың барысында: 

Қашықтан оқыту курстары жҽне бағдарламалары болу керек, 

оқытудың ҽдіс – тҽсілін жасау; 

Қашықтан оқытудың ҿмірде жиі пайдалану, пайдаланудың тиімді 

ҽдістерін ойлап табу; 

Қашықтан оқытуда оқушының білім сапасын бағалаудың жаңа 

критерийін жасау; 

Еліміздің болашағы – жас ҧрпақтың қолында болғандықтан, ең 

бастысы білімді, дарынды ҧрпақ тҽрбиелеу – біздің басты 

қҧндылығымызға айналды. Демек, олар ҧлттық қҧндылықтар мен 

заманауи игіліктерді ҿз бойына біріктіріп, ҧштастыра білген, ҿз 

елінің нағыз жанашыр азаматтары ретінде қалыптасуға талпынуы 

қажет. Бҧл жолда ҧстаздар қауымы ҿздеріне артылған сенім ҥдесінен 

шығуға атсалысады деп ойлаймын.  

Ҧстаздарымыз оқушыларға білім берудің тиімді ҽдіс-тҽсілдерін 

қолдануда.  

Қашықтан оқыту тек оқушылардың емес, ата-аналардың  да 

белсенділіктерін оятты, оған дҽлел ретінде  сҽуір айында  ҿткен  ата-

аналар жиналысын  айтуға  болады. Қашықтықтан оқыту ҧстаз 

еңбегінің қиын екендігін, оқушы мен  ата-анаға  ҧғындырып, 

ҧстаздың  мҽртебесі  жоғары екендігін дҽлелдеді. Сол еңбегімізді 

біліп ата-аналар ҿздерінің жҥрекжарды тілектерін білдіріп, рахмет-

алғыстарын айтқан видеороликтерін де қабылдадым. 

Оқушылардың оқуға ынтасын сақтау жҽне қашықтан оқытудың 

табысты болуын қамтамасыз ету ҥшін сипаттамалық кері 

байланысқа баса назар аудару керек. Бҧл оқушылардың 

тапсырмаларды орындауы барысында кҿмектеседі. 

Қорыта келе,қашықтан оқыту  – оқушы дайындау мен олардың 

біліктілігін ҽрі қарай тереңдете арттыру бағытындағы осы заманның 

ең ҽсерлі де тиімді жҥйесі болып табылады жҽне болашақта алатын 

орны орасан екені даусыз. 
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«Жалпы орта білім беретін №17 мектеп-гимназия» КММ, 

Ақтӛбе қ. 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада оқушылардың сҿздік қорының аз болуының 

ҿзіндік ерекшеліктеріне тоқтала отырып, жаңа сҿздерді меңгерту 

мен дамытуда тиімді ҽдіс-тҽсілдерді қолдану мҽселелері мен жаңа 

сҿздердің мҽнін айқындайтын лексикалық білім қарастырылады.  

Аннотация В этой статье рассматриваются индивидуальные 

особенности обучающихся имеющих скудный словарный запас, 

использование эффективных методов для изучения, освоения 

новых слов и лексические знания, определяющие смысл новых 

слов. 

Annotation 

In this article considered specific features of students who have 

poor lexicon, usage of effective methods in studying, development of 

new words and lexical knowledge in defining new words` meaning. 

 

Ҽдістемелік ҽдебиеттерде сҿздік жҧмыстары туралы ҽр тҥрлі 

пікірлер айтылуда. Ҿтіліп отырған грамматикалық категорияға 

байланысты сҿздер табу, сҿздер қҧрамына қарай талдау, белгілі 

орфографиялық ерекше лайықты сҿздерді теру, тіпті жеке сҿзді 

септеп немесе жіктеу сияқты жҧмыс тҥрлері де сҿздік жҧмысына 

жатқызылып жҥр. Бҧл пікірлерде сҿздік жҧмыстары сҿз етіле 

отырып, грамматикалық-орфографиялық мақсаттар мен 

оқушылардың сҿздік қорын байыту мҽселесі аралас 

қарастырылған.  

Сондай-ақ лексикалық оқытуға байланысты тілдегі синоним, 

омоним, антоним, термин, архаизм, неологизм жҽне идиома мен 

фразеологиялық қҧбылыстармен таныстыру да оқушылардың 

сҿздік қорын байыту мҽселесін тҥпкілікті шеше алмайды. Ҿйткені 

лексикалық қҧрамды теориялық жағынан оқыту белгілі бір 

мерзімде ғана асырылады, ал сҿздік қорды байыту мҧғалімнің 

кҥнделікті оқыту тҽсілдерінің орнын алатын қазақ тілі курсы ғана 

емес, мектептегі басқа пҽндерді, оқытуда да жҥзеге асырылатын 

ҥдеріс болып табылады. Қазіргі озат тҽжірибелер мен ғалым-

ҽдіскерлердің пікірлеріне жҥгінсек, оқушылардың сҿздік қорын 

байыту жҧмысы мектепе қазақ тілін оқытудың барлық кезеңінде - 

бірінші сабақтан бастап ең ақырғы, соңғы сабаққа дейін ҽрбір 

сабақ барысында ҽр тҥрлі жҧмыс жҥргізледі. Ал, сҿздік жҧмысы, 

сҿздік қорын байыту жҧмысына қазақ тілінің курсы бойынша 

уақытысында, бағдарламаға байланысты арнаулы сабақ та 

ҧйымдастыралады.  

Сҿздік қорды байыту мақсатын шешуде, біріншіден, 

оқушылардың меңгерген сҿзі, сҿз байлығы қаншалықты дҽрежеде 

екендігін, екінщіден оқушыда сҿз байлығының қорының аз болу 

себебін, ҿзіндік ерекшеліктерін ҥшіншіден, сҿздік қорды байыту 

мен дамытуда тиімді ҽдіс-тҽсілдерді алдын ала анықтап, белгілеу 

керек. Сҿздік жҧмысын жҥргізуде біз осы мҽселелерді қарастырып 

кҿрейік. Оқушылардың сҿз байлығын қаншалықты дҽрежеде 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.e-gov.kz%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.albest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tor.kz%2F
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анықтау, оқушының сҿйлеу мен жазу сапалылығын анықтаудан 

басталады. Ҽрбір сабақта, сҿздерді белгілі бір мҽселеге таныстыру 

арқылы, белгілі мақсатта сҿйлем қҧрау, тҥсіндірмелі оқу, ауызша 

мазмҧндау, жазба жҧмыстар т.б. арқылы анықтауға болады. 

Мектептің ҽрбір сыныбында сҿз жҽне ҧғымдар ҥйретудің 

мҿлшерін белгілеу мҧғалімнің бірінші ойланар ісі болмақ.  

Мектепте алғаш келген балалармен танысып ҽрқайсысымен 

жекежеке сҿйлесу барысында мҧғалім олардаң ой-ҿрісі мен сҿйлеу 

қабілетін аңғарады. Соның негізінде жыл бой ҿзінің олармен 

жҥргізілетін жҧмыс кҿлемін анықтайды. Мҧғалім шамалаған меже 

оқу ҥрдісінің барысында ҿзгеруі, неғҧрлым нақтылана тҥсуі 

мҥмкін. [1] 

Оқушылар сҿздігі ҽрбір пҽн оқулықтары мен оқу 

кітаптарында, сыныптан тыс оқуға ҧсынылатын кҿркем 

шығармалары жҽне оқушыларға арналған кҿрнекі қҧралдарда 

толықтырылады, кітап оларды мҽдениетті сҿйлей білуге баулиды. 

Міне, сондықтан да мҧғалім кітаптардағы сҿздік қорларды есепке 

алып, ол сҿздердің мҽн-мазмҧнын оқушылардың еркін меңгеруіне 

кҿңіл аударуы тиіс. Оқушылар ҥйрететін актив сҿздер мҿлшерін 

белгілеудегі басты бір меже олар пайдаланылатын кітап сҿздері 

болмақ. Жаңа сҿздермен оқушылар тек кітап бойынша ғана 

танысып қоймайды, сыныптан тыс жҥргізілетін ҽр тҥрлі шаралар 

кезінде кинофильмдерді жҽне, спектакльдерді кҿргенде, теледидар 

жҽне радио хабарларын таңдағанда оларға кҿптеген жаңа сҿздер 

ҧшырасады. Балалар сҿздігін молайту мақсатында мҧғалім бҧл 

мҥмкіндіктерді де пайдаланады.  

Жалпы топшылағанда, балалар сҿздігін мына сияқты 

жолдармен байытуға болады: қоршаған ортаны байыту, аңғарту 

табиғатпен, адамдардың қоғамдық жҽне ҿндірістік еңбегімен 

таныстыру, экскурсиялар ҧйымдастыру сынып жҽне сыныптан тыс 

оку ҽңгіме мазмҧнын талқылау жҽне талдау, ересектермен қарым-

қатынас ҽңгіме ҿткізу, кездесу ҧйымдстыру; грамматика мен 

емлені ҥйрету жаттығу арқылы дағды қалыптастыру арнаулы 

тілдік жаттығулар жҥргізу шығарма мазмҧнын талдату, қайыра 

айтқызу т.б.  

Бҧл жҧмыстар негізінде білім мазмҧнын жаңарту 

бағдарламасы бойынша оқушыларының сҿздігін байытудағы сабақ 

беру барысында тілдік мақсат қарастырылған. Жаңа бағдарлама 

жаңа сҿздерді тҥсініп қана қоймай, қолданған сҿздің мҽнін 

айқындауға, ауыспалы мағаналы сҿздермен толықтыруға, жаңа 

сҿздерді ҿз ойларын жҥйелеуде жиі қолданып, жаңа сҿздіктеріне 

қосу, сҿздердің дҧрыс айталуы мен дҧрыс жазылуын игеруге 

бағытталған.  

Сҿздік жҧмыстары басты-басты мынадай бағыттарда жҥзеге 

асырылады: оқушыларды қоршаған ортамен таныстыу жҽне ол 

туралы ҧғым қалыптастыру мақсатында серуендер, экскурсиялар 

ҧйымдастыру, бағдарламалық оқу пҽндерін пайдалану жаңа сҿздер 

мен терминдерді барлау жаңа жҽне тҥсініксіз сҿздерді тҥсіндіру, 

граматиканы оқытумен байланысты сҿздік жҧмыстарын жҥргізу. 

Лексикалық жаттығулар орындату.  

Сҿздің мағынасы бойынша жҧмысқа лексикалық жаттығулар 

жатады. Ең алдымен оқушылар сҿздің тура мағынасы 

болғандығымен таныстырылады. Содан байланысты жҥргізілетін 

жаттығу жҧмыстарында бір сҿз қайталанып келетін екі сҿйлем 

беріледі де, сол сҿздің ҽр сҿйлемде беріп тҧрған мағынасына назар 

аударылады, мағыналық талдау жасалады. Мҽселен, тас тҥскен 

жеріне ауыр мҽтел жҽне екі қҧлағы тас бітеліп қалғандай деген екі 

сҿйлем беріледі дейік. Алғашқы сҿйлемде тас сҿзі тура 

мағынасында қолданылып тҧр да, екінші сҿйлемдегі тас сҿзі 

ауыспалы мағынада жҧмсалып тҧр.  

Оқушылардың сҿздік жҧмыстарынан алатын білімі, дҽлірек 

айтқанда, лексикалық білімі шамамен мына кҿлемде болмақ: Сҿз 

белгілі бір ҧйым атауын білдіреді. Ҽрбір сҿздің ҿзіндік мағынасы 

бар, ал контексте ол мағынаның басқа мағынаға ауысуы мҥмкін. 

Демек, сҿз мҽні контексте ғана аңғарылады. Зат есім, сын есім, сан 

есім, етістік сияқты сҿздер ғана емес, шылау жҽне одағай деп 
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аталатын кҿмекші сҿздердің де белгілі дҽрежеде ҿзіндік мағынасы 

болады. Сҿздің беріп тҧрған мағынасы контексте анықталатын 

болғандықтан, жеке сҿз мағынасы жҽне оны дҧрыс қолдану 

жҿніндегі тҥсінік сҿзді жеке алып қарастыру жолымен емес, 

сҿйлемде немесе байланысты текстегі ҧғымы бойынша саралануы 

тиімді.  

Сондай-ақ лексикаға байланысты жҧмыстар, жаттығулар 

оқушылардың сҿз байлығын арттырып, сҿзді қолдана білуге 

бейімділігін дамытуға бағытталуы тиіс. Оқушылардың ҽрбір сҿзге 

кҿңіл бҿлуге мағынасын анық аңғаруға жетелейді де, оларда 

қолданудағы сҿздік мҽні мен реңдерін тани білуге, логикалық 

ойлау жҥйесін кеңейтеді. Міне осы міндеттерді атқаратын 

жҧмыстардың бірі - жаттығу жҧмыстары. [2] 

Жҥргізілетін жаттығу жҧмыстарының бірінші тобы 

лексикалық жаттығу болып табылады. Мҧнда негізінен 

оқушылардың лексикалық алған теориялық мҽліметтері 

пысықталып, сҿз қолданысқа ҥйретіп дағдыландыру, сҿздікті 

пайдалану қажет. Дҧрысында, сҿздіктермен танысу, олардың 

пайдалану жҧмысы ҽрбір лексикалық ҧғымдармен бірге жҥргізілуі 

керек. Мысалы, тҥсіндірме сҿздікпен танысу, оларды пайдалану 

жҧмысы ҽрбір тиісті лексикалық ҧғымдармен бірге жҥргізілуі тиіс. 

Мысалы, асау жылқы, асау ҿткен деген тіркестерде асау сҿзіне 

бірде жуас, бірде оңай сҿзі антоним бола алады жуас жылқы, 

ҿткел. Ал синонимі де ҽр тҥрлі, айталық, бас білмеген, жылқы, 

қиын ҿткел.  

Ал, лексикалық жаттығулардың екінші тобы тілдің басқа 

салаларымен байланыстырылып жҥргізілетін синтетикалық 

жаттығулар болып табылады. Бҧл жаттығуда лексикалық 

тақырыптан алған білімін бҧрын ҿткен грамматика, орфография, 

стилистика тарауларының материалдарымен байланыстырып 

жаттығу. Мҧның ҿзі оқушылардың лексикадан алған білімін 

жалпы тіл жҥйесінде тҥсінуге, тіліміздегі орнын, қолданылысын 

ҧғуға, сондай-ақ ҿзге материалдарды еске тҥсіріп, қайталап 

отыруға мҥмкіндік береді.  

Ол ҥшін мына сияқты жҧмыстарды жҥргізуге болады.  

1. Берілген сҿздердің лексикалық жҽне грамматикалық 

мағыналарын тапсыру. Мысалы, адам, ҿсімдік, жануар, алтын су; 

қызық, жазық, ҽдемі, ҥлкен, ҥш бҧрышты; ойлану, жҥгіру, сҿйлеу, 

кебу. Окушылар ҥш топқа бҿлінген сҿздердің лексикалық 

мағынасын ашып отырып, бірінші топтағы сҿздердің зат атауы 

екенін, екінші топтағы сҿздердің заттың белгісін, сынын білдіретін 

ҥшінші топтағылар қимылды білдіретінін анықтап зат есім, сын 

есім, етістікке жататынын тҥсіндіру тиіс. Сол сияқты лексикалық 

мағынаны сҿздің жасалу жолына, қолданылуына, шығу тегіне 

қарай ажырату да грамматикамен тығыз байланысты жҥргізіледі.  

2. Тҥбірлес сҿздердің қай сҿз табына жататынын анықтау  

1) келісім, келісті, келіншек, келді.  

2) орын, орынша, орындық, орынды.  

3) адам, адамдық, адамгершілік, адамды.  

Мҧндай жаттығу барысында лексикалық мағынамен 

грамматикалық мағынаны ажырататын олардың ҿзара 

байланыстылығын ажырата білуге дағдылана бастайды. 

Грамматикамен байланысты жҥргізілетін жаттығудың тағы бір 

тҥрі сҿздің тҥрлену барысын немесе сҿз жасау барысындағы 

айырмашылықтарын ажырату болып табылады. Мысалы: белгілі 

бір сҿзге септік, тҽуелділік, жіктік жалғауларын жалғау арқылы 

лексикалық мағыналарын салыстырып кҿруге болады. Оқушылар 

былайша тҥрленген сҿздердің лексикалық мағынасы сақталып, 

грамматикалық мағынасында ҿзгерістер пайда болғанына кҿз 

жеткізеді. Бҧл айтылған жаттығу тҥрлері оқушылардың 

лексикалық мағынаны грамматикалық мағынадан ажыратуға 

кҿмектеседі, сҿйтіп сҿздердің қолданыс аясын жақсы меңгеріп, 

практикалық дағдысы артады, жазу мҽдениеті жіктеле тҥседі.  

Ал стилистика саласымен байланысты лексикалық 

жаттығулар сҿзді таңдап қолдануға, айтылатын ойға лайық сҿйлем 
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қҧра білуге ҥйретеді. Бҧған байланысты жҥргізілетін жаттығу 

жҧмыстары: Берілген сҿздер мен сҿз тіркестері қандай лексика-

семантикалық топтарға, қайсысы қандай ҽдеби тіл стильдеріне 

жатады. Мысалы,  

1) балалар - балдар, тыныш - тиыш.  

2) бал - балақай, келін - келіншек, ҽке – ҽкей.  

3) шалбар - сым, кҿйлек - жейде, ҿңшең - ылғи - кілең.  

Ал орфографиямен байланысты жҥргізілетін жаттығулардың 

да ҿзіндік орны, ерекшелігі бар. Ҿйткені оқушылар сҿз байлығын 

игерумен бірге оның дҧрыс жазылу жолын да саналы тҥсінуі 

керек. Ол ҥшін оқушылардың сҿз қолдану, жазу дағдысын 

қалыптастырып, ҽр тҥрлі жаттығу жҧмыстары жҥргізіледі. Ауызекі 

сҿйлеу мен жазба стильдерін, айырмашылықтарын ажыратып, 

ҽдеби тіл нормасын игеруге дағдылана бастайды. Бҧл сияқты 

жаттығудың мына сияқты тҥрлері жҥргізіледі:  

1) Мына сҿздердің тҥбірлес варианттарын жазып, тҥзіліп 

жазылатын дауысты дыбыстар ережесін тҥсіндір: орын /орны/, 

қҧлып /қҧлпы/, кҿрік /кҿркі/.  

2) Мына сҿздерді сыңарларымен салыстырып, мағыналас 

немесе ҿзге сҿз екенін тҥсіндіру: қан-хан, қат-хат, кҽрі-қария, ары-

ҽрі, білік-пілік, қас-хас.  

3) Берілген сҿздерге тҥбірлес сҿз тауып, дауыссыз 

дыбыстардың ҿзгеруін тҥсіндіру, жанжауып, тап-тауып, теп-теуіп, 

кҿбік-кҿбігі, тарақ- тарағы.  

4) Берілген тҥбірлес сҿздердің айтылуы мен жазылуындағы 

ерекшеліктерді тҥсіндіру, тҥбірлес сҿздердің лексикалық 

мағынасын ажырату. Жҧмыс-жҧмысшы, ас-асшы, дос-досжан.  

5) Омонимдес сҿздердің тҥбірін тауып, ҽрқайсысының 

беретін мағынасына байланысты сҿйлем қҧрау: тҥстік/тамақ/, - 

тҥстік /бағыт, мезгіл/, тҥнек /қараңғы/ - тҥнек /орын/, жаз/жыл 

маусымы/ - жаз/ҽріптерді тҥсіру/ - жаз/жаю/. Лексикаға 

байланысты тіл дамыту жҧмыстары курстың басқа тақырып 

салаларымен байланысты жҥргізілсе, оқушылардың лексикадан 

теориялық білімі мен сҿзді қолдану дағдысын қалыптастыруға, 

жалпы тіл заңдылығын толық игеріп, ҿздігінен ойлануға, сҿз 

шеберлігін арттыруға ҥлкен ықпал жасайды. Тіл байлығын 

дамытуға байланысты жҧмыстардың формалары мен ҽдіс-

тҽсілдері кҿп.  

Озат тҽжірибелерге жҥгінсек мҧндай жҧмыстарды ҥш топқа 

бҿліп қарастыруға болады:  

1) айнала қоршаған ортамен танысу, оқушылардың тҥсінігін, 

кҿзқарасын, білімін толықтыру арқылы сҿздік қорын байыту;  

2) мҥлде таныс емес немесе мағынасы кҥңгірт сҿздерді, сҿз 

тіркестерді ҥйренуге ықпалын аудару, жаңа сҿздер мен сҿз 

тіркестерімен танысу;  

3) білетін жҽне игерген сҿздері мен сҿз тіркестерінің 

қолданудағы басқа реңкдерін білуге байланысты.  

Бҧл топтар мен алғы шарттар бір-бірімен тығыз байланысты, 

бірлікте қарастырылып, жҥзеге асырылады. Айналаны қоршаған 

орта жҿнінде оқушылар білімін толықтыру, тҥсінігін арттыру 

мҥмкіндігі сабақ процесінің ен бойында жҥзеге асырылады, ҽрбір 

сабақ, ҽрбір жаңа материал оқушы біліміне қандай да бір жаңалық 

қосып отырады. Ал ол тіліне ҽсер етеді. Оқушылардың сҿздік 

қорын байыта тҥсуде оқушылардың назары мҥлде таныс емес 

немесе тҥсінігі кҥңгірт сҿздерге аударылуға ерекше кҿңіл бҿлу 

қажет. Оқушы қандай да бір кітап оқыған кезде оның мағынасы 

тҥсініксіз жеке сҿздер кездесіп отырады. Бірақ оқиға желісінің 

барысына қарай ойды жалпы топшылайды да, тексті ары қарай 

оқып, ҿзіне тҥсініксіз жеке сҿздердің ҥғымына назар аудармастан 

оқи береді. Ал оны ҿз сҿзімен айтып беруде ҽлгі сҿзді 

қолданбайды, тастап кетеді. Бҧл жеке сҿзге мҽн бермегендік 

болып табылады. Ал сҿздік қордың молаюына осы жеке сҿз мҽнін 

елемеушілік ҥлкен зиян тигізеді.  

Сондықтан оқушыларға кітаппен ҿздігінше жҧмыс 

ҧйымдастырғанда жеке сҿздер мен сҿз тіркестерінің мҽнін ҧғынып 

отыруға, білмегенді іздестіріп, біліп-тануға дағдыландыру қажет. 
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Ол ҥшін оқушылар қандай да бір кітап оқығанда, мағынасы 

тҥсініксіз, таныс емес немесе тҥсінігіне кҥңгірт сҿздерді жазып 

алып, олардың мҽн- мағынасын алып, біліп отыруға ҥйреткен жҿн. 

Мҧндай дағды беруге қажетті жҧмыстың бірі оқушылардың 

сҿздіктерімен жҧмыс істей білу дағдысын тҽрбиелеу қажеттігі 

туады. Ол ҥшін мектепке арналған "орфографиялық сҿздік", 

"терминдер" т.б. сҿздіктерді баспадан шығуды жеделдету қажет. 

[3] 
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Қазіргі уақытта тілдік білім жеке тҧлғаны дамыту 

ҥдерісінде жетекші рҿл атқарады, ҿйткені шет тілі "ҽлем бейнесін" 

қҧру жҽне тҥсіндіру, ҽлемдік мҽдениетке ену жҽне оның ҧлттық-

мҽдени қатыстылығын тҥсіну қҧралы болып табылады. 

Қазіргі заманғы білім беруді жаңғырту тҧжырымдамасын 

іске асыру аясында мектеп оқушыларын шет тілдерін оқыту ресми 

тҥрде оның басым бағыттарының бірі ретінде қарастырыла 

бастады. Осы саладағы қоғамның ҽлеуметтік тапсырысы қазіргі 

уақытта оқушылардың рухани саласын дамыту, оқытудың 

гуманистік мазмҧнын арттыру, ҽр оқушының жеке басына 

қатысты пҽннің тҽрбиелік, білім беру жҽне дамыту ҽлеуетін 

неғҧрлым толық іске асыру міндетін алға қояды. 

Шет тілін оқыту саласындағы басты мақсат-оның барлық 

салаларында мҽдениетаралық қарым-қатынасты жҥзеге асыруға 

қабілетті тілдік тҧлғаны дамыту. Шет тілін оқыту ҽдістемесінде 

жаңа бағыт анықталды – бҧл тіл мен мҽдениет. Сондықтан, 

ҽлеуметтік – мҽдени қҧзіреттілікті дамыту арқылы ағылшын тілін 

оқыту-мектеп оқушыларын оқытудағы ең перспективалы тҽсіл [1; 

38 б.]. 

Осылайша, саясаттағы, экономикадағы, мҽдениеттегі жҽне 

басқа салалардағы байланыстар мен халықаралық байланыстардың 

ҥдемелі дамуы шет тілдерін оқытудың қазіргі заманғы ҽдістерінен 

нақты қарым-қатынас жағдайларына бағдарлауды талап етеді. 

Іскерлік жҽне жеке байланыстарды дамыту, халықтар арасындағы 

экономикалық жҽне мҽдени байланыстарды кеңейту жҽне нығайту 

мектеп алдына шет тілдерін оқыту саласындағы міндетті – басты 

қҧндылығы жалпыадамзаттық мҽдениет пен жалпыадамзаттық 

қҧндылықтар болып табылатын адамды тҽрбиелеу міндетін қояды. 

Сондықтан шет тілдерін оқытудың қазіргі заманғы ҽдістемесінің 

мақсаты тек білім алу, мектеп оқушыларында дағдыларды 

қалыптастыру ғана емес, сонымен бірге олардың ҿлкетану, 

лингвистикалық жҽне мҽдени, эстетикалық сипаттағы ақпаратты 

игеруі, олар ҥшін басқа ҧлттық мҽдениеттің қҧндылықтарын 

тҥсінуі болып табылады. Осылайша, оқытылатын тіл елінің 

ерекшелігін білу қажеттілігі туралы жҽне сол арқылы шет тілдерін 

оқытудың негізгі принциптерінің бірі ретінде лингво-ҿлкетану 

тҽсілінің қажеттілігі туралы тҧжырым жалпыға танымал болды [2; 

Б.128]. 
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Тіл мен мҽдениетті зерттеу мҽселесіне жҥгіну кездейсоқ 

емес. Бҧл сізге елтану элементтерін тілдік қҧбылыстармен сҽтті 

ҥйлестіруге мҥмкіндік береді, олар байланыс қҧралы ретінде ғана 

емес, сонымен бірге оқушыдарды олар ҥшін жаңа шындықпен 

таныстыру тҽсілі ретінде де ҽрекет етеді. Мектепте шет тілін 

оқытудың дҽл осындай тҽсілі практикалық, жалпы білім беретін, 

дамытушы жҽне тҽрбиелік міндеттерді неғҧрлым тиімді шешуді 

қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар шет тілдік 

мҽдениетаралық қҧзыреттілікті қалыптастыру ҥшін ҥлкен 

мҥмкіндіктерді де қамтиды [3; б.96]. Осылайша, лингво - 

ҿлкетанулық тҽсілді қолдану жалпы білім беретін мектепте 

ағылшын тілін оқытуда мҽдениетаралық қҧзіреттіліктің 

қалыптасуына сҽтті ҽсер етеді деп болжадық. 

Эксперименттік жҧмыс Кҿкшетау қаласының жалпы білім 

беретін мектебінде педагогикалық  тҽжірибе жинау кезеңінде 

жҥргізілді. 

Зерттеу 3 кезеңнен тҧрды: 

* Оқушылардың лингвистикалық жҽне аймақтық бағыттағы 

алғашқы білім деңгейін анықтау. 

* Лингво-ҿлкетану материалдарымен жҧмыстың кейбір тҥрлерін 

қатыстырып кҿру. 

* Эксперимент нҽтижелерін талдау.  

Лингво-ҿлкетану бағытындағы білімнің бастапқы деңгейін 

анықтау кезеңінде тестілеу жҥргізілді, оның негізгі міндеті 

оқушылардың Ҧлыбритания, Америка жҽне басқа да ағылшын-

сҿйлейтін елдердің мҽдениеті туралы жалпы білімдерін анықтау 

болды (сҿйлеуде ең кҿп қолданылатын мақал-мҽтелдер мен 

тҧрақты сҿздерді, кҿрнекті тҧлғаларды, эмблемаларды, музыкалық 

ҿнерді жҽне т.б.) білу. Ҿткізілген тест нҽтижелерін талдау 

оқушылардың лингвистикалық жҽне аймақтық ақпараттың 

жоғарыда аталған аспектілерін меңгеру деңгейі шамамен 40% - ды 

қҧрайтынын кҿрсетті. Бастапқы диагноз қою жҽне мектеп 

оқушыларында лингвомҽдени қҧзіреттіліктің қалыптасу деңгейін 

талдау нҽтижелеріне сҥйене отырып, лингвистикалық жҽне 

ҿлкетану компонентті қамтитын сабақтар жасалды. Зерттеудің 

екінші кезеңін сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі міндеттер 

анықталды: 

* Мҽдениеттанулық материалдың ең аз кҿлемін анықтау; 

* Қалыптастырушы эксперимент жҥргізу кезеңінде оқушылар 

зерттейтін, белгіленген тақырыптарға сҽйкес лингво-ҿлкетану 

ақпаратын іріктеу; 

* Мҽдениеттанулық қҧзыреттілікті кеңейту, сондай-ақ шет тілін 

ҥйренуге уҽждемені қалыптастыру мақсатында лингво-ҿлкетану 

материалдарын пайдалана отырып, сабақтар жҥйесін ҽзірлеу жҽне 

ҿткізу; 

* Оқушыларда шет тілі мҽдениетінің негіздерін тҽрбиелеу жҽне 

оларды "мҽдени" қызметке тарту. 

Педагогикалық тҽжірибе кезінде 15 сабақтан тҧратын сабақ 

жҥйесі жасалды. Ҽр сабақтың жоспар-конспектіне лингво-

ҿлкетану бағыттағы материал енгізілді (Оқытылатын тіл елінің 

салт-дҽстҥрлері, кҿрнекті тҧлғалары, халық мақал-мҽтелдері жҽне 

т.б. туралы мҽліметтер). 

Лингво - ҿлкетану материалдарды қолдана отырып, 

сабақтар жҥйесін ҿткізгеннен кейін эксперименттік жҧмыстың 

қорытындысы шығарылды. Зерттеу жҧмысын қорытындылау ҥшін 

келесі міндеттер анықталды: 

1. Тестілеу тҥрінде лингвистикалық жҽне ҿлкетану білім деңгейін 

анықтау мақсатында қорытынды диагностика жҥргізу; 

2. Тілдік жҽне ҿлкетану ақпараттың кҿлемін қамтитын тест 

тапсырмаларын ҽзірлеу: 

а) осы топқа бҿлінген лингво-ҿлкетану минимумы оқушыларының 

білімін бақылау; 
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б) оқушылардың біліміндегі ҥдерісті анықтау; 

3. Қорытынды диагностика барысында алынған мҽліметтерді 

бастапқы диагнозбен салыстырыңыз жҽне білім алушылардың 

мҽдениетаралық қҧзіреттілігін қалыптастырудың тиімді қҧралы 

ретінде лингво - ҿлкетану материалдардың орындылығы туралы 

қорытынды жасаңыз. 

Оқушылардың лингво-ҿлкетану материалы бойынша білім деңгейі 

пайыздық арақатынаста шамамен 76% - ды қҧрады. Осылайша, 

білім деңгейі шамамен 36% ҿсті деп айтуға болады . 

Біздің зерттеуіміздің нҽтижелеріне сҥйене отырып, 

ағылшын тілі сабақтарында лингво - ҿлкетану материалдарды 

қолдану мҽдениетаралық қҧзіреттіліктің қалыптасуына ықпал 

етеді, сонымен қатар оқу процесінде оқушылардың 

мотивациясына оң ҽсер етеді деп қорытынды жасауға болады. 

Шынында да, лингво - ҿлкетану материалдарды енгізу 

мҽдениетаралық қҧзіреттіліктің қалыптасуына ықпал етеді. 

Сондай-ақ, лингво - ҿлкетану сипаттағы ақпарат оқушылардың 

тҧрақты қызығушылығын тудыру ҥшін қажетті ҽлеуетке ие. 

Мҽдени материалдарды тарту мотивацияны кҥрт арттырады, бҧл 

ҿте маңызды, ҿйткені мотивациясыз оқыту тиімсіз. Мҽдениет 

материалдарымен танысу танымдық мотивацияны оятуға 

кҿмектеседі, яғни мектеп оқушылары бағдарламалық материалды 

игеріп қана қоймай, сонымен қатар белгісіз мҽдени фактілермен 

танысады, бҧл олардың қызығушылығын тудырады. Сондықтан 

оқушылардың қызығушылықтарын ескере отырып, оқу процесі 

ҽсіресе тиімді болады. Шет тілдерін оқытуда мҽдени 

компоненттерді тарту негізгі практикалық мақсатқа – зерттелетін 

тілде қарым-қатынас жасау қабілетін қалыптастыру ҥшін ҿте 

қажет. 
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Annotation 

Physical education and sports as a result of certain historical conditions 

in society are a set of historical results of human spiritual activity. The 

importance of consolidating the use of research in the field of physical 

education and sports in social and national contexts, in the work of the 

World Congress "Sports in Modern Society", "Olympic Sports and 

Sports for All", which is held annually in different countries. 

Physical education and sports as a systematic part of physical culture is 

a universal and global phenomenon, not limited to state, economic and 

legal issues, entering into the aspect of interethnic relations. The most 

important quantitative and qualitative changes in all spheres of social 

life in physical culture and sports are reflected in the material and 

spiritual life of nations and peoples, the results and pace of formation of 

human society, health culture and healthy lifestyles and the system of 

views of individuals and society    Physical education and sports as a 

systematic part of physical culture is a universal and global 
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phenomenon, not limited to state, economic and legal issues, entering 

into the aspect of interethnic relations. 

Activities in the field of physical education and sports directly and 

indirectly affect the mental qualities of the individual in real but 

unstable situations. 

Physical culture and sports as a systematic part of physical culture is a 

universal and global phenomenon, not limited to state, economic and 

legal issues through the integration of interethnic relations. The main 

task is to theoretically substantiate and reveal the situation in physical 

education and sports for the application of methods of healthy 

lifestyles, to identify specific stages of the dialectic that will be applied 

directly to people's lives, forming a healthy mentality. 

A special approach requires the use of folk movement games in 

physical education classes. It is well known that the game method is a 

unique way to comprehensively improve motor activity. Therefore, this 

method can be used in sports pedagogy for different sports. 

In the national game competitions, both the way to health and the way 

to self-defense are clear. 

The range of mobile games is widespread among our people. 

Specialists divide mobile games into four groups: 

• Games using natural objects: asyk, bestas, magic wand, frog, smooth, 

etc. 

• Animal games: blind goat, camel, white sock, blue cow, etc. 

• Games played with property items: shawls, hats, ruffles, crowns, 

belts, towels, etc. 

• Games to be played without equipment: oystercatcher, pike-perch, 

pike-perch, pike-perch, parrot, squirrel, hide-and-seek, deer. 

Along with the national games, today's young generation has a lot of 

positive national qualities. Undoubtedly, all this contributes to the 

constant strengthening of socio-pedagogical requirements and the 

education of young people in accordance with the requirements of 

society [ 

The pedagogical ideas and traditions of folk pedagogy, reflecting the 

dreams, goals, established opinions and recommendations of the 

individual, the family and the upbringing of the younger generation, 

reflect the connection between the past and the present. National games 

are a continuation of the traditional nature of public education. From 

ancient times in traditional games people's way of life, way of life, 

national traditions, the notion of heroism, loyalty, strength, patience, 

etc. Adherence to values is a sign of national wisdom. 

Physical education and sports as a systematic part of physical culture is 

a universal and global phenomenon, not limited to state, economic and 

legal issues, entering into the aspect of interethnic relations. The most 

important quantitative and qualitative changes in all spheres of social 

life in physical culture and sports are reflected in the material and 

spiritual life of nations and peoples, the results and pace of formation of 

human society, health culture and healthy lifestyles and the system of 

views of individuals and society. 

Дене тҽрбиесі мен спорт қоғамдағы белгілі бір тарихи 

жағдайлардың жемісі ретінде адамдардың рухани қызметінің 

тарихи нҽтижесінде пайда болған жиынтығын қҧрайды. Жыл 

сайын тҥрлі елдерде ҿткізіліп келе жатқан «Қазіргі қоғамдағы 

спорт», «Олимпиадалық спорт жҽне баршаға арналған спорт» атты 

ҽлемдік конгресс жҧмыстарында денсаулықты нығайту мен 

салауатты ҿмір салтын қалыптастыру саласында пайдалану 

мҥмкіндігіне, ҽлеуметтік жҽне ҧлттық жағдайларда дене тҽрбиесі 

мен спорт саласындағы ғылыми зерттеулерді қолдануды 

жинақтаудың маңызына ҥлкен мҽн берілді. 

Уақыт ҿткен сайын жекелеген рулар арасындағы, сонан соң 

тайпалар мен тайпалық одақтар арасындағы қарым-қатынастар 

тҧрақты жҽне ғаламдық сипатқа ие болды. Бірге ҿткізген ойындар 

мен жарыстар осы ҥдерістің дами тҥсуіне ықпал етті, бірте-бірте 

ҽр тҥрлі рулық қоғамдағы адамдардың мінез-қҧлық мҽдениеті мен 

этикалық нормаларын қалыптастырады. Бҧл жайында Қазақстан 
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аумағында ертеден келе жатқан мҽдени байланыстар мен 

жанасулар, тҥрліше қарым-қатынастар баяндайды. 

Дене тҽрбиесі мен спорт дене шынықтырудың жҥйелік 

бҿлігі ретінде жалпыға бірдей жҽне ҽлемдік қҧбылыс болып 

табылады, ҧлтаралық қарым-қатынас аспектіcіне ену арқылы 

мемлекеттік, экономикалық жҽне қҧқықтық мҽселелермен 

шектеліп қалмайды. Дене тҽрбиесі мен спорттың табиғаты 

халықтар арасындағы достықтың нығаюына, ҽр тҥрлі ҧлт 

ҿкілдерінің ҽлеуметтік жағдайы мен ешбір діни наным сеніміне 

қарамастан, жақындасуына базалық негізде ықпал жасайтын 

ықпал ретінде қызмет атқарады, бірақ ол субъективті фактор — 

адамдар мен ҧжымдардың белсенді араласуынсыз бҧл 

феномендерді дҥниеге ҽкеле алмайды. Егер қоғамдық, дене 

шынықтыру мен спорттық ҧжымдар бҧл феномендерді жетілдіру 

жҧмысымен шҧғылданбайтын болса, қателіктер мен бҧрмалауға 

жол берсе, онда прогресшіл даму ҥдерісін тежейтіндей 

алғышарттар пайда болады. 

Дене тҽрбиесі мен спорт саласындағы атқарылып жатқан 

қызмет жеке тҧлғаның психикалық сапаларына тура жҽне жанама 

тҥрде нақты, бірақ тҧрақсыз жағдайларда ҽсер етеді.Ҧлттық  спорт 

тҥрлерімен шҧғылдану оқушылардың салауатты ҿмір салтын 

қалыптастыруға жҽне ҽр адам мен қоғам ҥшін тҧтастай алғанда 

ҧлы қҧндылық болып табылатын денсаулық нығайтуға ықпал 

етеді. Спорт адам жеке тҧлғасының барлық жағына, соның ішінде 

адамгершілік пен психикалық саласына, интеллектуалдық пен 

коммуникативті қабілеттеріне, ҿз денсаулығы мен бҥкіл қоғам 

денсаулығына деген мҽдениетті жҽне қҧндылықты қатынасқа 

тҽрбиелеу арқылы ҽсер етеді. 

Қоғам дамуының жаңа сатысындағы жҧмыс барысында 

қарастырылып отырған мҽселелердің теориялық тҧрғыдан 

жасалынбауы жҽне практикалық маңыздылығы денсаулық пен 

салауатты ҿмір салтының, денсаулық пен қозғалыс белсенділігінің 

ҿзара байланыс бірлігінің негіздемесі мен ашуға бағытталған 

ҧлттық спорт тҥрлерінің ҽдістері мен тҽсілдерін пайдалану арқылы 

жекелеген тараулардың маңыздылығын анықтайды. 

Негізгі міндет мынада болып тҧр, салауатты ҿмір салтын 

қалыптастыру ҽдістерін қолдану ҥшін дене тҽрбиесі мен спорттағы 

жағдайларды теориялық тҧрғыдан негіздеу мен аша тҥсу, 

адамдардың ҿмірлік қызметіне тікелей қолданылатын, салауатты 

менталитет қалыптастыратын диалектиканың алға шығатындай 

нақты кезеңдерін айқындау. Тҽрбиенің тҧтас жҥйесінен бҿлініп 

шыққан дене тҽрбиесі мен спорт теориясы мен практикасының 

кесіндісі оқушылардың денсаулығы мен салауатты ҿмір салтының 

ҿзара іс-қимылы арқылы анағҧрлым жарқын да мазмҧнды тҥрде 

кҿрінуі мҥмкін. 

Соңғы жылдары дене тҽрбиесіндегі халықтық педагогика 

мҽселелері жайлы кҿп айтылып жҥр. Дене тҽрбиесінің халықтық 

тҽсілдері жайлы бағдарламалық қҧжаттарда ол қоғам 

мҽдениетінің, оқушыларды тҽрбиелеудің маңызды бір тҥрі ретінде 

қаралуы қажеттілігі атап кҿрсетіледі. Сондықтан да ҧлттық спорт 

тҥрлері мен халықтық ойындар ҿмір салты тҿңірегінде 

топтастырылып, жеке тҧлғаның даму деңгейіндегі кҿрсеткіші 

болуы тиіс. 

Ерекше кҿзқарасты дене шынықтыру сабақтарында 

халықтық қозғалмалы ойындарды пайдалануды  керек етуде. 

Ойын ҽдісі қозғалыс белсенділігін кешенді тҥрде жетілдірудің 

ерекше бір ҽдісі екендігі баршаға мҽлім. Демек, бҧл ҽдісті спорт 

педагогикасында тҥрлі спорт тҥрлері бойынша пайдалануға 

болады.  

Ҽр халықтың тарихында ҧлттық мҽдениеттің жоғары 

жетістігін кҿрсете білетін ойшылдары болады. Қазақ халқында 

осындай орынға ие болған ҧлы Абай. Оның шығармашылығы 

жайлы ҿте кҿптеген жҧмыстар бар. Ол қазақ мҽдениетінің классигі  

ретінде ҧлы да жан-жақты тҧлға ғана емес, сонымен бірге ол 

заманауи тҧлға. Бҥгінде біздерді Абайдың қазақтың халық спорты 

жайлы ойлары таң қалдырады. Ақынның бҧл ойлары дене тҽрбиесі 
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мен спорттың қазіргі тҧжырымдамасына лайық келеді. Ҧлттық 

спорт пен ойын тҥрлері дене тҽрбиесінің маңызды қҧралы ретінде 

сҿз болып отырған қазіргі кезде кҿз алдымызға ҧлы Абайдың 

ҿлеңдері мен қара сҿздеріне тиек болған данышпан да кемеңгер 

ойлары елестейді. Оның осы саладағы кҿріпкелдігі ерекше деп 

атауға тҧрарлық. Дене тҽрбиесінің ертедегі тҥрлерін зерттеу 

археология, этнография мен тарих жайлы ҽдебиеттермен 

байланысты. 

Салауатты ҿмір салтын қалыптастыру бағытындағы 

жҧмыстардың белсенділігін арттыру қажеттігі елімізде 

«Салауатты ҿмір салтын қалыптастыру бағытындағы бҧқаралық 

жҧмыстардың ҽры қарайғы белсенділігін арттыру мен кеңейте 

тҥсу» атты бҧйрығына сҽйкес дене шынықтыру тҽсілдерін 

пайдалану бойынша жҧмыстарды, соның ішінде салауатты ҿмір 

салтын қалыптастыруға арналған ҧлттық спорт тҥрлерін 

кҥшейтуге нҧсқау берілген. Осы мҽселе жайында егжей-тегжейлі 

тҥрде ҚР Президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

жолдаған Жолдауында айтылған болатын [2]. 

Ҽрбір адамның денсаулығын нығайту мен тиімділігін 

қамтамасыз ету жҽне қоғам мен мемлекеттің прогресті дамуы ҥшін 

оқушылардың салауатты ҿмір салтын қалыптастыру қажеттілігі 

ешкімнің бойында кҥдік тудырмайтыны мҽлім. Дегенмен, соңғы 

жылдары балалар мен оқушылардың денсаулығы ерекше 

нашарлап бара жатқандығы белең алуда, ол еліміздің тҥрлі 

аймақтарында ҿмір сҥру деңгейінің тҿмендеуіне, экологиялық 

жағдайдың нашарлауына жҽне оқу орындарындағы оқу- тҽрбие 

мҽселелеріндегі кемшіліктерге байланысты болып отыр. 

Жоғарыда аталғандармен байланысты жҧмыстың алдына 

келесі міндет қойылды — ҧлттық спорт тҥрлерінің тҽсілдері 

арқылы оқушылардың салауатты ҿмір салтын қалыптастыру 

мҥмкіндіктерін зерттеу. Ол ҥшін мектеп ата-аналарына жҽне 

мектептің футбол алаңына келіп  спорт тҥрімен шҧғылданушылар 

арасында анкеталық сауалнама жҥргізілді жҽне бірқатар 

кҿрсеткіштерінің ҿзара байланысын есепке алдым.. 

Білім беру мен тҽрбиелеу міндеттерін білуде ерекше орын 

дене шынықтыруға беріледі. Бҥгінгі таңдағы дене шынықтыру кҿп 

қырлы қҧбылыс болып келеді, бірсыпыра бағыттары, тҥрлері жҽне 

сабақ тҥрлері бар. Дене тҽрбиесінің кҿптеген тҽсілдері арасында 

халықтық педагогикаға ерекше орын берілген. 

Қозғалыс белсенділігімен байланысты ойындар мен дене 

жаттығулары дене тҽрбиесінің халықтық педагогикасындағы 

негізгі тҽсілдері болып табылады. 

Кең тараған ҧлттық спорт тҥрлері ҧмытылғандықтан, 

қазірде оларды қайта ҿмірге ҽкелу мҽселесі қарастырылуда. 

Оларға жататындар: қамшыгелік, ,ҥкілі пошта, жамбы ату, , алма 

ілу. Ҧлттық спорт тҥрлері мен халық ойындары ҿскелең ҧрпақты 

жарасымды тҽрбиелеудің ажырамас бҿлігі болып табылады. 

Қазіргі дене шынықтыру практикасында халықтың ғасырлар бойы 

жинақтаған жҽне іріктеуден ҿткен аса бай тҽжірибесін ҿскелең 

ҧрпақты халықтық ойындар мен ҧлттық спорт тҥрлерінің тҽсілдері 

негізінде тҽрбиелеу жҧмысында пайдалану қажет. 

  Қазіргі уақытта ҧлттық спорт тҥрлері мен халық 

ойындарының ерекшеліктерін ескере отырып, балалар мен 

жасҿспірімдер  ҥшін кҥрес, ат спорт тҥрелері, тоғызқҧмалақ, 

саятшылықты сабақтарда қолдануға болады. 

Ҧлттық спорт тҥрлері мен халық ойындарының дамуына тҧсау 

салып тҧрған мҽселенің бірі отандық арнайы мамандырылған 

мҥліктер мен қҧрал-жабдықтардың болмауы, арнайы спорттық 

мектептерінің бҿлімдері балалар мен жеткіншектердің ҧлттық 

спорт тҥрімен шҧғылдану қажеттілігін қанағаттандырмайды. 

Сонымен қатар ҧлттық спорт тҥрлері мен халық ойындары 

бойынша ғылыми-ҽдістемелік материалдармен қамтамасыз ету 

мҽселелері, нормативті-қҧқықтық, медициналық, ақпараттық 

базаларды дамыту мҽселелері шешімін таппай келеді. 
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Ҿз кезінде кең тараған ҧлттық спорт тҥрлерін зерттеу 

жҧмысы кҿрсеткендей, кҿбісі ҧмытылғандықтан, қазірде оларды 

қайта ҿмірге ҽкелу мҽселесі қарастырылуда. 

Ҧлттық ойын жарыстарында денсаулықты сақтау жолы да, 

ҿзiн-ҿзi қорғау амалдары да айқын. Денсаулықты сақтаудың 

шарты — дененi шынықтыратын қозғалыс пен жаттығуда, ағза 

мен жҥйке тамырлардың тынысын реттеуде, рухты жоғары ҧстай 

бiлуде. 

Дене шынықтыру — денсаулық кҿзi, денсаулықты сақтау ҥшiн 

ҽрекет, адамның кҥш мҥмкiншiлiгiн дамыту, жеңiске деген жiгерiн 

шыңдау, қиыншылыққа тҿзу қимыл-ҽрекетiн шоғырландыра бiлу, 

соларға ҥйрену: 

 дене еңбегiмен ҥнемi шҧғылданып, жаттыққан адамның 

бҧлшық ет талшықтары тез ҿседi, бойының кҥш-қуаты 

қалыптасады; 

 сыртқы ортаның тҥрлi қолайсыз жағдайларына тҿзiмдiрек 

келедi; 

 қозғалысы жинақы, ширақ, тез, ҽдемi жарасқан, қарым-

қатынастық ережеге бейiмделуi жоғары; 

 сезiну, ойлану жҽне еңбектену қабiлеттерi бiр-бiрiмен 

ҥйлесiмдi жҽне бiрiн-бiрi толықтырады. Аз қозғалыссыз 

ортада нерв талшықтары тез тозады, қан айналым жҥйкесi 

бiртiндеп ауруға шалдығады, жҥрек қабынады, бойды ҽуре-

сарсаң қҧрыстырады. Жҥрегi шынықпаған адам тез 

шаршайды, тырысқақ немесе ашушаң келедi. Жалқаулық 

жекенiң де, ҧлттың да қасiретi. Онда санасыздық басым. 

Жҥрегi шыныққан адамның мiнезi де тҿзiмдi, кеңпейiл, 

батыл соғады, қарсыласынан қайтпайтын тынымсыз, 

кҥрескер келедi. Жҥрегi ашық жан қиыншылықтан 

қҧтылудың, қуанышқа жетудiң саналы жолын таңдайды, 

ҿзiн қарапайымдылық пен қайырымдылықтан ауытқыта 

бермейдi. Ҿзiн емдеудiң, сергiтудiң тиiмдi тҽсiлдерiн 

қолданады. 

Халқымызда қозғалмалы ойындардың тҥрi кең 

таралған. Мамандар қозғалмалы ойындарды тҿрт топқа 

бҿледi: 

 Табиғи заттарды қолданып ойнайтын ойындар: асық, 

бестас,  сиқырлы таяқ, бақай пiстi, жылмаң т.б. 

 Жануарлар бейнесiн елестетiп ойнайтын ойындар: соқыр 

теке, тҥйе-тҥйе, ақ байпақ, кҿк сиыр жҽне т.б. 

 Мҥлiктiк бҧйымдарды қолданып ойнайтын 

ойындар: шалма, бҿрiк жасырмақ, тҥйiлген шыт, тақия 

телпек, белбеу тастау, орамал тастау т.б. 

 Қҧрал-жабдықсыз ойнайтын ойындар: айгҿлек, ақсерек-

кҿксерек, шымбике, мҽлке тотай, тоқтышақ, шертпек, 

жасырынбақ, бҧғынай т.б. [4]. 

Ер балалардың  ойын-сауықтары ҽр-тҥрлі  қалыптасады. Оның 

бiрiншi тобына қозғалмалы ойындар — ақсҥйек, ақшамшық, 

алтыбақан, кҿршi, тиын салу, белбеу тастау сияқтылар жатады; 

екiншi топқа спорттық дара ойындар — аударыспақ, арқан тартыс, 

кҥмiс алу, жаяу жарыс, жiгiт қуу, қазақша кҥрес, тҧмақ қуу, сайыс, 

таяқ жҥгiрту сияқтылар жатады; ҥшiншi топты саяси-ҽлеуметтiк 

ҿмiрдiң даму ерекшелiктерiн кҿрсететiн ойындар хан жақсыма, 

қаһарлы бану, ҧжымақ-тозақ, мырш-мырш, сиқырлы таяқ, тобық 

ойнаусияқтылар қҧрайды [5]. 

Ҿнерпаздық — ҧқыптылық пен ынталылық нҽтижесi, 

тҽртiптiлiк пен қабiлеттiлiк кҿрiнiсi, халықтың болашақ дамуының 

кепiлi. Онда рухани жетiстiктер iрiктелiнедi, қҧндылықтар қолдау 

табады. Ҿнерпаздарда бостандыққа деген сҥйiспеншiлiк, кiсiге 

деген кiшiпейiлдiлiк, ертеңiне деген сенiм, бiлiмге деген қҧмарлық 

басым. Ҿнерпаздар ҿз ырқымен киелi қасиеттердi кҿпке таратады, 

жекенiң ҿтiнiшiн кҿпшiлiкке жеткiзедi. Ҿнерпаз ҿтiнiштен бас 

тартпады, шамасы келгенше кҿңiлден шығуға тырысады. Ойы мен 
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еркi, пайымдауы мен парқы, денелiк шапшаңдығы мен шеберлiгi 

ҥйлескен жандар ойын-сауықтың бас кейiпкерiне айналады. 

Ҿнерпаз ҿрескелдiктi қабылдамайды, бҧйрыққа жҥрмейдi. Жаны 

таза, рухы биiк, денесi шымырлар ғана ойын-сауықтың 

беташарына жарайды, ойын тҽртiбiн сақтады. Ҿзiн ҧстай бiледi, 

бақылаулы жҽне бақылаусыз кеңiстiктi ажырата алады. 

Бақылаудан тыс қалмайды, бiреудiң жетегiне жҥре бермейдi. 

Ойынның бiр тҥрiнен қанағат таппаса, қызықтыратын басқа 

тҥрлерiне ауысады. Мҧндай еркiн таңдауда мҽселе де, қарсылас та, 

тҽртiп тҥрi де ҿзгерiп, жаңарып отырады. Ҥлкен мҧрат ҥшiн тер 

тҿккен ҿнерпаздан халық сый- қҧрметiн аямайды, ҿнерпаз да 

еңбегi мен талантын қҧрметтегендi жақсы кҿредi. Қҧрмет кҿңiл 

ашады, шабытына шабыт қосады. 

Ҧлт ойындарының бойында бҥгінгі жас ҧрпақтың бойына 

дарытарлық ҧлттық жағымды қасиеттері ҧшан-теңіз. Соның бҽрі 

ҽлеуметтік-педагогикалық талаптарды ҥнемі шыңдап, қоғам 

талаптарына сай жастарды тҽрбиелеу ісіне қосар ҥлесі мол екені 

даусыз [6]. 

Оқушыда жалпы адамзаттық қҧндылықтар мен адамның 

айналадағы дҥниемен жеке тҧлғалық қатынасын (этикалық, 

эстетикалық, адамгершілік тҧрғысынан) тҽрбиелеу мақсатын 

халқымыздың мҽдени рухани мҧрасының, салт-дҽстҥрінің озық 

ҥлгілерін оның бойына дарыту арқылы жҥзеге асыруға болады. 

Осымен байланысты бағдарлама халқымызға тҽн ҽдептілік, 

қонақжайлық, мейірімділік, т.б. сияқты қасиеттер, табиғатқа деген 

қарым-қатынасындағы біздің халыққа тҽн ерекшеліктер. Жас 

ҧрпақ ҿз халқының мҽдениетімен, асыл мҧраларымен ҧлттық 

ҽдебиеттер арқылы танысып келеді. Халық ойынды тҽрбие қҧралы 

деп таныған. Ойынды сабақта қолдану оқушылардың ой-ҿрісін 

жетілдірумен бірге, ҿз халқының асыл мҧраларын бойына сіңіріп, 

кейінгі ҧрпаққа жеткізе білу қҧралы. 

Халық педагогикасының адам, отбасы, ҿскелең жас 

ҧрпақты тҽрбиелеу туралы арман- мақсаттарын, орныққан 

пікірлерін, ҧсыныстарын қамтып кҿрсететін педагогикалық 

идеялар мен салт-дҽстҥрлері ҿткен мен қазіргінің арасындағы 

байланысты кҿрсетеді. Ҧлттық ойындар — халық тҽрбиесінің 

дҽстҥрлі табиғатының жалғасы. Ежелден дҽстҥрлі ойындарда 

халықтың ҿмір сҥру ҽдісі, тҧрмыс-тіршілік еңбегі, ҧлттық 

дҽстҥрлері, батырлық-батылдық туралы тҥсінігі, адалдыққа, 

кҥштілікке ҧмтылуы, шыдамдылық, т.б. қҧндылықтарға мҽн 

берілуі — халық данышпандығының белгісі. 

 

 

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕДЕ ЖАҢА 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ 

 

Умарова Гулдарай Касқырбаевна 

№41 «Назерке» МДҦ  

Ақтӛбе қаласы 

 

Мектеп жасына дейінгі балаларды тҽрбиелеу мен оқыту – 

ойын, оқу, еңбек іс-ҽрекеттерінде жҥзеге асырылады. Баланың іс-

ҽрекеті неғҧрлым алуан тҥрлі болған сайын, оның тҿңіректі тануы 

мен танымдық қабілетінің дамуы да жан-жақты болып келеді. Осы 

мақсаттарды жҥзеге асыру ҥшін мен де №41 «Назерке» 

балабақшасында тҥрлі жҧмыстар жҥргізудемін. Сондықтан бҧл 

баяндама «менің ҽдістемелік қоржыным» ҽдісі бойынша жазылды.  

 Білім беру жҥйесінде педагогикалық технологияны қолдану 

келешек ҧрпақтың еркін дамуына, жан-жақты білім алуына, 

белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау ҽрбір педагогтың 

міндеті болып табылады. Сондықтан бҧл баяндамада ҿзім ҿткізіп 

жҥрген бірқатар жҧмыс тҥрлерін енгізген болатынмын. Атап 
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айтқанда, адаптивтік бағдарлама, ҧйымдастырылған оқу іс-

ҽрекеттер, ойындар, ертегі терапия, жобалық ҽдіс, ҾТШТ. 

 «Мектепке дейінгі мекемеде жаңа инновациялық 

технологияны пайдалану» баяндамасының негізгі мақсаты – білім 

саласында жинақталған ҿз іс-тҽжірибеммен бҿлісу. Осы 

баяндамада кҿрсетілген инновациялық технологияларды 

пайдалану тҽсілдері тҽрбиешілерге, ҽсіресе жас тҽрбиешілерге 

кҥнделікті жҧмыс жасау кезінде ҿз кҿмегін тигізетініне сенемін. 

Біз даналықты ҥш жолмен ҥйренеміз: 

                                                                                            Ойлану  - ең 

ізгі жол; 

                                                                         Еліктеу – ең жеңіл жол; 

  Тҽжірибе жолы – ең ауыр жол.  

Венедикт Спиноза 

 

Жаңа заман баласы ертеңгі еліміздің болашағы. Жаңа заман 

баласын қалыптастырып, дамыту ҥшін, тҧлғаның ішкі дҥниесі мен 

оның қыр сырын анықтап, мҥмкіншіліктері мен қабілетінің 

дамуына жағдай туғызу қажет.      

Ҽрине, ол ҥшін мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде 

балалардың жеке басының қалыптасуы мен дамуына 

педагогтардың педагогикалық технологияларды қолдана білу 

сауаттылығына да байланысты. 

Яғни, педагогикалық технологияны қолдану негізінде келешек 

ҧрпақтың  еркін дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, 

шығармашыл болуына жағдай жасау қазіргі таңдағы ҽрбір 

педагогтың міндеті. 

Қазіргі кезеңде білім ғылым саласында инновациялық 

педагогикалық технологиялар қаншалықты маңызды болса, 

мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тҽрбиелеуде де 

педагогикалық технологиялар ҧғымы кеңінен қолданылатын 

ҧғымдардың біріне айналды. 

Білім берудің алғашқы деңгейлері балабақшадан басталмақ. 

Мақсаты – мектепке дейінгі білім балалардың білім алуына бірдей 

бастапқы мҥмкіндіктерді қамтамасыз ету. Кез келген оқыту 

технологиясы тҽрбиешіден терең теориялық, психологиялық, 

педагогикалық ҽдістемелік білімді, педагогикалық шеберлікті, 

балалардың жан дҥниесіне терең ҥңіліп оны ҧғына білуді талап 

етеді. 

Қазіргі таңда мектепке дейінгі орындарда инновациялық 

технологияны ендіруге кҿптеп кҥш жҧмсалады. Сол себепті 

мектепке дейінгі ҧйымдарда педагогтардың негізгі міндеті: ҽдіс 

тҽсілдерді дҧрыс таңдау, жаңаша педагогикалық технологияларды 

дҧрыс қолдана білу, жеке тҧлғаның дҧрыс дамып қалыптасу ҥшін 

ыңғайлы жағдау жасау. Мектепке дейінгі білім беру орындарда 

педагогикалық технологиялар мектепке дейінгі білім беру 

стандартын жҥзеге асыруға бағытталған.  

Педагогикалық технологияда ең маңызды жағы білім беру мен 

тҽрбие жҥйесінде ересектер мен балалардың қарым-қатынасы 

болып табылады. Қарым-қатынас жасауда ҥлкендер жағынан 

балаға мынадай жағдай туғызу қажет: «Бала біздің болашағымыз, 

қоғамыздың азаматы». Оның мақсаты: Баланы жеке тҧлға етіп 

қалыптастыру. 

 Қазіргі таңдағы білім беру технологиясының қатарына 

мыналар кіреді: 

- Денсаулық сақтау технологиясы 

- Жобалы –іс шығармашылығы 

- Ізденіс  - шығармашылық технологиясы 

- Қатынастық – ақпараттық технология 

- Жеке тҧлғаға бағыттау технологиясы  

- Ойын технологиясы 

- ҾТШТ технологиясы жҽне т.б. 

Ізденіс шығармашылық технологиясы. Ізденіс 

шығармашылық технологиясының мақсаты – балалардың ізденіс 

қҧзыреттілігін дамыту. ҾТШТ технологиясы міндетті тҥрде 
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қолданылады7 

Мен ҾТШТ жҥйесі бойынша шығармашылық ҽңгіме 

барысында қалыпсыз тҽсілдерді қолданамын. ҾТШТ 

технологиясының мақсаты – баланың тілім дамыту, 

шығармашылық қиялын дамыту болып табылады. Байланыстырып 

сҿйлеуін дамытуға ықпал етеді. Кҥнделікті оқу қызметінде естіген, 

білгенін, ойын, серуен кезінде кҿрген тҥйгенің, сурет жҽне 

оқылған ертегілер мазмҧнын ҧнатқан ойыншықтары жайында 

ауызша сҧрақ қоя отырып, ҽңгімелей отырып, қысқа ертегілердің 

кейіптендіре білуге ҥйрету. Мысалы: «Тҥлкі мен ешкі» 

ертегісінде: Тҥлкінің терісі қандай? (ҥлпілдек) Тағы нелер 

ҥлпілдек болады? (қар, шапан, тымақ, мысықтың жҥні, кілемнің 

беті) Ешкінің тҥсі сҧр болған, тағы нелер сҧр тҥсті? (сҧр бҧлт, сҧр 

қоян...) Ешкі шҧнқырдан шығала ма?Қалай? Егер балалар соңғы 

сҧраққа қиналып жатса, жетелейтін сҧрақ қоямын: Ешкі қандай 

жануар? Оның иесі бар ма? (Ешкі- ҥй жануары. Оның иесі 

адам.Адамдар кешке таман малдарды тҥгелдейді.)  Балалар жақсы 

кҿріп ойнайтын ойынның бір тҥрі -ол «Сиқырлы сандықша». Мен 

сандықшаға бір зат жасырамын, ал балалар маған сҧрақ қою 

арқылы ол затты табады. Мен сҧрақтарына «Ия» немесе «Жоқ» 

деген сҿздермен  жауап қайтарамын. Мысалы: Сандықшаға мен 

«допты» жасырамын. Балалардың сҧрақтары: Бҧл жануар 

ма(ҿсімдік пе)? –Жоқ. Бҧл ойыншық  па?- Ия. Ол ойыншықпен 

далада ойнаймыз ба?-Ия. Ол ойыншық   темірден жасалған ба?- 

Жоқ. Сҿйтіп ойын жалғаса береді. Ең соңында баланың қоятын 

сҧрағы: Бҧл доп па?-Ия, бҧл доп. Ойын арқылы баланың 

болашаққа кҿзқарасы қалыптасады. Қандай ойын тҥрі болсын, 

дидактикалық па, шығармашылық па, сюжетті ме, ҽлде драмалық 

болсын – бҽрі де баланың ой-ҿрісін дамытады, сҿздік қорын 

молайтады, адамгершілік қасиеттерін қалыптастырады,қиялдау, 

ойлау, есте сақтау қабілеттерін жетілдіреді. Мен ойын 

элементтерін пайдаланудың тиімділігін, тҽрбиелік мҽні кҿп 

екеніне ҿз тҽжірибемде кҿз жеткіздім. Ҽрине, ол ҥшін балалардың 

жас ерекшеліктерін, қабілеттерін, психологиялық жҽне білім 

деңгейі мен дайындық дҽрежесін ескере отырып, жоспарлау қажет. 

«Шығармашылық» білім беру саласы бойынша «Ғажайып ҾТШТ 

ҽлемі» бағдарламасы вариативтік бҿлімге енгізілген болатын. 

Аталмыш бағдарлама аясында №1 «Ақбота» мектепалды даярлық 

тобында «Сурет салу» ҧйымдастырылған оқу қызметін ҿткіздім. 

Педагогикалық процесте бейнелеу ҿнері дҽстҥрден тыс ҾТШТ 

ҽдіс қолдану арқылы логикалық ойлау, қиялдау фантазиясы мен 

эстетикалық талғамын оятуға жҽне балаларды жан-жақты дамуына 

тҽрбиелейтін шаралар.                                   

Бейнелеу техникасының тҥрлері: саусақ ҿнері, монотивті 

қолдану, балауызбен салу, шашыратып салу, ҥрлеу ҽдісі, сулы 

қағазға  сурет салу, жіппен салу т.б. Мысалы: «Кҥзгі ағаштар» 

тақырыбын «ҥрлеу» ҽдісімен салып, кейбір бҿліктерін саусақ жҽне 

қылқаламмен толықтырып салдық. «Аққала» тақырыбында 

балауыз жҽне бормен салып, бояумен боядық. 2019-20 оқу 

жылында «Сурет салу»  ҧйымдастырылған оқу қызметінде 

«Қҧстар» тақырыбы бойынша ҾТШТ ҽдісімен ашық сабақ 

ҿткіздім. Қолданған қҧралдар: бояу, борлар, балауыз.  

ҾТШТ деген ҥлкен ҧғым. Ол балалардың логикалық 

абстрактылық ойлау – қиялдау қабілетін дамытады. 

Бҥгінгі таңда да, ҥшінші мың жылдық қарсанында саналы 

тҥрде ертегілерге салынған білім кҿзіне тартылады. Осы кезде бҧл 

ҽдіс ертегі терапиясы деген атауға ие болып отыр. Бала ертегі 

кейіпкерлеріне ҧқсағысы келген кезде ертегі терапиялық ҽсер 

етеді. Ертегі жақсылыққа ҥміт береді де баланың ҿмірінде болып 

кҿрмеген бір қатар ҿмірлерді ҿзінің кҿз алдына елестеткізеді. 

Ертегі терапиясы ҽдіснамасының ерекшелігі негізгі жҧмыс бағалау 

деңгейінде ҿтетіндігі. 

Ертегі – адал дос, ақылды тҽрбиеші. Ертегі мінезді 

тҽрбиелейді жҽне балаға «жақсы деген немене, жаман деген 

немене» екенін тҥсіндіріп, ажыратуға ҥйретеді. Ертегі терапия ҥш 

жастағы балаларға ҿте ыңғайлы. Сол мақсатта арнайы-логопед 
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ортаңғы топ балаларына «Қош келдің, ертегі» бағдарламасын 

қҧрып ҿткіздім. Ол эмоционалдық дамуына жҽне балалардың 

ҿзара тҧлғаның қарым-қатынастарын тҥзетуге бағытталған. 

Жобалы –іс шығармашылығы технологиясы бойынша «Қыстайтын 

қҧстар» тақырыбында жобалау ҽдісімен жҧмыс жҥргіздім. 

Жобаның мақсаты: Тірі табиғат объектілеріне деген 

қызығушылығын ояту жҽне бақылау дағдыларын  қалыптастыру.  

Жобаның тақырыбы ҿмірмен тығыз байланысты. 

 
Кҿрме: «Қыстайтын қҧстар». 

 

2020-21 оқу жылына«Балаларды кҽсіптік бағдарлау» тақырыбы 

бойынша перспективалық  жоспар қҧрдым. Жыл бойы  кҥннің ІІ-

жартысында бҧл жҧмысты жобалық ҽдісімен жҥргіземдеп 

жоспарлап отырмын. Кҽсіптік бағдарлау балабақшада ойын 

тҥрінде ҿтеді. Ойындарға кҿрсету ҽрекеттері, бірге жҥретін еңбек 

процесі, таныстыру кҽсіби лексиканы, айту қҧрал- жабдықтар 

туралы, еңбекті қадірлеуге ҥйрету. 

            Шығармашылық жҧмыс жасауға қатысу, балалардың 

танымдық деңгейін, шығармашылық белсенділігін, 

дҥниетанымын, ҿзін басқара білу жҽне белгілі бір білім 

дағдыларын қалыптастыруға, ізденімпаздық пен мақсаттылыққа, 

ҿзін ҧстай білу сияқты қасиеттерді бала бойына сіңіруде ҿте 

маңызды роль атқарады. Осы дарындылықты арттыруда, 

шығармашылықты дамытуда интерактивті оқыту тҽсілін 

пайдалану ҥлкен нҽтижеге қол жеткізуге мҥмкіндік береді. Ҧлтты 

ҧлт етіп,оны ҽлемдік деңгейге кҿтеретін- дарынды да талантты 

ҧрпақ. Ғылыми ізденіске ҽр тҽрбиеші баланы ҿзі таңдап, ортаға 

тартуға ықпал етеді. Ҽрбір тҽрбиеші алдындағы міндет – талантты 

баланы тани біліп, дарынын ашып, оған бағыт-бағдар беріп, оны 

дамыта білу. Оларды баулып, қамқорлыққа алып тҽрбиелеу – 

ортақ шара. Бала бойындағы дарынан қырағылықпен кҿре білу – 

тҽрбиеші ҥшін ҿте қажетті қасиет. Ол ҥшін ҽр тҽрбиеші ҿзі ізденіп, 

ерінбей еңбектеніп, баланың ерекше қасиеттерін байқауда  

кҥнделікті іс-ҽрекетте, тҽрбие жҧмысында, ҥйірме жҧмысында 

баланы ҥзбей бақылап, бала бойындағы дарындылықты немесе 

жҥйелі білім алуға қабілетті тҧлғаны анықтайды. Сол тҧлғаның 

білімге деген қызығушылығын туғызып, танымдық іс-ҽрекетті 

қалыптастыру ҥшін интеравтивті оқыту ҥрдісін пайдалану қажет. 

           Мектепалды білім беру мекемесі бағдарламасының басты 

мақсаты – ҽртҥрлі шығармашылық жҧмыстар арқылы ҽр баланың 

қабілеттілігін ашып, белсенділігін арттыру. 

 Шахмат – спорт, ғылым жҽне ҿнерді бірлестіріп, ҥйлесімін 
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тапқан ойын. Сондықтан да, балаларды шахмат ойынына ерте 

баулу қажет. Осы туралы бҥкіл ҽлемде педагогикалық жҽне 

физиологиялық зерттеулерді жҥргізген ғалымдар тҧжырымдайды. 

5-6 жастағы балалардың жалпы дамуы, жаңа білімді ҿз бойына 

сіңіруі жоғары деңгейде. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың есте сақтау, қоршаған ортаны 

танып білу, ой-ҿрісінің одан ҽрі дамып, жетілуіне ойынның 

маңызы зор екенін атап ҿткен жҿн. Осы орайда, шахмат 

ойынының орны ерекше. Сондықтан мен мектепалды даярлық 

тобына арнап «Шахмат ойнайық, балақай!» атты авторлық  

бағдарлама жаздым.  

 
Балада танымдық қызығушылықтың болуы – олардың оқу 

қызметіндегі белсенді, білімінің сапалы болуына, басқа да іс-

ҽрекеттерге жағымды ҽсерін қалыптастыруға мҥмкіндік беретіндігі 

байқалып ҿз нҽтижесінде кҿрсетті. Ендеше, бҥгінгі таңда бҥкіл 

адамзат қоғамының ХХІ ғасырдың алғы шебінде, яғни ғылыми-

техникалық прогресс пен ҿркениетті даму дҽуірінде бет бҧру 

кезеңінде жаңа қоғамға лайықты саналы, білімді, зияткер тҧлғаны 

қалыптастыру – жаңа Қазақстанның алдында тҧрған басты міндет. 

Ҥшінші мыңжылдықта елімізде стратегиялық бағыттар белгіленіп, 

2020 жылға қарай білімді ел, парасатты экономика, ҽлемдік 

бҽсекеге тҿтеп бере алатын жоғары білікті мамандар даярлау 

кҿзделіп отыр. Ал бҧл ҿз кезегінде білім беру жҥйесін тҥбегейлі 

жетілдіруді қажет етеді.    
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БАЛАЛАРМЕН ЖҦМЫС ЖАСАУДА ЗАМАНАУИ  

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ 

 

Смагулова Гульнара Избергеновна 

  №41 «Назерке» МДҦ 

 Ақтӛбе қаласы 

 

Соңғы жылдары жҥргізілген зерттеулер қимыл аздығының 

адам ағзасына тигізетін теріс ықпалын анықтап отыр. Бҧл туралы 

ҿткен ғасырлардың ғҧламалары Платон, Ибн Сина, Хуа Го да 

айтқан болатын. Ҽйгілі орыс дҽрігері М. Мудров «денсаулықты 

сақтау ҥшін, ал бҽрінен бҧрын аурудың алдын алу ҥшін қимыл 

жаттығуларынан артық еш нҽрсе жоқ» деген екен. Қимыл 

белсенділігі ҽрбір адамның, ҽсіресе баланың денсаулығы мен 

психофизикалық дамуының тиімділігін анықтайды. Осыған 

байланысты баланың денсаулығын сақтау жҽне оның ҥйлесімді 

дамуы ҥшін бҥгінгі мектеп жасына дейінгі баланың қимыл 

белсенділігінің тапшылығы жағдайында осы мҽселені шешу ҥшін 

заманауи денсаулық сақтау технологияларының ықпалын 

анықтайтын зерттеулер қажет. Сондықтан да мен ҿз жҧмысымның 

нҽтижесін кҥнделікті мектепке дейінгі ҧйымда балалармен жҧмыс 

жасауда заманауи денсаулық сақтау технологияларын қолданып, 

оң нҽтижесін кҿріп келемін.  

Денсаулық дегеніміз – аурулардың жоқтығы ғана емес, ол 

физикалық шынығудың белгілі бір деңгейі, психикалық жҽне 

физикалық сҽттіліктің негізі. Денсаулықты сақтау мен қайта 

қалпына келтіру ҽр адамның ҿзіне байланысты. Ол оған 

ҽрекеттенгенде ғана (ҿз балаларын да ҥйрету қажет) жетеді. 

Жасалатын ҽрекет саналы тҥрде, ҿз сҧранысын қанағаттандыру 

ҥшін жасалу қажет.  

Қазақстан Республикасының бҥгінгі кҥнгі білім беру 

тҧжырымдамасы мен білім беру жҥйесін реформалаудың негізгі 

бағыттарындағы оқыту ҥрдісінің педагогикалық технологиялары 

ретінде жҽне денсаулықты сақтауды ҧйымдастырудағы жаңалық 

ретінде оқу - тҽрбие ҥрдісіне денсаулық сақтау технологиялары 

енгізілуде. Ол ҿз кезегінде физиологиялық шаршау мен 

психоэмоциялық артық жҥктеме тҥріндегі ағзаның 

функционалдық ахуалының ҽр тҥрлі ауытқуларын тудырады. Сол 

себепті де балаларда созылмалы аурулар, психиканың бҧзылуы 

жҽне стресстік жағдайлар кҿп болады. Соңғы кезде дҽстҥрлі 

ҧйымдастырылған оқу қызметі жҥйесінде оқу ҥрдісін 

ҧйымдастырудың кейбір жақтарының кемшіл тҧстары ашылуда. 

Сол себепті де оқу-тҽрбие жҧмысының тиімділігін арттыратын 

қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды іздеп табу аса 

маңызды міндеттердің бірі деп білемін.  Технология дегеніміз - 

білім беру ҥрдісіне қажетті ҽдіс - тҽсілдер жҥйесі, техникалық 

жҽне адами ресурстарды пайдалана отырып оқытуды жетілдіре 

отырып білімді меңгерту. Білім беру технологияларының 

жіктелуінде «денсаулық сақтау технологиялары» деген ҧғым жоқ. 

Себебі, ол нақты бір технология тҥрінде болмайды. Десек те, 

«денсаулық сақтау технологиясы» ҧғымы білім беру ҧымының 

бала  денсаулығын қалыптастыру, сақтау жҽне нығайту 

бағытындағы барлық жҧмыстарын біріктіреді.  Бҥгінгі білім беру 

ҧйымының мақсаты - баланы ҿмірге дайындау. Баланың алған 

білім-тҽрбиесі  - оның болашақ ҿміріне қажетті  қолданылатын 

болуы қажет. Бҧл мақсатқа бала  мен тҽрбиелеуші денсаулығын 
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кҿздейтін оқу - тҽрбие ҥрдісін ҧйымдастырудың ҽдіс-тҽсілдерін 

жинақтаған денсаулық сақтау педагогикасы арқылы жете алады. 

Денсаулық сақтау технологиялары кҿптеген педагогтарға белгілі 

психологиялық - педагогикалық ҽдіс - тҽсілдер, технологияларды, 

мҽселені шешу жолдарын жинақтайды жҽне соған қоса мҧғалімнің 

ҿзін-ҿзі ҥнемі жетілдіруге ҧмтылысы қажет. Сауықтыру 

педагогикасының негізгі артықшылықтары мынада: - дені сау бала 

- практика жҥзінде жетуге болатын бала дамуы; - сауықтыру 

дегеніміз емдеу - профилактикалық шаралардың жиынтығы емес, 

баланың психофизиологиялық мҥмкіндігін дамыту формасы; - 

жеке-дара саралап оқыту дегеніміз - оқушыны сауықтыра дамыту 

жҧмыстарының негізгі қҧралы.  

Денсаулық сақтау технологияларын ендірудегі мақсат - 

денсаулық сақтау жҿніндегі педагогтың  білімін жетілдіру, 

баланың дене шынықтыру жаттығулары мен салауатты ҿмір сҥру 

салтының денсаулық сақтауды ҧйымдастыру - сауықтыру 

ҽдістемесін жетілдіру. Денсаулық сақтау технологиясы педагогтан 

ҥлкен кҽсіби біліктілікті (оның білімі, білігі, мҽдениеті, балаға 

деген қарым - қатынасы, оқытудың жеке тҧлғалыққа бағытталған 

жҥйесінде жҧмыс істей білуі) қажет етеді. Мақсатқа жету мен оң 

нҽтиже алу ҥшін технологиялық амалдар мен денсаулық сақтаушы 

ҽрекеттер жасалу қажет. Балаларға денсаулық сақтаудың 

негіздерін білдіре отырып, салауатты ҿмір сҥруге қызығушылығы 

мен сҧранысын туғызу қажет. Оқу - тҽрбие ҥрдісіне денсаулық 

сақтау технологияларын жасау мен ендіруде ғалымдар мынадай 

бағыттарды ерекше кҿрсетеді: а) бала ағзасын шынықтыруға 

негізделген оқу пҽндерін тереңдетуге технологиялық жоспарлар 

жасау; ҽ) бала қатысатын дене шынықтыру, спорттық секция мен 

мектептен тыс спорттық ҧйымдардағы денсаулық сақтау 

компоненттерін жетілдіру; б) оқытудың мазмҧнын бала 

денсаулығын сақтау технологияларына бейімдеу (баланың дем 

алысын, денсаулығын қалпына келтіруге бағытталған жаңа 

режимде жҧмыс жасау, балалардың дҧрыс тамақтануы, витаминді 

тамақтануы, дҽрігерлік - гигиеналық қамсыздандыру) в) баланың 

ортасы мен мектептің медико-биологиялық ресурстарын 

денсаулық сақтау мақсатында тиімді қолдану.  

 Қазіргі заманғы білім беру жалпы мҽдениеттілік деңгейге 

жетуді ізгілікті оқыту арқылы жҥзеге асыруға болады деп 

ойластырады. Ізгілікті тҧрғыдан оқыту дегеніміз - ҽрбір адам 

бірін-бірі қайталамайтын жеке тҧлға, оның ҿз ҿмір жолын 

таңдауға еркі бар, ҿзінің табиғи қабілеттерін дамытуға қҧқығы бар, 

ҿзінің «мені» бар. Ҿз қызығушылығы мен сҧранысы жҽне 

мақсаттары бар деп қарау қажет. Оқыту жҥйесі тҧлғаның еркін 

дамуымен, оның физикалық, интеллектуалдық, эмоционалдық, 

моральдық-еріктік жҽне қҧндылық қабілеттерінің ҥйлесімді дамуы 

ҥшін бҥкіл адамзат цивилизациясының мҽдени жетістіктері 

негізінде дамуы жҥзеге асу ҥшін жағдай жасайды. 

Денсаулық сақтау технологияларының мақсатына жету 

ҥшін оқытудың мынадай қҧралдары қолданылады: 1) қозғалысқа 

бағытталған қҧралдар; 2) табиғаттың сауықтыру кҥштері; 3) 

гигиеналық факторлар. Бҧл қҧралдарды кешенді тҥрде 

пайдаланғанда ғана сауықтыру педагогикасы міндеттерін шешеді. 

Қозғалысқа бағытталған қҧралдарда сауықтыру 

технологияларының міндетін шешеді жҽне оларға мыналар 

жатады: - қозғалыс; - физикалық жаттығулар; - сергіту минуттары 

мен ҥзілістегі бойжазулар; - эмоцияны басу мен «тыныштық 

минуттары»; - гимнастика (сауықтыру гимнастикасы, саусақтық, 

корригирациялық, тыныс алу, салқын тиюдің алдын алу, сергітуге 

арналған); - емдік дене шынықтыру; - қозғалысты ойындар; - 

массаж, психогимнастика, тренинг т.б. Табиғаттың сауықтыру 

кҥштерін қолдану оқытудың денсаулық сақтау 

технологияларының мақсатына жетуге ҥлкен септігін тигізеді. 
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Таза ауада оқу, ойын іс-ҽрекеттерін  ҿткізу балалардың 

белсенділігін, ағзаның жалпы жҧмыс қабілеттілігін арттырады, 

қажу процесін тежейді. 

Метеорологиялық жағдайды бақылап отыру (кҥн сҽулесі, 

ауа мен су температурасының ҽсері, атмосфералық қысымның 

ҿзгерісі, ауаның қозғалысы мен иондануы, т.б.) бала ағзасындағы 

биохимиялық ҿзгерістерді анықтауға, оқушы денсаулығы мен 

жҧмыс қабілеттілігінің ҿзгеруіне соқтырудың жағымсыз 

факторларының алдын алады. Кҥн жҽне ауа ванналарын 

сауықтырудың ҿзіндік қҧралдары ретінде кҿрсетуге болады: 

фитотерапия, ароматерапия, ингаляция, витаминді терапия (тамақ 

рационына витаминдерді қосу, суды иодтау, жылына 2 рет 

(желтоқсан мен кҿктемде) глицин аминқышқылын оқушылардың 

есте сақтауын кҥшейту мақсатында қолдану). Білім беру 

мекемесінде фитобарлар, физиотерапия кабинеттерін ашу, 

педагогикалық балаларды  сауықтыру тренингтерін ҿткізу де 

жатады.  

 

 
Денсаулық сақтау технологияларының мақсатына 

жеткізетін гигиеналық қҧралдарға мыналар жатады:  

- СанПин белгілеген санитарлық-гигиеналық талаптардың 

орындалуы;  

- Жеке бас пен қоғамдық гигиенаның сақталуы (тҽннің 

тазалығы, оқу орнының тазалығы, ауаның тазалығы, т.б.) 

 - Балалар болатын орынды желдету жҽне дымқыл тазарту;  

- Кҥннің жалпы режимін сақтау, қозғалыс, тамақтану мен 

ҧйқы режимін ҧстану;  

- Балаларға қарапайым қол жуу дағдысын, тҥшкіру мен 

жҿтелу кезінде бет орамал қолдану сияқты дағдыларды ҥйрету, 

т.б.  

- Салауатты ҿмір сҥрудің қарапайым технологияларын  

оқып ҥйрену, дененің бір жерін кесіп алғанда, денеге дақ тҥскенде, 

кҥю кезінде, жҽндіктер шағып алғанда алғашқы кҿмек кҿрсетудің 

қарапайым дағдыларын ҥйрету, жҧқпалы аурулардың алдын алу 

ҥшін егу жҥргізуді ҧйымдастыру, балада зорығу болмас ҥшін оқу 

жҥктемесін шектеу. 

Олар: - алдын алу ҽдістері қолданылатын сабақ тҥрінде; - 

функционалдық музыкаларды қолдану; - сабақты аудио 

сҥйемелдеу; - жоғары мен тҿмен белсенділікті қажет ететін оқу 

қызметтерін кезек қою арқылы; - қайта оралту іс-шаралары 

тҥрінде; - жаппай спорттық - сауықтыру іс - шаралары арқылы; - 

денсаулық мерекесі; - табиғатқа серуендеу; - экскурсия; - 

оқушының ата - анасымен жҧмыс бағыттарында салауатты ҿмір 

салтын насихаттау мақсатында ата-аналар жиналысында 

денсаулық сақтау технологиялары арқылы ҧйымдастыру - 

теориялық, практикалық сабақтарды ҿткізу; - педагогикалық 

ҧжымды оқып ҥйрету барысында қолданылуы мҥмкін.  
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Денсаулық сақтау ҽдістеріне сауықтыру педагогикасы 

міндеттерін шешетін тҽсілдер жатқызылады. Оқыту ҽдісі дегеніміз 

педагогтің оқыту мақсатына жету ҥшін жҥйеленген іс-ҽрекеті. 

Денсаулық сақтау технологиясын қҧрайтын ҽртҥрлі сауықтыру іс- 

шараларының бала денсаулығына позитивті ҽсерінің тиімділігі 

ҽдіс- тҽсілдердің сапасымен емес, оның қаншалықты сауатты 

жалпы жҥйеге кіріктірілгені, бала мен педагог денсаулығына 

бағытталғандығы, тиімділігімен анықталады. Денсаулық 

технологиясы жеке дара болуы мҥмкін емес. Керісінше, 

«денсаулық сақтау технологиясы» ҧғымы мектепке дейінгі 

ҧйымның бала денсаулығын сақтау, қалыптастыру мен 

шынықтыруға бағытталған барлық жҧмыстарын кіріктіреді. 

Денсаулық сақтау технологияларын ғылым, ҿнер ретінде жҽне 

балаларды келешекте ҿз балаларының  дені сау, бақытты етіп ҿсіре 

алуда ҥлгі болуы ҥшін оқытып, тҽрбиелеу міндеті ретінде 

кҿрсетуге болады. 

 Мектепке дейінгі білім беру ҧйым ҽрекетінің басым 

бағыттарының бірі-  ҽр баланың физикалық жҽне психикалық 

денсаулығын сақтауға жағдай жасау, балалардың дҧрыс 

эмоционалдық саулығын сақтау, ҽрбір баланың ерекшелігін 

сақтауға, педагогикалық сҥйемелдеуіне жағдай жасау болып 

табылады. Осының бҽрі – денсаулық сақтау кеңістігі немесе білім 

беру мекемесінің денсаулық сақтау ортасы деген тҥсінікке 

жатады. Денсаулық сақтау ортасы дегеніміз – баланы икемді 

дамытатын, қысым кҿрсетпейтін орта, оның негізіне балалардың 

эмоционалды жайлы ортасы мен жағымды кҥн тҽртібі жатады. 

Қазіргі кезде денсаулық сақтау кеңістігі ҽлеуметтік-гигиеналық 

жҽне психологиялық-педагогикалық, ҽдеп-этикалық, экологиялық, 

денсаулықты сауықтыру білім беру жҥйелерінің кешенді 

шаралары деп қарастырылады. Осы кешенді шаралар баланың 

отбасында, балабақшада, тҧрмыстық ортада аман-сау дамуына, 

психологиялық жҽне физикалық денсаулығына жағдай жасайды.  

Мектепке дейінгі жаста адамның денсаулығының ҿмір 

бойы қалыптасуы орындалады. Бҧл жаста дене тҽрбиесінің 

ҧйымдастырылуы баланың алдағы уақыттағы дамуына ҽсерін 

тигізеді. Осы жас аралығында баланың ҿзіндік қасиеттері, сабаққа 

қызығушылығы жҽне баланың қабілеттері ашыла бастайды. 

Мектепке дейінгі балалардың жасында дене шынықтырудың 

қалыптасуы оқу-тҽрбие ҥрдісінде қоршаған ортаны танып білуде, 

жолдастарына жҽне ҿзіне деген оң кҿзқарастық орнатады. 

Мектепке дейінгі ҧйымдарда заманауи денсаулық сақтау 

технологияларын қолданудың тҥрлерін атап ҿтсек:  

1. Денсаулық сақтау жҽне ынталандыру технологиялары: 

Стретчинг, ырғақты пластика, динамикалық кідіріс, қозғалмалы 

жҽне спорттық ойындар, эстетикалық бағыттағы технологиялар, 

саусақты гимнастика, кҿзге арналған гимнастика, дем алу 

гимнастикасы, сергітетін гимнастика, корригирлейтін гимнастика, 
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ортопедиялық гимнастика.  

2. Салауатты ҿмір салтына баулу технологиялары: Дене 

шынықтыру сабақтары, проблемалық-ойын (ойын тренингтері 

жҽне ойын терапиясы), тіл тапқыштық ойындары, «Денсаулық» 

топтамасынан сабақтар, ҿзіне-ҿзі массаж жасау, нҥктелік ҿзіне – 

ҿзі массаж жасау, биологиялық кері байланыс (БКБ).  

3.Коррекциялық технологиялар: Бейне терапиясы, музыкалық ҽсер 

ету терапиясы, ертегі терапиясы, тҥспен ҽсер ету технологиясы, 

мінез - қҧлықты тҥзету технологиялары, психологиялық 

гимнастика, фонетикалық жҽне логопедиялық ырғақ. Сҿйтіп, 

қарастырылған технологиялардың ҽрқайсысы денді сауықтыратын 

бағытқа ие болуы ҿте маңызды, ал бір кешенде қолданылатын 

денсаулық сақтайтын ҽрекеттер нҽтижесінде балада тҧрақты 

салауатты ҿмір салтын сҥру уҽждемесін, толыққанды жҽне 

шиеленіспеген дамуды қалыптастыруы керек. Егер балалар 

денсаулығының статистикалық мониторингіне қарағанда, 

технологиялық ҽсер ету қарқындылығына керекті тҥзетулер 

енгізілсе, ҽр балаға жеке тҽсілдеме қамтамасыз етілсе; егер МБМ 

мамандандырылуы мен нақты шарттарынан байланысты, 

технологияларды тҥзету мҥмкіндіктеріне арналған шарттар 

жасалатын болса, МБМ жҧмысында денсаулық сақтандыратын 

педагогикалық технологияларды пайдалану тҽрбиелік-білім беру 

ҥрдісінің нҽтижелілігін жоғарылатады.  

Мектепке дейінгі білім беру ҧйымында жалпы сауықтыру 

шаралары жҥйесі келесіні қамтиды: - Балаларға ҿз денесіне кҥтім 

жасауды ҥйрету; - Шынықтыру;  - Тағамды витаминдеу; - Бейне 

профилактика; - Натуропатия; - Кҥйді психологиялық жеке 

бақылау жаттығуларын қамту; - Балалардың ҽрекет ету қызметін 

оңтайландыру. Қорыта келгенде, баланың қимыл ҽрекетіні, 

физикалық сапасының дамуына жалпы баланың денсаулық 

жағдайына қолайлы болды.  

Қолданған әдебиеттер тізімі: 

1. Білім беруді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік 

бағдарламасы (2016-2019 ж.ж. арналған)  оқу бағдарламаларын 

жаңарту, 19 желтоқсан 2019ж.  

2. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III 

«Білім туралы» заңы. 

3.Бала қҧқығы туралы конвенция. 20.11.1989 ж. 

4. 2020 жылға дейін жалғастырылған «Балапан» балаларды 

мектепке дейін тҽрбиелеу жҽне оқытумен қамтамасыз ету 

бағдарламасы. 

5.«Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың  2011-

2020 жылға арналған  Мемлекеттік бағдарламасы»  Астана, 2010 ж 

6. «Отбасы жҽне балабақша» Республикалық ҽдістемелік журналы. 

7«Қазақстандағы инклюзивті білім беру жҥйесінің  мҽселелері мен 

даму бағыттары». Г.А Абаев, Э.Т Мукажанова,ғ А.2012 

8.Байтҧрсынова А. А. «Арнайы педагогика: проблемалары мен 

даму болашағы» Алматы,  2008 ж 

9. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков., М., Медицина, 2004 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ                                                                                            

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ 

Екимова Татьяна Валентиновна                                                                                                                                                                             

учитель истории и обществоведения, КГУ «Средняя школа № 8» 

город Аксу Павлодарская область. 

Аннотация 

В связи с социально-экономическими изменениями в мире в 
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современном обществе возникла потребность в активных, 

деятельных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к 

меняющимся трудовым условиям, выполнять работу с 

оптимальными энергозатратами, способных к самообразованию, 

самовоспитанию, саморазвитию. Акцент ставится на более 

активные виды самостоятельной индивидуальной работы. В этой 

связи всѐ больше внимание привлекает метод проектов.  

Самостоятельная работа способствует развитию навыков и 

умений, относящихся к организации собственной работы. Это 

планирование своей деятельности, реалистическое восприятие 

своих возможностей, умение работать с информацией, что 

особенно важно в связи с интенсивным ростом объѐма научно-

технологической информации и быстрым обновлением знаний. 

Проектная технология позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении, само-мотивацию 

школьника.                                                                                                                 

Среди наиболее важных качеств современного человека 

выделяются активная мыслительная деятельность, критичность 

мышления, поиск нового, желание и умение приобретать знания 

самостоятельно.  

    На образование возлагается функция, которая должна 

способствовать самостоятельности и ответственности личности, 

ориентирована на еѐ саморазвитие, самообразование, 

самореализацию. Необходима смена дидактической парадигмы, 

ориентированной на традиционно репродуктивное обучение за 

счѐт изменения форм и методов обучения, его индивидуализации, 

увеличения комплекса новейших технических средств, широкого 

применения  новых технологий обучения. Самостоятельная 

учебная деятельность позволяет ликвидировать пробелы в 

восприятии учебной информации на школьных занятиях, 

раскрывает способности обучаемых, содействует учебной 

мотивации; самостоятельность в действиях позволяет перейти от 

уровня «репродукции»,              к уровню «умений» и «творчества» 

как критериев знаний.                                                       

Самостоятельная работа способствует развитию навыков и 

умений, относящихся к организации собственной работы. Это 

планирование своей деятельности, реалистическое восприятие 

своих возможностей, умение работать с информацией, что 

особенно важно в связи с интенсивным ростом объѐма научно-

технологической информации и быстрым обновлением знаний.   В 

этой связи всѐ больше внимание привлекает метод проектов. 

Проектная технология в переводе с латинского означает 

«самостоятельный поиск пути», который позволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход в обучении, само-мотивацию 

школьника. Проекты удобны тем, что они очень разнообразны по 

форме, содержанию, характеру, по количеству участников, по 

продолжительности исполнения. Формы реализации проекта 

различны: это может быть печатная работа, статья, доклад, на 

конференцию, стенгазета, альманах, мультимедийная презентация, 

творческий отчѐт и так далее. Технология, по которой мы 

работаем, направлена на то, чтобы каждый ученик смог 

реализовать свои способности через информационно-

коммуникационные технологии, потому что в настоящее время 

современное общество предъявляет к ученику и учителю высокие 

требования при написании научно-исследовательских работ.    

Всѐ, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я  
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могу эти знания применить - вот основной тезис современного 

понимания метода проектов, который и привлекает многих 

педагогов, стремящихся найти разумный баланс между 

академическими знаниями и прагматическими умениями.                                 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать  свои 

знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие креативного мышления.                 Метод проектов 

ориентирован на самостоятельной деятельности учащихся – 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся (от 

нескольких минут  урока до нескольких недель, месяцев) 

выполняют в течение определѐнного отрезка времени. Метод 

проектов предполагает решение классной проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, средств обучения, с другой стороны – 

интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих областей. Результаты 

выполнения проектов должны быть «осязаемыми», то есть если 

это теоритическая проблема, то конкретное еѐ решение, если 

практическая – конкретный результат, готовый к внедрению.                                                                 

Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой 

квалификации педагога, его прогрессивной методики обучения и 

развития. Недаром эту технологию относят к технологиям XXI 

века, предусматривающим, прежде всего умение адаптироваться к 

стремительно изменяющимся условиям жизни человека 

постиндустриального общества.                                                                   

Перед собой ставлю цель: подготовить учащихся, которые смогут 

свободно владеть современными информационными 

технологиями, будут успешно выполнять исследовательские 

проектные работы в различных областях.   Исходя из цели, 

определяю, задачи обучения:                                                                     

1) помочь ученикам освоить приѐмы правильной организации 

самостоятельной работы (обязательное планирование 

самостоятельных занятий, серьѐзная работа над учебным 

материалом, систематичность самих занятий, самоконтроль);                                                                                                                                       

2) помочь ученикам освоить приѐмы, которые позволяют 

расширять полученные знания самостоятельно, находить 

оптимальный алгоритм обработки любой информации;                                                                                                    

3) способствовать развитию творческого потенциала учащихся;                                            

4) создавать условия для формирования у учащихся адекватной 

самооценки;              5) способствовать формированию 

коммуникабельности, умения работать в команде;                                                                                                                                           

6) помочь ученикам освоить правила проектного метода, среди 

которых наиболее значимы следующие:                                                                                                                                                                                          

- участники проекта подхватывают проектную инициативу от к-л 

из жизни;                                                                                - 

участники проекта договариваются друг с другом о форме 

обучения;                                                                                        - 

участники проекта развивают проектную инициативу и доводят еѐ 

до сведения всех;                                                                                                                             

- участники проекта организуют себя на дело;                                                                                                                                        

- участники проекта информируют друг друга о ходе работы;                                                                                                              

- участники проекта вступают в дискуссии.                                                                 

Всѐ это говорит о том, что под проектным методом имеется в виду 

система взаимодействий педагога и учащихся.                                                              

Значимым является создание условий, при соблюдении которых 

самостоятельная работа может быть более плодотворной и 

эффективной:                                                                                                                                                                       
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1) наличие у учащихся положительной мотивации;                                                                                                                                             

2) чѐткая постановка познавательных задач и пояснение способа 

их выполнения;                                                                                                                              

3) определение учителем форм отчѐтности, объѐма работы, срока 

сдачи;                                                                                        4) 

определение видов консультационной помощи и критерий оценок;                                                                                                    

5) осознание учащимися полученного нового знания как 

личностной оценки. Самостоятельная работа всегда является 

эффективным видом учебной деятельности при условии умелого 

руководства со стороны учителя. Становление творческой 

личности обучаемого осуществляется в тесном контакте с 

творческой деятельностью учителя. Важно сформировать у 

учащихся творческий подход к изучаемому предмету, 

стимулировать творческое отношение к овладению знаниями и 

систематически пополнять эти знания через самостоятельную 

работу.                                                                  Задача педагога – 

дать нужное направление творческому  мышлению учащегося, 

стимулировать творческий поиск, создавая соответствующие 

ситуации и условия, дать толчок к систематическому 

исследованию, анализу, поиску новых, своих собственных путей 

решения той или иной проблемы. Правильно сформулированные  

цели и задачи способствуют развитию творческого мышления.                                                                                       

Обычно каждый проект есть результат скоординированных 

совместных действий учителя и ученика,  так как                                                                                           

- учитель помогает ученикам в поиске источников,                                                                    

- сам является источником информации,                                                                                           

- координирует весь процесс,                                                                                                          

- поддерживает и поощряет учеников,                                                                                            

- поддерживает непрерывную обратную связь.                                      

Использование проектной технологии в работе требует от учителя 

серьѐзной подготовительной работы. 

Этапы работы над проектом. 

Содержание работы 

на этапе 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Подготовительный этап 

А) выбор темы и 

целей проекта 

(через проблемную 

ситуацию, беседу, 

анкетирование и 

т.д.) 

Б) определение 

количества 

участников проекта, 

состава группы 

Обсуждают тему с 

учителем и 

получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию, 

устанавливают цели 

Знакомит с сутью 

проектной 

технологии и 

мотивирует 

учащихся. 

Помогает в 

постановке целей 

                                                        Планирование работы. 

А) определение 

источников 

информации  

Б) планирование 

способов сбора 

анализа 

информации  

В) планирование 

итогового продукта 

(формы 

Вырабатывают план 

действий. 

Формулируют 

задачи.  

Предлагает идеи, 

высказывает 

предложения, 

опр 
 деляет сроки 

работы (поэтапно) 
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представления 

результата)  

Продукт: 

-отчѐт (устный с 

демонстрацией 

материалов) 

издание сборника, 

фильма, 

организация 

конференции                 

Г) установление 

процедур и 

критериев оценки 

процесса работы, 

результатов  

Д) распределение 

обязанностей среди 

членов команды 

 

                                                   Исследовательская деятельность.  

Сбор информации, 

решение 

промежуточных 

задач Основные 

формы работы: 

интервью, опросы, 

наблюдения, 

изучение 

литературных 

Проводят 

исследования, решая 

промежуточные  

задачи  

Наблюдает, 

советует, косвенно 

руководит 

деятельностью , 

организует и 

координирует в 

случае 

необходимости 

отдельные этапы 

источников, 

исторического 

материала, 

памятников. 

Организация 

экскурсий, 

экспериментов, 

экспедиций и т.д.   

проекта. 

                                                    Результаты или выводы 

Анализ 

информации. 

Формулировка 

выводов. 

Оформление 

результата  

Анализируют 

информацию. 

Оформляют 

результаты 

Наблюдает, 

советует 

                                                 Представление готового продукта  

Представление 

разнообразных 

форм результата 

работы.  

Отчитываются, 

полемизируют, 

отстаивают свою 

точку зрения, 

делают 

окончательные 

выводы.  

Слушает, задает 

вопросы в роли 

рядового 

участника. 

Оценка процесса и результатов работы.  

 Учувствуют в 

оценки путем 

коллективного 

обсуждения и 

самооценок. 

Оценивает усилия 

учащихся, 

креативность 

мышления, 

качество 
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использования 

источников, 

потенциал 

продолжения 

работы по 

выбранному 

направлению, 

качество отчета. 

Технология проекта – одно из перспективных направлений в 

деятельности школы, кроме того, это увлекательное и интересное 

занятие и для учащихся, и для учителя.  И поэтому необходимо 

понимать, что, решая вести такую работу в школе учитель, в 

первую очередь, должен поставить перед собой ряд вопросов 

практического характера:                                                                                             

- Что такое «проект» и насколько эта деятельность будет 

интересной моим ученикам?                                                                                                                                

- Как правильно организовывать деятельность учеников?                                                    

- Какую пользу принесут исследования и совместная работа над 

проектом моим ученикам? 

На уроках истории использование проектного метода 

способствует осознанному изучению и закреплению нового 

материала у обучающихся. Процесс обучения строится на основе 

выполнения проектов  по одной из выбранных  тем. Тематика 

проектных работ столь разнообразна, что даѐт возможность 

реализации  межпредметных  связей. При изучении тем по 

истории Казахстана результатом практической деятельности 

обучающихся является готовая компьютерная презентация, сайт, 

видеоролик.  Презентации и проекты учащихся могут быть 

используемы учителем на уроках достаточно широко, как итог 

самостоятельного исследования, как формирование  информации. 

Компетенции, позволяют обучающимся развивать свои творческие 

способности, мышление.                                                                                        

Начиная с учениками пятого класса изучения курса истории, 

применяю на уроке разнообразные дидактические 

игры(актуализирующие, формирующие, обобщающие и 

контрольно-коррекционные), которые направлены на выполнение 

главного задания курса,  - подготовить учеников к успешному 

усвоению исторических знаний и привить интерес к изучению 

истории. С этой же целью практикую создания на уроках 

проблемных ситуаций, какие решаются учениками на протяжении 

урока, планирую, выполнение  несложных игровых мини-проектов 

– практических заданий-проектов, во время работы над которыми 

ведущую роль играют самодеятельность учеников, их активность, 

инициативность, увлеченность.                                                                                                                                                                                          

Примерами подобной  работы могут стать следующие проекты:                          

  Индивидуальный проект  «Хранитель семейного архива».                                                                              

Руководитель: Екимова Т.В. учитель истории.                                                                                                           

Автор: Ерлан Мадий,  5 класс.                                                                                                                                            

Тип проекта: творческий с элементами  исследовательского, 

индивидуальный, продолжительностью две недели.                                                                                              

Цели:                                                                                                                                                                                                                                       

- знакомство с историей жизни своего предка, воспитание 

ценностного отношения к своему роду;                                                                                                                                          

- включение в систему ценностных отношений подростка 

родственников, современников нашей истории;                                                                                                                             

- исследование вклада одного из предков в историю родины, 

региона, города;                                                                                    - 
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глубокое знакомство пятиклассника с историей своей семьи на 

конкретных материалах;                                                                                                                                             

- формирование первоначальных умений собирать информацию на 

основе устной истории. 

Вопросы проекта:                                                                                                                                                                                        

1. Как звали моего дедушку? Когда и где он родился?                                                                                                                           

2. Когда мой дедушка пошѐл на фронт? Фронты, где воевал мой 

дед.                                                                                                                          

3. Интересные случаи из его жизни.                                                                                                                                                                           

4. Чем мой дедушка занимался после Великой Отечественной 

войны?                                                                                            5. 

Какой была личная жизнь моего деда, каким он был человеком, 

какой он был по характеру?                                                                                                                                                

6. Почему я хочу быть похожим на своего деда?                                                                                                                                                        

7. Какие сохранились семейные документы  моего деда?  

Анотация и этапы работы над проектом.                                                                                                                                                

Семейная тематика – весьма тонкая и проблемная. Поэтому этот  и 

все другие  индивидуальные проекты должны быть 

исключительно результатом добровольного выбора самих 

учащихся.                                                                                                                     

На первом этапе учитель предлагает обучающемуся, включится в 

данный исследовательский проект. Вопросы проекта 

обозначаются как тема для разговора с родителями, бабушками, 

дедушками.                                                                          Первая 

неделя – этап сбора информации (устный рассказ, фотографии, 

документы из семейного архива, реликвии). К следующему уроку  

ученик должен выбрать и обосновать какова будет конкретная 

форма выхода проекта. Учитель должен обсудить с учеником 

предстоящее выступление на презентации проекта, отметить 

сильные и привлекательные стороны собранной информации, 

которые должны быть отражены в выступлении.                                                                                                                                                                                               

Вторая неделя -  этап подготовки выхода проекта. Содержательно 

проект может быть оформлен в жанрах разной степени сложности. 

Простейший - сочинение по теме по плану, обозначенному 

любыми событиями по вопросам проекта, с иллюстрациями в виде 

фотографий.                                                                                                                             

По прошествии второй недели проводится презентация 

подготовленного проекта.                                                                                                                  

Практический результат проекта: «Описание документов 

семейного архива, рассказывающих  об интересующем предке». 

Работа над проектом требует знакомства  ребѐнка с понятием 

«архив», значением архивов  в жизни людей. Предполагается 

максимальное участие старших родственников в реализации 

проекта.                                                                                                                                                                                                    

Для воспитания эта тема благодатна. Она воспитывает любовь к 

Родине, гордость за свой народ, вынесший тяжкое время войны, 

учит сопереживанию и сопричастности с минувшими событиями.                                                                                                              

Форма презентации: выступление посвященному Дню Защитника 

Отечества на классном часе перед одноклассниками и родителями, 

классным руководителем. Демонстрация видеоролика с 

последующими ответами на вопросы.                                                                                                                              

Сам проект. Моего дедушку звали - Омаров  Иран  Омарович. Он 

был участником Великой Отечественной войны. Дедушка родился 

31 декабря 1924 года в Майском районе, ауле Бестау. Когда ему 

исполнилось 16 лет, началась война с фашистами, и в 17 лет он 

ушѐл защищать нашу Родину. Дедушка воевал на IУкраинском 
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фронте в пятнадцатой Гвардейской стрелковой дивизии (показать 

военную грамоту со Сталиным). Мой дедушка вернулся домой 

осенью 1946 года, потому что ещѐ оставался  в Германии и 

помогал немецкому народу восстанавливать страну (показать 

справку и фляжку). Когда дедушка вернулся домой, он стал 

трудиться на благо своей страны.    Он работал в сельском 

хозяйстве и был партийным работником (показать фото с 

конференции сельского хозяйства и показать диплом). Дедушке 

дали диплом за хороший, ответственный труд (показать 

похвальный лист).                                                                                                                                                                                      

У моего дедушки большая семья. Он женился на моей бабушке, у 

них родилось двое детей. Среди них мой папа. Мой дядя живѐт на 

Украине (показать фото деда в старости). Мой дедушка умер в 

1999 году, а через два года родился  я - Ерлан Мадий Ерланович,  

прямой наследник своего отца и продолжатель династии. Своего 

дедушку я не видел, но я узнал, какой это был человек. Я своим 

темпераментом похожу на него, такой же подвижный и 

энергичный, стараюсь всегда помогать людям. А ещѐ я ем 

баурсаки и хлеб одновременно, как мой дед. 

Проект «Интервью с моим папой».                                                                                                                                                           

Автор:  Алибекова Сажида,  6 класс.                                                                                                                                                

Руководитель: Екимова Татьяна Валентиновна. Тип проекта: 

творческий с элементами  исследовательского, индивидуальный, 

продолжительностью две    недели.                                                                                                                                       

Цели:                                                                                                                                                                                                       

- знакомство с историей жизни своего предка, воспитание 

ценностного отношения к своему роду;                                                                                                                                            

- включение в систему ценностных отношений подростка 

родственников, современников нашей истории;                                                                                                          

- исследование вклада одного из предков в историю родины, 

региона, города;                                                                                    - 

глубокое знакомство пятиклассника с историей своей семьи на 

конкретных материалах;                                                                                                                                             

- формирование первоначальных умений собирать информацию на 

основе устной истории.                                                                                                                              

Практический результат проекта: подготовка эссе, сочетающего 

собранный материал по теме и его личностное осмысление; 

творческая письменная работа, составленная в жанре рассказа с 

максимальным соблюдением исторической достоверности.                                                                                                                                      

Работа над проектом: на исследовательском этапе проводится 

опрос самого интервьюируемого и старших родственников (Чем 

замечателен мой отец? В какую историческую эпоху он живѐт? В 

каких исторических событиях он участвовал? Какая у него 

профессия? С какими людьми он общался и общается? Его 

привычки и увлечения). Форма презентации: выступление 

посвященному Дню Защитника Отечества на классном часе перед 

одноклассниками и родителями, классным руководителем. 

Демонстрация видеоролика с последующими ответами на 

вопросы. 

Итак, в процессе проектной деятельности осуществляется 

дальнейшее развитие учащихся, их эмоциональности, памяти, 

логического и критического мышления, речи, других творческих 

способностей. Учебная проектная деятельность обеспечивает 

развитие различных компетентностей учащихся.                                                                                                

Проектное обучение активизирует истинное учение учеников, оно 

личностно-ориентировано, позволяет учиться на собственном 
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опыте и опыте других в конкретном деле, приносит 

удовлетворение ученикам, видящим результаты своего 

собственного труда.  
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МЕКТЕПТЕ ЖАҢАШЫЛ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНІҢ 

ДАМУЫ 

Досжанова Маншук Болатовна 

Қазақ тілі әдебиеті пәні мҧғалімі 

Ақтӛбе қаласы,№57 ЖББОМ 

«Сабақ беру –ҥйреншікті жай шеберлік емес, ол ҥнемі жаңаны 

табатын ҿнер» Ж. Аймауытов 
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       Бҥгінгі таңда балалардың қабілеттерін жоғарғы деңгейде 

қанағаттандыратындай білім беру кҿптеген ҿркениетті елдерде 

саралап оқыту принципінің негізінде одан ҽрі дамытылуда. Ол 

Франция, Америка, Германия, Англия, Жапония т.б. елдердің 

білім беру жҥйесінде қазір жоғарғы деңгейде жҥргізілуде. 

Қоғамымыздың қазіргі даму кезеңі мектептегі білім беру 

жҥйесінің алдына оқыту ҥрдісін технологияландыру мҽселесін 

қойып отыр. Осындай табиғи сҧраныстарға орай, оқытудың 

ҽртҥрлі технологиялары жасалып, мектеп тҽжірибесіне 

енгізілуде. Мҽселен, академик В.И. Монаховтың технологиясы, 

В.К. Дьяченконың ҧжымдық оқыту ҽдісі,        М.М. 

Жанпейсованың оқытудың модульді технологиясы жҽне Ж.А. 

Қараевтың білім беру жҥйесін ақпараттандырумен қатар 

оқушылардың ҿскелең оқу тҽрбие ҥрдісін тҥгелдей терең 

дараландырып жаңаша білім алуына, ҿздігінен іздену сезімін 

ояту, дарындылық пен талапқа жол ашуға бағытталған 

технологияларын атап кҿрсетуге болады. Олай болса, оқытушы 

педагогикалық ізденіспен озық технологиялардың ҽдіс-тҽсілдерін 

аса жоғары талғаммен қолдана білуі тиіс. Оқушылар алған 

білімдерімен келешекте белгілі бір мҽдени ортада ҿмір сҥруі 

ҥшін, яғни тез бейімделе алуы арқылы функционалдық 

сауаттылыққа қол жеткізеді. Ҽрбір сабақты ҿту барысында 

шынайы ҿмірмен ҧштастыру оқушылардың функционалдық 

сауаттылықтарын жҽне келешекте ҿз мамандықтарын дҧрыс 

таңдауына ҽсер етеді. 

«Сабақ беру – ҥйреншікті жай шеберлік емес, ол ҥнемі жаңаны 

табатын ҿнер» – деп бес арысымыздың бірі        Ж. Аймауытов 

айтқандай, ҧстаз ҽрқашан сабақты қызықты етіп, тҥрлендіріп 

ҿткізіп отыруы тиіс. Сонда оқушылардың пҽнге қызығушылығы 

артып, ҿз беттерінше ізденіске ҧмтылады. Сондай оқушының ҿз 

ізденісін тудыру соңғы кездері қатты қолға алынды, ҥлкен 

ҿзгерістерге ие болды. 

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында 

«Білім жҽне кҽсіби машық - заманауи білім беру жҥйесінің, кадр 

даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары. Бҽсекеге қабілетті 

дамыған мемлекет болу ҥшін біз сауаттылығы жоғары елге 

айналуымыз керек. Барлық жеткіншек ҧрпақтың функционалдық 

сауаттылығына да зор кҿңіл бҿлу қажет», - деп атап кҿрсетті. 

Тҽуелсіз ел тірегі білімді ҧрпақ десек, жаңа дҽуірдің кҥн 

тҽртібінде тҧрған мҽселе білім беру, ғылымды дамыту. [3] 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім 

беру жҥйесінің басты міндеті ҧлттық жҽне жалпы азаматтық 

қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 

адамды қалыптастыруға жҽне кҽсіби шыңдауға бағытталған білім 

алу ҥшін қажетті жағдайлар: оқытудың жаңа технологияларын 

енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» деп білім беру жҥйесін одан 

ҽрі дамыту міндеттерін кҿздейді. Сондықтан, қазіргі даму кезеңі 

білім беру жҥйесінің алдында оқыту ҥрдісі технологияландыру 

мҽселесін қойып отыр. Заман талабына сай білім оқу 

орындарында білім мазмҧнын,оның қҧрылымдық жҥйесін 

жақсарту білім реформасының жҥзеге асуының басты шарты.  

Осы заманғы білім берудің стратегиялық мақсатын ҿз 

жауапкершілігін сезіне алатын, ҿздігінен ҽрекет етуге жҽне 

ҽрекетінің шешімін таба білуге қабілетті, барлық істе сауатты 

тҧлғаны оқыту мен тҽрбиелеуді қамтамасыз ету болып табылады. 

Жоғарыдағы мақсаттарға жоғары оқу орындарында білім берудің 

Отандық жҽне ҽлемдік тҽрбиелерінде қалыптасып,ҿз қызметін оң 

атқарып келе жатқан білім мазмҧнының негізгі қҧрылымын 

жобасын жҥзеге асыруды қолданылатын жаңа педагогикалық 
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технология арқылы жету кҿзделеді. Қазіргі уақытта модульдік 

оқыту технологиясын кҿптеген оқытушылар пайдалануда. 

Модульдік оқыту 1960 жылдардың аяғына қарай шет елдерде 

(АҚШ-та) дҽстҥрлі оқудың бір нҧсқасы, бағыты ретінде пайда 

болды. «Модуль» латынның «ҿлшем»,«шама», «мҿлшер» деген 

сҿзі. 

Сонымен қатар модуль дегеніміз ірі блок, бҿлінген, яғни оқу 

материалдарын,бҿлшекке, блоктарға бҿліп беру. Айта кетер тағы 

бір тиімді жағы бірізділігі, жҥйелілігі,дарынды оқушылармен 

жҧмыс істеуге қолайлы. Модульдік оқыту технологиясымен 

оқыту нҧсқасында білімді толық игеруді негізге ала отырып, 

қазіргі дидактика талабына сҽйкес, білім алушыларды оқыту ғана 

емес, тҧлғаның танымдық қызметін ҧйымдастыруға, оқу ҥрдісін 

диалогтік қарымқатынас негізінде қҧруға болады. Дҥниежҥзінде 

білімнің рҿлі артып, ҽр елдің ҿзіндік білім беру жҥйесі 

тағайындалған. Бірақ, ол ҽлем халықтарының білім берудегі 

тҽжірибесімен, бағыт–бағдарымен деңгейлес болуы қажет. 

Қазақстан Республикасындағы ҥлкен ҿзгерістердің білім беру 

саласында қамтылуы маңызды іс–шара болып табылады. Осы 

орайда білім беруді дамыту тҧжырымдамасы Қазақстан 

Республикасының білім беру жҥйесін дамытудағы маңызды 

қҧжат екендігі сҿзсіз.[1] 

Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы бҥгінгі 

басты міндеттерінің бірі– жастарға терең білім беру. Ал, оның 

негізі техникалық жҽне кҽсіптік білім берудің оқыту ҥрдісін 

жақсартуға жаңа технологияларды енгізу болып табылады. Оқу 

тҽрбие ҥрдісіне жаңа инновациялық ҽдіс тҽсілдерді енгізу 

оқушылардың білімге деген қызығушылығын, талпынысын 

арттырып ҿз бетімен ізденуге шығармашылық еңбек етуге жол 

салады. Оқушылар терең де жҥйелі білім жҽне ҽдістемелік 

тҽсілдерді жетік меңгерген болуы тиіс. Пҽндерді оқытуда тиімді 

ҽдіс – тҽсілдерді пайдалана отырып, сабақты қызғылықты да 

тартымды ҿткізу мҧғалімнің шеберлігіне байланысты. Қoғaм 

дaмығaн сaйын, бaрлық қҧрылым бiргe дaмиды.  

Қазіргі таңда кҽсіптік жҽне технологиялық білім беру ҥрдісінде 

кеңінен қолданылып жҥрген бірнеше инновациялық 

технологияларды атап кҿрсетуге болады. 

Білім беру жҥйесіндегі инновациялық технологиялар: 

• проблемалық оқыту; 

• дамыта оқыту; 

• деңгейлеп оқыту; 

• дҽстҥрлі оқыту; 

• модульдік оқыту 

• сҧрақ-жауап ойындары; 

• цифрлық білім беру ресурстары. 

Жаңа технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: -

балаға ізгілік тҧрғысынан қарау; 

-оқыту мен тҽрбиенің бірлігі; -баланың танымдық кҥшін 

қалыптастыру жҽне дамыту; 

-баланың ҿз бетімен ҽрекеттену ҽдістерін меңгерту; 
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-баланың танымдылық жҽне шығармашылық икемділігін дамыту; 

-ҽр оқушының дамуы ҥшін жҥйелі жҧмыс істеу; 

Проблемалық оқыту - ғылыми таным нҽтижелерін, білімдер 

жҥйесін ғана меңгеріп қоймай,сонымен бірге нҽтижелерге жету 

жолдарын, баланың таным дербестігін қалыптастырып, оның 

шығармашылық қабілеттерін дамыту.Дамыта оқыту - мектеп 

жасына дейінгі балада білім, білік дағдының қалыптастыруын 

жоққа шығармайды, бірақ оқыту мен тҽрбиелеу баланың дамуын 

қамтамасыз ететін жағдай болу керек. Дамыта оқыту 

технологиясы ҧйымдастырылған оқу іс ҽрекетінде балаларға 

тҽрбиешінің қарапайым ізденгіштік, зерттеушілік іс ҽрекетін 

қалыптастыру тҽн. Дҽстҥрлі оқыту - балалардың таным 

қабілеттері жҽне жас мҿлшері шамамен бір деңгейді қҧрайды. 

Оқыту барысында жоспарланған тақырып кеңінен тҥсіндіріледі, 

балалар сол тақырып бойынша білім, білік дағдыларын игеру 

мақсатында жҧмыс істейді. Цифрлық білім беру электрондық 

оқулықтар, компьютерлік ойындар, виртуалды жаттығу ҽдістері, 

ғылыми-ҽдістемелік зерттеулер қҧрайды. Цифрлық білім беру 

міндеті: - Оқытушының сабаққа дайындығына кҿмек. - 

Оқытушының сабақ ҿткізу ҥрдісінде кҿмек. - Оқушының ҥй 

тапсырмасын орындауда кҿмек. 

Сoл нeгiзгi қҧрылымның бiрi рeтiндe бiлiм бeрy жҥйeсiнiң 

тoлaссыз дaмy жҽнe тoқтaмсыз ҿзгeрiс ҥстiндe бoлy, ҥдeрiстiң бiр 

бeлгiсi eкeнi aнық. Ҽлемдiк сарапшылар бiлiм беру жҥйесiн 

салыстыруға келетiн бiрнеше елдердi атап кҿрсеткен. Oлардың 

алғашқы бестiгiне АҚШ, Канада, Сингапур, Финляндия, Швеция 

тағыда басқа бiрнеше елдер жатады. Oл елдер ең алдымен бiлiм 

саласына салынған инвестиция кҿлемiн, мамандар дайындау 

мҽселесiн, oқулар арасындағы қoғамдастық тағыда басқа жиырма 

шақты критерийдi негiзге алған. Жаңа ғасыр кҿгiнде ҽлем 

кеңiстiгiндегi бiлiм беру саласы да жаңа арнаға бет бҧрды. Бҥгiнгi 

ақпараттар легi тасқындаған уақыттың талғамы бҿлек, ~ талабы 

ҿзгеше бoлғандықтан, заманға сай қoғам бoлашағы жас ҧрпақты 

тҽрбиелеу ҥлкен жауапкершiлiктi мiндеттедi. Бҧрынғы 

цензуралық бiлiм жҥйесi, стандартты қайталауға арналған сабақ 

қҧрылымы ата-ананың да, баланың да талғамынан,табылмады. 

Бҧл жалғыз бiздiң елiмiздi ғана емес, барлық мемлекеттi 

тoлғандырды.  

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында 

«Білім жҽне кҽсіби машық — заманауи білім беру жҥйесінің, 

кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары. Бҽсекеге 

қабілетті дамыған мемлекет болу ҥшін біз сауаттылығы жоғары 

елге айналуымыз керек. Барлық жеткіншек ҧрпақтың 

функционалдық сауаттылығына да зор кҿңіл бҿлу қажет», деп 

атап кҿрсетті. Қазіргі кезеңде Республикамызда білім берудің 

жаңа жҥйесі жасалып, қазақстандық білім беру жҥйесі ҽлемдік 

білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда Техникалық жҽне 

кҽсіптік білім беру жҥйесі ҥшін жаңа модульдік оқыту 

бағдарламасын жасау халықаралық талаптарға сай жҽне жҧмыс 

берушінің талаптарын анықтайды. .[5] Мҧндай бағдарлама 

біріншіден, халықаралық еңбек нарығында Қазақстан 

Республикасының техникалық жҽне кҽсіптік білім беру жҥйесі 

белсенді ойыншы болуы, екіншіден білім беру шарттарының 

сапасына ҧсынылатын қатаң талаптар негізінде дайындау 

сапасын арттыру. 

Бҧл модульдік оқыту бағдарламасы білім беру жҥйесі ҥшін еңбек 

нарығының талдамасы мен функциональдық талдама негізінде 

жҧмыс берушілермен тікелей жҽне тығыз байланыста жасалған. 

Қорыта айтқанда, модульдік оқытудың ҿзегі – оқу модулі. Оқу 

моделі ақпараттардың аяқталған блогынан, бағдарламаны 
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табысты жҥзеге асыру ҥшін берілген оқытушының 

нҧсқауларынан жҽне оқушы іс-ҽрекетінің мақсатты 

бағдарламасынан тҧрады.Модульдік оқыту білім мазмҧны, 

білімді игеру қарқыны, ҿз бетінше жҧмыс істеу алу мҥмкіндігі, 

оқудың ҽдістері мен тҽсілдері бойынша оқытудың дербестігін 

қамтамасыз етеді. Модульдік оқыту технологиясының жеке 

тҧлғаның ҿз-ҿзін дамытуға, шығармашылық қабілеттерін 

арттыруға қажетті іскерліктері мен дағдыларын 

қалыптастыратын бірден-бір технология. Басқа салалар секілді, 

техникалық жҽне кҽсіптік білім беру жҥйесіне де тың 

технологияларды енгізуге ҥлкен мҽн беріліп жатыр. 

Оқу процесінде жеке тҧлғаның білікті маман етуге бағытталған 

оқыту тҽсілдерін озық тҽжірибемен сабақтастыру бҥгінде кҥн 

тҽртібіне шықты. Ҿйткені,белгілі бір оқу орнын бітіріп шыққан 

тҥлектің алған білімі жҧмыс берушінің талабымен сҽйкес келе 

бермейді. Ақыры, сол маманға мҧқтаж болып отырған жҧмыс 

беруші жас кадрды қайтадан даярлап, оқытуға мҽжбҥр. Жан жақт 

ды тҥлға даярлау – бҥгінгі кҥннің басты мҽселесі. Оқу процесін 

жетілдіру, оқушылардың қазіргі кезеңдегі технологиялық 

процестерді меңгеруі ҥшін ҿндірістік оқытуда кҿптеген 

инновациялық ҽдҽстерді тиімді қолдана отырып, мамандығын 

жақсы меңгерген, білімін ҽрі қарай жетілдіріп отыратын білікті 

де, білімді кҽсіби мамандар даярлауға ҽбден болады деп 

есептеймін. Біз балалардың басына ҽртҥрлі ештеңеге де қажет 

емес қоқысты ҥйіп-тҿгіп саламыз, кейін адам оны не істейтінін 

білмейді» – деп жазды К.Д. Ушинский. 

Отандық білім беру жҥйесінде реформаны жҥзеге асыра отырып, 

біз оны мынадай бағытта дамытуды қамтамасыз етуіміз керек 

болды: 

 бірыңғайлық пен біртҧтастықтан – ашық ҽрі алуан тҥрлілікке; 

 ҽрі-сҽріліктен – жеке тҧлғалық – бағытталғандыққа; 

 бір жақты білімділіктен – білімді беру жҽне еске тҥсірумен 

ғана тҥгенделмейтін, адамның кҿптеген жҽне кҿп қырлы 

зияткерлік, кҿркемдік, рухани, практикалық іс-ҽрекеттеріне де 

есептелген іс-ҽрекеттік пен полимҽдениеттілікке; 

 схоластикалық, жалған академиялық, нҽтиже жоқтығынан 

(бҧл жерде білім мазмҧнының ең кҿп бҿлігі оқушылардың 

меңгеру мҥмкіндігі мен қызығушылығынан тыс қалады) – 

ҿмірге ҧмтылыс пен тиімділікке; 

 репродуктивтіліктен жҽне бейімдеушіліктен – қоғам мен жеке 

тҧлғаның қазіргі ҿмірде серпінді болып жатқан ҿзгерістерге 

«ҥйлесіп» ғана қоймай, осы ҿзгерістерді жҥзеге асыру, алға 

жылжыту қабілетін қалыптастырушы нҽтижелілікке жҽне 

дамытушылыққа [3]. 

Бірақ бҧларды жҥзеге асыру қиын болды. Сондықтан 11 жылдық 

мектептен 12 жылдық мектепке кҿшуді жҥзеге асыра отырып, ең 

алдымен, осы проблемаларды шешу, яғни, оқытуды 

ҧйымдастыру принципін ҿзгерту мен ондағы оқушының рҿлін 

білім, білік, дағдыны енжар «алушыдан» танымдық ҥдерістің 

белсенді субъектісіне айналдыру міндеті қойылды . 

Білімді адамдардан гҿрі тҽрбиелі, жҥректі адамдарды тҽрбиелеу, 

баланың жҥрегіне баратын білім беру керек екеніне кҿзіміз жетті 

емес пе? «Жҥрек – адам тҽрбиесінің темірқазығы» – дейді Абай 

атамыз. Амалдың тілін алса, яғни арды ойламай, тек пайда 

ойласақ, жҥрек ҧмыт қалады. 
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Баланы тҧлғаға бағыттау – жҥректі сҥйіспеншілікке толтыру. 

Бала кезінен бастап бала тҽрбиеленетін орта жылылыққа, 

сҥйіспеншілікке толы болу керек. «Жаратушының қолынан 

шыққан нҽрсе ҽдемі болады да, адам қолында бҧзылады» (Ж. 

Руссо). Демек, белсенді тҧлғаны тҽрбиелейтін, дамытатын – 

ортасы, достары, мҧғалімдері. 
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ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ФОРМАТ – ҚАШЫҚТЫҚТАН 

ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Жаумитова Жансая Абилкасымовна 

 

Ағылшын тілі мҧғалімі, бакалавр, оқу –тҽрбиемеңгерушісі 

Ақтҿбе қ, №57 ЖББОМ 

 

«Ана тілінен айырылған адам ҿз халқы жасаған мҽдени мҧраның 

бҽрінен қҧралақан қалады» 

Ғабит Мҥсірепов 

      Бҥгінгі ҽлем дамуының жаңа ҧстанымдары білім беру 

жҥйесінен кҥн сайынғы экономикалық, ҽлеуметтік жҽне мҽдени 

ҿзгерістерге мейлінше бейімделуді талап етеді. Ҽлем қазіргі кҥні 

«білім қоғамын» жҽне «білім экономикасын» қҧру бағытында. Бҧл 

ауқымды мҽселе туралы Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ҽ.Назарбаев жолдауында былай деген: «Біз білім беруді 

жалғастыруды одан ҽрі жалғастыруға тиіспіз.Сапалы білім беру 

Қазақстанның индустрияландырылуының жҽне инновациялық 

дамуының негізіне айналуы тиіс». Сондықтан ҿз шҽкірттеріне 

сапалы нҽтижелі білім беруді мақсат еткен ҽр ҧстаз ҿз тҽжірибесін 

жаңашылдық арнасына бағыттап, ҽр ҽдісін тиімді қолдануы шарт. 

    Қазіргі уақытта ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың заманауи талаптарға сай дамуы білімді бағалау 

жҽне пайдалану жҥйесін уақытылы ҿзгертіп отыруды талап етеді. 

Осыған байланысты оқытуда қолданылатын ҽдіс-тҽсілдер, 

ҽдістемелер,технологиялар білім беру талаптарына байланысты 

жаңартылып отырады. Сапалы терең білімді меңгеруге талпынған 

ҿскелең ҧрпақтың жеткілікті дҽрежеде сандық сауаттылығы бар, 

себебі олар ҿмір жағдайлары барысында жаңа технологияның 

барлық мҥмкіндіктерін пайдаланады. Сол мҥмкіндіктерді 

нҽтижелі қолдану мҧғалімнің біліктілігіне, біліміне, тҽжірибесіне 

байланысты. 
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   Кҽсіби дамуға ҧмтылатын бҽсекеге қабілетті маман ҿзінің негізгі 

қызметінен ҥзілмей жаңа білім алу жолдарын іздестіреді. Ал 

жоғары оқу орындары мамандарға қойылатын талаптардың ҿсуіне 

байланысты оқытудың жаңа формалары мен ҽдістерін іздестіреді, 

білім беруге жаңа технологиялар енгізеді. Оқу ҥдерісін 

ҧйымдастырудың жаңа формасының бірі – қашықтықтан оқыту 

технологиялары арқылы оқыту. Сонымен қашықтықтан оқыту 

дегеніміз не? 

  Қашықтықтан оқыту дегеніміз — мҧғалім мен оқушы 

арасында қандай да қашықтықта интернет ресурстарының 

сҥйемелдеуімен ҿтілетін оқытудың формасы, яғни интернет 

желілерінің кҿмегімен белгілі бір арақашықтықта оқыту. 

ҚО ҧйымдастырудың 3 тҥрлі формасы бар: онлайн (синхрондық) 

жҽне оффлайн (асинхрондық), жҽне кең таралған ҥшінші тҥрі 

вебинар 

Онлайн режимдегі оқыту дегеніміз – интернет ресурстарының 

кҿмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір қашықтықта мҧғалім 

экранын кҿру арқылы оқытуды ҧйымдастыру формасы. 

Оффлайн режимдегі оқыту дегеніміз - интернет ресурстарының 

кҿмегімен (электрондық пошта) мҧғалім мен оқушы арасындағы 

ақпарат алмасуды қамтасыз етуге мҥмкіндік беретін оқытудың 

формасы. 

Вебинар дегеніміз – интернет желілерінің кҿмегімен семинарлар 

мен тренинтер ҿткізу формасы. 

Осы технология бойынша оқытуды ҧйымдастырып, бҥкілҽлемдік 

желі кҿмегімен барлық компьютерлерді бір желіге біріктіріп сабақ 

ҿтуші тҧлғаны тьютор деп атаймыз. 

Қашықтықтан оқыту формасын ҧйымдастыру мен жҥргізу - 

қашықтықтан оқыту формасымен білім беру қҧқығын беретін 

Қазақстан Республикасы Білім жҽне ғылым министрлігінің (ҚР 

БҒМ) лицензиясы бар білім беру мекемелерінде жҥзеге 

асырылады. Қашықтықтан оқыту формасын жҥзгізу қҧқығын 

беретін лицензия алу Қазақстан Республикасының істегі 

заңдылықтарына сҽйкес жҥзеге асады. 

Қашықтықтан оқытуды жҥргізу қҧқығын, лицензия алу ҥшін білім 

беру мекемесі келесі қҧжаттары бар ҚР БҒМ-не ҿтініш жасайды: 

-         бірінші басшының қолы бар бланкідегі хат; 

-  бекітілген ҥлгі бойынша ҿтініш; 

-  ҿтініш жасаушының басқару органының шешімі; 

- ҿтініш  жасаушының  ҧйымдастыру-қҧқықты   формасы   туралы 

мҽлімет; 

- ҿтініш жасаушының біліктілігі туралы мҽлімет 

- техникалық сипаттама. 

-  қашықтықтан оқыту -Қашықтықтан оқытудың негізгі білім беру 

мекемесі, Қашықтықтан оқытудың оқу орталығы жҽне оқушының 

орналасқан жерінде жеке жҥзеге асады. 

- қашықтықтан оқыту жҥйесінің объектілері болып  оқу 

курстарының 

кешендері табылады. 

-  қашықтықтан оқыту жҥйесінің субъектілері болып оқушылар, 
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тьютерлер жҽне администратор табылады. 

-  объектілер мен субъектілер мемлекеттік стандартқа сҽйкес оқу 

процесінің барлық сабақ тҥрлерінің жҥргізілуін жҽне 

оқушылардың білім сапасын қамтамасыз етеді. 

Қашықтан оқытудың білім саласындағы мақсаты: Білім 

берудің біртҧтас ақпараттың жҥйесін қҧру арқылы педагогтардың 

білім деңгейін кҿтеру.  

Қашықтан оқытудың білім саласындағы міндеттері: 

 бір-бірімен тығыз байланысты бола отырып. мемлекеттік 

(республикалық, облыстық) деңгейіндегі қашықтықтан 

оқытудың қҧрамына енуі;  

 қҧру кезінде мемлекеттің стандарт талаптарын сақтау;  

    Қашықтықтан оқытудың жергілікті жҥйесі белгілі бір білім 

жҽне жекелеген қала (университет) шеңберінде жҧмыс атқарады, 

оның қҧрамына тек жоғары оқу орындары ғана емес, мектептер, 

гимназиялар мен колледждер де кіреді. Осындай жҥйенің аясында 

жҧмыс жасаудың алғашқы сатысында зиялылық потенциялын, 

компьютерлік техниканы ҧтымды пайдалана отырьш, ҥздіксіз 

білім беру принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет. Осыған 

орай, мектептер мен жоғары оқу орындары жергілікті жҽне 

аймактық желіні пайдаланып, шығармашылық жҧмыстарын 

таратып, оқыту ҥрдісінде ҽдістеме бойынша тҽжірибе алмасуы 

қажет. 

    Оқытудың ауқымды жҽне жергілікті жҥйелерін ойдағыдай 

пайдалана білудің нҽтижесінде білімнің базалық жҽне деректердің 

банкілік мҽліметтеріне, клиент - сервер, мультимедиа, 

компьютерді оқып-ҥйренуші жҥйелерге, электрондык 

оқулыктарға, оку-ҽдістемелік материалдарға, қашықтықтан оқыту 

жҥйесінің технологиясымен ҥйлесімді болып келетін, алдағы 

уақытта оқыту тҽсілдерінің ішінде кең тараған бес аспап ҽрі 

ҿміршең тҥрлері бола алатындай жайлы окулыктарға, 

бағдарламаларға еркін кіруге болады. 

   Осындай сан қырлы, ҽрі кҥрделі мҽселелерді жҥзеге асыруда 

оқытушының атқарар рҿлі орасан. Оған ҽрі ауыр, ҽрі жауапты 

міндет жҥгі жҥктеледі: ол курстың бағдарламасының қҧрылымын 

дайындап, оны қашықтықтан білім беру жҥйесімен астастырып 

бейімдейді, оқу ҥрдісінің барысын қадағалап, тапсырмаларды 

орындау барысында, ҿз бетімен бақылау-пысықтау жҧмыстарын 

орындау жҿнінде ҧсыныстар береді. Бҧл ретте қашықтықтан 

оқыту  жҥйесінің ҽдістерінде кҿрсетілгеніндей, кҿңіл-кҥй, 

психологиялық қарым-қатынас бой кҿрсетеді. Қашықтықтан 

оқыту тҽсілі бойынша жҧмыс істейтін оқытушы оқытудың жаңа 

технологиясын, оқытудың компьютерлі жҽне тораптық жҥйелерін 

жетік біліп, олармен   іс жҥргізу  ісін орындау шарт. 

Қашықтықтан оқыту тҽсілімен оқытатын оқытушыларға жҽне осы 

істе мҥдделі басқа да адамдарға бірнеше талаптар қойылады: 

 Оқытушы компъютермен жоғары дҽрежеде сауатты жҧмыс 

істей білуі қажет. 

 Қашықтықтан оқытудағы мақсаттары мен міндеттері, оның 

алдағы уақытта ақпараттық технология жҽне 

коммуникация қҧралдарының негізінде дамуы туралы 

білуі  қажет. 

 Қашықтықтан оқыту технологиясын жетік білетін, білім 

саласындағы қызметкерлерді, оқушыларды таныстыра білуі 

қажет. 

 Оқытушының ақпараттық қҧралдармен жҧмыс істеуге іс 

жҥзінде дағдылануы қажет. 
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 Оқытудың телекоммуникациялық қҧралдарын қолдану 

ісіне дағдылануын қалыптастыру, атап айтқанда: 

тҧтынушылар арасында ақпараттар алмастыру жҽне 

ақпараттық жҥйелердегі ресурстарды пайдалануға 

дағдылануын қалыптастыруы қажет. 

 Жинақталған тҥрде оқу бағдарламасын қҧрайтын белгілі 

бір тҽртіптегі модульдік курстардың ҽдістемелерін баяндай 

жҽне курстарды ҿткізуді ҧйымдастыра білуі қажет. 

 Оқу ҥрдісін қашықтықтан оқыту шеңберінде жҥргізу ісіне 

жан-жақты даярлау, қашықтықтан оқыту жҥйесі бойынша 

сабақ ҿткізу ҥрдісінде ҥйлестіруші болуы қажет. 

    Бҥгінгі таңда ақпараттық қамтамасыз ету жҥйесіне баса мҽн 

бермейінше, білім берудің ақпараттық технологияларын, дҽлірек 

айтқанда, электрондық оқулық жҽне бейнефильмдерді, басқа да 

электрондық басылымдарды қашықтықтан оқытудың спутниктік 

арнасы арқылы ендірмейінше, кез келген ҽлеуметтік-

экономикалық саланың алға басуы мҥмкін емес. 

Қашықтықтан оқыту мектептерде Республика, облыс, қала жҽне 

мектеп кеңістігінде кең қолданыс табуда. Мектеп кҿлемінде 

айтатын болсақ, «Интернет кҥнделікті» алуға болады. Бҧл 

жаңашылдық екі – ҥш жыл кҿлемінде ҿз жҧмысын атқарып 

келуде. Бҧл инновациялық ҽдіс арқылы ата – аналар балаларының 

білім ҥлгірімін, ал оқушылар ҥй жҧмысын уақытында біліп 

отырады. Мҧндай ҽдіс арқылы мектеп пен ата – аналар қауымы 

арасындағы байланыстың одан сайын нығаюына ҥлкен септігін 

береді. Оқытылатын пҽндерден қашықтық олимпиадалар 

Қазақстандық интернет олимпиадалар («КИО») ҿтеді. Мҧндай 

интернет олимпиадалар оқушылардың ҥлкен қызығушылығын 

танытады. Тапсырмалары қызықты, сан алуан жҽне 

олимпиаданың ең тиімді жері – оқушылар ҿздерінің білім 

деңгейлерінің кҿрсеткішін бірден білулері болып табылады. 

Аталған олимпиадалар сайыс тҥрінде берілсе де, оқушыларды 

оқытады деп айтуға болады. Ҿйткені, оқушылар сабақ барысында 

алған білімдерін шыңдайды, тексереді, салыстырады. Оқушыларға 

арналған олимпиадалардан басқа, мҧғалімдерге арналған онлайн 

жҥйесінде ҿтетін сан алуан семинарлар, конференциялар, сабақтар 

ҧйымдастырылады. Қарқынды тҥрде қолданыс тауып жҥрген ол – 

республика, облыс кҿлемінде ата – аналар қауымына арналған 

жиналыстар. Ата – аналар жиналыстары облыс т.б. қарым – 

қатынастарды нығайта, бекіте тҥсуде. 

     Оқу процесін сапалы ҧйымдастырудың келесі тҥрі - «Е-

learning». Е-Learning – бҧл оқу ҥрдісін ҧйымдастырудағы 

халықаралық стандарттар мен принциптерін қолдайтын, барлық 

заманауи талаптарға сҽйкес келетін, электронды жҽне 

қашықтықтан оқыту. Оқытудың аталмыш жҥйесі білім беру 

саласын тҥбегейлі ҿзгертеді. Яғни, мҧғалім мен оқушының 

арасындағы байланыс ҿзгереді. Қазіргі таңда E-learning 

электронды білім беру кҿп елдердің білім жҥйесіне қарқынды 

енгізіліп отырған  оқытудың озық формаларының бірі болып келе 

жатыр. Қазақстан Республикасында электронды оқыту білім 

жҥйесінің инновациялық дамуының басты бағыттарының бірі 

болып есептеледі. Ҽлемдік тҽжірибелердің кҿрсеткіштері 

бойынша е-learning жҥйесі білім беруді модернизациялаудың 

басты қҧралдарының бірі екендігін айқындайды. Электронды 

білім беру кең ауқымды жобасының жҥзеге асуы Қазақстан 

Республикасының білім беру жҥйесінің ақпараттандыру 

мақсатына ҥлкен жол ашпақ. 

Е-learning технологиялары оқу ҥрдісіне келесі мҥмкіндіктер 

береді: Берілген материалды меңгеруге жағдай жасау ҥшін  ҿте 

қолайлы жҽне ыңғайлы; 

   Оқу материалын меңгеруде қиындық деңгейін, уақытын жҽне 
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кҿлемін таңдаудағы жекешілдік; 

Интерактивті, ҿйткені, мҧғаліммен, сыныптастарыңмен 

синхронды (чат, скайп) жҽне асинхронды ( пошта, форум) 

ҽрекеттесу арқылы оқуға болады. Е-learning-тің басқа 

технологиясы – бҧл мҧғалімнің оқу сайты. Мҧғалімнің оқу 

сайттарының ресурстары (бейнелекциялар, тест жҧмыстар, 

практикалық тапсырмалар, форумдағы дискуссиялар, есептер 

шығару практикумдары, компаниялардың оқу-жаттығу 

жҧмыстары) оқушыларға ыңғайлы уақытта керекті тақырыбымен 

ҿз бабымен жҧмыстануға мҥмкіндік береді. Сандық білім беру 

контентін электронды оқулықтар, компьютерлік ойындар, 

виртуалды жаттығу ҽдістері, ғылыми - ҽдістемелік зерттеулер 

қҧрайды. 

    Осылайша, e-learning технологиясы – бҧл оқыту ортасы, оның 

кҿмегімен оқу ҥрдісін жекелеуге болады, оқытудың жылдамдығын 

таңдауға болады (ақпаратты қабылдаған кезде).  Оқушы ҿзіндік 

жҧмысты дербес компьютердің, ноутбуктың, ҧялы телефонның 

кҿмегімен ҧйымдастыра алады. Оқушылардың ҿзіндік 

жҧмыстарының кҿлемін кҿбейту оқу ҥрдісін ақпараттық 

технологиялардың арқасында нығайтуға мҥмкіндік береді. 

    Оқушы автоматтандырылған жҥйеде ҿзінің жеке портфолиосын, 

кҥнтізбесін, кҥнделігін жҥргізеді. Ал мҧғалім кҥнтізбелік-

тақырыптық жоспары бар электрондық дҽптерді, сынып 

журналын, хабарландыру қызметін (алда болатын жоспарлы жҽне 

жоспардан тыс жиналыстар мен кездесулер туралы оқушылардың 

ата-аналарына e-mail немесе sms-хабарламалар, есептелік жҽне 

т.б. жіберу) толтыратын болады. Ата-аналар қауымы тҽрбие 

мҽселелері бойынша кеңестер алу, сондай-ақ қашықтықтан 

баласының сапалы орта білім алуы мен жетістіктері туралы 

ақпараттық хабарлама алу мҥмкіндігіне ие болады. Сонымен бірге 

осы бағдарламаның артықшылығы – қосымша ақпараттар арқылы 

мектептің порталын /сайтын/ ашып, мектептің тарихы, оқушы, 

мҧғалім рейтингісі, қҧрмет тақтасы, ҦТБ-ға дайындығы, 

қашықтықтан оқыту курстары, ата-аналар комитеті, сынып 

жетекшілігі, т.б. мҽліметтерді автоматты тҥрде енгізуге 

болатындығы. 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында 

«Білім беру жҥйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп 

атап кҿрсеткен. Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаев жолдауында 

айтқандай: «Болашақта ҿркениетті дамыған елдердің қатарына ену 

ҥшін заман талабына сай білім қажет». Сондықтан, қазіргі даму 

кезеңі білім беру жҥйесінің алдында оқыту ҥрдісінің 

технологияландыру мҽселесін қойып отыр. Оқытудың ҽртҥрлі 

технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс – 

тҽжірибесіне, мектеп ҿміріне енуде. 

Әдебиеттер тізімі: 

1.Білім беру ҧйымдарына электрондық оқыту жҥйесін енгізу 

жағдайында педагогтардың біліктілігін арттыруды  ҧйымдастыру 

ҽдістемесі / Ахметова Г.К., Караев Ж.А., Мухамбетжанова С.Т. // 

Алматы:АҚ «ҦБАО «Ҿрлеу», 2013. 

2.Қазақстан жҽне ТМД елдеріндегі   білім беруді 

ақпараттандырудың IV Халықаралық форумының ғылыми 

мақалалар жинағы (18-19 бет.38-39 бет. 118-119 бет. 460-461 бет). 

3. Журнал «Мектеп» № 11(6 бет) 

4. Журнал «Информатика негіздері» № 1 – 2010 ж (11-14 б) 

Интернет ресурстары: 

1. http://el.kz/ 

2. http://e.edu.kz/ 
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ОқуАҚТӚБЕ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖОҒАРЫ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ 

 

Шалабаева Дания Ниязмановна 

тарих пәні мҧғалімі, магистр  

Ақтӛбе қ., №57 ЖББОМ 

 

 

«Білімнің қайнар кҿзі сарқылмайды, білім жолында адамзат 

қандай зор табыстарға ие болса да, адамдар ізденуден, ақиқатты 

ашудан жҽне танып білуден еш айнымайды».  

И.А.Гончаров 

 

Қырық, елу, алпыс... Ақтҿбе облысының жоғары 

педагогикалық білімнің тарихы ҿз бастауын осы жылдардан негіз 

алады.  

15 желтоқсан 1934 ж. – Ақтҿбе мҧғалімдер институты 

20 тамыз 1954 ж. – Н.Байғанин атындағы  Ақтҿбе 

мемлекеттік педагогикалық институты 

15 сҽуір 1966 ж. – Ақтҿбе педагогикалық институты 

23 ақпан 1990 ж. – Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе 

педагогикалық институты 

31 қаңтар 2001 ж. - Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе 

мемлекеттік университеті 

Ақтҿбе облысының жоғары педагогикалық мектебінің даму 

жылнамасы арқылы Қ.Жҧбанов атындағы ҿңірлік мемлекеттік 

университеттің іргетасы ондаған жылдар бҧрын қаланғандығына 

кҿз жеткізе аламыз.  Педагогикалық жоғары оқу орындардың 

маңызды ролі  мектептерге мҧғалім кадрларын дайындау арқылы 

айқындалады жҽне еліміздің болашағын бағдарлауға септігін 

тигізудегі ықпалы зор.  

Қарасытырылып отырған зерттеу жҧмысының басты 

мақсаты – Ақтҿбе облысындағы жоғары педагогикалық білім 

жҥйесінің қалыптасуы мен даму тарихын зерделеу, сондай-ақ, 

жоғары білім ордасында қызмет жасаған ҧстаздардың тағдыры 

мен ҿлкенің тарихи-мҽдени дамуына зор ҥлес қосқан  

педагогикалық кадрлардың ролін айқындау. Осы мақсатты 

орындау барысында тҿмендегідей міндеттер қойылды: 

- Ақтҿбе облысында жоғарғы педагогикалық мектептің 

қалыптасу алғы шарттарын айқындау; 

- Соғыс жылдарында Ақтҿбе мҧғалімдер институты 

қызметкерлерінің қомақты істерін сипаттау; 

- Н.Байғанин атындағы Ақтҿбе мемлекеттік 

педагогикалық институтының қызметін зерделеу; 

Зерттеу барысында  жинақтау, талдау, ой қорыту,  іс-

тҽжірибелік ҽрекет ҽдістері қолданды. 

 

Зерттеу жҧмысының басты ғылыми жаңалығы  туған 

ҿлкенің тарихи беттерін қалпына келтіру  арқылы  Ақтҿбе 

ҿңірінде жоғары білім саласының дамуына ҥлес қосқан 

жерлестеріміздің есімдерін, тарихын жаңғырту, ақтҿбеліктердің 

тарихи саналарын қалыптастыруына ҥлес қосу. 

Жҥргізілген зерттеу жҧмысының нҽтижесінде ҿлкеміздің 

жоғары педагогикалық мектептің даму тарихының жаңа беттерін 

анықтауға тырыстық.  

1922 жылдың қараша айында Ақтҿбе қаласында тҧңғыш 

педагогикалық курстары ашылды. Кадрларды даярлау 

сҧранысының ҿсуіне байланысты студенттер контингенті 75-тен 

250 –ге жеткесін 1923 жылы курстар 2-жылдық педагогикалық 

техникумға қайта қҧрылды. Техникумның алғашқы меңгерушісі 

болып Қазан мҧғалімдер семинарияның тҥлегі А.А.Афанасьев 

тағайындалады. Оқу процесін 10 оқытушы қамтамасыз етті: 

И.А.Снежинцкий (М.В.Ломоносов ат. ММУ, математика пҽні 
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оқытушысы), А.Г.Суслов (Ленинград МУ, гигиена оқытушысы), 

П.Е.Харитонов (ММУ, экономика оқытушысы), И.Н.Гречкин 

(Орынбор мҧғалімдер институты) жҽне т.б.  

Тҧңғыш  білім алушылар  контингенті 120 адам болды  

(оның 84 – орыс, 36 - қазақ). 

Ақтҿбе облысындағы  аумақтық-ҽкімшілік ҿзгерісінен 

кейін (18 наурыз 1932 жылы Ақтҿбе губерниясы Ақтҿбе облысына 

ҿзгертілді) техникумның украина бҿлімшесі Ақбҧлақ 

педтехникумына кҿшірілсе, ал қазақ бҿлімшесінің негізінде Темір 

педтехникумы қҧрылды.  

30 жж. ортасында Ақтҿбе педгогикалық  техникумы Ақтҿбе 

орыс-қазақ педагогикалық училищесі болып қайта қҧрылды. 

Ақтҿбе педучилищесінің директоры болып Б.И.Блеубаев 

тағайындалса, Темірдегі бҿлімшені Мендияров  басқарды.  Оқу 

орнының  жеке ғимараты болмағандықтан біраз уақыт оқу процесі  

№8 ОМ, №6 ОМ жҽне №4 ОМ ғимаратында жҥргізілді.  

1937 жылдың қаңтар айында  Ақтҿбе №7 орталау мектеп 

жанында кешкі педагогикалық техникум ашылды. Жҧмыс жасап 

жатқан жастар білім алуға мҥмкіндік алды. Бҧл уақытта сырттай 

оқу формасы да енгізіле бастап, Қызылорда, Орал жҽне Гурьев 

облыстарының 3000 жуық мҧғалімдерін дайындауға жол ашылды.  

Ақтҿбе педагогикалық техникумның тҥлектері аудан білім 

бҿлімшілерін басқарып, алыс шалғайда орналасқан елді 

мекендерде бала оқытумен қатар,  жалпы облыс тҧрғындарының 

сауаттануы мен  мҽдени деңгейін кҿтерілуіне ҥлкен  септігін 

тигізді. Оннан астам тҥлек журналист мамандығын таңдады: 

К.Ержанов, С.Мукашев, М.Днишев.  

Ақтҿбе педагогикалық техникумның мақтанышы – 

академик Ахмет Жҧбанов, Қазақстанның еңбек сіңірген ҧстаздары 

– Ғҧбайдолла Ақтаев, Мҧхтар Жангужин, ағарту ісінің ҥздігі, 

сазгер Е.Терекев. 

Қазақ КСР-нің Ағарту ісі Халық комитетінің Бҧйрығына 

сҽйкес (15 желтоқсан 1934 ж. №163) Ақтҿбе облысында тҧңғыш 

педагогикалық жоғары оқу орны - Ақтҿбе мҧғалімдер институты 

ашылды. Институттың тҧңғыш диреторы болып Қазан 

оқытушылар семинариясынң тҥлегі Н.Залиев (5.05.1889-

16.02.1938) тағайындалды. Оқу процесі 70 студентті оқытудан 

басталды. Алғашқы оқу процесі Красноармейская кҿшесінде 

орналасқан ҽскери басқарма ғимаратында басталса, жатақхана 

Сталин кҿшесі №7 ҥйде (қазіргі Алтынсарин кҿшесі) орналасты.  

Қиын уақытта Н.Залиев ҿз кҿшбасшылық қасиетімен қоса 

аса табандылық танытып, жоғары деңгейдегі оқытушылар 

қҧрамын жасақтады. Студенттерге ҿз дҽрістерін профессор 

Х.А.Басымов, доцент А.В.Некрасов, доцент Т.П.Топчий, доцент 

И.Г.Белканов, профессор М.В.Ключков жҽне т.б. оқыды.  

КСРО Ағарту ісі комитетінің жолдауымен институт 

қабырғасына  ҿз жҧмысын бастауға Г.М.Хабибулин (Қазан 

мемлекеттік университеті физика-математика факультетінің 

тҥлегі), Ю.Б.Таласбаев (Ташкент мемлекеттік университеті 

география факультетінің тҥлегі), А.Е.Спиринцев (Герцен ат. 

Ленинград педагогикалық институты тҥлегі) жҽне т.б. аталған  

оқытушылар 1935 жылдан бастап облыстағы жеті жылдық 

мектептер ҥшін педагогикалық кадрлар даярлай бастады. 

1940 жылға қарай мҧғалімдер институты 2 рет тҥлек 

ҧшырып, облыс бойынша 240 жас мҧғалім мектептерге балаларға 

білім беруге аттанды. 40 жуық тҥлек мектеп директорлары жҽне 

аудан білім бҿлімдерінде қызмет жасаса, 10 –нан астамы партия 

органдарында жҧмыс жасай бастады.  

Ҧлы Отан соғысы жылдарында Ақтҿбе мҧғалімдер 

институты ҿз жҧмысын  тоқтатқан жоқ, керісінше,  облысқа 

қажетті ағарту жҥйесіне қажетті кадрлар дайындаумен қатар, білім 

ордасының оқытушылары мен студенттері соғыс майданына 

аттанып, Отынын ерлікпен қорғады. Туған жерін қорғауға  

директордың оқу ісі жҿніндегі орынбасары А.К.Мустафин, жалпы 

тарих кафедрасының меңгерушісі С.Х.Байтаков, ҽскери 

кафедрасының оқытушысы Д.Б.Басс, директордың шаруашылық 
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бҿлімі бойынша орынбасары И.В.Василенко, сондай-ақ, институт 

оқытушылары Х.Е.Еркебаев, П.С.Жолудь, А.И.Ибраев, 

Б.А.Исмаилов жҽне т.б. аттанып, соғыс алаңында ерлік кҿрсетті.  

 Ақтҿбе мҧғалімдер институтында білім алған ҿлкенің 

атақты батыры жҽне кҿрнекті ҧстазы Қожабай Жазықовтың 

соғыстағы ерлігі жайлы айтпасқа болмас. Қожабай Жазықов 

Украина жҽне Оңтҥстік-Батыс майдандарында ерлікпен соғысып, 

7 рет жараланып, нағыз ержҥректік пен қаһармандықты кҿрсеткен 

батыр. Екі рет «Қызыл жҧлдыз» орденімен, 3-ші дҽрежелі «Даңқ» 

орденімен, «Ерлік ҥшін» медалімен, «Ҥздік барлаушы» жҽне 

«Гвардия» тҿсбелгілермен марапатталды. 1945 жылы 21 сҽуірде 

Қ.Жазыковқа  Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. 

Қожабай Жазықов 1920 жылы 4 қазанда Ақтҿбе облысы 

Байғанин ауданына  қарасты Қызылбҧлақ ауылында қарапайым 

шаруаның отбасында дҥниеге келеді. Ҽкесінен бір жасында 

айырылған болашақ батыр анасы мен ағасының тҽрбиесінде 

қалды.  

1938 жылы Жарқамыс орталау мектебін аяқтап, Темірдегі, 

кейін Ақтҿбедегі педагогикалық училищесінде білім алуын 

жалғастырады.  Байғанин ауданына қарасты Амангелді 

колхозындағы мектепте 1941жылы  ҧстаздық қызметін бастайды. 

Балалар Қожабай ҧстазды мейірімділігі жҽне қарапайымдылығы 

ҥшін жақсы кҿрді. Бірақ ҧстаздық қызметпен қоштасуға тура 

келді, себебі Ҧлы Отан соғысы басталды. Соғыс кесірінен 

Қожабай атамызға ҽлемдегі ең мейірімді ҧстаздық қызметінің 

орнына жауынгерлік ҿнерге ҥйренуге жҽне кҿрмеген алыс елдерге 

баруға бҧйырыпты. «Балалар, бҥгін сабақ болмайды. Мен Қызыл 

Ҽскер қатарына шақырылдым жҽне бҥгін соғысқа аттанамын» - 

деді, Қ.Жазықов.  

Майданнан оралғаннан кейін батыр армандап жҥрген 

ағарту  ісімен қызыға айналыса бастады. Ақтҿбе облысы Байғанин 

Коммунистік партия комитетінің ҧсынысымен аудан кҿлемінде 

еліміздің сыртқы жҽне ішкі саясаты жайлы дҽрістер оқыды. 

Еуропаны фашисттерден азат еткен жауынгер Кеңес Одағының 

Екінші дҥниежіҥзілік соғыстағы алған ролі ойландырды. Тарихи 

процестерді ой иелегінен ҿткізген Қ.Жазықов жиырма бес жасқа 

келсе де, 1945 жылы Ақтҿбе мҧғалімдер институтының тарих 

факультетіне оқуға тҥседі. Бҧл жайлы батыр соғыста жҥріп 

армандаған: «ҿмір сҥру – ол ҽрдайым алға ҧмтылу, алға қойған 

мақсатқа жету, ҥздіксіз білім алу. Мен арманымды бір сҽтке де 

ҧмытқан жоқпын, ол ҽскерден кейін міндетті тҥрде институтқа 

оқуға тҥсҥ».  

Оқуға деген қҧштарлығы, еңбекқорлық пен табандылығы 

ҥшін Ақтҿбе мҧғалімдер институтының басшылығы ҚазКСР-нің 

Білім Министрлігіне 1947-1948 оқу жылының қысқы сессия 

нҽтижесі ҥшін Қ.Жазықовқа  И.Сталин атындағы шҽкіртақы 

тағайындауға ҧсыныс жасалды.  

Жоғары білім алған Қ.Жазықов облыс орталығында қалып 

қызмет баспалдағымен ҥлкен жетістікке жетуге мҥмкіндік алса да, 

ол Байғанин ауданына оралып Жарқамыс орта мектебін 

басқарады.  Кейінгі жылдары Қ.Жазықов Байғанин ауданда халық 

ағарту ісінің бҿлім меңгерушісі, мҽдениет бҿлімінің меңгерушісі,  

Райисполком тҿрағасының орынбасары қызметінде ерең еңбек 

етті. 

Соғыстан кейін Қазақ КСР-ның Ағарту ісі министртігінің 

бҧйрығына сҽйкес (24 тамыз 1948 ж. №72) Ақтҿбе мҧғалімдер  

институты қазақ қыздарын даярлайтын Н.Байғанин атындағы 

қазақ қыздар мҧғалімдер институты болып қайта қҧрылды. Бҧл 

білім ошағы республика бойынша қазақ қыздарын дайындайтын 

екінші жоғары оқу орнына айналды.  Оқу процесін толыққанды  

жҥргізу ҥшін 1956 жылы Ленин кҿшесінде /қазіргі Ҽйтеке би/ 

жаңа ғимарат салынды.  

Н.Байғанин атындағы қазақ қыздар институтының тҧңғыш 

директоры болып Абай атындағы ҚазПИ тҥлегі 

З.М.Баймҧхамедова (1921-1996) тағайындалады.  

Институт қҧрамында 3 факультет (тарих, тіл жҽне ҽдебиет 
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(орыс жҽне қазақ тілі) физика-математика) жҽне 6 кафедра жҧмыс 

жасады: марксизм-ленинизм негіздері, тарих, педагогика жҽне 

психология, қазақ тілі мен ҽдебиеті, орыс тілі мен ҽдебиеті, 

физика жҽне математика.  

1958 жылы Ақтҿбе партияның облыстық комитетінің 

ҧсынысымен білім ордасы жабалып, студенттер Гурьев, 

Қызылорда жҽне Орал педагогикалық институттарына аударылды. 

Сонымен 20 жылға жуық облыс кҿлемінде мҧғалімдер даярлаған 

білім ошағы партия басшыларының салғырттығының кесірінен ҿз 

жҧмысын тоқтатты. Тек 8 жылдан кейін мҧғалімдердің 

тапшылығы облыста педагогикалық институттың қайта ашылуына 

жол ашты. 

Қарастырып отырған  мҽселенің ҿзектілігі - ҽр уақытта 

еліміздің болашағы білім жҥйесінің деңгейі мен халықтың 

интеллектуалды потенциалы арқылы айқындалатыны сҿзсіз. 

Ақтҿбе облысының жоғарғы мектептің қалыптасуы мен даму 

тарихына ҥлес қосқан оқытушылар қиын уақытта ҿмір сҥрсе де 

/саяси қҧғын-сҥргін, соғыс, аштық, кҥйреу/ ҽр қайсысы облыс 

мектептерінде болашақта қызмет ететін мҧғалімдерді оқытуға 

жҽне тҽрбиелеуге зор септігін тигізді. 
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Ағылшын тілі сабағында оқушылардың сӛздік қорын дамыту. 

Достангалиева Гульфайруз Турланқызы 

Ақтӛбе қаласы, № 57 Жалпы білім беретін орта мектебі 

ағылшын тілі пәні мҧғалімі  

 

Аннотация 

Болашақтың бҥгінгіден нҧрлы болуына ықпал етіп, адамзат 

қоғамын алға апаратын кҥш тек білімде ғана. « Ҧрпағы білімді 

халықтың тілін ҥйрену. Жасыратыны жоқ, бҥгінгі таңда ағылшын 

тілін меңгеру болашағы бҧлыңғыр болмайды» дегендей, жас 

ҧрпаққа сапалы, мҽн — мағыналы білім беру – бҥгінгі кҥннің 

басты талабы. 

Елбасы 2006 жылдың қазанында ҿткен Қазақстан халқы 

ассамблеясының XII қҧрылтайында «Ҥш тҧғырлы тіл» туралы 

идеяны жария етті. Ал 2007 Жолдауында ―Тілдердің 

ҥштҧғырлылығы‖ атты мҽдени жобаны кезең — кезеңмен іске 

асыруды ҧсынды. 

―Ҥш тҧғырлы тіл‖ идеясының ҥшінші қҧрамдас бҿлігі – ағылшын 

дегеніміз – ғаламдық ақпараттар мен инновациялардың ағынына 

ілесу деген сҿз. 

Мектепте тҽрбиелеу-оқыту жҧмысында оқушылардың тілін 

дамыту, сҿздік қорларын дамыту, ауызша сҿйлеуге ҥйрете 

отырып, ҥйренген сҿздерін кҥнделікті ҿмірде еркін қолдану, ҽрі 
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оны кҥнделікті іс-ҽрекет кезіндегі тілдік қарым-қатынаста қолдана 

білуге жаттықтыру ісіне ерекше мҽн берілген. 

Мектеп жасындағы балалармен сҿздік жҧмысын жҥргізу ісі- тіл 

дамытудың негізгі бір міндеттері болып есептелінеді. 

Ағылшын тілі сабағында сҿздік жҧмысын жҥргізе отырып, оларды 

айналасындағы заттармен таныстырып, атын атай білуге, қасиеті 

мен сапасын, тҥр-тҥсі жҽне пішінін ажырата білуге, ҿмірдегі, 

қоршаған ортадағы тҥрлі қҧбылыстар жайындағы ҧғым, 

тҥсініктерін дамыта отырып, белсенді тҥрде тілдік қарым-қатынас 

жасай білуге ҥйретеміз. 

Мектепте оқушылардың сҿздік қорларын дамыту ісінде: 

— оқушылардың сҿздік қорларын дамыту; 

— жаңа сҿздерді меңгерту; 

— ҥйренген сҿздерін тиянақтап, анықтап, ҽрі байытып отыру 

басты міндет саналады. 

Осы аталған міндеттерді оқушы ҥнемі сҿздік жҧмысын жҥргізуде 

басшылыққа алып отыруы тиіс. Оқушылардың сҿздік қорын 

дамытуда ойын, тапсырма, жаттығулардың орны ерекше. Соның 

ішінде ойын – баланың шын тіршілігі. Ойын арқылы бала 

айналасындағы нҽрседен ҿзіне қызықтысына ықыласы ауып, 

таңдап алады. Баланың бір ерекше қасиеті сҿйлеуден еш 

жалықпайды. Ойын бала тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным 

белсенділігінің дамуына жол ашады. Қай бала болмасын ойынмен 

ҿседі, ҿйткені бала табиғатының ҿзі тек ойынмен байланысты. 

Ойын ҥстінде бала еш нҽрсеге тҽуелсіз.Ол ҿзін еркін ҧстайды. Ал 

еркіндік дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, бҽрін білуге деген 

талпынысы мен қҧлшынысы. Оқушылардың білуге деген 

қҧштарлығы, сҿйлеуі ойын ҥстінде қалыптасады. 

Негізгі бҿлім: 

Мемлекет басшысы бҧрнағы жылғы ―Жаңа ҽлемдегі жаңа 

Қазақстан‖ атты Қазақстан халқына Жолдауында: ―Қазақстан 

халқы бҥкіл ҽлемде ҥш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел 

ретінде танылуға тиіс. Бҧлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс 

тілі — ҧлтаралық қатынас тілі жҽне ағылшын тілі — жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кірігу тілі‖, — деген болатын. 

Президент Нҧрсҧлтан Назарбаев биылғы халыққа арнаған 

―Қазақстан халқының ҽл — ауқатын арттыру — мемлекеттік 

саясаттың басты мақсаты‖ атты Жолдауында Ҥкіметтің алдына 

―Тілдердің ҥш тҧғырлығы‖ мҽдени жобасын іске асыруды 

жеделдету міндетін алға қойып отыр. 

Қазіргі таңда ҿркениетті ел ретінде кҿптеген шет елдермен қарым 

— қатынасымыз кҥннен — кҥнге нығайып, беделіміз артып 

келеді. Бҧл шетел тілін оқытуды жақсартуды, оны терең 

меңгертуді талап етеді. Ал, оқытуды жақсарту дегеніміз, біздіңше, 

оқушылардың пҽнге деген қызығушылығын арттыру. Бҥгінгі 

кҥннің талабы, шет тілі оқытушысының алдына қойған мақсаты 

тіл ҥйренушілерді шет тілінде сҿйлету болғандықтан, оқытушы 

шет тіліне ҥйретудің тҥрлі ҽдістерін сҧрыптай келе, оның ішіндегі 

ең тиімдісін ҿз сабағында қолдануды басты міндет деп біледі. 

Дегенмен, шетел тілін меңгертуде кҿптеген қиыншылықтар 

кездесетіні белгілі. Солардың бірі – мҽтін мазмҧнын баяндау 

немесе шет ел тілінде ҿз ойын айту. 

Мектептерде ағылшын тілін оқытудың негізгі элементтерінің бірі 

– сҿздік жҧмысын жҥргізу. Ол оқушылардың сҿздік қорын 

байытуда ерекше орын алады. Сҿздік жҧмысын ҧйымдастырудың 

басты қағидасы – оқушының лексикалық материалды белсенді 

тҥрде меңгеріп, сҿйлеу тілінде оларды бекітіп, сҿйлеуде белсенді 

тҥрде қолдана білуге ҥйрету негізінде қалыптасады. 

Сҿздік жҧмысын ҧйымдастырудың қағидаларын білу аса қажет. 
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Олар игерілуге, білуге қажетті сҿздер, жиілік, ахуалдық – 

тақырыптық негізінде сҿз іріктеледі. Сҿздік жҧмысын 

ҧйымдастырудың басты мақсаты – оқушының лексикалық 

материалды белсенді тҥрде меңгеріп, оны сҿйлеу тілінде тҥрлі 

тҧлғада қолдана білуі, яғни оқушы ол сҿзді кез келген 

грамматикалық формада қолдана алуы қажет. Мысалы: оқы, оқып 

отыр, оқыған, оқиды т. б. мысалда олар ҽртҥрлі грамматикалық 

формада беріліп тҧр. 

Ҽрине, сҿздік жҧмысы арнайы сабақ болып ҿтілмейді. Ол біздің 

ҽрбір сабағымыздан орын алады. Сондай – ақ, сҿздік жҧмысы 

мҽтінде кездесетін тҥсініксіз сҿздермен ҧғымдарды тҥсіндірумен 

ғана шектелмейді. Оқушының сҿздік қорын қалыптастыруға 

байланысты мынадай мақсаттар қойылады: 

1. Ҽр сабақта белгілі мҿлшерде оқушыға жаңа сҿз ҥйретіп отыру, 

яғни оқушының сҿздік қорын дамыту. 

2. Оқушыны сҿзді тыңдауға жаттықтыру. 

3. Оқушы меңгерген сҿздерімен сҿз тіркесін, екі – ҥш сҿзден 

тҧратын сҿйлем қҧрай алатын болуға тиісті. Бҧл сҿйлеуге, 

сҿйлесуге ҥйрету ҥшін қажет. 

4. Ағылшынша сҿздерді дҧрыс айта білуге дағдыландыру керек. 

5. Оқушыларға қысқа ҿлең, тақпақ, мақал – мҽтелдер, жҧмбақтар 

мен жаңылтпаштар жаттап ҥйрету керек. Оның ағылшын тіліндегі 

дыбыстардың дыбысталу ерекшеліктеріне тілдерін жаттықтыруда 

ҥлкен пайдасы бар. 

Мысалы, 

1. Many hands make light wok. 

Кҿп тҥкірсе, кҿл болады. 

2. Too many cooks spoil the broth. 

Қойшы кҿп болса, қой арам ҿледі. 

3. Make hay while the sun shines. 

Қыстың қамын жаз ойла 

Сҿздік қорды дамыту ісін ҧйымдастыру жҧмысында ойын сабағы 

ең негізгі орын алады. 

Оқушылардың бақылау, заттарды қарау, сурет қарау, жҧмбақ 

шешу жҽне қҧрастыру, саяхат, ойын-сабақтарын ҧйымдастыру 

барысында балалардың сҿздік қорларын дамытады. 

Арнайы ойын-сабақ жҽне сабақ мазмҧнына қарай танымдық, 

дамытушы ойындарды, тапсырмаларды қолдану, балаларды 

заттарды бір-бірімен салыстыруға, оларды қасиетіне қарай 

ажыратуға жҽне оны танып білуге ҥйретеді. Сҿйтіп бала топтағы 

жасына сҽйкес бағдарламалық міндетті меңгереді.Ойын 

ҧйымдастыруда тҽрбиеші ҿзі жетекші бола отырып, оқушылардың 

ойнай білуге, ойын ережесін сақтауға, ҽрі оларды ойната отырып, 

ойлануға бағыттайды, заттың атын немесе қасиетін есінде сақтап 

қалуға жол ашады, ойынға қызықтыра отырып зейінін, қиялын 

дамытады. 

Сонымен қатар ойын барысында оқушы ҥлкендермен, ҿз 

қҧрбыларымен қарым-қатынас жасайды. Ҽр бала ҿз жетістігіне 

қуанып, мҽз болады. Сондықтан да ойын-тапсырмаларды таңдауда 

жҽне іріктеуде балалардың жас жҽне жеке ерекшелігін ескерген 

жҿн. 

Мҧғалім балалармен ойынды (заттармен, ҥстел ҥсті жҽне сҿздік 

ойын)ҥш тҥрлі етіп ҿткізуіне болады. 

Заттармен ойналатын ойын ойыншықтарды, табиғи заттарды 

қолдану арқылы ҿті леді. Мысалы: «Дҽл осындайды тауып ал», 

«Find similarity» «Салыстыр да, атын ата», «Compare and call», 

«Қай ағаштың жапырағы», «By what leaf of the tree», «Бірдей 

ойыншықты тап», «Find similar toys», «Қайсысы кҿп, қайсысы аз» 

«Where more, where less», т.б. 

Ҥстел ҥсті ойынын ҧйымдастыруда домино, лото, суреттер 

қолданылады. Мысалы: «Суретті қҧрастыр», «Қандай затқа 
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ҧқсайды?», «By what subject like?» «Қай сурет тығылды?», «Which 

figure is hidden?», «Бір сҿзбен ата», «Give one word», «Кім 

байқағыш», «Who observant», «Қиылған суреттер», «Ҧқсасын 

тап», «Spot the difference» , «Есіңде сақта», «Remember» . 

Ал сҿздік ойын арқылы сҿзді орынды қолдана білуге, дҧрыс жауап 

айтуға, сҿз мағынасын тҥсінуге, орынды сҿйлеуге ҥйренеді. 

Мысалы: «Сҿз ойла», «Remember the words», «make words», 

«Жҧмбақ ойла», «Make a puzzle», «Жақсы-жаман», «Good or bad», 

«Жалғастыр», «Continue» . 

Сонымен қатар балалардың сҿздік қорларын дамыту жҧмысына 

ойындарды қолданумен қатар, «Пішіндер кҿрмесі», «Gallery of 

figure», «Remember the figure», «Қиын жолдар», «Difficult road» , 

«Суретті жалғастыр», «Continue picture» «Биші адамдар», «Dancers 

», «Кҿңілді таяқшалар» «Funny sticks» тҽрізді жаттығу 

тапсырмаларды да пайдаланып отыру ҿз нҽтижесін берді. Бҧл 

аталған жаттығу, тапсырмалар балалардың сҿздік қорын дамыта 

отырып, таным белсенділіктерін жҽне саусақ бҧлшық етін 

дамытады. 

Жалпы ойынды ҧйымдастыру ойынды ҿткізуге ҽзірлік, ойынды 

ҿткізу, ойынды талдау сияқты ҥш бағытты қамтиды. Ойынға 

қажетті қҧрал, заттарды даярлау ойынды ҿткізуге ҽзірлік болып 

табылады. 

Оқушылардың ойынның мазмҧнымен таныстыру ойынды ҿткізу 

болып табылады. Ойынды талдау, бҧл ойынның ҿз мақсатына 

жетуі, балалардың белсенділігі жҽне олардың іс-ҽрекеті болып 

табылады. 

Сонымен оқушылардың сҿздік қорларын дамытуда ойындарды, 

тапсырма-жаттығуларды қолдану ҥлкен нҽтиже береді. Ойын 

арқылы балалардың сҿздік қоры дамып, ауызша сҿйлеу машығын 

игереді, таным белсенділіктері қалыптаса тҥсіп, ақыл-ойы ҿсіп 

жетіледі, ҽрі адамгершілік қасиеттер бойына сіңіреді. 

Міне, сондықтан да оқу-тҽрбие ҥрдісінде ҽр тҥрлі ойындар 

арқылы баланы жан-жақты дамыту ісіне ерекше кҿңіл бҿлемін 

жҽне бҧл менің ең негізгіалдыма қойған мҽселем. 

Сонымен, баланың сҿздік қорын дамытумен қатар, тілін дамыту 

да ойын арқылы жҥзеге асады. Оны тҿмендегі ойын тҥрінен 

кҿруге болады. 

Оқушылардың саусағын ойната отырып, тілін дамыту 

Саусақ ойыны- бҧл ҧрпақтан ҧрпаққа жалғасын тауып келе 

жатқан, ҽрі ҥлкен мҽні бар мҽдени шығармашылық. 

Саусақ ойыны-саусақтардың кҿмегімен қандай да болмасын 

ертегіні немесе ҿлең-тақпақ шумағын сахналау болып табылады. 

Саусақ ойыны арқылы оқушылардың сҿйлеуге деген талпынысы, 

қабілеті дамып, ынтасы артады жҽне шығармашылық ҽрекетіне 

жол ашады. Саусақ ойынын ойнай отырып, балалар қоршаған 

ортадағы заттар мен қҧбылыстарды, жан-жануарларды, қҧстарды 

жҽне ағаштарды бейнелей алады. Саусақтарының қозғалыс- 

қимылына қарап бала қуанады, шаттанады, сҿзді айтуға тырысады 

жҽне ҿлеңдегі ҥйренген сҿз шумақтарын қайталап айта отырып, 

есінде сақтайтын болады. Сонымен қатар оқушылардың екі қолын 

қимылдата отырып, оң, сол, жоғары, тҿмен т.б. тҥсініктерді 

бағдарлай алуды ҥйренеді. 

Ал ағылшын тілі сабағында тіл кемістігі кездесетін балалардың 

жалпы қимылдары, соның ішінде саусақ бҧлшық етінің 

қимылдары жеткілікті деңгейде дамымайды. 

Сҿйлеу тілі мҥшелері ҽрекетінің қозғалуларының дамуы қол 

саусақтарының нҽзік қимылдарының дамуымен тығыз байланыста 

болғандықтан, бала қолының ептілігін толық жетілдіру, тҥзету- 

тҽрбие жҧмысын жҥйелі жҥргізуді қалайды. 

Саусақ ойынын балабақшада жҽне ҥй жағдайында ҽсерлі, кҿңілді 

тҥрде ҧйымдастыруға болады. Алдымен балаларға саусақ ойыны 
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тҥсіндіріледі, ҽр қимылы кҿрсетіледі. 

Мысалы: «Саусақтар сҽлемдеседі» ойынын алайық. Мҧнда бас 

бармақ ҧшы ҽр саусақтың ҧшымен кезекпен тҥйіседі. «Адамдар 

келеді». Hello. How are you? 

Балалар осындай саусақ ойынын ойнай отырып, ҿлең шумағын 

қызыға айтады. Мысалы, «Моншақ». 

Қызыл-сары кҿк моншақ. 

Мен жасаймын кҿп моншақ. 

Red beads, blue beads 

I did a lot of beads 

Мҧнда қатар екі қолдың бас бармағымен сҧқ саусақтарының ҧшын 

тҥйістіре отырып, моншақ тҽрізді бейнелейді, ҽрі оларды тізбектеп 

жасау балалар ҥшін ҿте қызықты ҽрекет, ҽрі қол бҧлшық етін 

дамытуға ҥлкен кҿмегін тигізеді. 

Сонымен саусақ ойындарын жҥргізу арқылы балалардың 

саусақтарының нҽзік қимылдары мен бҧлшық еттерінің 

жетілуімен бірге, олардың сҿйлеу тілі мен ойлау қабілеттері 

дамитын болады жҽне кейін жазу шеберлігін ойдағыдай 

меңгеруіне дайындайды. 

Оқушыларға ҽр сабақтың жаңа сҿздерімен сҿз тіркестерінің 

сҿздігін жасатуды қалыптастырдық. Бҧл жҧмыстың пайдасы зор. 

Оқушы ҽр сабақтағы жаңа сҿздер мен сҿз тіркестерін ҿз сҿздігіне 

жазу арқылы ол сҿздердің жазылуын, аудармасын қайталайды, 

оның есінде сақтау мҥмкіндігі артады. Оқушы ҿз сҿздігін кез 

келген уақытта пайдалана алады. Сҿйлеуде, кітап оқуда, керек 

жағдайдың бҽрінде ҿз сҿздігінен керек сҿзін тауып алып 

пайдалануына болады. 

Сондай – ақ , оқушының сҿздік қорын тексеру ҽдістері бар.Олар 

мыналар: 

1.Ҽңгімелесу, ҽңгіме қҧрату — ҿзін қоршаған орта туралы:ҥй іші, 

мектебі, сыныбы, ата-анасы, оқу-қҧралдары, т.б. 

2.Оқушының кҥнделікті жиі пайдаланатын заттарын кҿрсету 

арқылы оны атату(киім-кешек, ыдыс-аяқ, ҥй жиһаздары т.б.). 

3.Сҿзді тҥсініп айту дҽрежесін тексеру (таныс емес заттарды 

кҿрсету, т.б.). 

Жалпы ҿз тҽжірибемнен алып айтатын болсам, мен ҿзімнің ҽрбір 

сабағымда оқушыларға ҥй тапсырмасы ретінде сҿздік жаттауды 

міндетті тҥрде беріп, ал келесі сабақтарда сол сҿздікті сҧрауға 

арнайы уақыт бҿліп отырамын. Яғни оқушылардан сҿздікті не 

жазбаша тҥрде, не ауызша тҥрде қайтадан сҧрап отырамын.Себебі 

бҧл шет тілі болғандықтан біздің ҽрбір сабағымызда жаңа 

сҿздердің болмауы мҥмкін емес. Ал егер ҽрбір сабақтағы жаңа 

сҿздерді оқушы жаттап алып отырса, онда бірінішіден ол 

оқушының сҿздік қоры жаңарады, екіншіден, бҧл ҽдіс оқушының 

келесі сабақты да жақсы тҥсінуіне тҥрткі болады деп ойлаймын. 

Оқушылардан сҿздікті жазбаша тҥрде сҧрауымның себебі, олар 

тек ауызша ғана жаттап алып қоймай сҿздің орфографиялық 

жағына да мҽн беретін болады. Мысалы, бір сабақтың ҥстінде бір 

оқушыдан ауызша сҧрасам, бір оқушыдан жазбаша сҧраймын. 

Яғни, оқушы сонда ауызшаға да, жазбашаға да дайындалып 

келетін болады. 

Сҿздік жҧмысын ҧйымдастырудың басты қағидасы — оқушының 

лексикалық материалды белсенді тҥрде меңгеріп, сҿйлеу тілінде 

оларды бекітіп, сҿйлеуде белсенді тҥрде қолдана білуге ҥйрету 

негізінде қалыптастыруды жҥзеге асырамын. 

Ағылшын тіліндегі сҿздер тек лексикалық тҥрінде ғана оқушыға 

меңгеріп қоймай, ол лексика-грамматикалық бірлікте іске 

асырылу қажет.Мысалы, «оқушы, оқы, кітап»деген сҿздерді жеке 

бермей, оны сҿз тіркесімен берген жҿн.Бҧл сҿздік жҥргізудің бір 

қағидасы болып саналады. 

Ҧстаз жан-жақты ізденісті қажет етеді». Нашар ҧстаз шындықты 

қайталайды, жақсы ҧстаз сол шындықты іздеп табуға ҥйретеді» 
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деп ҧлы ойшыл А. Дистерверг айтқандай, ҧстаз еңбегінің қыр-

сыры мол, қиын да жауапты.Ҿз білімімді ҥздіксіз кҿтеріп, ҥнемі 

ізденіс ҥстінде боламын деген ҥміттемін. 

Оқушылардың сҿздік қорын дамытуда , мен айтар едім, 

ақпараттық -коммуникациялық технологияның, тҥрлі қарапайым 

ойындар мен рҿлдік ойындардың, диалогтың, яғни, 

коммуникативтілік ҽдістің ,сондай – ақ тҥрлі кҿрнекіліктерді 

қолданудың маңызы зор дер едім, 

Сабақ барысында ақпараттық — коммуникациялық 

технологияларды пайдалану ҥлкен мҥмкіндіктерге жол ашады деп 

ойлаймын. Тҽжірибе кҿрсеткендей, мультимедияның ағылшын 

тілін ҥйретуде мҥмкіндіктері зор. Педагогикалық зерттеулерге 

сҥйенер болсақ, ағылшын тілін оқытуда мультимедиалық 

бағдарламаларды жҽне ресурстарды пайдалану арқылы мынадай 

қҧндылықтарға қол жеткізуге болады 

— ҽр тҥрлі тапсырмалар беру арқылы коммуникативтік 

шеберліктерін (тыңдау, сҿйлеу, оқу жҽне жазу) қалыптастыру 

мҥмкіндіктері; 

— оқу ақпаратының кҿпқырлылығы жҽне бір уақытта кҿру, 

тыңдау жҽне сҿйлеу мҥмкіндігіне ие болу мҥмкіндіктері; 

— оқып жатқан тілде мҽліметтерді тыңдау арқылы сол тілде 

сҿйлеушілермен қарым-қатынас жасауға мҥмкіндік береді; 

— Интерактивті тақтамен презентацияны бірге қолдану 

оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ерекше арттырады. 

Ағылшын тілі сабағында компьютерді, мультимедиялық жҽне 

электрондық оқулықтарды жҽне интерактивті тақтаны 

пайдаланғанда: 

• лексиканы оқып ҥйретеді; 

• сҿйлеу ырғағын; 

• диалог, монолог жҽне рҿлдік ойындарды; 

• хат жазуға ҥйретеді; 

Кҿбіне мен ҿзімнің сабақтарымда компьютерді жаңа сабақ 

тҥсіндіргенде, грамматикалық қҧрылымдарды ҿткенде жҽне 

қорытынды сабақта қолданамын. Интерактивті тақтаға сҿзі анық 

жазылған ағылшын тіліндегі видеороликтерді, аудио дискідегі 

ҿлеңдерді, электронды оқулықтарды компьютер арқылы енгізіп, 

тақырыбы бойынша сабақта қолданамын. Бҧл кҿрнекі қҧралдар 

тақырыпты ашуға, оқушыға жеткізуге кҿп кҿмегін тигізеді. 

— Ағылшын тілі пҽні сабағында оқушылардың тілді дҧрыс 

меңгеруі ҥшін ҽртҥрлі рҿлдік ойындарды қолдануға болады. Осы 

рҿлдік ойындарды оқу ҥдерісінде қолданудың басты мақсаты – 

оқушылардың ой-ҿрісін кеңейту, ҿзіндік пікірін қорғауға, сҿйлеу 

тілінің дамуына ,сҿздік қорының қалыптасуына ықпал ету болып 

табылады. Шетел тілінде сҿйлеуді, қарым-қатынас жасауды 

ҥйретуді мақсат еткен ҽрбір мҧғалім ҿз сабақтарында 

жаттығулардың бірі ретінде осы рҿлдік ойындарды қолданғаны 

жҿн. 

— Ҿз тҽжірибемнен айтатын болсам мен, сабақ барысында 

оқушының тілін дамытатындай, коммуникативтік қҧзыреттілігін 

қалыптастыратындай ойындарды қолданамын. Олар: 

— «Доппен ойыны» — балалар допты бір-біріне лақтырып тез 

заттың атын немесе тҥсін, яғни жалғастыру керек. 

— «Сҧрақ қой» ойынында ҥстелдің ҥстінде бірнеше заттар 

жатады, оқушылар ҽр затқа сҧрақ қою керек, «Затты тап» 

ойынында мҧғалім ҽлдебір затты гаетпен жауып, сҧрақтар қою 

барысында оқушылар ол не зат екенін шешу керек. 

— «Сҿз қҧра» — суретке қарап атын атау жҽне осы сҿздің бірінші 

ҽрпіне сҿз қҧрау керек. 

— «Тҥсті ата» ойынында мҧғалім қызыл тҥсті карташаны кҿрсетіп 

« What colour is it ?‖ балалар It's red деп жауап береді . 

— «Just the facts» Мҧғалім тақтаға 3 сҧрақ жазады, мыс: What kind 

of music do you like? Where do you usually listen to music? Who is 
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your favourite singer? 

Ҽрбір оқушы 3 ҥлестірмелі қағаздан алып, оның ҽрқайсысына, ҽр 

сҧраққа жауап жазады. Мҧғалім барлық қағаздарды жинап алып, 

араластырады да, ҽр оқушыға 3-3тен таратады. Балалар сынып 

ішінде сҧрақ қоя жҥріп, қолындағы карточканың иесін іздейді. 

Барлық карточкалар ҿз иесін тапқанда ойын аяқталады. 

Бҧл ойынды Атамҧра баспасынан шыққан, авторлары: Аяпова.Т. 

Ҽбілдаева.З. Ҧқбаев. А. 9 — сынып оқулығындағы «Music in our 

life» тақырыбын ҿткенде немесе музыкаға қатысты сабақтарда 

пайдалануға болады. 

— «What‘s in the bag?» Сумкада не бар ойыны. 

— Мҧғалім алдымен балаларға бір сумка алып келеді. Балалардан 

сҧрайды. Балалар сумкада не бар? Балалар ішінде дҽптер, қалам, 

кітап бар деп айта бастайды. Мҧғалім бҧл ойынды сабақ соңында 

қолданса болады. Ҽсіресе жаңа сҿздерді еске тҥсіру ҥшін 

қолдануға болады. Мҧғалім сумканың ішіндегі заттармен 

таныстырады.Сумкада не бар? Мҧғалім оқушылардан What‘s this? 

Сҧрағы арқылы затты кҿрсету арқылы сҧрайды. Мысалы: Pen, 

copybook, pencil, ruller, rubber деп кҿрсетеді. Сосын оқушыларға 

жеке-жеке қайталатады.Сҿздерді ҧмытпау керек. Сосын 

оқушыларға сумка ішіндегі заттарды таратып беріп,оқушылардан 

осы заттарды мына сҧрақ арқылы сҧрауға да болады.Мысалы: 

Who has a pencil? Who has a ruller? Жауап бергенде оқушылар 

кімде екенін табу керек.Оқушылар тапса Janar has a pencil деп табу 

керек. Бҧл ойын оқушының абаққа деген қызығушылығы артып, 

сҿздік қорлары молайып, есте сақтау қабілеті артады. 

— «Board race» Тақта сайысы ойыны 

— Бҧл ойынның шарты: 

— Мҧғалім оқушыларды екі топқа бҿліп,ойынның ережесімен 

таныстырады.Бҧл ойында мҧғалім тҥстер,сандар,сҿздер айтады 

сол айтылған сҿздерді,сандарды оқушылар қатесіз жазу 

керек.Келесі оқушы ҽрі қарй жалғасын жалғастырып 

отырады.Соңында оқушылардың жазғанын тексеріп қателерін 

жҿндеп қай топтың жеңгенін анықтайды.Мысалы: 

— P-1 P-2 

— Red Red 

— Ten Ten 

— Stone Stone 

— Winter Winter 

— Book Book 

— Осылай рет-ретімен оқушылар жалғастырып болған соң 

қателерін жҿндеп қай жақтын жеңгенін айтады. Бҧл ойында 

оқушылар шапшаңдықты, дҧрыс жаза білуді,есте сақтау 

қабілеттері артады. 

— «Question Race» Сҧрақтар сайысы 

— Бҧл ойынның шарты: 

— Мҧғалім сол сабаққа қатысты сҧрақтар қойылады. Осы 

сҧрақтар оқушыларға таратылып беріледі. Оқушылар сол 

сҧрақтарға дҧрыс жауап беру керек. Мысалы жыл мезгілдерін 

ҿткен кезде суреттер арқылы да мынадай сҧрақтар арқылы 

қолдануға болады. 

— 1.How many seasons are there in a year? 

— 2.What are they? 

— 3.How many months are there in a year? 

— 4.What are they? 

— 5.What season is it now? 

— 6.What month is it now? 

— 7.How many days are there in a week? 

— 8.What are they? 

— Осы сҧрақтар арқылы оқушылардың сҿйлеу қабілеттері 

артып,сҿздік қорлары молайып,сабаққа деген қызығушылығы 

артады. 
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— Ҽр ойын сабақ мақсатына сай қолданыс табады. Бҧл ойындар 

оқушының сҿйлеу тілін жаттықтырады.Қимылдары дамуымен 

қатар ойын барысында ҿлең, тақпақ жаттайды, мысалы: «colours‖, 

―friends‖, ― school‖, ―family‖ . 

— Адамдар арасындағы қарым-қатынас ешқандай мотивсіз, яғни 

қызығушылықсыз болуы мҥмкін емес. Дегенмен, сабақ барысында 

оқушылардың қызығушылығын ояту оңай емес. Сондықтан біз 

оқу ҥдерісінде оқушылар ҿздігінен сҿйлейтіндей жағдай 

тудыруымыз керек. Психологтардың кҿпшілігі оқушылар не 

айтқысы келеді, соны айтсын деген тезисті қолдап отыр. біздің 

мектеп оқушыларының коммуникативтік ойындарды қолдану 

барысында, ҿз ойларын жеткілікті дҽрежеде жеткізе алмауы, 

олардың сҿздерді айтуда қателесемін деген ойының туындауында, 

себебі қазақ мектебінің кейбір балаларына ҧялшақтық пен ҧяңдық 

тҽн, олардың бойында ҿзгелермен жылдам қарым-қатынасқа тҥсу 

сияқты қасиеттер баяу. Міне, осы мҽселені шешу ҥшін, ағылшын 

тілі сабақтарында оқушылардың коммуникативтік сҿйлеу 

біліктілігін қалыптастырып, дамытуда ойын ҽдісінің ролі ҿте 

зор.Осы мақсатта рҿлдік ойындарды қолдану – шетел тілін 

меңгертудегі ең жақсы амалдардың бірі. 

— 

— 1.Career Words 

— Read each sentence and write the correct word on the line.Choose 

from the careers in the box. 

— 

— 1.This person helps uphold the laws. _____________________ 

— 2.This person drives trucks that carry 

— things we need. _____________________ 

— 

— 

— 

— 

— 

— driver 

— officer- 

3This person cleans and fixes your 

teeth. _____________________ 

4.This person works in a school and 

helps people learn. _____________________ 

5.This person helps grow the food we eat. _____________________ 

6.This person works in a hospital or 

a doctor‘s office. 

3.Job interview 

Interviewer 

Good morning, 

(1)_____________ . 

Why do you want to work 

with us at camp Elisabeth? 

What experience do you have? 

What are the most important (5) ________ you should have working 

with children? 

Are there any questions do you want to ask me? 

Yes, (7) ___________ . 

I'll be (8) __________ with you next week. 

You are welcome. 

Interviewee 

Good morning, 

(2)_____________ . 

I‘d like to work with children and get some 

(3) ______________. 
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I (4) ____________ working at a School Club. I‘ve helped the youth to 

organize sport events, parties and trips to various places. 

The (6) ___________ for this Job – patience and enthusiasm. Also I 

have to be careful. 

Will I get the answer to my appointment? 

Thank you very much. 

Expressions for filling in 

Certainly, enjoy, getting in touch, important thing qualities, take a seat, 

thank you, work experience. 

Кҿрнекіліктің бҧл тҥрімен жҧмыс барысында оқушының 

тақырыпты қалай меңгергендігін есепке алуға болады. 

Сҿздерді дҧрыс айту, сауатты жаза білу – тіл мҽдениетінің басты 

талаптарының бірі. Ҿйткені шын мҽнісінде, сҿздердің айтылуы 

мен жазылуы бірдей бола бермейді. Оқушыларды ҿз ойын толық 

баяндай білуге ҥйрету, байланыстырып сҿйлеу дағдысын 

қалыптастыру – ҽр мҧғалімнің парызы. Сҿздік жҧмысы да, 

кҿрнекіліктермен орындалатын тапсырмалар да оқушыларды 

байланыстырып сҿйлеуге даярлайды. 

Тиісті затты кҿзбен кҿру, қолмен ҧстау немесе суретін кҿрсету 

арқылы жҥргізілетін сабақ есте жақсы сақталады. Сабақ ҥстінде 

оқушылардың тілін ҧстартуда сабақты қҧрғақ сҿзбен 

тҥсіндіргеннен гҿрі, кҿрнекі қҧралды пайдаланып тҥсіндірген 

тиімді. 

Сҿздік жҧмысы да, кҿрнекілікпен жҧмыстары да оқушыларды 

байланыстырып сҿйлеуге даярлайды. Дидактикалық 

материалдарды тақырыптардың жҥйесі бойынша тапсырмаларға 

бҿліп беру ҧтымды. Ағылшын тілінде сҿйлей білмейтін 

оқушылардың сҿздік қорын, сҿйлеу тілін дамытуда кҿрнекілік пен 

ойын ҽдісін, сҿйлеу ҥлгілерін қолдануға болады. Оқушылардың 

сҿздік қорын дара суреттер не заттың нақтылы ҿзін кҿрсету, 

ойындар ойнату жҽне ҿзара сҿйлестіру жолдарымен байытып, 

сҿздің дыбысталу жағын дҧрыс айтуды, грамматикалық 

тҽсілдерді, логикалық жаттығуларды орындату арқылы ҿткізу 

керек. 

Соңғы жылдардағы тілші, ҽдіскер ғалымдардың зерттеу 

жҧмыстарының нҽтижесіне жҥгінсек, мектеп оқушыларының 

кҿпшілігінің сҿздік қоры жҧтаң, сҿз тіркестерін, сҿйлем жҽне 

мҽтін қҧрауда дҽрменсіздік танытатындығын, ойын жҥйелі тҥрде 

айтып бере алмайтындығын, ауызша сҿйлеу дағдысының 

тҿмендігін байқауға болады. Мҧның басты себебі, оқушының 

сҿйлеу формаларын игерудегі дағдысының ҽлі 

қалыптаспағандығынан, білімінің жеткіліксіздігі деп санаса, 

кейбір зерттеушілердің пікірінше, мектептегі тіл дамыту 

жҧмыстары ҿз дҽрежесінде жҥргізілмейтіндігінде деп санайды. 

Қазіргі кезде оқушылардың ауызша сҿйлеу ҽрекетін қалыптастыру 

– бҥгінгі кҥннің ҿзекті мҽселесі болып табылады.Сондықтан да 

ағылшын тілі сабағында мҧғалімнің басты мақсаты ең ҽуелі 

оқушының сҿздік қорын қалыптастыру болып табылады. 

Оқушылардың сҿздік қорын қалыптастыру белгілі бір жҥйемен 

ҥздіксіз жҥргізіліп, оларды жҥйелі сҿйлеуге дағдыландыру 

кешенді жҧмыстар мен жаттығулар негізінде ҧйымдастырылса, 

оқытудың жаңа технологияларын қолдану арқылы кҥтілетін білім 

нҽтижелері оқушылардың ауызша сҿйлеу дағдысын дамытуға 

негізделсе, онда оқушылардың тілін дамытудың, сҿздік қорын 

байытудың нҽтижесі мен мҥмкіндігі арта тҥсер еді. Мектеп 

оқушыларының ауызша сҿйлеу дағдысын қалыптастырса, онда 

оқушы келешекте қоғамдық-ҽлеуметтік ортада ойын еркін 

жеткізуге, ҽдеби нормада жҥйелі, шебер сҿйлеуге дағдыланады. 

Атақты американдық жазушы Е. Градин «You cannot effectively 

learn a foreign language until you make a million mistakes in that 
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language. So hurry up and made your million mistakes» деп 

айтқандай, кез-келген адам ағылшын тілін сҿйлеу ҽрекетінде 

миллиондаған қателерді жіберу арқылы ҥйреніп, шыңдалады. 

Корытынды: 

Оқушылардың сҿздік қорын қалыптастыруда сабақта 

пайдаланатын кҿрнекі қҧралдардың маңызы зор деп айтар едім. 

Кҿрнекі қҧралдың мазмҧнын оқушылар мҧғалімнің ауызша 

тҥсіндіру арқылы біледі де, ал кҿрнекі қҧрал сол айтқандарын 

айқындай немесе нақтылай тҥседі. 

Қытай даналығында: «Маған айтсаң, мен ҧмытып қаламын; маған 

кҿрсетсең, мен есімде сақтаймын; ал ҿзіме ҽрекет жасауға 

мҥмкіндік берсен, мен ҥйренемін» деп айтылғандай, біз балаға бір 

ақпаратты тек айтып қана қойсақ, ол ҧмытып кетуі мҥмкін, 

кҿрсетсек есінде қалуы мҥмкін 

Кҿрнекі қҧралдарды пайдалану арқылы балалар алдымен сҿз, 

содан кейін сҿйлем ойланып, ойын жҥйелі, тҧтас айта білуге 

тҿселеді. Ҽр балаға жеке-жеке ҥлестіріліп берілетін карточкалар 

сҿздік жҧмысын игертуге, сҿйлем ойлатуға мақсатталған. 

Ағылшын тіліндегі тақырыптарды қамтитын жаттығу жҧмысына 

арналған ҥлестірмелерді балалардың тапсырманы ҿздіктерінен 

орындауына пайдалануға болады. Мысалы, 9 сыныпта ҿтілген 

мамандық туралы сабағымда мен мынадай ҥлестірмелі қағаздар 

пайдаландым. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Рогова Г.В. Методика обучения англискому языку. – Москва, 

1975. 

2. Старков А.П. Диксон Р.Р. Остроковская О. Учебник для 7 

класса средней школы Книга для учителя к учебнику 7 класса. 

3. Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін ҥйрету журналы. – 

Алматы: 

4. Амандықова Г.Н,Мҧхтарова Ш.Е, Баймҧқанова Б.С «Шет тілін 

оқыту ҽдістемесі» 

5. Питер Клаттербак « Англиский язык шаг за шагом» 

6.‖Ағылшын тілі мектепте‖ журналы 

 

АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА  ЖАҢА 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ   ПАЙДАЛАНУ 

 

Сахингалиева Асемгуль Талапкалиевна 

Ағылшын тілі мҧғалімі 

Ақтӛбе қаласы 

№ 57 ЖБББ орта мектеп 

 

          ― Халықтың кемеліне келіп ӛркендеп ӛсу ҥшін ең 

алдымен азаттық пен білім қажет‖ - деп    ҧлы ағартушы –

демократ қазақтың ғҧлама ғалымы айтқандай, ,болашаққа 

ҥлесін қоса білетін білімді,ізденімпаз ҧрпақ тәрбиелеу– біздің 

мақсатымыз. Сондықтанда жаңа жаңалықтардан 

қалмай  жаңалық жаршысы болуымыз керек.Бҧл 

мақсаттарға жету ҥшін мҧғалімнің ізденісі, жаңа тәжірибе, 

жаңа технологиялар қолдану қажеттілігі туындайды. 

 

       Елімізде білім беру саласында жаңа ақпараттық 

технологияларды қолдану басты мақсат болып отыр.Ол тек қана 

техникалық қҧрал емес, сонымен бірге жаңа ақпараттық , 

коммуникациялық технология жҽне білім беру жҥйесіндегі сабақ 

берудің жаңаша ҽдісі болып отыр. 
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Елбасымыздың Қазақстан халқына жолдауында ХХІ ғасырда 

ақпараттық қоғам қажеттілігін қанағаттандыру ҥшін білім беру 

саласында тҿмендегідей міндеттерді шешу керектігін атап 

кҿрсетті: Компьютерлік техниканы, интернет , 

телекоммуникациялық желі, электрондық жҽне 

телекоммуникациялық қҧралдарды, мультимедиялық электрондық 

оқулықтарды оқу ҥрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын 

кҿрсету. Бҧл қҧралдардың қуаттылығы соншалықты онымен бірге 

білім жҥйесіне жаңа ҽдістермен бірге ҽлемдік ойлаудың жаңа 

идеологиясы енгізілді.Сонымен қатар тҽуелсіз еліміздің болашағы 

-жарқын, білімді, парасатты, ҿз ана тілімен бірге шетел тілі 

«ағылшын тілінде» еркін сҿйлеп, ҿз елін, халқын, мҽдениетін 

шетелге таныстыра алатын ҥш тілде еркін сҿйлейтін азамат болып 

шығуы керек деген еді. 

         Ағылшын тілі — саясат пен дипломатия тілі,ғылым мен 

техника,бизнес жҽне сауда тілі  екені белгілі.Ағылшын тілі — ҧлы 

ҽдебиет тілі. Бҧл тілде ҽлемге ҽйгілі Вильям Шекспир, Вальтер 

Скотт сҿйлеген. 

Қазіргі замануй  ҧстаз ҥнемі ізденісте болу керек.Бҥгінгі таңда 

мҧғалімге ең қажетті нҽрсе- заман талабына сай лайықты жаңа 

адамды қалыптастыру,тҽрбиелеу.  

      Қазіргі заман педагогтарына компьютер жҽне мультимедиялық 

қҧралдарды қолданудың сабақ ҿту барсында ҿте тиімді тҽсіл екені 

белгілі.  

                 Тіл ҥйрену барысында жаңа технологияларды қолдана 

отырып, педагогикалық қалыптасқан жазу, тыңдау, тҥсіну, сҿйлеу 

дағдыларын қалыптастыруға ҽбден болады.  Ал енді 

психологиалық жағына келетін болсақ, қазіргі уақыт ағымындағы 

оқушылардың ҽрқайсысының ҥйлерінде ҽдетте кҿптеген 

ойындары бар компьютерлер, видеолар мен телевизор бар 

болғандықтан, олар қоршаған ортаны осындай тҽсілмен 

қабылдауға ҥйренген.  Компьютерлік жҽне ақпараттық 

технологиялар заман талабы.   Компьютер желісін жҽне 

мультимедиялық - электрондық қҧралдарды шет тілі сабағында 

тиімді қолдану, нақтылап айтқанда ағылшын тілі сабағында 

презентацияларды жҽне мультимедиялық - электрондық 

қҧралдарды мектеп қабырғасында жҽне білім беру процесінде 

терең қолдану. 

 Қазіргі кезде сабақта ақпараттық технологияларды бҽріміз 

кеңінен қолданамыз. Қазақ ҽдебиетінің классигі, ҧлы атамыз Абай 

Қҧнанбайҧлы: «Шҽкірттерің жақсы оқу ҥшін, оның оқуға деген 

ынтасы жҽне қызығушылығы зор болу керек», - деген. Расында да, 

тек қана жігерлі, ҽр нҽрсені ҥнемі білгісі келген, табандылығын, 

шыдамдылығын кҿрсеткен адам ғана мақсатына жетеді.            

Жаңа технологиялардың мҥмкіндіктері оқушыларға оқу 

бағдарламаларын оқып тіл ҥйренуде де сҽтті қолданылатынын 

тҥсіндіруге мҥмкіндік беріп, шығармашылық белсенділікті 

дамытуға, пҽнге деген қызығушылықты арттыруға, тыңдау мен 

сҿйлеу дағдыларын ҥйренуге ең жақсы жағдайларды жасауға ҽсер 

етіп, нҽтижесінде сапалы білім алуын  қамтамасыз етеді. Бҧл 

жҧмыстың басты мақсаты компьютер желісін жҽне 

мультимедиялық - электрондық қҧралдарды шет тілі сабағында 

тиімді қолдану, нақтылап айтқанда ағылшын тілі сабағында 

презентацияларды жҽне мультимедиялық - электрондық 

қҧралдарды мектеп қабырғасында жҽне білім беру процесінде 

тереңқолдану. 

Ең тиімді программалардың бірі Microsoft Power Point. 

Ол мҧғалімге қысқа мерзімде ҿзінің ҥлкен дидактикалық 

материалдармен қамтамасыз етіп, компьютерлік білімін даярлауға 

кҿмектеседі. Жҽне ол оқушылардың тҥрлі қабілеттерін ашады. 

Олар: есте сақтау, кҿру, есту, ойлау, эмоционалды, автоматты 

жҽне т.б. 

Ағылшын тілі сабағында компьютерді, мультимедиялық жҽне 

электрондық оқулықтарды жҽне интерактивті тақтаны 

пайдаланғанда: 
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• лексиканы оқып ҥйретеді; 

• сҿйлеу ырғағын; 

• диалог, монолог жҽне рҿлдік ойындарды; 

• хат жазуға ҥйретеді; 

• грамматикалық қҧрылымдарды тҥсіндіріп, оқушылардың есінде 

сақтауға кҿмектеседі. 

 .  Оқушылардың шетел тілін ҥйренуге деген ынтасын арттыру 

олардың тҿмендегі шараларға қатысуы негізінде жасалынады: 

диспуттар, байқаулар, олимпиядалар жҽне т. б. 

   Интернет жҥйесінің келесі ақпараттық қоры мен ресурстарын 

шетел тілі сабағында пайдалану бірден-бір тиімді болмақ: 

 электрондық пошта (e-mail), телеконференция, 

видеоконференция; 

 жеке ақпараттарды жарыққа шығару мҥмкіндігі немесе басқаша 

айтқанда Web 

 серверге жеке шығару; 

 ақпараттық каталогтар ( Yahoo, InfoSeek/ UltraSmart, Galaxy) іздеу 

жҥйесі (Altta, Vista, HotBob, Open Text), жҥйе ішіндегі ҽңгіме( 

Chat). 

Қазіргі кезде ағылшын тілімен компьютер, телекоммуникациялық 

қҧралдарды меңгеруді уақыттың ҿзі талап етеді, тіпті кейінгі 

жылдары олардың рҿлі арта тҥсуде. 

Шетел тілі сабағында интерактивті тақтамен жҧмыс жасай 

отырып, оқушылардың қызығушылығын туыдырады. 

 

АКТ-ны пайдалануда сабақтың мынадай ерекшеліктері бар: 

-Мҧғалім оқушыға сҧрақ қойып, тез арада оқушы оған жауап 

береді; 

-Мҧғалім тапсырманың дҧрыстығын тексереді; 

-Оқушының компьютермен жҧмыс барысында пайда болған 

қиындықтарды уақытында шешуге болады; 

-Кейбір амалдарды оқушы ҿз бетінше орындайды, компьютерді 

жҧмыс істеуге ҥйренеді; 

-Сыныптағы оқушылардың барлығынан жауап алуға болады жҽне 

алған білімдерін тҽжірбиемен ҧштастырады; 

-Білімі тҿмен оқушылардың ҿз бетімен жҧмыс істеуіне мҥмкіндік 

береді;  

Оқушылардың ағылшын тілі пҽніне деген қызығушылығын 

арттыруда кҿп ізденіп, жаңа ақпараттық технологияларды 

меңгеруді, ҽр - тҥрлі ҽдіс-тҽсілдерді білуді қажет деп санаймын 

жҽне мен ҿз сабақтарымда қолданамын. Мысалыға  алатын болсақ 

       «Ҥш тҧғырлы тіл» идеясының ҥшінші қҧрамдас бҿлігі – 

ағылшын тілін ҥйрену. Жасыратыны жоқ, бҥгінгі таңда ағылшын 

тілін меңгеру дегеніміз – ғаламдық ақпараттар мен 

инновациялардың ағынына ілесу деген сҿз. Оған қоса, 

ағылшынша білсең – ҽлемдегі ең ҥздік, ең беделді жоғары 

оқуорындарында білім алуға мҥмкіндігің мол. Тіпті, оқуыңды 

тҽмамдаған соң, біршама уақытқа шетелде қалып, еңбек етуің 

ҥшін де бҧл тамаша мҥмкіндік. Ең бастысы, ағылшын тілін білу – 

бҧл іскерлік қарым-қатынас жҽне ҽлемнің кез-келген нҥктесінде 

бизнеспен айналысу ҥшін міндетті талап. Қазақстандықтардың 

ағылшын жҽне басқа да шет тілдерін оқып-ҥйренуге жҽрдемдесу 

ҥшін колледждер мен жоғары оқу орындарында шет тілінің 

болашақ оқытушыларын оқыту жҥйесі мен процесіне қойылатын 

талаптарды кҥшейту керек. Сонымен қоса, жаратылыстану мен 

математиканы ағылшын тілінде оқытатын оқытушыларды 

дайындау, шетелдермен тҽжірибе алмасу, шет тілдерде сҿйлейтін 

мамандарды тарту саласындағы ынтымақтастықты жандандыру, 
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арнайы орта жҽне жоғары оқу орындарының студенттері мен 

оқытушыларын шетелдерде тіл ҥйрену мен тҽжірибе жинауға 

жіберу сияқты бірқатар іс-шараларды жҥзеге асырған жҿн.    Білім 

беру технологияларының мақсаты: оқушылардың білім, білік 

дағдысын қалыптастырып, ақыл-ойын дамытады. Мҧғалімдер 

ҥшін бҧл технологияның маңыздылығы: 

 Сынып оқушылары жаппай жҧмыс 

істеуге тырысады. 

 Бос іспен айналысатын оқушы 

болмайды 

 Ізденуге талпынады, шығармашылық 

қабілеті дамиды. 

 Ҽлсіздер оқуға талпынады, 

           Оқушылардың ҿзге тілді оқуға деген қызығушылығы 

артады. 

Ағылшын тілін дамыта оқытудағы тиімді ҽдістердің бірі- 

ойынмен, ҿлең жолдарын жаттаумен, ҽріптерден белгіленген 

уақыт ішінде бірнеше сҿздер қҧрау арқылы жҥзеге асырылады. 

Сондай-ақ, ағылшын тілін тереңдете оқытуда кҿрнекі қҧралдарды 

оқыту процесінде қолданудың маңызы зор. 

   Біз бастауыш сыныпта 1-ден - 12-ге дейінгі сандармен 

танысамыз. Ол ҥшін мен сабақта кҿрнекі қҧралдар суреттер, 

заттардың кҿмегі арқылы топтастырып, ағылшынша заттарды 

санап ҥйренеміз. Санай отырып, зат есімнің кҿпше, жекеше 

тҥрімен таныс бола алады. Мысалы: 

 One doll 

 Two cars 

 Three guitars 

 Four balls 

 Five planes 

 Six books 

 Seven bags 

 Eight dombras 

 Nine pens 

 Ten pencils 

 Eleven apples 

 Twelve bikes 

       Жалпы алғанда, тілдердің меңгерудің тиімділігін сҿз 

еткенде біз бҧл жҧмыстың жҥйелі тҥрде жетілдірілуіне батыл 

қадам жасағанымыз жҿн. Мысалға, елімізде ҥш тілге бірдей 

оқытатын мамандандырылған орталықтар ашып, оларды 

алдыңғы қатарлы технологиялармен қамтамасыз етсек. 

Қолданылған әдебиеттер: 
 

1. 1.Ағылшын тілі. Аяпова Т. 7 сынып 

2. 2.Ағылшын тілі. Т.Б. Клементьева. 

3. 3.Шет тілі журналдары. 2008, 2009ж. 

4. Білім заңы. Алматы, 2007 ж. 

5. Полат Е.С. Интернет шет тілі сабағы. 2001ж. 

 

 

ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУДЕ ҦСТАЗДЫҢ КӘСІБИ                         

БІЛІКТІЛІГІНІҢ МАҢЫЗЫ 

                                                                                                 

Жумабаева Кымбат Советовна 

«Ақсу қаласы № 8 орта мектебі» ҚКМ 
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 Павлодар облысы, Ақсу қаласы 

 

Аңдатпа 

 

Қазіргі заман талабы мҧғалімнен  ҥздіксіз  ізденуді, ҿз 

білімін ҥнемі жетілдіріп отыруды талап етеді. Мҧғалім 

қҧзіреттілігі оның жан – жақты білімді игеруі мен жаңа 

ақпараттық – коммуникативті технологияларды меңгеруімен 

айқындалады. Бҧл бағытта балаларға жоғары деңгейде білім 

беретін, еңбекке баулитын, талабын оятып, қозғау салатын орын - 

мектеп. 

Дҽстҥрлі білім беру жҥйесінде білікті маманның басты 

мақсаты басекеге  қабілетті  тҧлғаны дайындау. Ол ҥшін ҧстаздың 

қҧзырлылық қабілетіне  сҥйену  арқылы нҽтижеге  бағдарланған 

білім беру жҥйесін  жҥйесін ҧйымдастыру қазіргі  таңда негізгі  

ҿзекті  мҽселелердің бірі. Мҧғалім ҿз сабақтарында ҽдіс – 

тҽсілдерді  пайдалана отырып, балалардың ҧсыныс – пікірлерін 

еркін айтқызып, ойларын ҧштауға жҽне ҿздеріне деген сенімін 

арттыруға мҥмкіндік туғызып отыру қажет. Жаңа технологияны 

меңгеруде мҧғалімнің жан-жақты білімі қажет. 

Қазіргі мҧғалім: 

1.Педагогикалық ҥрдісте жҥйелі жҧмыс жҥргізе алатын; 

2.Педагогикалық ҿзгерістерге тез тҿселетін; 

3.Жаңаша ойлау жҥйесін меңгере алатын; 

4.Оқушылармен ортақ тіл табыса алатын; 

5.Білімді, іскер, шебер болу керек; 

Оқыту ҥрдісіндегі қазіргі  қарым – қатынас екі жақты 

болуы керек. Бҧрынғы оқушы тек тыңдаушы, орындаушы болса, 

ал қазіргі оқушы - ҿздігінен білім іздейтін жеке тҧлға екендігіне 

ерекше  мҽн беруіміз керек. Бҥгінгі  таңда мектеп кҽсіби білімі  

жетік,қҧзіретті,бҽсекеге қабілетті мамандарды талап етеді.Білікті 

ҧстаз,білімді маман болу ҥшін - ҽрбір мҧғалім ҿз білімін ҥздіксіз 

кҿтеріп  отыруы тиіс. Білімін тҧрақты кҿтеріп отыру – 

мҧғалімдердің қҧқықтары ҽрі міндеттері, білім беру жҥйесінің 

тҧрақты дамуының кепілі, мемлекеттің   дамуының қҧралы болып 

табылады.  

 

Бҥгінгі таңдағы ең маңызды мҽселе келешек ҧрпақтың 

сапалы білім алуы. Білімді, сауатты адамдар ғана XXI ғасырда 

адамзат дамуының негізгі қозғаушы кҥші бола алады. 

Қазақстанның ҽлемдегі бҽсекеге барынша қабілетті 50 елдің 

қатарына кіру стратегиясын қолдау-барша ҧстаздардың міндеті 

екені де анық. 

 

Халқымыздың тағдыры-жас ҧрпақтың қолында, ал жас 

ҧрпақтың тағдыры ҧстаздардың қолында. Оларды ынталандыру, 

жаңа бағыт, ҥлкен мақсаттарға жетелеу ҧстаздардың 

жауапкершілігінде. Ҧстаз-бҧл тек тҽрбиеші ғана емес, сонымен 

бірге шҽкірттерінің досы, біздің қоғамымыздағы білікті тҧлғаны 

биікке кҿтеретін адам. Озық ойлы білімдар адам ғана ҿз 

заманының, қоғамның дамуына, ҿзгеруіне ҿз ҥлесін қоса алады. 

Қазіргі кезеңде білім беру жҥйесінің ең басты мҽселесі-шҽкірттің 

білім сапасының деңгейін халықаралық дҽрежеге жеткізу. 

 

Орыстың  ҧлы  педагогі  В.А. Сухомлинский  «Мектептің  

басты   міндеті  - ҽрбір  адамның  дарындылығын  ашу, оны 

толыққанды  шығармашылық,  еңбек  жолына  бағдарлау. Ҽрбір  

оқушының  қайталанбас  дарынын  дҽл  басып  табу, аша  тҥсу, 

қастерлеу, бҧл  тҧлғаны  адамзат  қадір – қасиетінің  ҿркендеуінің   

жоғарғы  деңгейіне  дейін  кҿтеру  деген  сҿз», - деп  атап  

кҿрсетеді. Ҧлтымызды дҽріптеп, рухымызды  биіктетіп, ҧлттық  

сенімімізді  жігерлендіретін  ҧрпақтың  болашағы ҧстаздарға 
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ҥлкен  міндет. Ол  ҥшін  мҧғалім  кҽсіби  біліктілігін  жаңа  

бағытқа сай арттырып, жаңартылған білім  мазмҧнымен жаңаша 

жҧмыс жасауы қажет екендігі айтпаса да тҥсінікті. Бҧл орайда 

ҧстаздың алдында тҧрған ҥлкен міндет - ҽдістемелік  негіздерді  

қалыптастыра алуы, шҽкіртеріне заман талабына сай білім бере 

алуы, яғни кҽсіби біліктілігінің жоғары болуы. 

Кҽсіби білімі жоғары ҧстаз ғана  оқушының  ҿн  бойына 

білім алудың тамаша ҥрдістерін қолданып, ҿз еңбегінің жемісін 

кҿре алады, жаңашыл қасиеттерді заман талабымен ҧштастырып, 

тиімді пайдаланғанда ғана мақсатқа жете алады, солай ететін 

болғанда ғана бҽсекеге  қабілетті  тҧлғаны қалыптастыру  ҿз 

шешімін  табады. Мҧғалім  оқушыға  ҿзінің  тҽлімдерін  ҥйретуден  

бҧрын  оның  бойындағы  білім  алуға  деген  талпынысын  оятып  

алуы керек. Нағыз ҧстаз  ҽрбір  сабағын  ҿзіндік  ойы, 

шиеленісуімен бірге келген шешімі  бар ҿнер  шығармасындай   

ойластырып,  дайындауы  қажет. 

Осы орайда ҿз тҽжірибем бойынша тҥйгенім: 

қарапайымдылықтан  кҥрделілікке   ҧмтылып,    жеке  тҧлғаның  

талпынысын  оятуға, ҧстаз  бен  шҽкірт  арасындағы  байланысты  

нығайтуға тырысамын. Менің ҧғымымша, білім   беру  барысында  

шҽкіртімнің  жеке  тҧлға  ретіндегі  ерекшеліктерін   ескеру – 

оның  ҿзін  - ҿзі  дамыту  мҽселесін  оңтайлы  шешуге  мҥмкіндік  

береді. Қазіргі білім беру  білім - білік  дағдыларын  біртҧтас жҥйе  

ретінде  қалыптастыру  керектігін кҿрсетеді.  Білім  мазмҧны  

білім  сапасын  анықтайтын ҿзіндік тҽжірибе ҽрекеті    жҽне       

оқушылардың жеке  бас жауапкершілігін, дҽлірек айтқанда, білім  

мазмҧнын  анықтайтын біліктілік  кілтін  табуға  талпынуға 

негізделуі тиіс. Педагогика - психологиялық  зерттеулер мен  

біздің педагогикалық  тҽжірибеміз балалардың  білім  жҽне ҽрекет  

икемділіктерін ҽр  тҥрлі  етіп  кҿрсетеді, еске  сақтауға  ырғақ, 

деңгей, ойлау  бейнесінің  ҽр тҥрлілігі ҧзақ  уақытқа  дейін  

сақталғандығы  ақыл  жҽне  оның басқа  жағдайда  тасымалдануы  

баланың  жеке  тҧлға ретінде  дамуына ықпалын  тигізеді. Кез  

келген оқушы  тек  берілген  тапсырманы  белгілі  мҿлшерде  

орындап қана қоймай, мҧғалімнің  стандартқа  сай  талабын іске  

асыруы  керек. Жоғарыда  айтылғандай, менің  педагогикалық  

ҽрекетімнің  мақсаты – оқушының  білім  жолындағы ҽрекетінің  

іске  асуы барысында  жағдай жасау. Мақсатымызға  жету 

жолында мынандай  міндеттер болуы тиіс: 

-  Оқушының  ҿз  қызығушылығына  қарай алатын  білімін  

жоспарлай   білуі; 

- ҿз  оқу   дағдысын  жҽне  оған  сай  дидактикалық 

материалдарды  талдай білуі; 

- ҿз  білімі   нҽтижесін  бақылау  барысында  талдауды 

мониторинг  пайдалануы; 

Қазіргі жаңа  технологиялар  жҥйесінің  кҿбі  жоба 

жҧмысындағы  жеке даму  бағдарламасы  арқылы  тиімді  екенін  

кҿрсетіп  отыр. Оларды тиімді қолдану арқылы ҧстаз зор 

жетістіктерге жете алады. Технологияларды  зерттеу  ҽрекетінің  

рухани  жҽне  белсенді  амал  ҽрекеті  арқылы  оқушының  жеке 

тҧлға  болып  қалыптасуына  ҥлкен  мҥмкіндіктер  ашады, 

оқушылардың  жан – жақты  дамуына, білімін  ҿздігінен  қҧру  

жҽне  ақпарат  кеңістігінде дҧрыс  жол  табуға жетелейді. 

білімдері. Ҧстаздың кҽсіби біліктілігінің арқасында қолданы оған 

озық  ҽдістеме  шығармашылық  белсенділікті, жаңа  ой – пікірді 

тудырады. Баланың  табысты  оқу  бақылауына  мына  білім  

қорытынды  диагностикасын  ҧсынуға болады: 

1. Оқу  ҽрекетін  жоспарлау; 

2.Бағдар  қағазы. 

Бағдар  қағазы  оқушының  ҿзіндік  жол   кҿрсетуге, дҧрыс  

жол  таба  білуіне  кҿмектеседі. Бағдар  қағазы  ҿз  

қызығушылығына  қарай  жоспарлаған  оқу  тақырыбына  кіреді. 
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Бағдар  қағазы  оқушының  хал – жағдайын  білдіретін  қҧрал; 

1.Бақылау  жҧмыстары; 

2.Арнайы  дағдыны дамыту  ҥшін  материал  таңдау; 

3.Сыныптастарына  қарағанда,ҿзінің  бір  қадам  алға  

жылжығанын  кҿру; 

4.Ғылыми  зерттеу  жҧмысына  кірісу. 

Біліктілік  - бҧл  қажеттілікке  сҽйкес  мақсатқа   жеткізетін  

нҧсқаулық  оптиум. Кез  келген   ҽрекет  ету  жҽне    оқу  ҥрдісін  

басқарудың  негізі  - мақсат  болып  саналады. Біліктілікте ең  

бастысы  - мақсатқа  қол  жеткізу. Қазіргі  таңдағы оқыту  мақсаты 

да оқушының  танымдық  тҽжірибесін  ескере  отырып,  жеке  

тҧлға  ретінде  дамуына  оң  ықпал, кҿмек  кҿрсетуде. Негізгі  

нысана – адамзат тарихында  уақыт  озған  сайын  ҿзектілігі  арта  

тҥсетін  білімді  де  білікті, тҽжірибелі  де  текті  ҧрпақ  

қалыптастыру. Сондықтан да   ҽр ҧстаз  ҽрбір  баланың  ойынан  

шығып, қажеттілігін  қанағаттандыра  білуге  дайын  болуы  тиіс. 

Оқушының  рухани  ҿсуіне  жағдай  туғыза  алатын, 

жаңалықтарды  қабылдауға  даяр, ҿз  ҽрекетіне  ҿзгеріс  енгізе  

алатын  ҧстаз  ғана  бҥгінгі  қоғамның  мҥддесінен  шыға  алады. 

Ойы  жҥйрік, саналы,  бҽсекеге  қабілетті  жеке  тҧлғаны  тек  ғана  

жаңа  тҧрпатты ҧстаз қалыптастыра  алады. Ҿйткені  жақсы  

мҧғалім  жақсы  оқушыларды  жасайды. Мҧғалімнің кҽсіби 

қҧзыреттілігі – оның жан-жақты білімнен ҧстаздық шеберлігімен, 

оқытудың жаңа ҽдістерін меңгерумен ҿлшенеді. Мҧғалім 

қаншалықты кҽсіби білімі жоғары, шығармашыл болса. Оның 

қҧзыреттілік аясы да соғҧрлым кең болмақ. Қҧзыреттілік «ҧғымы 

педагогика саласында тҧлғаның субьектілік тҽжірибесіне ерекше 

кҿңіл аудару нҽтижесінде ендіріліп отырған  ҧғым. Қҧзырлылық-

белгілі сала бойынша жан – жақты хабардар, білгір деген 

мағынаны қамти отырып, қандай да   бір сҧрақтар тҿңірегінде 

беделді шешім шығара алады дегенді білдіред.  «Қҧзырлылық – 

тек кҽсіби білімі емес, тҧлғаның  жалпы мҽдениеті мен 

шығармашылық ҽлеуетін дамыту қабілеті» - деп тҥйіндейді белгілі 

оқымысты  Т.Г.Браже. Сондықтан бҥгінгі ҧстаз тек кҽсіби білімін 

толықтырып қана қоймай, ҥнемі шығармашылықпен жҧмыс 

жасауы қажет. Кҽсіби қҧзыретті еңбек деп мҧғалімнің 

педагогикалық  ҽрекетті ҿте жоғары деңгейде атқара алуы, 

педагогикалық қарым – қатынасқа тҥсе алуы  нҽтижесінде 

оқушылардың  білімділік жҽне тҽрбиелік деңгейінің жоғары 

болуы деп санаймыз. Кҽсіби біліктілік бір нҽрсе жайлы беделді ой, 

кесімді пікір білдіруге мҥмкіндік беретін білімдердің сипаттамасы 

ретінде қарастырылады. 

 

Оның қҧрылымына ҽлеуметтік психологиялық, 

аутопсихологиялық, коммуникативті, педагогикалық-

психологиялық, ҽлеуметтік, перцептикалық қҧзыреттілік  жатады. 

Мҧндағы ҽлеуметтік, перцептикалық біліктілік  байқампаздықпен 

ҿткірлік, яғни, тҧлға аралық  қарым-қатынаста баға бере 

алушылық, салыстыра білушілік, талдаумен рефлексиялау 

нҽтижесінде басқаның образын қалыптаструдан тҥзіледі.                                                                                

«Ҧстаз қандай  болса  қоғамы сондай «деген бҧлжымас заңдылық  

қай  қоғамда да кҿкейкесті. Сондықтан да бҥгінгі кҥннің ҿзекті 

мҽселесі – педагогтердің кҽсіби біліктіліктерінҥздіксіз дамыту. 

Білім беру қҧзыреттілігі - білім беру қызметінде кҽсіби  білімді, 

білік  пен дағдыны, мақсат қоюшылықты игеруге деген 

қызығушылық жҽне  білім беру  қызметінде субьектілік  пен 

креативтіліктің  дамуына ынталылық, педагогикалық  жҽне 

ҽлеуметтік психологияның  негіздерін қолдана білу  қабілеті. 

Ҽрине, мҧғалімдікке  кездейсоқ  адамдар келмеуі керек. 

Мҧғалімдік маман атына лайық болуы  керек. Мҧғалім-оқушыға 

қай жағынан болсын  ҿзін-ҿзі  ҧстауы, сҿйлеуі, жҥріс- тҧрысы, 

киім-киесі жағынан болсын ҥлгі. Бҧл  жағдайда оқушының  жеке 
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адам ретінде қалыптасуына жанама ҽсер  етеді. Оқушыларды 

сыйлау, олардың қҧқығын, ар-намысын сыйлау. Оқушының ар-

намысын сыйламаған, қҧқығын аяққа таптайтын мҧғалімді оқушы 

да сыйламайды, ҧстаз оқушыларына тҽлім – тҽрбие бере алмайды. 

Мҧғалімнің ҿз жҧмысына ықылассыздығы, жҥрдім – бардым 

қарауы  оқушыға ҽкелей ҽсер етеді. Талап қоя білмейтін, оқу 

процесін ҧйымдастыра алмаған мҧғалім ешқандай нҽтижеге қол 

жеткізе алмақ емес. Осы жоғарыда айтылғанның бҽрі  

стратегиялық жҽне инновациялық ойы дамыған, басқару 

мҽселелерін шешуге қабілеті  жеткілікті, жаңа технологияларды 

игерген, команда қҧрамында жҧмыс істей алатын, ҿз іс – ҽрекетіне 

жауапкершілікпен қарайтын, қарым – қатынас мҽдениетті  

жоғары, бір сҿзбен айтқанда кҽсіби қҧзіретті  оқушының 

қалыптасуына себеп болады. 

 

Дидактикалық тҧрғыдан  дҧрыс   ҧйымдастырылған  жҧмыс  

білімді  тереңдетуге , толықтыруға,дағды мен іскерлікті  

қалыптастыруға , танымдық ҽрекетке қызығушылық туғызуға, 

таным ҥрдісінің ҽдіс -тҽсілдерін игеруге,танымдық қабілетінің 

дамуына ,адамның дербес жҧмыс істеу  жҽне  ғылыми  

жҧмыстармен айналысуға  мҥмкіндік жасайды.Ҿзіндік жҧмыстың 

тҽрбиелік жағы да басым. Ол адамның жеке басының 

қасиеттерінің ( мақсат 

қоюшылық,ізденушілік,қызығу,т.б.)қалыптасуына ҽсер  етеді. 

Ҿзгеріске,жаңалыққа толы бҥгінгі заман мҧғалімге «сегіз 

қырлы,бір сырлы» ерен қасиет иесі болуды  міндеттейді.Ҧстаз 

алдында отырған бірі  шапшаң,бірі баяу,енді біреулері тҿмен 

қабылдайтын ,зейіні,қабілеті,қабылдауы,есте  сақтауы ҽр қилы 

шҽкірттердің жҥрегіне жол тауып  олардың шығармашылық  

қабілетін  дамыту – кҥрделі  қҧрылым  екені даусыз. 

Менің тҽжірибемде  жаңа  технологиямен  оқытқанда  ҽрбір 

оқушының жеке  басының  ерекшелігін      еске алу ғана  нҽтиже  

беретіні  дҽлелденді.Шҽкірт ҿз ойын анық айтып  жеткізу ҥшін ҽр 

сабақ сайын сҿздік  қорын  молайтып отыруы  қажет.Оқушыны  

терең ҽрі жинақы біліммен  қаруландыру ҧстаздың да жаңаша  

ойлап,жаңаша жҧмыс істеуін  талап етеді.Қазіргі  кезде 

мультимедия кабинетінде сабақ ҿткізуге  мҥмкіндік туып  

отыр.Қазақ тілін ҽлемдік озық технология арқылы меңгеру 

компьютерлік оқытумен тығыз байланысты.Мҧғалім – 

ҧйымдастырушы,бағыт беруші.Сондықтан да оқу ісінде баланы 

қызықтыратын,оқуға қабілетін арттыратын жағдай туғызу  

қажет.Ол ҥшін оқу ҥдерісін жаңаша ҧйымдастырудың,яғни,жаңа 

технология ҽдісін қолдана отырып оқытудың маңызы зор.Ж. 

Аймауытов 20 ,ғасырдың    басында -ақ:         «Сабақ беру – 

ҥйреншікті   жай ғана шеберлік  емес,ол -жаңадан жаңаны табатын 

ҿнер» ,- деген екен.Олай болса,қазақ тілін  заман талабына сай 

жаңа технологиямен оқудың тиімді ҽдістерін ҽр ҧстаз  ҿз 

деңгейінде қолдана білсе,нҧр ҥстіне нҧр болмақ.Қорыта келе,ҧстаз 

білімдарлық ,адамгершілік пен   ҽділдік ,адалдық пен 

шыдамдылық ,тапқырлық пен қамқорлық секілді қасиеттерді 

оқушы бойына дарытып отырса,жақсы жетістікке жетістікке  

жетуге болады. «Ҧстазына қарай – ҧстамы» деген сҿз  бекер 

айтылмаса керек.Ҿзім қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽні ҧстазы 

болғандықтан, ана тіліміздің дамуына кҥш салып, ҿзге ҧлт 

ҿкілдерінің балаларының тіл игеруіне кҿп кҥш жҧмсаймын.  

«Баланың маңайында сҿйленетін сҿздер де ҽдепті ,сҧлу болуға 

тиісті» деп М.Жҧмабаев  айтқандай,болашақ еліміздің тірегі – 

оқушылар  болғандықтан ана тіліне деген сҥйіспеншілікке 

тҽрбиелеу – менң алдымда тҧрған ҥлкен міндет екенін тҥсінемін. 

Ҽрине жас  ҧрпақтыңҥміт – арманын,болашағын  кҿтеруді  алдына  

мақсат етіп қоя  білген  ҧстаз  білімді ,ізденімпаз  жҽне  жаны  таза  

болуы  қажет.Ҧлы  жазушы   Мҧхтар Ҽуезовтің « Алдыңғы  жақсы  
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артқы  жасқа  тҽлім  айтпаса ,ел  болғаның  қайсы» дегендей ,ҽрбір  

ҧстаздың  мақсаты – ерік – жігері  мықты ,адамгершілік     деңгейі  

жоғары ,сапалы  білім  беру арқылы  Қазақстанның  болашағына  

сай  келетін  ҧрпақты  тҽрбиелеу.Яғни  бҥгінгі  ҿмір   талабына  

сҽйкес білім  берудің  жаңа  мазмҧнын  ,оқытудың    басым  

бағыттарын нысыныға  ала  отырып , барынша  дамыған ,алдыңғы  

қатарлы  50  мемлекеттің  қатарына  қосылуды  жҽне  ҽлемдік  

білім  беру  кеңістігіне  енуді  жҥзеге  асыру  қажет.Ҿркениетті  ел  

қатарына  қосылудың  кілті – білімде  болса , білімнің  кҿзі  - 

мектепте   екенін  ҧмытпайық.Мемлекеттің  болашағы , ҥміті  мен  

сенімі  - жас  ҧрпақ  тҽрбиесіне  ҥлкен  жауапкершілікпен  қарау , 

заман  талабына   лайықты   мҧғалімнің  қызмет  етуі   қоғам   

дамуын   алға  бастайды. 
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Дизайн ӛнеріндегі бейнелеу  ӛнері пәнінің орны. 

Жумалиева Лейла Табылдиевна 

Жамбыл облысы 

Меркі ауданы 

№4 Тілеміс батыр жалпы білім беретін мектебі 

 

Аннотация 

 

        Бҧл мақала бейнелеу ҿнерін заманауи оқыту мҽселелеріне, 

бейнелеу ҿнері сабақтарында дизайн негіздерін енгізу 

мҥмкіндіктеріне  арналған.  Сонымен бірге бейнелеу ҿнері  пҽнін - 

кҿркемдік талғам қалыптастырудың ҿзекті қҧралы ретінде 

қарастырған. 

 Қазақстан Республикасы Білім жҽне ғылым министірлігінің 

қазіргі даму бағыты жалпы білім беретін мектептерде жас 

жеткіншектерді нарықтық заманталаптары мен мҽдениеттің даму 

деңгейіне сай дайындауды қажет етеді.  

         Нарықтық заманға енген Қазақстанның қарқындап дамуы да 

шығармашылықпен жобалау жҽне жоспарлай білу, жаңа 

технологияны игеру жҽне жылдам қабылдауды талап етіп отыр. 

         Бҥгінгі таңда кҿркемдік дизайн қазіргі ҿркениеттің 

эстетикалық символы болып табылады. 

         Дизайн саласы – ғылыми-техника, компьютерлік салалар 

дамыған ХХІ ғасырда жаңаша тыныс алып, ілгері қадам басты. 

«Дизайн» термині ағыл-шын тілінен енген сҿз. Ол жобалау, сызу, 

ойластыру деген ҧғымды білдіреді. 

Дизайн саласының қыр-сыры барша жҧртшылыққа тҥсінікті бола 

бермеуі де мҥмкін. Бҧл негізінен адамның қиялымен, кҿркем 

ойлау жҥйесімен байланысты сала болғандықтан оны 

шығармашылық бағытқа жатқызамыз.  

        Дизайн – бҧл шығармашылық іс.  Айналамызды қоршаған 

заттар мен қолданыстағы бҧйымдардың қҧрылымдық сапасын 
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анықтап, олардың қасиеті мен сырт келбетінің ҽсемділігін 

айқындап, ҽрі функционалдылығын, сонымен қатар арадағы 

заттармен ҥйлесімділігін орнатып жҽне осының бҽрін адамның 

эстетикалық қажеттіліктерін қанағаттандырумен қоса біздің 

стилдік кҿркем талғамдарымызды ашу ҥшін арналған сала. Дизайн 

– ептілік, сезгіштік, ҽсерлік, ҿнертапқыштық, талғампаздық, 

жаңашылдық, қҧрамдастыру сияқты жан-жақты функцияларды 

қамтып, оларды жетілдіруді қажет ететін сала. Бҧл сала тек қана 

ішкі табиғи талғамды ғана бағдарламай, аса бір ҧқыптылықты, 

ерекшелікті, ҥйлесімділік пен жарасымдылықты, шеберлікті, 

талап етіп, ҽрі, дизайн қамтитын салалардың ҿз ерекшеліктерін 

ескере отырып, оның ары қарай қолданыстағы тиімділігін алдын 

ала байқап отыруға жетелейді. Дизайнның біздің қоғамда дамуы, 

ҽр адамның ішкі дҥниесінің сҧлулығын ашып, халық арасында 

жақсыға деген талпынысты оятуға ҽкеледі. Адам рухани жағынан 

бір саты жоғарылай тҥседі. Қарапайым заттардың ҿзі 

жарасымдылығын тауып дами тҥседі. Бҧл адамға ҿмірге жаңа 

кҿзқараспен қарауға кҿмектеседі. 

         Мектеп бағдарламасындағы бейнелеу,  кҿркем еңбек 

пҽндерін қарапайым тҥрде оқытып қоймай, адам бойына тҽн 

талғампаздықты, ҿнертапқыштықты дҽріптейтін дизайнның 

негіздерін де байланыстыра оқыту қажет деймін, бҧл баланың 

жастайынан жай ғана ҿнерден хабардар етіп қана қоймай, 

шығармашылық талғамын ашып, оны кҿркемҿнер, қолҿнерді жаңа 

сатыдан танып білуіне, рухани байлығының дамуына ҥлкен ҥлес 

қосушы еді жҽне те адамды ҿнерге баулу, оны жан-жақты болуына 

кҿмектеседі, ҽрі ізденіске, ғылымға деген мҥкіншіліктерін оятады. 

Ҿнерді білу ҽрқашан артық етпейді емес пе. Біз ҽрдайм бір орында 

тоқтап қалмай, Елбасымыз Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы ашып берген 

мҥмкіншіліктерді қолдана отырып, басқа мҽдениеттерден ҥлгі 

алып, ҿз ҿнерімізді тың жолға қоюымыз қажет. 

       Қазіргі уақытта  мектеп қабырғасында  балаларды кҿркемдік 

тҽрбиелеудің жаңа бағыты – балалар дизайнына белсенді кҿңіл 

бҿлінуде. Қарындаштар мен бояулармен сурет салу, тҥрлі-тҥсті 

аппликация, тҥрлі материалдардан модельдеу жҽне қҧрастыру 

баланы бейнелеу іс-ҽрекетіне таныстырудың қол жетімді 

қҧралдары болып табылады. Ҽрине, барлық балалар суретші бола 

бермейді, бірақ ҽркім ҿзінің кҿркемдік тҽжірибесін Сҧлулық пен 

тҽртіп заңдарына сҽйкес ҿз ҿмірін жақсартуда қолдана алады. Бҧл 

дизайн қызметінің негізгі міндеті мен мазмҧны 

         Бала кезде ҿз ойыншықтарымен ойнау барысында: 

қуыршақтарын сҽнді киіндіру, конструкторлармен ҥй салу, 

ойыншық машиналарды ретімен: тҥсіне, кҿлеміне қарай 

орналастырып ойнау, дайын кескіндерді  ҧқыпты, ҥйлестіріп бояу 

арқылы  балалар кейде бейсаналық тҥрде дизайнер қызметін 

атқарады . Балаларға таныс дизайн жҽне безендіру іс-ҽрекеті 

балаларды дамытудың жҽне дизайн негіздерімен танысудың 

алғышарты болып табылады. 

         Бҧл іс – ҽрекетті білім беру процесіне  енгізу ( мектепте білім 

алу кезеңдерінде ) -  қазіргі ҽлемдегі адамдардың мҽдени 

қажеттіліктерінің ҿсуіне, балалардың мҥмкіндіктеріне, сондай-ақ 

баланың физикалық жҽне рухани дамуының мазмҧнын 

функционалды тҥрде модельдейтін материалдық объектілер 

жҥйесі ретінде балалар іс-ҽрекетінің пҽндік ортасын дамытуға 

ықпал етеді. 

         «Сурет салуды таудың бҧлағынан, қойдың қҧлағынан, 

анамның киізінен, ешкінің мҥйізінен ҥйрендім», – деген екен 

Қазақстанның халық суретшісі, қазақтың ҽйгілі кескіндемешісі, 

график-суретші, қазақ бейнелеу ҿнерінің негізін салушылардың 

бірі Ҽбілхан Қастеев. Осы орайда бейнелеу ҿнерімен айналысу – 

жас жеткіншектердің рухани дамуына ҿте қажетті факторлардың 

бірі жҽне бірегейі деп білуіміз керек. Себебі, бҧл ҿнер бағыты 

оқушылардың эстетикалық қызығушылығын дамытуға 

кҿмектесетіні анық. Шығармашылықпен ойлау, қиялдау, 

кҿркемҿнер қабілетін, қоршаған ортаны сезіну, эстетикалық 
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қарым қатынасын жетілдіреді. Бейнелеу ҿнері жас ҧрпақтың 

дамуына ҿте зор мҥмкіндік туғызады. Бҧл орайда айтар болсақ, 

сурет салудың орны ерекше. Сурет салу бейнелердің, заттардың 

формасын талдауға жҽне оны ҧқыпты бақылауға ҥйретеді, 

дҥниетанымның ҿсуіне жҽрдемдеседі. Бейнелеу ҿнері адамның 

кҿру жадысын, кеңістікті ойлауын дамытып, образды елестету 

қабілетін арттыруда зор ҥлесі бар. Ҿйткені ол нақты есептеуге, 

табиғат ҽсемдігін тануға ҥйретеді, ойлау мен сезу икемділігін 

арттырады.  

       Бейнелеу ҿнері жалпы білім беретін мектепте оқушыға тек 

эстетикалық тҽрбие беріп қана қоймай, сонымен қатар, 

дҥниетанымын, кеңістік қиялын, ой-ҿрісін тағы басқа кҿптеген 

жақсы қабілеттерін дамытуды кҿздейді. Сондықтан да педагогика 

ғылымдарының негізін салушылар И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, 

Дж.Локк, Я.А.Коменскийлердің ҿз еңбектерінде, баспаларда 

бейнелеу ҿнерінің баланы жан-жақты дамытуда, тҽрбиелеуде, 

білім беруде ҥлкен рҿлі бар екендігін ғылыми дҽлелдеп жазып, 

жалпы білім беретін мектептерге пҽн ретінде енуіне себепші 

болды. 

         Бейнелеу ҿнері сабақтары ҿздерінің оқу – тҽрбие жҧмыстары 

бойынша да, тҥрлеріне байланысты да ҽр тҥрлі болып келеді. 

Мектеп бағдарламасында оқу сабақтарының тҿрт тҥрі 

қарастырылады. Олар: нҧсқаға қарап сурет салу, сҽндік сурет 

салу, тақырыптық сурет салу, ҿнер туралы ҽңгіме. Нҧсқадан қарап 

сурет салу, сурет жҽне кескіндеме жҧмыстарымен айналысуды 

кҿздейді, сҽндік сурет салу – ою – ҿрнектерді кҿркем 

конструкциялау, ою – ҿрнек элементтерін қҧрастыру жҽне т.б. 

жҧмыстарын қарастырады . Ҿнер туралы ҽңгімеде оқушылар 

кескіндеме, графика, мҥсін, сҽулет ескерткіштерімен жҽне сҽндік 

қолданбалы ҿнер шығармаларымен танысады. Бҧл аталған ҽрбір 

сабақ жеке тҧлғаның эстетикалық тҽрбиесіне, шығармашылық 

қабілеттерінің дамуына, дҥниетанымына, жан – жақты дамуына 

ықпал етеді .  

        Бейнелеу ҿнері сабағы бір жағынан, белсенділік, ҿзбетімен, 

қиял, оймен жҧмыс істеу сияқты шығармашылық іс – ҽрекетті 

талап етсе, екінші жағынан эстетикалық бағыт бейнелеу ҿнері 

сабағына тҽн қасиет . 

       Бейнелеу ҿнері сабағы арқылы баланың елестету, ой-қиялын 

дамытумен тығыз байланысты. Ал бҧл жердегі сезім де, 

қызығушылықта, тҧжырым да, адамның дҥниетанымы да іс -

ҽрекетінен мотиві ретінде кҿрінеді. Бейнелеу ҿнерін оқыту 

барысында балалардың ҿз бетінше жҽне белсенділігі жақсы дамуы 

ҥшін бірнеше талаптарды ескеру керек. Мҧндай талаптардың бірі 

–сурет салуды шебер тҥсіндіру, суреттің салыну кезеңдерін айқын 

кҿрсету. Оқушылар салынатын нҧсқауға ҿз бетінше талдау 

жасап,оның ерекшеліктерін анықтайды. 

         Ҽсіресе, бейнелеу ҿнері сабағында балалар сҽндік 

композиция мен тақырыптық суреттерді ҿз бетінше шешкен 

маңызды. Балалардың зейінін сурет салудың мҧндай тҥріне тарту, 

олардың шығармашылық ойын белсендіруге алдын ала жасалатын 

жҧмыстарға жҧмылдыру пҽрменді ықпал жасайды. Мысалы, 

нобайлар, бақылау, эскиздер т. б. 

          Балаларға еркін ,елестету тақырыпта сурет салуға тапсырма 

кҿбірек беру керек. Бҧл тапсырма оқушыларда шығармашылықты, 

қайсарлықты, тҧрақтылықты дамытуға жағдай жасайды. 

Балалардың алға қойған мақсатқа қол жеткізе білу. Соған жету 

ҥшін кездескен қиындықтарды жеңе білу сияқты қасиеттерге 

тҽрбиелейді. Бҧл жерде ҿзбеттілік, шыдамдылық жҽне қайсарлық 

ҽрқашан бірге жҥреді. 

        Бейнелеу ҿнерінің ҿзіне тҽн ерекшелігі ҥнемі шыдамдылық 

пен сурет салу процесі кезіндегі белсенділікті талап етеді. 

Баланың танымдық – шығармашылық белсенділігі оның 

бақылауына негізделген. Сонымен қатар бақылау тҧлғаның 

қоршаған ҽлемді тануына белсенді формасы екендігі белгілі. 

       Мектепте оқытуды ҧйымдастырудың негізгі тҥрі сабақ 

болатын болса, оны ҧйымдастыру ҽрқашан жаңа заманның 
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ҿскелең талаптарына сай ҥнемі ізденіске негізделуі қажет. 

       Осы айтылғандардың барлығы – оқушыларды дизайн ҿнеріне 

апаратын баспалдақтары жҽне дизайн ҿнерінің алғышарттары 

болып табылады. 

 

Сондықтан да мектепте жҥргізілетін бейнелеу ҿнері пҽнінің    

балалардың   шығармашылығын, ҿмір қҧбылысын кҿркемдік 

тҧрғысынан қабылдауын дамытуда маңызы зор. Бала ҽрқашанда 

табиғаттағы, заттық дҥниедегі,ҿнердегі  ҽсемдікке,адамдардың  

мейірбан сезіміне  ҥн  қосады.  . 

Бейнелеу ҿнері - кҿркемдік талғам қалыптастырудың ҿзекті 

қҧралы ретінде баланы ҿз халқының эстетикалық мҧраларын 

игеруіне, халық ҿнерінің айшықты  туындыларынан лҽззат алуға, 

рухани дамуына жҽне халық талантын қастерлеуге, сҥйе білуге 

баулиды. 

Қазіргі уақытта оқу жоспарының стандарттарына сҽйкес 

сараланған ҿнер сабақтарының жҥйесі баланың шығармашылық 

ҿзін-ҿзі кҿрсетуге деген қажеттілігін қалыптастыруға жҽне 

кейіннен саналы тҥрде реттелетін ҿзін-ҿзі анықтауға ҽрдайым 

толық ықпал ете бермейді. Сондықтан баланың ҿзі туралы жҽне 

ҿнер туралы идеяларының жалпылау деңгейін арттыру, ҿсіп келе 

жатқан адамның жеке басының осы маңызды сипаттамалық 

қасиеттерінің ҿзара байланысы ҥшін оңтайлы жағдай жасау 

маңызды. 

Ал дизайн ҿнерінің негізгі мақсаты -балаларда ерекше 

ойлау стилін қалыптастыру болып табылады, ол ҥшін қоршаған 

ортаны тҥрлендіруге бағытталған шығармашылық процесс ретінде 

дизайнерлік жобалауды тҥсіну, гармоникалық заттың негізгі 

критерийлерін, стиль сезімін, заттар ҽлеміне эстетикалық 

қатынасты  тҥсіну жҽне оны сақтау, беру, ҿзгертумен бірге  

ғылымда, ҿндірісте, архитектурада жҽне қоғамның басқа 

салаларында қолдану қажеттілігін тудырады.  

Осылайша, балалар ҿздеріне қол жетімді мҽселелерді 

мақсатты тҥрде зерттеуді ҥйренеді,  қиял мен ойлауды, іс-

ҽрекеттерін ҧйымдастыру жҽне жоспарлау, олардың нҽтижелерін 

іске асыру, ҧсыну жҽне қорғау қабілеттерін дамытады. Сонымен 

қатар, баланың жан-жақты дамуы ҥшін дизайнның 

шығармашылық ҽлеуетін пайдалану - дизайнның негізгі идеясы-

оқушылардың ерекше ойлау стилін (дизайнерлік ойлау) 

қалыптастырады. 
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       Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, ҿмір 

сҥретіндер- бҥгінгі мектеп оқушылары, мҧғалім оларды қалай 

тҽрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ҧстазға 

жҥктелетін міндет ауыр» деп атап кҿрсеткен болатын. Қоғамға 

жауапты шешімдерді қабылдай алатын икемділігімен, 

шапшаңдығымен ерекшеленетін білімді, адамгершілігі мол, іскер 

маман  қажет. Бҧл- заман талабы. 

       Еліміздің болашағы мҧғалімнің білім мен біліктілігіне 

байланысты. Білім беру жҥйесін одан ҽрі жетілдіру, мемлекеттік 

білім беру стандартын жҥзеге асыру ҧстаздарға шеберлік пен 

іскерлікті, кҽсіби дайындығының сапасын ҿсіру жҽне дамыту, 

ҽдістер мен тҽсілдерді жетілдіру міндеттерін қойып отыр. 

      Ҧстаздың шеберлігі- талантты қажет ететін ерекше бір ҿнер 

емес, бірақ, ол басқа мамандарды шеберлікке ҥйретуде қажет 

болатын мамандық.Жас ҧрпақ тҽрбиесіне бҥкіл ғҧмыры мен 

қажыр қайратын жҽне бойындағы асыл сезімдерін арнаған- ірі 

тҧлға деп мҧғалімді айтуға болады. 

        Ҽр сабақ қызықты, ҿзгеше ҿту ҥшін кҿптеген жҧмыстар 

дайындаймын. Сабақ кезінде оқушының бойында танымдық 

белсенділік пайда болса, оларда ақыл - ой қабілеттерінің зеректік, 

зейіндік, байқағыштық, ойлау мен сҿйлеу дербестігі, 

қызығушылығы элементтері дамиды. Менің ең негізгі міндетім 

сабақты дҧрыс ойластырып ,алдыма анық мақсат қою. Жаңа 

сабаққа оқушылардың қызығушылығын тудыру ҥшін, 

оқушыларды жҧптық жарысқа тҥсіру мақсатында, тақырыпты 

шағындап, тақырыпшаларға келтіріп бҿліп берген дҧрыс болады 

деп есептеймін. Жҧпта, топта оқушылар сыни тҧрғыдан ойлауға 

ҥйреніп , ізденіп, ең негізгісін алып шығып, жҧмысты плакаттарға, 

дҽптерлеріне орындап, талдау жҧмыстарын жҥргізеді. 

       Мен ҿз сабағымда ой қозғау барысында оқушыларға жоғарғы, 

тҿмен дҽрежелі сҧрақтар қойып, тақырыпқа деген 

қызығушылықтарын туғызып отырамын, нҽтижесінде сабақ 

соңында олар ҿздері қорытынды шығара алатын болады.  

                Болашақ ҧрпақ білімді болсын десек, сол ҧрпаққа ҿмірде 

адаспай ҿз орындарын табуға бағыттайтын ҧлағатты ҧстаздардың 

біліктілігін арттырудан бастағанымыз ҿте орынды деп білемін. 

Осы бағытта жҥзеге асырылған игі шаралардың бірі – еліміздің 

білім сапасын ҽлемдік деңгейге жеткізетін мҧғалімдер қауымын 

қайта даярлау курстарының қарқынды жҧмысы кҿңілге қонымды. 

            Танымдық белсенділікті қалыптастыру кҿрсеткіштеріне 

интеллектуалдық, эмоцияналдық, жігерлілік іс-ҽрекетке 

оқушылардың белсене қатысуы жатады.  Сондықтан, 

жаңашылдықпен сабақ ҿту- заман талабы.      

      Жаңа ҽдіс-тҽсілдерін пайдалана отырып ҿткізіп жҥрген 

сабақтар бойынша байқағаным, оқушыларды «қабілетті», 

«қабілетсіз» деген жіктерге бҿле алмайсың. Ҿзгерістерді атап 

кҿрсетер болсам: 

- оқушының ҿз қабілетіне, болашағына нық сеніммен қарай 

бастауы; 

- оқушы мен оқытушының арасында ынтымақтастық қарым-

қатынас орын ала бастауы;  

-оқушының ҿз білімін ҿз бағалай алуы;  

-баға ҽділдігіне; 
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- білім кҿрсетудің ҽділ сайысына мҥмкіндік беруі; 

- оқушыларда сҽтсіздік, қорқыныш, мазасыздық сезімінің 

жойылуы;  

-дарынды оқушылар дер кезінде анықталып, оларды дамытуға 

жағдайлардың жасалуы, 

        «Ҽрбір ҧстаз - білікті маман, ал ҽрбір оқушы - ойшыл тҧлға» 

деген қағидаларды ҧстана отырып, білім беру ҥрдісінде кез келген 

ҧстаз білім сапасын жақсарту мақсатында оқытудың озық 

технологияларын пайдаланса деймін. Себебі, біз тҽрбиелеген 

ҧрпақ ҿз біліміне, кҥшіне сенетін, алдына нақты мақҧсаттар 

қойып, оны жҥзеге асыруда солқылдақтық танытпайтын болуы 

тиіс. 

           "Бала - болашағым" деген елміз, сондықтан да біздің 

алдымызда ҧлы міндеттер тҧр. Ел болашағы болар жас ҧрпақты 

тҽрбиелеу жолында біз , ҧстаздар, баланың жаны мен тҽні таза, 

рухани бай, дені сау етіп ҿсірумен бірге алған білімін болашақта 

қолдана алатын, сандық сауаттылығы артқан, ҿз ойын еркін 

жеткізе алатын , бҽсекеге қабілетті етіп тҽрбиелеуге міндеттіміз.  

         Жаңашыл ҧстаз -заман талабы. Теориялық білімін тҽжірибе 

жҥзінде іске асыра алатын, жауапкершілігі жоғары , ізденімпаз 

жеке тҧлға болуы тиіс. Ең жақсы мҧғалім - шҽкіртінің жанын 

тҥсінетін, оны ҿз перзентіндей сҥйе алатын, оқушы ҥшін 

бойындағы барын беретін , барлық білімді жібермей, шҽкіртін 

ҿздігінен білім алуға жетелейтін мҧғалім.  

     Кҿреген халқымыз ҽр кезде де ҧстаз мҽртебесін жоғары 

бағалаған."Ҧстазы жақсының -ҧстамы жақсы " деп, бар жақсы 

ниет- тілекті ҧстазға арнаған.  

     Қазақтың ҧлы ақыны Абай Қҧнанбаев: "Адамның  

адамшылығы жақсы ҧстаздан басталады." -дейді. Ҽр уақытта ҧстаз 

жоғарыда атап ҿткен жайлардың ҥдесінен шыға отырып, 

шҽкірттеріне сапалы білім берсе, тек білім ғана емес сонымен 

қатар жандарын жараламай, бойындағы бар мейір- шапағатын 

аямай, олардың екінші ата-анасы ретінде қамқорлықтың шуағына 

бҿлеп, білімнің асқар биік шыңына шығаруға бар кҥш-жігерін 

жҧмсағанда білім беру жҥйесінде "Қазақстанның болашағы - 

жастарымыз" ҥшін ҥлкен жетістік пен оның жемісі кҿрінері 

айқын.  

 

AҒЫЛШЫН ТIЛI CAБAҒЫНДA ЗАМАНАУИ 

ТЕХНOЛOГИЯЛAРДЫ ҚOЛДAНУДЫҢ  ЖАҢА 

МҤМКІНДІКТЕРІ 

Мaхaмбетaлиевa Бaкыт Умирзaкoвнa 

Aқтӛбе қaлacы 

Ш.Қҧдaйбердiҧлы aтындaғы №66 ЖББOМ 

 Aннoтaция: бiлiм беру  жҥйеciндегi жaңa  технoлoгияның 

coның iшiнде  aқпaрaттық-кoммуникaциялық  

технoлoгиялaрдың  aлaтын oрны кҿрcетiлдi;  

мультимедиялық  технoлoгиялaрдың  ҽдicтемелiк, 

ҧйымдacтырушылық, педaгoгикaлық ерекшелiктерi 

тaлдaнды; мектепте интерaктивтi  тaқтaны  қoлдaну 

тиiмдiлiгi  aйқындaлды; интерaктивтi тaқтaмен 

oқушылaрдың тiлге қызығушылығын aрттыру тҽciлдерi 

aнықтaлды. 
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Елбacымыз  Н.Нaзapбaeв ―... Aдaмзaт ҥшiн ХХI  ғacыp жaңa 

тeхнoлoгиялapдың  ғacыpы бoлмaқ, aл ocы жaңa тeхнoлoгиялapды 

жҥзeгe acыpып, ҿмipгe eнгiзу, игepу жҽнe жeтiлдipу -  бҥгiнгi 

мeктeп мҧғaлiмдepiнiң ciздepдiң eншiлepiңiз‖, – деп cенiм aртaды. 

Coл  cенiмнiң кiлтi  бiлiктi де, бiлiмдi ҧcтaздaр қaуымының 

қoлындa екенiн бiр cҽтте еcтен шығaрмaуымыз керек. Қaзiргi 

кезде aқпaрaттық-кoммуникaциялық технoлoгияны дaмыту бiлiм 

беру caяcaтының aжырaмac бҿлiгi бoлып тaбылaды. Aқпaрaттық–

кoммуникaциялық технoлoгиялaр caлacындaғы aлдыңғы қaтaрлы 

жетicтiктердi пaйдaлaнып, бiлiмнiң жaңa деңгейi мен caпacынa қoл 

жеткiзуге ҧмтылу aлғa қoйғaн мaқcaттaрдың бiрден-бiрi. 

Қaзaқcтaн Реcпубликacының  мемлекетaрaлық тiлi – aғылшын  

тiлiн  жaңa технoлoгиялaр aрқылы  oқыту  ici  кҥннен - кҥнге 

ҿзектi бoлып келедi. Тiлдi aқпaрaттық - кoммуникaтивтiк 

технoлoгия aрқылы oқыту–тiл ҥйренушiнiң  ҿз бетiмен тiл ҥйрену  

қaбiлеттерiн жетiлдiруiне  игi  ықпaл  ететiн  тиiмдi жҥйе  бoлып  

тaбылaды. Қaзiргi зaмaндa  ғылымcыз жaн - жaқты дaмығaн  

ҿркениеттi елдердiң қaтaрынa қocылу мҥмкiн емеc. Aл мектеп 

мҧғaлiмдерiнiң  бҥгiнгi  зaмaнғa caй берiлген caбaқтaры ocы 

мҽcелелердi шешушi кҥш бoлып oтыр. Coндықтaн, қaзiргi  дaму  

кезеңi бiлiм беру жҥйеciнiң aлдындa  oқыту  ҥрдiciнiң 

технoлoгиялaндыру мҽcелеciн қoйып oтыр. Oқытудың  ҽртҥрлi 

технoлoгиялaры caрaптaлып,  жaңaшыл  педaгoгтaрдың  ic – 

тҽжiрибеci  мектеп ҿмiрiне енуде. Бҥгiнгi тaңдa жac ҧрпaққa пҽндi  

тиiмдi  ҧғындырудың бiрi–жaңa aқпaрaттық– кoммуникaциялық  

технoлoгия негiздерi бoлып тaбылaды. Coнымен бiрге ҿcкелең 

ҧрпaқтың aқпaрaт қҧрaлдaрымен жҧмыcтaнa бiлуiне нaзaр 

aудaрғaн жҿн. Aл бiз ҿмiр cҥрiп oтырғaн ХХI ғacырдa 

aқпaрaттaнғaн қoғaм қaжеттiлiгiн қaнaғaттaндыру ҥшiн бiлiм беру 

caлacындa кoмпьютерлiк техникaны, интернеттi, кoмпьютерлiк 

желi, электрoндық oқулықтaрды тиiмдi пaйдaлaну aрқылы 

oқушылaрдың бiлiмдiлiгiн кҥшейту жҽне бiлiм caпacын кҿтеру 

керек бoлып oтыр. Oлaй бoлca бaрлық caбaқтaрды aқпaрaттық 

технoлoгияны пaйдaлaну aрқылы  жҥргiзу  бҥгiнгi  кҥннiң  кезек  

кҥттiрмейтiн  ҿзектi  мҽcелелерiнiң  бiрi. 

Aқпaрaттық-кoммуникaциялық технoлoгиялaрды aғылшын 

тiлi caбaқтaрындa қoлдaнудың негiзгi мaқcaттaры: тiлдi ҥйренуге 

деген мoтивaциялaрының aртуы, тiлдiк кoмпетенцияны дaмыту, 

ҿзге тiлдегi мҽтiндердi тҥciне бiлу, coндaй-aқ aқпaрaтты 

бaйлaныcқaн жҽне дҽйектелген кҥйiнде бере 

бiлу,  лингвиcтикaлық бiлiм кҿлемiнiң aртуы,  тiлiн ҥйренiп 

жaтқaн елдiң ҽлеуметтiк мҽдени қҧрылымы турaлы 

бiлiмнiң   тoлығуы, aғылшын тiлiн ҿз бетiмен ҥйренуге дaярлық 

пен қaбiлеттiлiктi дaмыту. 

AКТ-нi қaлaй қoлдaну керек технoлoгиялық бiлiм cыныптa 

AКТ-нi қoлдaну жҿнiндегi бiлiмдердi қaмтиды. Мектептегi 

технoлoгиялaрғa мынaлaр жaтaды: теледидaр бaғдaрлaмaлaры, 

caндық теледидaр, интернет/ WWW, ҧялы телефoн, ҧтқыр 

қoндырғылaр, кoмпьютер/нoутбук. Caндық бейненi (видеo) 

қoлдaну Бaғдaрлaмaлық жacaқтaмa (БЖ) Windows-тың 

кҿшiрмелерiнiң кҿбiciнде бейненi редaкциялaуғa мҥмкiндiк 

беретiн тегiн жҽне қoлдaныcтa ҿте жеңiл Windows MovieMaker 

бaғдaрлaмaлық жacaқтaмacы бiрге жҥредi. Coнымен қaтaр oқушы 

дa интернеттен  мaтериaл ғaнa iздеп қoймaйды, ҽлемдiк бaйлaныc 

тoрaбынa кiрудi де ҥйренедi, электрoндық oқулықтaрмен жҧмыc 

жacaйды. Электрoндық oқулықтaр мен кoмпьютерлiк oқу 

ҽдicтемелiк қҧрaлдaрды ҿз дҽрежеciнде қoлдaнa 

бiлу   oқушылaрдың  ҥйренген  бiлiмдерiн ҿз беттерiнше қoлдaнa 

бiлуге, дҥниенi aз уaқыттa тaнып бiлуге мҥмкiндiк бередi. 

AКТ-ны aғылшын тiлi caбaғындa қoлдaнa oтырып, 

oқушылaрдың бiлiм, бiлiк дaғдылaрын қaлыптacтыруғa, 

лoгикaлық oйлaу қaбiлеттерiн дaмытып интернет желiciнен 

caбaққa қaжеттi деректердi ҿз бетiмен iзденуiне, техникaлық 

қҧрaлдaрмен жҧмыcтaнуғa, кoмпьютерлiк caуaттылықтaрын 

қaлыптacтыруғa бoлaды. Caбaқтың қызықты дa тaртымды 

бoлуынa caбaқтың мaқcaтынa жету ҥшiн жoғaры дҽрежеде 
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пaйдaлaнa бiлген aқпaрaттық-техникaлық  қҧрaлдaрдың 

мҥмкiндiктерi де oң ҽcер етедi. Aқпaрaттық–техникaлық қҧрaлды 

қoлдaнып  ҿткiзген ҽр caбaқ oқушылaр ынтacы мен 

қызығушылығын aрттырудa oрны бҿлек. Жaңa тaқырыпқa 

қaтыcты мaтериaлдaрды aудиo-визуaлды қaбылдaу мен кҿрcетiлiм 

oқушылaрдың aлғaн aқпaрaтты caқтaуының 20-30% -нa ғaнa ҽcер 

етcе де, oқушылaр ҿздерiне берiлген тaпcырмaлaрды тaлқылaу, 

тҽжiрибе бaрыcындa бiр-бiрiне ҥйрету, бiлiм беру жҽне ҥйрену 

бaрыcындa жaқcы нҽтижеге жете aлды. Oқушылaрдың 

дҥниетaнымын, oй-ҿрiciн кеңейту, ҿмiрге деген кҿзқaрacын жaн-

жaқты дaмытып, шығaрмaшылық қaбiлетiне жoл aшудa 

aқпaрaттық-кoммуникaциялық технoлoгиялaрды пaйдaлaну –

зaмaн тaлaбы. Aғылшын тiлi caбaғындa oқушылaрдың 

қызығушылығын oяту, ынтacын aрттырудa бҧл қҧрaлдaрды 

пaйдaлaну, электрoндық oқулықпен жҧмыc, бейнефильмдер 

кҿрcету, грaммaтикaлық жaттығулaр oрындaту, мҽтiннiң дҧрыc 

oқылуы  aрқылы  oқушылaрдың еcтерiнде ҧзaқ caқтaу дaғдылaрын 

жетiлдiрумен қaтaр, ҥйге тaпcырмa берген уaқыттa кҿбiне 

интернет беттерiнен iздеудi ҧcынып, кейде нaқты интернет 

caйттaрынa ciлтеме берiлiп oтырaды. Oқушылaрғa интернет 

желiciн қoлдaнып,  aшылғaн тiзiм iшiнен  Википедия  caйтын 

тaңдaп oл турaлы тaғы дa қыcқaшa мҽлiмет берiледi. Бҧл жердегi  

мaқcaт oқушылaрғa интернет желiciн ҿзiмiздi қызықтырaтын 

қocымшa aқпaрaт iздеуде дҧрыc пaйдaлaну  жҽне google мен wiki 

мҥмкiншiлiктерiн кҿрcетiп, пoдкacтинг жacaудa қoлдaнa бiлу 

бoлып тaбылaды. 

Ҽрине қaзiргi oқушылaр кiтaпхaнaғa бaрғaннaн гҿрi 

интернетпен жҧмыcтaнуғa кҿбiрек қызығушылық тaнытaды, зaмaн 

тaлaбынa caй жеткiлiктi дҽрежеде caндық caуaты бaр, ҿмiр 

жaғдaйлaрының бaрлық acпектiлерiнде жaңa технoлoгиялaрдың 

бaр мҥмкiндiктерiн пaйдaлaнып, oны ҿмiрлiк қaжеттiлiктерiне 

қaрaй пaйдaлaнaтын ҧрпaқ тҽрбиелеуде AКТ тaптырмaйтын тҽciл 

бoлып қaлa бермек. Интернетпен жҧмыc жacaғaндa oқушылaр 

белcендi бoлaды, яғни oқушы не aйтaды деп кҥтiп oтырмaй, ҿздерi 

iзденедi, зерттейдi, тaңдaйды, шешедi, жacaйды, жҧмыcтaнaды. 

Oқушы ҿзiне қaжеттi aқпaрaтты тaңдaп aлып, ҿз бетiнше oйлaнып, 

шешiм қaбылдaуғa дaғдылaнaды. Ҿз бетiнше iзденiп, дҧрыc 

aқпaрaтты aлып, oны ҿңдеуге ҥйренедi, кoмпьютерлiк 

caуaттылығы қaлыптacaды. Қaзiргi aқпaрaттық зaмaндa 

oқушылaрды тaңғaлдыру мҥмкiн емеc жaғдaй. Coндықтaн, ocы 

кезеңге дейiн AКТ-ны қoлдaну дегенде  cлaйд, презентaциялaрды 

қoлдaну керекпiз деген ҧғым қaлыптacқaн бoлca, қaзiр  AКТ-ның 

кҿптеген мҥмкiндiктерiн caбaқтaрдa жҥзеге acырa oтырып, 

oлaрдың пҽнге қызығушылықтaрын жҽне нaқты бiлiмдерiн 

кҿрcетпеcе де, oғaн жетуде мoл мҥмкiндiк бередi. Caбaқ кезiнде 

ҧялы телефoндaрын, нoутбуктi  пaйдaлaнып, берiлген 

тaпcырмaны  oрындaуғa кiрicедi. Oлaр  телефoнды  тек бaйлaныc 

қҧрaлы емеc, caбaққa дa пaйдaлaнуғa бoлaтынынa  кҿздерi 

жеттi. Cебебi, кiтaптa жoқ aқпaрaттaрды,  электрoндық 

қҧрaлдaрдың кҿмегi aрқылы кoмпьютерде ҿңдеу, интернет 

желiciнен  бейне (видеo) aрқылы кҿрcету, oны 

кҿшiру  мҧғaлiмнiң  жҧмыcын дa, oқушының қaбылдaуын дa 

жеңiлдетедi деп oйлaймын. Caбaқтa қoлдaнылaтын aқпaрaттық 

технoлoгияның бiрi– интерaктивтi тaқтa. Интерaктивтi 

тaқтaның  caбaқ ҥдерiciнде oң нҽтижеге жету ҥшiн тигiзетiн ҽcерi 

ерекше. Интерaктивтi тaқтaны caбaқтa қoлдaну Activstudio 

бaғдaрлaмacының мҥмкiндiктерiн қoлдaну aрқылы жҥзеге 

acырылaды. 

Бҥкiл  oқыту  бaрыcынa кoммуникaтивтiк бaғдaр бере 

oтырып, oқушылaрдың aуызшa cҿйлеу (мoнoлoг, диaлoг) тыңдaп-

тҥciну, oқушығa ҿтiлетiн тaқырып бoйыншa грaммaтикa, 

лекcикaны ҧғындыру мaқcaтындa, oрындaлaтын ҽрбiр тaпcырмaны 

жҽне жҥргiзу бaрыcындa қoлдaнылaтын кеcтелердi,  интерaктивтi 

тaқтaны пaйдaлaнa oтырып кҿрcеттiм. Aлaйдa интерaктивтi 

тaқтaның қoлдaну мҥмкiншiлiктерi ҿте кҿп. 

Мыcaлы, ActiveBoard  электрoндық тaқтacы: мaтериaлды қызу 
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тaлқылaуғa ерекше бҿлiп кҿрcетуге, нaқтылaуғa, қocымшa aқпaрaт 

қocуғa, электрoндық мaркер aрқылы тҥciн жҽне cызықтың 

қaлыңдығын ҿзгертуге; cҿздер мен cҿйлемдердiң бiр-бiрiмен 

бaйлaныcын кҿрcете oтырып, тaқырыпты немеcе cҿйлемдi 

тoлықтaй aудaруғa; flash–aнимaциaлaрды пaйдaлaнып, ҿлеңдер 

мҽтiнiн жaттaуғa, cуреттермен cлaйдтaр жacaуғa; aғылшын тiлiнде 

cҿйлеушiлердiң дaуыcымен жaзылғaн видеo-рoликтер кҿруге, coл 

тiлде жaзылғaн мҽтiндi тыңдaуғa; теcт cҧрaқтaрымен тaныcтырып, 

бiр тoп oқушыны теcттен ҿткiзуге; cуреттердi бiр фoнғa қoйып, 

cуреттердi қимылдaтып cҿйлеcу cитуaцияcын ҧйымдacтыруғa; 

cҿз-жҧмбaқтaр шешуге, ҽртҥрлi oйындaр oйнaтуғa мҥмкiндiк 

бередi; электрoндық oқулықтaрды экрaн бетiне шығaрып 

кҿрcетуге бoлaды. ActiveBoard тaқтacының дaйын бaғдaрлaмacын 

қoлдaну мaңызды. Нҽтижеciнде oқушылaр ҿз oйлaрын бaғдaрлaмa 

тaлaптaрынa caй ҥйретiлiп oтырғaн тiлде еркiн жеткiзе aлды, 

шетел тiлiн қaтынac қҧрaлы ретiнде пaйдaлaнa бiлдi,  пҽнге деген 

қызығушылыықтaры  aртты. Ҿткен тaқырыпты қaйтaлaу 

мaқcaтындa Activote қҧрaлы aрқылы теcт тaпcырмacын ҿткiзуде, 

Activote қҧрaлының тиiмдiлiгi oқушылaрдың жaуaптaры бiрден 

бaғaлaнaды. Бҧл ҽciреcе AББҚ oқушылaрды шaпшaңдыққa, тез  

oйлaнa  бiлуге ҥйретедi. 

Oқу ҥдерiciнде AКТ қoлдaну oқытушының жеке ic-

тҽжiрибеciне, шығaрмaшылық iзденiciне бaйлaныcты. AКТ oқыту 

фoрмacын ҧйымдacтыруды тҥрлендiруге, дҽcтҥрлi oқыту 

ҽдicтерiне жaңa элементтер енгiзуге мҥмкiндiктер бередi. Oл 

oқушылaрдың пҽнге қызығушылығын aрттырып, 

шығaрмaшылықпен жҧмыc жacaуғa жiгерлендiредi. AКТ-ны 

aғылшын тiлi caбaқтaрындa қoлдaнa oтырып, oқушылaрдың бiлiм, 

бiлiк дaғдылaрын қaлыптacтыруғa, лoгикaлық oйлaу қaбiлеттерiн 

дaмытып, интернет желiciнен caбaққa қaжеттi деректердi ҿз 

бетiмен iзденуiне, техникaлық қҧрaлдaрмен жҧмыcтaнуғa, 

кoмпьютерлiк caуaттылықтaрын қaлыптacтыруғa бoлaды. Жac 

ҧрпaқты oқытудa ocы aйтылғaн иннoвaциялық технoлoгияны 

пaйдaлaну– caпaлы бiлiмнiң кепiлi, шығaрмaшылық жетicтiктiң 

негiзгi кҿзi жҽне мҧғaлiмнiң кҽciби ҿcуiнiң турa жoлы. 

Қoрытa келе aйтaрым, бҧл aқпaрaттық-кoммуникaциялық 

технoлoгия мҧғaлiм ҥшiн педaгoгикaлық технoлoгияны игеруi; 

caбaқ уaқытын тиiмдi қoлдaну, бiлiмнiң тереңдiгi,  жиелiк 

қaуымдacтыққa, ҽлемдiк aқпaрaттық кеңicтiкке шығу. 

Oқушылaрды шығaрмaшылыққa, ҿз бетiмен ic-ҽрекет етуге 

бaғыттaлғaн тaпcырмaлaр caны кҿбейгенде ғaнa, ҿз пiкiрiн aйтa 

aлaтын, oны дҽлелдей бiлетiн, ҿмiрге деген ҿзiндiк кҿзқaрacы 

қaлыптacқaн, ҥнемi iзденic ҥcтiнде бoлaтын, қoғaм дaмуынa ҥлеc 

қoca aлaтын, кҿкiрегi oяу, iзденiмпaз, ҿзiндiк шығaрмaшылық 

жҧмыcпен aйнaлыca aлaтын жaн-жaқты жетiлген жac ҧрпaқ 

ҿкiлдерiн дaйындaй aлaмыз. Ҽлемнiң  oзық елдерi aрacындa 

Қaзaқcтaнның бiлiмдi жacтaрының oрны ерекше бoлып шaрықтaй 

берciн. 
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Интерактивные методы обучения на уроках  

русского языка и литературы. 

  

 Жумабекова Айнагуль Мухамбетовна 

   Учитель русского языка и литературы 

   Школа- гимназия № 68 г. Нур -Султан 

 

Аннотация 

Традиционное обучение - это директивно запланированный, 

организованный процесс, ориентированный на предмет, а 

интерактивное обучение – это познание, направленное на открытие: 

обучаемые на практике усваивают новые знания, приобретают опыт 

анализа и решения проблем 

Интерактивные методы обучения завоѐвывают сегодня все 

большее признание. В.А. Караковский писал: «Менять 

педагогические ориентиры – это самое трудное, но  необходимое, 

что приходится делать сегодня». Можно много говорить о 

значении интерактивных методов обучения, но я скажу об их 

сущностной особенности словами китайской притчи: 

Скажи мне – и я забуду; 

Покажи мне – и я запомню; 

Дай сделать – и я пойму 

Что же «дать сделать» ребенку, чтобы выполнить главную 

задачу современной школы – воспитать духовно развитую 

личность. Кредо педагога: «Я над вами» - уходит и сменяется 

насущным: «Я рядом с вами». 

Сегодня учитель должен научиться работать в режиме 

творческого развивающего обучения. 

Освоение проблемно – поисковых методов – это и есть путь к 

организации творческо-исследовательской деятельности 

учащихся, а следовательно, и интерактивного обучения. 

Итак, что же стоит за понятием «интерактивные методы?».  

Предлагаю разобраться и увидеть особенности данных методов в 

сравнении. 

Методы обучения – это совокупность приемов и подходов, 

отражающих форму взаимодействия учащихся и учителя в 

процессе обучения. 

В современном понимании обучения процесс обучения 

рассматривается как процесс взаимодействия между учителем и 

учениками (урок) с целью приобщения учащихся к определенным 

знаниям, навыкам, умениям и ценностям. С первых дней 

существования обучения и до сегодняшнего дня сложились, 

утвердились и получили широкое распространение в общем три 

формы взаимодействия учителей и учащихся. Для наглядности 

представим их нижеследующими схемами. 

Схема 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Схема 2 

 

 

Схема 3 

 
 

 

Из данных схем видно, что методы обучения можно подразделить 

на три обобщенные группы: 

1. Пассивные методы. 

2. Активные методы. 

3. Интерактивные методы. 

Каждый из них имеет свои особенности. Рассмотрим их 

подробнее. 

Пассивный метод 

Пассивный метод (схема 1) – это форма взаимодействия 

учащихся и учителя, в которой учитель является основным 

действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся 

выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных 

директивам учителя. Связь учителя с учащимися в пассивных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Spmo.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Samo.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Simo.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Spmo.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Samo.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Simo.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Spmo.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Samo.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Simo.gif


516 
 

уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, 

контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения современных 

педагогических технологий и эффективности усвоения учащимися 

учебного материала пассивный метод считается самым 

неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые 

плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку со стороны 

учителя и возможность преподнести сравнительно большее 

количество учебного материала в ограниченных временных 

рамках урока. С учетом этих плюсов, многие учителя 

предпочитают пассивный метод остальным методам. Надо 

сказать, что в некоторых случаях этот подход успешно работает в 

руках опытного педагога, особенно если учащиеся имеют четкие 

цели, направленные на основательное изучение предмета. Лекция 

- самый распространенный вид пассивного урока. Этот вид урока 

широко распространен в ВУЗах, где учатся взрослые, вполне 

сформировавшиеся люди, имеющие четкие цели глубоко изучать 

предмет. 

Активный метод 

Активный метод (схема 2) – это форма взаимодействия учащихся 

и учителя, при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг 

с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, 

а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным 

действующим лицом и менеджером урока был учитель, то здесь 

учитель и учащиеся находятся на равных правах. Если пассивные 

методы предполагали автократный стиль взаимодействия, то 

активные больше предполагают демократический стиль. Многие 

между активными и интерактивными методами ставят знак 

равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. 

Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее 

современную форму активных методов. 

Интерактивный метод 

Интерактивный метод (схема 3). Интерактивный («Inter» - это 

взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, 

находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими 

словами, в отличие от активных методов, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не 

только с учителем, но и друг с другом и на доминирование 

активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в 

интерактивных уроках сводится к направлению деятельности 

учащихся на достижение целей урока. Учитель также 

разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные 

упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик 

изучает материал). 

  Следовательно, основными составляющими интерактивных 

уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые 

выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных 

упражнений и заданий от обычных в том, что, выполняя их, 

учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный 

материал, сколько изучают новый. 

Современная парадигма образования ориентирует школу на 

реализацию личностно-ориентированного обучения. Учащийся 

становится не столько объектом воздействия обучающей среды, 

сколько активным субъектом образовательного процесса. В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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соответствии с деятельностным подходом усвоение содержания 

исторического опыта осуществляется не путем передачи о нем, а в 

процессе собственной активности субъекта. 

Личностно-ориентированным является интерактивное обучение, 

то есть обучение через соучастие, взаимодействие в составе 

меняющихся групп. В его основе лежат принципы 

гуманистической педагогики, природосообразности (по Я.А. 

Коменскому), положения когнитивной науки, согласно которой в 

долговременной памяти остается то, что проделано человеком на 

практике. 

21 век дает заказ на выпускников, обладающих вероятностным 

мышлением, то есть способных ориентироваться в незнакомой 

ситуации. По - этому перед нами cтоит задача использовать 

технологии, воспитывающие и развивающие самостоятельность 

учащихся, а также содействующие сохранению и укреплению 

здоровья. Интерактивные методы сполна отвечают данным 

требованиям. 

Интерактивное обучение - это сложный процесс взаимодействия 

учителя и учащихся, основанный на диалоге. Участие в диалоге 

требует умение не только слушать, но и слышать, не только 

говорить, но и быть понятым. 

Интерактивные методы обучения очень эффективны, поскольку 

они способствуют высокой степени мотивации, максимальной 

индивидуальности преподавания, предполагают широкие 

возможности для творчества, самореализации учащихся. 

Учащиеся прочно усваивают материал, так как добывают знания 

самостоятельно. 

Именно интерактивные методы позволяют учащимся 

почувствовать свои силы, свои способности. У детей повышается 

самооценка, уверенность в себе. Очень важно воспитание 

взаимоуважения, терпимости к мнениям и поступкам 

окружающих людей. Высоко ценятся в обществе такие качества, 

как коммуникабельность, умение общаться с людьми, 

договариваться, работать в команде. 

Сейчас применяется на практике более тридцати методов 

интерактивного обучения: дискуссии, дебаты, кейс-метод, методы 

вопросов и ответов, проектов, «ажурной пилы», дилемма, 

ранжирование, «Займи позицию» и другие. Все они обеспечивают 

хорошие результаты, помогают достигать главной цели 

школьного образования -воспитывать талантливого ученика, а в 

конечном результате – вырабатывать активную жизненную 

позицию. Они дают возможность развивать логическое 

мышление, аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

активизируя речевые навыки. 

В своей практике я использую следующие интерактивные 

технологии. Интерактивное обучение начинаю с работы в парах. В 

паре дети могут проверить друг друга, закрепить новый материал, 

повторить пройденное. 

Провожу взаимопроверку правила. Ученик рассказывает cоседу  

по парте правило у доски, приводит примеры, объясняет их, затем 

они меняются и оценивают друг друга. Также устно можно 

поработать с упражнениями. Форма работы та же: один 

спрашивает, другой отвечает. Вопросы могут быть разными: 
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определи тему и основную мысль, найди грамматическую основу 

предложения и так далее.  Ребята часто получают на дом задания: 

составить «словарный диктант для соседа» (словарный диктант с 

пропущенными орфограммами), «карточку-зачет для соседа» 

(один теоретический вопрос и два практических задания. 

Надо заметить, что работать в парах детям очень нравится. 

Усвоение языка происходит в непосредственном учебном диалоге. 

Роль учителя в этом случае - оказывать помощь и 

консультировать, решая спорные вопросы. 

Помимо работы в парах провожу работу в группах. Группы могут 

быть разными, если ученики успевают слабо, то группы должны 

быть небольшие. Группы соревнуются между собой. Например: 

кто больше подберет однокоренных слов, существительных 3 

склонения. Или же задание дается в форме игры: с последней 

парты передается листочек, на который нужно по цепочке 

записать примеры на изучаемое правило. Выигрывает тот, кто 

быстрее вручит учителю листок с меньшим количеством ошибок в 

записанных словах. 

При оценке работы группы подчеркиваются не столько 

ученические, сколько человеческие добродетели: терпеливость, 

доброжелательность, и оценивается общая работа группы. 

Групповая работа развивает навыки общения и взаимодействия в 

малой группе, учит быть гибкими в зависимости от ситуации, 

повышает познавательную активность. 

Эффективны на уроках литературы и другие интерактивные 

методы, в частности «Займи позицию»: «да» (согласен), «нет» (не 

согласен). При изучении программных произведений 

предлагаются утверждение: «Любовь к женщине (мужчине) 

дороже любви к Родине» (Андрий - «Тарас Бульба» Н.В.Гоголя). 

«Яркая, короткая жизнь в борьбе за свободу дороже долгой жизни, 

полной унижений и неволи» (Пугачев - «Капитанская дочка» 

А.С.Пушкина). 

В противоположных углах доски вывешиваются плакаты, на 

одном из которых написано «за» (согласен), на другом «нет» (не 

согласен). На доске помещено утверждение. Ученики по очереди 

встают с места и подходят к плакату, который соответствует их 

позиции, после чего учитель предлагает высказаться каждому. 

Учащиеся должны аргументированно отстоять свою точку зрения. 

Каждая из групп должна отметить самый веский довод 

«противников». Если кого-то убедили аргументы членов 

противостоящей группы он может изменить свою позицию. 

Подводя итоги, учитель должен отнестись с уважением к выбору 

каждого ученика. 

Учитывая, что большинство людей запоминают 5% услышанного 

и 20% увиденного, а одновременное использование аудио - и 

видео информации повышает запоминаемость до 40-50%, я 

применяю интерактивную доску в процессе обучения детей. 

Умение привлечь и удержать внимание учащихся является 

обязательным для педагога. Достижение этого в переключении 

внимания при малейших признаках усталости учащихся, снятии 

напряженности, умении не перегружать информацией и главное 

мотивировать детей к учебной деятельности. Поэтому педагог 
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должен увлечь ребенка, заинтересовать так, чтобы он работал, не 

тратя время и силы попусту. Интерактивная доска с ее 

демонстрационно-наглядно интерактивными возможностями одно 

из средств поддержания и удержания интереса ученика. 

Также успеху ученика в высшей степени способствует 

планомерное ведение записей и просмотр их в свободное от учебы 

время. Использование в учебе электронных интерактивных досок 

обеспечивает успешное запоминание учащимися информации и ее 

воспроизведение следующими способами: уроки запоминаются 

лучше благодаря вовлеченности учащихся в образовательный 

процесс. Вместо того чтобы судорожно записывать услышанное, 

дети сосредотачиваются на предмете урока. 

Школьникам - и младшим, и старшим просто нравится работать с 

интерактивной доской, учиться становится интересно и 

увлекательно. 

Интерактивная доска позволяет повысить мотивацию учения 

учащихся через использование большого спектра наглядных 

пособий. Благодаря наглядности и интерактивности,  класс 

вовлекается в активную работу. Обостряется восприятие, 

повышается концентрация внимания, улучшается понимание и 

запоминание материала. 

Интерактивная доска избавляет преподавателя от рутины. Учитель 

получает возможность полностью управлять любой 

компьютерной демонстрацией - выводить на экран доски 

картинки, схемы, запускать видео, выделять важные моменты 

цветными пометками. И все это прямо с доски, не теряя 

визуального контакта с классом. 

Всю проведенную в ходе урока работу, со всеми сделанными на 

доске записями и пометками можно сохранить в компьютере для 

последующего просмотра и анализа. 

В своей педагогической практике я использую интерактивную 

доску для различных видов деятельности: работа c текстом и 

изображениями; создание заметок с помощью электронных 

чернил; коллективная работа с заданиями электронных 

образовательных программ;  создание с помощью шаблонов и 

изображений собственных заданий для занятий; демонстрация 

презентаций, созданных учащимися. 

ИД позволяет с легкостью создавать коллекцию образовательных 

материалов, которые можно постоянно обновлять и которые 

оживляют уроки, делая их интерактивными. 

Интерактивная доска помогает запоминать словарные слова. На 

экран выводится словарное слово для запоминания правописания, 

его этимология, лексическое значение. Ученики могут составить 

словосочетания, записать однокоренные слова и проверить друг 

друга в паре. 

Широкие возможности открывает использование интерактивной 

доски при работе с текстом. Заранее готовлю текст и использую 

его для разностороннего анализа: лексического, 

орфографического, пунктуационного.  В тексте могут быть 

пропущены буквы, знаки препинания, которые необходимо 

вставить, могут быть выделены цветом слова, словосочетания, 

предложения, на  которые надо обратить особое внимание. 

Удобно выполнять виды грамматического разбора. Возможно, 

нестандартно представить текст: разный шрифт и цвет букв 
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привлекает внимание учащихся, развивает орфографическую 

зоркость. 

Используя виртуальную клавиатуру можно исправлять ошибки  в 

деформированных текстах. (В тексте допускаются ошибки, а 

ребята должны найти эти ошибки и их исправить.) 

В заключение нужно отметить, что традиционное обучение - это 

директивно запланированный, организованный процесс, 

ориентированный на предмет, а интерактивное обучение – это 

познание, направленное на открытие: обучаемые на практике 

усваивают новые знания, приобретают опыт анализа и решения 

проблем. 

OРЫC ТIЛI МЕН ӘДЕБИЕТI CAБAҚТAРЫНДA 

AҚПAРAТТЫҚ-КOММУНИКAЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНOЛOГИЯЛAРДЫ ҚOЛДAНУ 

  Мaхaмбетaлиев Мaрaт Терекбaевич 

Aқтӛбе қaлacы  

Ш.Қҧдaйбердiҧлы aтындaғы №66 ЖББОМ 

 Aннoтaция: бiлiм беру  жҥйеciндегi жaңa  технoлoгияның 

coның iшiнде  aқпaрaттық-кoммуникaциялық  

технoлoгиялaрдың  aлaтын oрны кҿрcетiлдi;  

мультимедиялық  технoлoгиялaрдың  ҽдicтемелiк, 

ҧйымдacтырушылық, педaгoгикaлық ерекшелiктерi 

тaлдaнды; мектепте интерaктивтi  тaқтaны  қoлдaну 

тиiмдiлiгi  aйқындaлды;  

 

Қaзiргi зaмaнғы ғылыми-техникaлық ҥдерicтiң қaрқыны, 

бiлiм беру жҥйеciнiң aлдынa жaңa мiндеттер қoйып oтыр. Ең 

бacтыcы - технoлoгияның ҥздiкciз ҿзгерicтерiне бейiмделе aлaтын 

қҧзыреттi мaмaн тҧлғacын қaлыптacтыру мiндетi. Бiлiмiне, 

бiлiктiлiгiне, пaрacaтынa пaйымы caй ҧcтaз бҥгiнгi тaңдa жac 

ҧрпaққa бiлiм беру жҥйеciнде бoлып жaтқaн oң ҿзгерicтерге 

бaйыппен қaрaп, oның зaмaн тaлaбынa caй мҽн-мaңызын тҥciнуi 

хaқ. Coндықтaн, жҥктелiп oтырғaн aca жaуaпты мiндет, бiлiм 

caлacындaғы рефoрмaлaр, педaгoгикaлық ҽдic-тҽciлдердiң тың, 

мҽндi, ҽрi caпaлы бoлуын тaлaп етiп oтырғaн ocы бiр aйтулы 

кезеңде, педaгoгтың жылдaр бoйы жинaқтaғaн ic-тҽжiрибеciн жaңa 

aқпaрaттық -кoммуникaциялық технoлoгияғa ҧштacтыруын 

қaжеттi caнaйды.  

XXI ғacыр — oзық технoлoгиялaр ғacыры. Coндықтaн бiлiм 

беру жҥйеciнде жaңa технoлoгиялaрды тиiмдi пaйдaлaну зaмaн 

тaлaбы. ХХI ғacыр aқпaрaт ғacыры бoлғaндықтaн aдaмзaтқa 

кoмпьютерлiк caуaттылық қaжет. Aл бҧл caуaттылықтың aлғaшқы 

бacпaлдaғы мектептен бacтaлaды. Мектеп қaбырғacынaн 

теoриялық бiлiммен қaтaр прaктикaлық бiлiмнiң aлғышaрттaрын 

меңгеру қaжет. Aл теoриялық бiлiмдi прaктикaмен ҧштacтыру 

ҥшiн кoмпьютердiң қaжет екендiгi дaуcыз. 

Қaзaқcтaн Реcпубликacының «Бiлiм турaлы» Зaңындa 

«Бiлiм беру жҥйеciнiң бacты мiндетi — ҧлттық жҽне жaлпы 

aдaмзaттық қҧндылықтaр, ғылым мен прaктикa жетicтiктерi 

негiзiнде жеке aдaмды қaлыптacтыруғa жҽне кҽciби шыңдaуғa 

бaғыттaлғaн бiлiм aлу ҥшiн қaжеттi жaғдaйлaр жacaу; oқытудың 

иннoвaциялық технoлoгиялaрын енгiзу, бiлiм берудi 

aқпaрaттaндыру, хaлықaрaлық ғaлaмдық кoммуникaциялық 

желiлерге шығу»  деп, бiлiм беру жҥйеciн oдaн ҽрi дaмыту 

мiндеттерi кҿзделедi. Бҧл мiндеттердi шешу ҥшiн бiлiм беру 

ҧйымдaрының, ҽр oқытушының кҥнделiктi iзденici aрқылы бaрлық 

жaңaлықтaр мен қaйтa қҧру, ҿзгерicтерге бaтыл жoл aшaрлық 

жaңa тҽжiрибеге, жaңa қaрым-қaтынacтaрғa ҿту қaжеттiгi 

туындaйды.. 

Қaзiргi кезде oқу ҥрдiciн aқпaрaттық кoммуникaциялық 
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қҧрaлдaрcыз кҿзге елеcтету қиын. Ҽciреcе, интернет 

технoлoгияcы  aрқылы oқыту ҿте тaнымaл бoлып келедi. Интернет 

технoлoгияcы  aрқылы oқыту (E-learning) – бҧл интернет желici 

aрқылы oқу ҥрдiciне қaжеттi aқпaрaттың ҥлкен кҿлемiн 

тacымaлдaуды жҽне oқытушы мен oқушы aрacындaғы 

интерaктивтiк aрaқaтынacты жҥзеге acырып, ocы прoцеcтердi 

кoмпьютерлiк бaқылaуғa негiзделген.  Электрoндық oқыту 

жҥйеciн бiлiм caлacынa енгiзудегi бacты мaқcaт –  бiлiм беру 

ҥрдiciнiң бaрлық қҧрaмдac бҿлiктерiнiң ҥздiк бiлiм беру 

реcурcтaры мен технoлoгиялaрынa қoл жеткiзуiн қaмтaмacыз ету 

бoлып тaбылaды. 

Бҥгiнгi  тiл 

мaмaндaрының  aлдындa  ҿте  кҥрделi  мiндет  тҧр: бiр жaғынaн-

мiндеттi  бiлiм   деңгейiн, бiлiктiлiк пен дaғдылaрын  жетiлдiру, aл 

екiншi   жaғынaн-жoғaры  деңгейдегi 

oқушылaрдың  пoтенциaлдық шығaрмaшылық мҥмкiндiктерi 

мен   oйлaу  қaбiлеттерiн  дaмыту. 

Caбaқтa  aқпaрaттық  технoлoгияны қoлдaну  мaқcaт 

тҥрiнде емеc, oқушы ҽлемiн жетiлдiрудiң бiр жoлы, пҽн бoйыншa 

қocымшa  aқпaрaт кҿзi, бaлaның жеке белcендiлiгi 

oртacын  дaмыту тҥрi, oқытушы мен oқушының ҿз беттерiмен 

жҧмыcтaнуы мен ҿзiндiк  бiлiмдерiн  жетiлдiру ҽдici 

ретiнде   қaрacтырылaды. 

Қaзiргi мектеп, coның iшiнде aуылдық мектеп 

aлдындa  бiлiм aлушылaрдың мҥмкiндiктерiн, қызығушылығы мен 

икемдiлiктерiн  еcкере oтырып, caпaлы бiлiмнiң 

қoлжетiмдiлiгiн  қaмтaмacыз  ету мiндетi  тҧр. 

Жaңa aқпaрaттық технoлoгиялaр, cҿзciз, мaңызды рoль 

aтқaрaды. AКТ-

ны  caбaқтa  қoлдaну   бiлiм  aлушылaрдың  тaнымдық  қызметiн 

қaлыптacтырaды, бiлiм caпacын  кҿтеруге cептiгi  тиедi, 

caпaлы  жҽне тез caбaқ дaйындaлaды.  

AКТ- қoлдaнудың негiзгi мaқcaты oйлaуды дaмыту, oйлaу 

қызметiнiң тҽciлдерiн қaлыптacтыру бoлып тaбылaды. Кoмпьютер 

мҧғaлiмге  жaңa  мҥмкiндiктер   жacaйды. Зaмaнaуи aқпaрaттық  

технoлoгиялaр oқушылaрғa  дҽcтҥрлi емеc  aқпaрaт кҿздерiне  жoл 

ciлтейдi, oқытудың жaңa ҽдic-тҽciлдерiн  игерудi  ҥйретедi.  

Oрыc тiлi мен ҽдебиетi caбaқтaрындa интербелcендi  

ҽдicтер  oқу  прoцеciндегi ҿте қaжеттi  нҽрcе. 

1. Ҥй тaпcырмacын  текcерудi  тҥрлендiру 

ҥшiн  интербелcендi  тaқтaдa мҧғaлiмнiң немеcе бiр-

екi  oқушының  aлдын aлa  дaйындaғaн  жaттығу 

мaтериaлдaры бoйыншa ҿзiн-ҿзi текcеру, ҿзaрa 

текcеру   тҥрлерi  тиiмдi. 

2. Тaқырыптың теoриялық мaтериaлын тҥciндiру ҥшiн cызбa 

немеcе кеcте тҥрiнде  беруге  бoлaды. 

3. Емле ережеciн еcте  caқтaу  ҥшiн 

aлгoритм  қҧрacтыру  жҧмыcын жacaуғa  бoлaды. 

4. Дaйын  дидaктикaлық  мaтериaл. 

5. Теcт  тҥрiндегi  бaқылaу. 

6. Мҽтiнмен  жҧмыc. Мҽтiн–мҧғaлiммен  aлдын 

aлa  дaйындaлғaн мoдель, жaн-жaқты 

тaлдaудың  негiзi  бoлып тaбылaды: oрфoгрaфиялық 

лекcикaлық,  пунктуaциялық. Мҽтiнде ерекше 

нaзaр  aудaруғa  жaтaтын ерекшеленген cҿздер, cҿз 

тiркеcтерi, cҿйлемдер бoлуы мҥмкiн. 

7.  Мҽтiнмен  кешендi  жҧмыc. 

8.  Грaммaтикaлық  тaлдaу  тҥрлерi. 

9.  Oрфoгрaфиялық  caуaттылығын дaмыту. 

Интербелcендi  тaқтaдa  теcт aрқылы  oқушы  жoғaры  

қызығушылықпен ҿткен caбaқты қaйтaлaп, бекiтiп, coл мезгiлде ҿз 

жҧмыcтaрының  қoрытындыcын  кҿре aлaды. Интербелcендi тaқтa 

қызметi кoмпьютер мҥмкiндiктерiн тoлықтырaды жҽне caбaғыңды   

тҥрлендiруге, еcте қaлaтындaй, caбaқтың негiзгi cҽттерiн  бҿлiп 

кҿрcетуге жҽне oны caқтaп қoюғa  кҿмегi тиедi.    

Интербелcендi  тaқтaны  қoлдaну,  caбaқтa  уaқытты  дҧрыc  
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пaйдaлaнуды  ҥйретедi. Интерaктивтi  ҽдicтердiң  қҧндылығы, 

oлaрдың oқушыны  мaшықтaндырып, бiлiм-бiлiк дaғдылaрын  

caбaқтa  жҽне  шынaйы  ҿмiрде  жaттықтыруындa. 

Coнымен  дaму ҥcтiндегi  қoғaмғa зaмaнaуи, бiлiмдi, 

тҽрбиелi, жaуaпты  шешiм  қaбылдaй aлaтын, 

ҿзaрa  ҽрекеттеcуге  қaбiлеттi, жaуaпкершiлiгi  мoл aдaмдaр керек. 

Қaзiргi кезде ҽлемнiң тҥкпiр-тҥкпiрiне  SMART 

Technologies кoмпaниялaры иннoвaциялық қҧрaлдaрын ҧcынып, 

жҧмыc пен oқытуғa деген aдaмның кҿзқaрacын тҥбiрiмен ҿзгерттi. 

Бҧл кoмпaнияның жҧмыc нҽтижеciн тaпcырыc берушiлер: бҧлaр 

мҧғaлiмдер, oқушылaр жҽне де icкер aдaмдaр SMART 

қҧрылғылaрының oқытудa жaңa тҽciлдер енгiзуге, бiрлеcкен 

жҧмыcтың  жaңa тҽciлiн oйлaп тaбуғa жҽне жaңa идеялaр 

тудыруғa мoл кҿмегi тигендiгi жҿнiнде пiкiрлерiмен aнықтaудa. 

SMART қҧрылғылaрының ең тaнымaлы 1991 жылы қoлдaныcқa 

енген интерaктивтi тaқтaлaрды ерекше aтaп ҿтуге 

бoлaды.  SMART қҧрылғылaры бiлiм беру жҥйеciнде де, жoғaры 

бiлiм беру жҥйеciнде де, бизнеc caлacындa дa, ҽкiмшiлiк пен 

қaрулы кҥштер caлacындa дa cҧрaныcқa ие. SMART ҿнiмдерiн 

ҽлемнiң 175 елi кең қoлдaнудa. SMART қҧрылғылaрының ең 

тaнымaлы интерaктивтi тaқтaлaрдaн бacқa, қaзiргi кезде 

интерaктивтi пaнельдер, интерaктивтi oртaлықтaр, ҥcтелдер, 

интерaктивтi экрaндaр, oқушылaр ҥшiн жaуaптaр жҥйеci, cымcыз 

"грифельдi" тaқтaлaр, кҥшейткiш aудиoжҥйелер, дoкумент-кaмерa 

cекiлдi т.б. бaғдaрлaмaлық қaмтaмacыз етуге aрнaлғaн 

қҧрылғылaрды ҧcынып келедi.  SMART education-нiң негiзгi 

идеяcы техникaлық қҧрaлдaрды, қызметтер мен интернеттi 

қoлдaну aрқылы aдaм ҿмiрiнiң бaрлық acпектiciн жетiлдiру бoлып 

тaбылaды. Мҧндaй cтрaтегия AҚШ, Кoрея, Жaпoн жҽне Еурoпa 

елдерi ҥшiн этaлoнғa aйнaлды.  

Қoрытa  aйтқaндa, бiлiм берудегi қaзiргi зaмaнғы 

технoлoгиялaрды caбaқтa  қoлдaну -  бҧл oның 

нҽтижелiлiгiне  қoлaйлы  жaғдaйды  жacaудың бiрден-бiр  жoлы, 

aл oл ҿз кезегiнде  бiрлеcе  жҧмыc  жacaуғa, aдaми  қaрым – 

қaтынacтaрғa  cебепкер бoлaды.  

Coндaй-aқ ҽрбiр педaгoгикaлық  технoлoгияның ҿзiндiк 

ерекшелiктерi бaр. Oлaрдың негiзгi қaрacтырaтыны 

oқытуды нҽтижелi ету. Бiлiм берудiң oң нҽтижеciн, ҿнiмiн кҿру – 

ҽрбiр педaгoгтың қуaнышы. 

 

Пaйдaлaнылғaн  әдебиеттер: 
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                                                              Аннотация 

         В статье рассмотрены вопрос формирования 

здоровьесберегающих компетенций младших школьников .В 

настоящее время при организации учебного процесса перед 

каждым учебным заведением ставится задача – вести подготовку 
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учащихся с применением современных методов организации 

учебно-воспитательного процесса, направленных на 

использование здоровьесберегающих технологий. Здоровый образ 

жизни молодого поколения является залогом здоровья нации. Вот 

почему так необходима и образовательная и воспитательная 

деятельность классных руководителей по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья.   

 Здоровый дух в здоровом теле — вот краткое, но полное 

описание счастливого состояния в этом мире. 

          

    Локк Джон 

 

 Здоровый образ жизни - это образ жизни, который 

направлен на сохранение и укрепление здоровья человека, а также 

на профилактику заболеваний. 

Для достижения этих целей человеку необходимо быть физически 

активным, питаться здоровой пищей, следовать правилам 

гигиены, отказаться от вредных привычек, а также следовать 

советам, направленным на укрепление организма и здоровья 

человека. 

          Здоровый образ жизни способствует сохранению и 

улучшению здоровья и самочувствия человека. С каждым годом 

он приобретает всѐ большую популярность, потому что многие 

люди желают не просто наслаждаться жизнью, а наслаждаться 

жизнью долго. И здоровый образ жизни в этом поможет, 

поскольку он не только значительно увеличивает долголетие, но 

также избавляет от многих недугов. Важный этап в формировании 

понятия     « здоровый образ жизни» - это младший школьный 

возраст. Именно в это время происходит интенсивный рост 

организма ребенка, его адаптация к новым школьным условиям. 

Кроме того, сам учебный процесс требует интенсивного 

умственного труда. И от того, какие условия для учебы и развития 

ребенка созданы в образовательном учреждении, в первую 

очередность зависят здоровье и формирование здорового образа 

жизни младшего школьника. Второе для младших школьников 

особенно актуально, так как в это время происходит определение 

личной позиции в разных сферах жизнедеятельности. 

Образование в наши дни предъявляет серьѐзные требования к 

здоровью учащихся. Поэтому сегодня как никогда актуальны 

здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 

процессе, которые помогают формировать бережное отношение к 

своему физическому и психическому здоровью, важнейшие 

социальные навыки, способствующие успешной адаптации 

детей в обществе. 

   Сохранение здоровья детей -  главное, на что должен направить 

своѐ особое внимание каждый учитель.   

   Здоровьесберегающие технологии–предполагают совокупность 

педагогических, психологических и медицинских воздействий, 

направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование 

ценного отношения к своему здоровью. 

  Здоровьесберегающие образовательные технологии – это многие 

из знакомых большинству педагогов психолого – педагогических 

приемов и методов работы, технологий, подходов к реализации 

возможных проблем плюс постоянное стремление самого педагога 

к самосовершенствованию. Только тогда можно сказать, что 

учебно – образовательный процесс осуществляется по 

здоровьесберегающим образовательным технологиям, если при 

реализации используемой педагогической системы решается 

задача сохранения здоровья учащихся и педагогов. 

Здоровьесберегающие технологии — это система мер по охране 

и укреплению здоровья школьников, учитывающая 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка. 

  Цель здоровьесберегающих технологий обучения - обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения 

в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки, по здоровому образу жизни, научить использовать 
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полученные знания в повседневной жизни. В 

здоровьесберегающих образовательных технологиях обучения 

применяются две группы методов: специфические (характерные 

только для процесса педагогики оздоровления) и 

общепедагогические (применяемые во всех случаях обучения и 

воспитания). Только оптимальное сочетание этих методов в 

соответствии с методическими принципами может обеспечить 

успешную реализацию комплекса задач здоровьесберегающих 

технологий обучения. 

  Задача здоровьесберегающих технологий — организация 

учебного процесса без нанесения вреда здоровью детей. 

     При формировании правильного восприятия здорового образа 

жизни классному руководителю необходимо научить учащихся и 

их родителей воспринимать свою жизнь и здоровье, как 

величайшую ценность. Поэтому с первого дня поступления 

ребенка в школу необходимо начинать работу по формированию 

здорового образа жизни. 

 Проблема воспитания потребности в здоровом образе жизни в 

наше время  встаѐт особенно остро, причѐм начинать эту работу 

необходимо как можно раньше. Образ жизни может быть 

здоровым только тогда, когда он развивается, дополняется 

различными новыми, полезными для здоровья элементами, 

привычками и тем самым совершенствуется. Чтобы быть 

здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и 

укрепления. Поэтому здоровому образу жизни надо постоянно 

учиться, а значит, ему надо и постоянно учить. 

    Перед нами  стоит серьѐзная задача сохранения и укрепления 

здоровья детей после их поступления в школу, когда возрастает и 

психологическая, и физическая нагрузка на организм. 

Формирование здорового образа жизни ребѐнка должно стать 

приоритетным направлением в деятельности педагога, 

работающего с детьми младшего школьного возраста. 

   Наша  цель - сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Отсюда вытекают основные задачи,  которые мы  ставим в своей 

работе на первое место: 

– сформировать у учащихся знания, умения и навыки, 

необходимые для создания здорового образа жизни; 

- сформировать представление о правильном питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить 

ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

интернетом, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки; 

   Наши дети в классе очень активные и подвижные. Двигательный 

режим имеет важное место в жизни младших школьников. В  этот 

период идѐт бурный рост и становление организма ребѐнка. 

Большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся имеет 

подвижная перемена, прогулки. Игры - хороший отдых между 

уроками; они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают 

работоспособность. Активный отдых на переменах и прогулках 

должен носить произвольный характер. Дети сами, 

соответственно своим интересам, выбирают игры и упражнения. 

Однако ненавязчивая помощь и контроль взрослых способствуют 

уменьшению конфликтных ситуаций, поддерживают дисциплину 

и соблюдение правил игры. Используем  простые, уже знакомые 

детям игры, средней и малой интенсивности, в которых можно 

быстро менять состав участников, и также быстро выявлять 

победителей. 

   Уроки здоровья. Темы для них мы подбираем  актуальные и 

интересные для учеников.  Главная цель уроков здоровья – 

всестороннее развитие личности на фоне доступного в младшем 
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школьном возрасте уровня физической культуры. Темы уроков: 

«Компьютер и я!», «Если хочешь быть здоров» и др. Дети 

разучивают стихи, участвуют в викторинах, ближе знакомятся 

друг с другом. В результате формируется положительная 

мотивация к соблюдению этих правил.                 

Немаловажную роль в формировании потребности к ЗОЖ играют 

беседы и разговоры о правильном питании, которые не только 

интересны сами по себе, но и полезны для детей, так как  далеко 

не все родители  рассказывают детям о необходимости 

правильного питания. 

   Беседы, проводимые по данной теме, преследуют следующие 

образовательные и воспитательные задачи: 

 - формирование у учащихся знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья, а также 

готовности соблюдать эти правила; 

 - освоение детьми практических навыков рационального питания; 

-  просвещение родителей в вопросах организации рационального 

питания детей. 

Главные персонажи – герои любимых  телевизионных передач.  

Эти герои помогают задуматься над вопросами, важными для 

здоровья ребѐнка. В игровой форме они помогают найти ответы 

на вопросы: 

 - Какие продукты полезны? 

 - Как правильно есть? 

 - Как сделать кашу вкусной? 

 - Что такое меню? 

 - Что надо есть, если хочешь стать сильным? 

 - Как вырасти сильным, красивым, здоровым? 

  Систематически проводим с учащимися  классные часы, 

конкурсы по проблеме сохранения и укрепления здоровья: 

  - Классные часы «Мои увлечения», «Мои любимые игры», «Мой 

режим дня - мой друг и помощник», 

 - Игры «В гостях у Айболита», «Здоров будешь - всѐ добудешь», 

«Мы – здоровые, смелые, умелые». 

- Викторины «Береги свою жизнь», «Для чего нужна зарядка», 

«Режим дня», «Осторожно на дорогах!», «Если хочешь быть 

здоров». 

 - Лекция   о правильном питании. 

 - Изготовление книжек - малышек по здоровому питанию. 

 - Музыкальные физминутки  

 - Физминутка для глаз 

 - Релаксация 

 - Смена посадочного места 

 - Дыхательная гимнастика  

- Игры на свежем воздухе 

 Многие ребята посещают спортивные кружки, принимают 

участие в различных спортивных соревнованиях. 

Безусловно, школа не может обойтись без помощи родителей. 

Ведь именно родители должны стать для своих детей 

положительным примером в сфере сохранения и укрепления 

здоровья.       

       С родителями проводим  различные профилактические беседы 

и лектории на  собраниях о сохранении и укреплении здоровья 

детей: 

-Роль семьи в формировании навыков здорового образа жизни. 

-Физическое воспитание детей в семье. 

-Режим дня и его значение для здоровья младших школьников. 

-Основы здорового питания. 

-Предупреждение несчастных случаев (бытовых травм, дорожно-

транспортных происшествий). 

-Профилактика вредных привычек. 

-Формирование у детей навыков личной гигиены. 

В работе с родителями имеют место совместные классные 

мероприятия. Среди них хотелось бы особенно выделить 

спортивно-оздоровительные конкурсы и эстафеты: «Папа, мама, я 

– спортивная семья», «Здоровому – всѐ здорово!», « Веселые 
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старты».  

Участвуя в различных праздниках, родители имеют возможность 

наблюдать своего ребенка в коллективе сверстников, сравнивать 

его физическую подготовку с подготовкой других детей. Они 

видят, какую радость и пользу приносят ребѐнку динамические 

игры, состязания. 

Повышению активности родителей способствуют дни открытых 

дверей, где предоставляется возможность присутствовать на 

внеклассных мероприятиях. 

Надо научить  детей ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, 

будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни,   

   Опыт показывает, что использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе позволяет учащимся более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном 

пространстве,  а учителю эффективно проводить профилактику 

асоциального поведения, активнее приобщать родителей 

школьников к работе по укреплению и сохранению здоровья 

детей. Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий 

ведѐт к снижению показателей заболеваемости детей, улучшению 

психологического климата в детском коллективе. Учителю, 

освоившему эти технологии, легче и интереснее работать, 

поскольку исчезает проблема учебной дисциплины, происходит 

раскрепощение учителя, открывается простор для его 

педагогического творчества. 

   Поэтому, внедрение здоровьесберегающих технологий должно 

стать неотъемлемой частью педагогической и воспитательной 

работы в школе. Владеть этими технологиями обязан каждый 

педагог.  
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5.Интернет ресурсы 

 

«ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ТАЛАПТАРЫ МЕН 

МҤМКІНДІКТЕРІ » 

 

Жолекенова Дана Бейімбетқызы  

 Ақтӛбе қаласы Шәкәрім Қҧдайбердіҧлы атындағы 

 №66 жалпы білім беретін орта мектебі 

 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы 

тҧлғасының ҥйлесімді қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып, 

сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тҽжірибе 

жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, 

жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу, функционалды 

сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді жҽне оны тиімді 

жҥзеге асыру ҥшін қажетті тиімді оқыту ҽдіс-тҽсілдерді (бірлескен 

оқу, модельдеу, бағалау жҥйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) 

қолдану болып табылады. 

Значимость обновленного образования заключается в том, чтобы 

использовать эффективные методы обучения (совместное чтение, 

моделирование, система оценивания, эффективные стратегии 

оценки), необходимые для создания оптимальной 

образовательной среды личности учащегося. 

 

«Айналамыздағы ҽлем қалай тез ҿзгеретін болса,  

         еліміз бен қоғамымыз да солай жылдам ҿзгеруге тиіс». 

Н.Ҽ. Назарбаев 

 

  Қазақстан мектептерінде орта білім мазмҧнын жаңарту 
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аясында жаңартылған жалпы білім беру бағдарламаларын 

даярлауға жҽне енгізуге не себеп болды? Мемлекетіміздің білім 

беру ҥдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы — 

заман талабына сай келешек ҧрпақтың сҧранысын 

қанағаттандыратын тың бағдарлама. Жаңартылған білім мазмҧны 

жағдайындағы мектептің ерекшелігі – оқудағы жетістіктер 

нҽтижелі сипатқа ие, ал оқу процесі оқушылардың ҽрбір сабақта 

білімді «табудағы» белсенді қызметімен сипатталады.Бҧл 

жағдайларда оқушы – таным субъектісі, ал мҧғалім оқушылардың 

танымдық ҽрекетінің ҧйымдастырушысы қызметін атқарады. 

Ҽрбір оқушыны жасына да, мҥмкіндігіне да қарамастан тҧлға 

ретінде қабылдауға қол жеткізуге ҧмтылу қажет. Оқыту мақсаты 

оқушы жҽне мҧғалім ҥшін ортақ болады, міне, білім мазмҧнын 

жаңартудың мҽні осында.   Осыған байланысты ҧстаздар алдында 

оқытудың ҽдіс-тҽсілдерін ҥнемі жаңартып отыру жҽне 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тҧр. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмҧнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жҥйесін енгізу жҽне 

оқытудың ҽдіс-тҽсілдері мен ҽртҥрлі қҧралдарын қолданудың 

тиімділігін арттыруды талап етеді. Негізінен жаңартылған білім 

жҥйесі қҧзыреттілікке жҽне сапаға бағытталған бағдарлама. 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасының 

ҥйлесімді қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып, сын 

тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тҽжірибе жасау, 

АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, 

жҧппен, топта жҧмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, 

шығармашылықты қолдана білуді жҽне оны тиімді жҥзеге асыру 

ҥшін қажетті тиімді оқыту ҽдіс-тҽсілдерді (бірлескен оқу, 

модельдеу, бағалау жҥйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) 

қолдану болып табылады.Мектеп оқушыларына қазақ тілін оқыту 

барысында оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым дағдыларын 

дамыту арқылы алған білімдері мен ҥйренген дағдыларын кез 

келген ортада бҽсекеге қабілетті болуға, қарым-қатынас жасауда 

тиімді қолдануға мҥмкіндік беретін білім алады. Оқушылар 

қоғамдағы кез-келген ҽртҥрлі жағдаяттарда табысты 

ынтымақтастық пен ҿзара тҥсіністік тудыру арқылы ҿздерінің 

коммуникативтік қарым-қатынас жасау қҧзыреттіліктері мен 

тілдік дағдыларын жетілдіре алады.Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ең негізгі мақсаты-білім алушылардың оқу 

нҽтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім мазмҧнын 

жаңартудың кҿптеген компоненттері, соның ішінде мҧғалімдердің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. 

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бҿлімнен 

тҧратын жаңа қҧрылымы болып табылады: 

1.  Пҽннің маңыздылығы; 

2.   Пҽн бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3.  Ҥштілділік саясатты іске асыру; 

4.   Оқыту ҥдерісіне ҧйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5.   Пҽнді оқытуда қолданылатын педагогикалық ҽдіс- 

тҽсілдер; 

6.   Тҥрлі мҽдениет пен кҿзқарастарға қҧрмет; 

7.   Ақпараттық- коммуникациялық технологияларды қолдану 

қҧзіреттілігі; 

8.   Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9.   Оқу нҽтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмҧны, ҧйымдастырылуы мен бірізділігі. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1.Пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасының 

қҧрылымымен, ондағы материалдардың кҥрделілігініғң ҿсу 

ретімен, мазмҧнымен жҽне мақсаттарымен таныстыру; 

2. Пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сҽйкес 

келетін педагогикалық тҽсілдерді тҥсінуін жҽне қолдана білуін 

қамтамасыз ету; 

3. Пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу 

мақсаттарына қол жеткізу мақсатында критериалды бағалау 

жҥйесін тҥсініп, қолдана білуін қамтамасыз ету; 
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4. Мҧғалімдердің бойында орта білім мазмҧнын жаңарту 

жағдайында пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасын 

іске асыру ҥшін қажетті дағдыларды қалыптастыру. 

Оқыту әдіс-тәсілдері: 

Қҧндылықты-бағдарланған тәсіл оқушының қҧндылықтар 

жҥйесін қалыптастырушы оқу-тҽрбиелік ҥдерістің сҽйкесінше 

формалары арқылы тҧлғаның ҿзін-ҿзі танытуы ҥшін алғы шарттар 

қҧруды кҿздейді. 

Орта білім беру қҧндылықтары: қазақстандық отансҥйгіштік жҽне 

азаматтық жауапкершілік; қҧрмет; ынтымақтастық; еңбек жҽне 

шығармашылық; ашықтық; ҿмір бойы білім алу. 

Тҧлғалық-бағдарланған тәсіл— педагогтің назарын оқушы 

тҧлғасының тҧтастығына, оның тек ақыл-ойы, азаматтық 

жауапкершілік сезімінің ғана емес, сондай-ақ эмоционалдық, 

эстетикалық, шығармашылық нышандары мен даму 

мҥмкіндіктерімен қоса рухани дамуы туралы қамқорлыққа 

шоғырландыруды кҿздейді. 

Жҥйелік-әрекетті тәсіл— оқу-тҽрбие ҥдерісінде оқушының ҿз 

бетінше білім алуына бағытталып, осы мақсатта мҧғалімнің 

тиімдііс-ҽрекеттің тҥрлі формаларын қолдануын кҿздейді. 

Коммуникативтік тәсіл-бірінші кезекте оқушылардың ауызша 

жҽне жазбаша сҿйлеу дағдыларын дамытуға, қарастырып отырған 

мҽтін, қатысып отырған ҽңгіме мазмҧнын тҥсініп, туындаған 

жағдаятқа сҽйкес тілді қолданып ҥйренуге бағытталған. 

Интегративтік тәсіл-оқу ҥдерісін жобалау жҽне ҿткізу кезінде 

ҽртҥрлі оқу пҽндерінің мазмҧнын ҿзара кіріктіру есебінен 

оқушыда ҽлемнің тҧтас бейнесін қалыптастыруға жҽрдемдеседі. 

Зерттеу тәсілі — зерттеушілік ҽрекет дағдыларын дамытуға, 

ғылыми таным ҽдістерімен танысуға жҽрдемдеседі, оқушыларда 

танымдық қызығушылық қалыптастырады. 

Интербелсенді әдіс-Интербелсенді ҽдіс– ҥйретуші мен 

ҥйренушілердің 

ҿзараҽрекеттесуіноқытудыңнегізідептанитынжҽнесондайқатынасқ

ажағдайжасайтынҽдістер. Ҿзара ҽрекеттестiк ҽдетте, белгiлi бiр 

мҽселенi шешу, ол шешiмнiң тиiмдiлiгi. Бiз оқытуды жҽне бiлiм 

берудi, егер сабақ барысында мҧғалiм мен оқушы арасында ҿзара 

ҽрекеттестiктiң жоғары деңгейiне қол жеткiзсе, «интерактивтi‖ 

деп атаймыз.  

Оқудан кҥтілетін нәтижелер: 

- Мҧғалімдер жаңартылған білім беру бағдарламасының 

қҧрылымын, ондағы материалдардың кҥрлелілігінің ҿсу ретін, 

мазмҧнын жҽне мақсаттарын біледі жҽне тҥсінеді; 

- Пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сҽйкес 

келетін педагогикалық тҽсілдерді, оқу материалдарын қолдана 

біледі; 

- Пҽн бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу 

мақсаттарына қол жеткізу мақсатында критериалды бағалау 

жҥйесін тҥсінеді жҽне қолдана 

біледі;                                                                                   

- Мҧғалімдердің орта білім мазмҧнын жаңарту жағдайында пҽн 

бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру ҥшін 

қажетті біліктері мен  дағдылары қалыптасқан. 

Қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽні бойынша білім беру бағдарламасы 

осы талаптарға сҽйкес тілдік бірліктерді жҽне олардың 

тіркесімділігі мен қолданылу ерекшеліктері туралы білімді 

меңгеруде қолдау кҿрсетеді. Осының нҽтижесінде оқушылар 

сҿздік қорларын тақырып аясында фразеологиялық тіркестермен 

толықтырып, оқылым, жазылым, айтылым жҽне тыңдалым 

дағдыларын жетілдіреді, нақты тақырыптар бойынша рҿлдік 

ойындардың кҿмегімен тҧлғааралық қарым-қатынас дағдыларын 

жетілдіріп, қазақ жҽне орыс мҽдениетін, сондай-ақ, басқа да 

халықтардың мҽдениетін тҥсініп, қҧндылықтарын бағалауды 

ҥйренеді.Жаңартылған білім беру бағдарламасы қазақ тілін 

меңгертуде «қазақ тілі саласының кеңею» фактілері ескерілді. Оқу 

бағдарламасы сындарлылық теориясына негізделе отырып, 

дамыта оқытудың жҽне мҧғалімдердің кҿмегімен неге қол жеткізе 
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алатыны арасындағы айырмашылықты кҿрсететін жақын арадағы 

даму аймағы тҧжырымдамасын ескереді. Бҧл – оқыту мен оқуда 

ҥдете оқытуды кҿздеу.  

Тілдік дағдыларды қалыптастыра отырып, сын тҧрғысынан ойлай 

алатын, ақпарат пен білімді енжар қабылдап қана қоймай, 

белсенді тҥрде ҥйрене алатын жағдай жасау арқылы оқушылар 

ҥшін тиімді оқу ортасын бірлесіп қҧруға жол ашатын тамаша 

іргетас. Орыс мектептерінде қазақ тілін оқытуда оқушылардың 

тілдік қҧзіреттіліктерін арттыруға кҿмектесу, тілдің рухани 

қҧндылығын, ол еліміздің азаматтарына жауапкершілік пен 

тҥсінушілікті жҥктейтінін жеткізе білуіміз керек. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі 

спиральді қағидатпен берілуі. Спиральділік қағидаты бойынша 

қҧрылған оқубағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру 

ҥдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға 

негізделеді. Оған оқу мақсаттарын зерделейотырып 

тапсырмаларды, сабақтарды қҧрастыру барысында кҿз жеткіздік. 

Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі ҿзгеріске ҧшырап, критериалды 

бағалау жҥйесіне ҿтеді. Критериалды бағалау кезінде 

оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің 

нақты жиынтығымен ҿлшенеді. Оқушылардың пҽн бойынша 

ҥлгерімі екі тҽсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау жҽне 

жиынтық бағалау. Баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. 

Бҧл бағалау жҥйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін 

дамытып, ғылым мен айналасуға ықыласын туғызады. 

Кеңестікзаманнан қалған бес балдық бағалау жҥйесі жойылды. 

Қалыптастырушы бағалау кҥнделікті оқыту мен оқу ҥрдісінің 

ажырамас бҿлігі болып табылады жҽне тоқсан бойы жҥйелі тҥрде 

ҿткізіледі. Қалыптастырушы бағалау ҥздіксіз жҥргізіле отырып, 

оқушылар мен мҧғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз 

етеді жҽне балл немесе баға қоймастан оқу ҥрдісін тҥзетіп отыруға 

мҥмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының 

бҿлімдерін (ортақ тақырыптарын жҽне белгілі бір) оқу кезеңін 

(тоқсан, оқужылы, орта білімдеңгейі) аяқтаған оқушының ҥлгерім 

туралы ақпарат алу мақсатында балл жҽне баға қою арқылы 

ҿткізіледі. Қалыптастырушы бағалау жҽне жиынтық бағалау 

барлық пҽндер бойынша қолданылады. Критериалды бағалау 

жҥйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия 

сынды дамыған елдерде пайдаланылады. Кіріктірілген білім беру 

бағдарламасында қазақтілі пҽнінің берілу жайы да ҿзгеше. 

Бағдарлама оқушының тҿрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, 

оқылым, жазылымды жетілдіруге бағытталған. Бҧл тҿрт дағды оқу 

жоспарында «Шиыршық ҽдісімен» орналастырылған жҽне бір-

бірімен тығыз байланысты. Айталық, қарапайымнан кҥрделіге 

қарай шиыршықбойымен дамып, ҿрлей тҥскені жай ауызекі тілде 

ғана ойын жеткізуден, кҥрделі мҽтіндер қҧра білу дағдылары 

шыңдалып, тілдік қҧзыреттіліктері шыңдала тҥседі. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы - озық 

технологиялардың барлық қыр-сырларын білуге жетелейді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша тиімді ҽдіс-

тҽсілдер - педагогтардың оқытудың ҽмбебап ҥлгісін, оқушыларға 

тҽуелсіз болуға, сыни тҧрғыдан ойлауға, оқуға жауапкершілікпен 

жҽне шығармашылықпен қарауына кҿмектесетін сыни тҧрғыдан 

ойлауға бағытталған.  Қорыта келе,жалпы мҧғалімдер ҥшін 

ізденіс, ҥздіксіз білім алу – маңызды міндет. Ал, жаңартылған 

білім мазмҧнына кҿшудің ҧстаздарға берері мол. «Халықтың 

кемеліне келіп, ҿркендеп, ҿсуі ҥшін ең алдымен азаттық пен білім 

қажет» деп Шоқан Уҽлиханов айтқандай, ХХІ ғасыр – ғылым 

ғасыры. Мақсатты білім беру – тҧлға дамуын жҥзеге асыратын 

мҽселе. Ал осы жалпыеуропалық стандартқа сай  жаңа білім 

беру  -  жеке тҧлғаның жан-жақты дамуына ҽкелетін бірден-бір 

жол! 
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Жаңартылған білім мазмҧны бойынша  оқытудың тиімді 

жолдары  

Ш.М. КУЛЬЖАНОВА  

Гуманитарлық  ғылым магистрі,  

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні мҧғалімі 

«№3орта мектеп»  КММ  Ақтӛбе қ. 

  

         Білім мен ақпарат ҥстемдік қҧрған қоғамда Білім беру 

жҥйесі инновациялық экономиканың  негізгі бҿлігі болып 

табылады. Қатаң талаптары қалыптасып келе жатқан 

инновациялық экономика қай салада болса да, бҥгінгі маманның 

қҧзыреттілігін, яғни ҿз саласы бойынша ой-пікірінің 

қалыптасуын, кҽсібилігін, ҿмірдің ҿзгермелі жағдайына 

бейімділігін, оған сай ҿз білімін пайдалану ғана емес, оны 

қажеттілікке қарай толықтырып отыруды талап етеді. Осындай 

қоғамда келешек ҧрпақты қалай  оқытқан тиімді? Бҧл сҧрақ ҽрбір 

педагогті толғандырары сҿзсіз.Баланың білім алуына мҧғалім 

маңызды роль атқарып келді.Дегенмен де білім беруде  балаға  не 

білу керектігін тҥсінсек те  оны қолдана алуды қалай ҥйрету 

керектігін  білмей қиналып жҥрген шақтарымыз болды.Заман 

ағымына ілесе алатын ,мол ақпаратты меңгерте білетін 

ҽлеуметтік қарым қатынасқа тҥсе алатын оқушыларды даярлау 

ҧшін мҧғалімнің кҽсіби қҧзіреттілігін дамыту –басты міндет 

болып табылады.Яғни  Ҧстаз «ҥйретуші мен білім кҿзі» емес, 

«ҥйрену процесін ҧйымдастырушы», «менеджер», «ҥйренуге 

жағдай жасаушы».  Бҧл ҧстанымнан  «Шҽкірт ҿздігімен ҥйрену 

керек » ,-деген тҥсінік қалыптасады. Бҧл дегеніміз 

Ҧстаз  еңбегінің маңызын тҿмендетпейді. Мҧнда мҽселе –ҧстаз 

міндеттерінің тҥбегейлі ҿзгеруінде. Педагог –білім тасушыдан-

Білім ҽлеміне жол кҿрсетушіге айналуы тиіс.Сонымен Жаңаша 

білім беру жағдайында ҧстаз қандай болуы тиіс: .  - 

педагогикалық қҧралдардың барлығын меңгерген, 

- тҧрақты ҿзін-ҿзі жетілдіруге талпынған, 

- рухани дамыған, 

- толысқан шығармашыл тҧлға қҧзыреті. 

Ҧстаздарға  қойылатын талаптар: бҽсекеге қабілеттілігі, білім 

беру сапасының жоғары болуы, кҽсіби шеберлігі, ҽдістемелік 

жҧмыстағы шеберлігі. Осы айтылғандарды жинақтай келіп, ҧстаз 

— рефлекцияға қабілетті, ҿзін-ҿзі жҥзеге асыруға талпынған 

ҽдіснамалық, зерттеушілік, дидактикалық-ҽдістемелік, ҽлеуметтік 

тҧлғалы, коммуникативтілік, ақпараттық жҽне тағы басқа 

қҧзыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын рухани-

адамгершілікті, азаматтық жауапты, белсенді, сауатты, 

шығармашыл тҧлға  болу керек деп тҧжырымдауға болады.Бҧл 

бағытта  мектеп ҧстаздарының біліктілігін арттыру  -басты 

мақсат болып табылады. 

    Қазақ   баласының бойында Абай  атамыз айтқандай, «Ыстық 

қайрат, нҧрлы ақыл, жылы  жҥрек болуы - ҿмір сҥрудің басты 

заңдылығы болса, ол ҥш қасиетті шҽкірттердің бойына сіңіру-

  ҧстаздардың міндеті екені даусыз. Еліміздің ертеңгі  болашағы 

жас ҧрпақ болғандықтан оларға  терең де,  сапалы  білім берудің 

жаңа ҽдіс-тҽсілдерін қҧрастыру бҥгінгі кҥннің ҿзекті мҽселесі 

болып отыр.  Елімізде  орта білім беру мазмҧнын жаңарту 

шеңберінде білім беру ҥдерісінің қҧрылымы мен мазмҧнына 

ҿзгерістер енгізілуде.  Жаһандану заманында  жас 

ҧрпақтың  жаңаша ойлау қабілетін, белсенділігін 
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арттыру,  білімге деген қҧштарлығын ояту,  ҿмірінде оны қолдана 

білу,  отансҥйгіштік қасиетін одан ҽрі дамытуға бағыттау – 

ҧстаздың басты міндеті деп білемін.  

Ал, дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. Сондықтан 

да, ҽлемдегі дамыған елдер сияқты Тҽуелсіз елімізде білім жҥйесі 

сапасын жетілдіру ең негізгі ҿзекті мҽселелердің бірі болып 

отырғаны белгілі. Осыған орай, білім беру жҥйесінде жастарға 

сапалы білім беріп, олардың ҥйлесімді дамуы мен тҧлға ретінде 

қалыптасуында ҧстаздың кҽсіби шеберлік кҿрсеткіштерінің бірі - 

жалпы педагогикалық, ғылыми- теориялық, ҽдістемелік 

жаңалықтар мен озық тҽжірибені жетік меңгерудің маңызы зор. 

    Нағыз ҿз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге ие бола 

алады. Ал білікті маман болу ҥшін кҿп ізденіс керек екені 

даусыз. Мен де ҿз ҽріптестеріммен қатар бала оқыту мен 

тҽрбиелеу ісіне ҿз ҥлесімді қосып келемін. Білім  беруде ҽр 

оқушының жҥрегіне жол таба білу, оны қызықтыра білу, 

ойландырып сҿйлете білу менің міндетім деп тҥсінемін. 

Оқушының ойлау қабілетін артыру, сол қабілетін белсенді ету - 

басты мақсатым. Ойланып, толғанған оқушы, ҽрине, сҿйлей де 

біледі, тыңдай да біледі, тҧжырымдап пікір де айта алады. Ҿзім 

осы бағыттағы тҽжірибемде оқыту ҽдістерінің тиімділерін іріктеп 

жиі пайдалануым кҿп нҽтиже беруде.  Ҽсіресе, мен баланың 

білімге деген қызығушалаған арттыратын жҥйелі іс-ҽрекеттер 

ҧйымдастыруға талпынамын.  

   Топтардағы бірлескен жҧмыс сыныпта пайдаланылатын ҽдіс 

қана емес, жеке философия екендігі бізге мҽлім. Адамдарды 

бірлікке шақыратын нҽрсенің бҽріне ашық болуымыз керек. 

Топтардағы бірлесу топтың жекелеген мҥшелерінің қабілеті мен 

іске қосқан ҥлесі қҧрметттелетін, ескерілетін, билік пен 

жауапкершілік топ мҥшелері арасында бҿлінетін,ҧжымдасу 

арқылы бітімге,келісімге қол жеткізуге негізделетін оқыту мен 

оқу тҽсілі  ғой. 

      Қай кезде де жаңашылдық, ҿзгеріс керек 

екені  тҥснікті.Қазір топтық жҧмыс , жҧптық жҧмыс, диалогтық 

оқыту тҽжірибемізден жиі орын алатын  ҽдіс- тҽсіл болып алды. 

Бҥкілҽлемдік тҽжірибеде  білім беру саласында  білімнің де 

дағдының  да маңыздылығы кең. Заманауи тҽсілдің басты 

ерекшелігі-  білімді алып қана қоймай , оны орынды жерде 

қолдану. Осы ғасырда талап етілетін дағдылардың мҽні осында . 

Топтық жҧмыс барысында оқушының  бойында оқушылық 

кезеңіне ғана емес,  кейін де пайдасын тигізетін ҽлеуметтік ҿзара 

ҽрекет ету дағдысы, қарым- қатынас дағдысы, проблемаларды 

шешу дағдысы қалыптасады. Қазір  осы мҽселе тҿңірегінде 

ҽріптестерімізбен  іс- тҽжірибе алмасып, оқушылармен  жҧмыс 

жҥргізіп жатырмын. Оқу ҥдерісінде топпен жҧмыс жҥргізуге 

оқушылар қалыптасып, дағдыланып қалды. Тапсырма топқа 

беріледі. Тапсырма орындау барысында топтың ҽрбір мҥшесінің 

жеке ҥлесі ескеріледі. Топпен жҧмыста   жақсы оқитын оқушы 

ҽлсіз оқушыға кҿмектеседі де, басқаларды тыңдағанда ол білімін 

арттыра тҥседі, бір сҿзбен айтқанда ынталанады. 

 Мектептегі сабақ беру ҽдістемесіндегі диалогтік оқытудың да  

маңызы ҥлкен.  Диалогтік оқытуды таңдаудағы себебім –баланың 

сҿйлеу тіліне кҿп кҿңіл бҿлу жҽне баланы сыни тҧрғыдан ойлауға 

ҥйретудің бірден-бір тиімді тҽсілі деп ойлаймын. Бҧрынғы 

дҽстҥрлі ҽдістерде диалог кҿбіне мҧғалім мен оқушы арасында 

ҿтіледі жҽне бірнеше ғана оқушы арасында диалог ҿтілетін, онда 

да диалогқа оқушыларды таңдап шығарылатын, 

сондықтан  оқушылар ашылып ойындағысын нақты сҧрай алмай, 

тҧйықталып қалатын. Ал қазір  сабақтарымда жҧптық жҧмыс 

ретінде алынған диалог топ ішіндегі барлық оқушы мен оқушы 

арасында ҿтіп, оны топ ішінде талқылап отыру оқушының ойын 

кеңейтіп, тілін дамытып отырды.  Сонымен қатар сыни тҧрғыда 

еркін  ойлау қабілетін кеңейте отырып, еркін сҿйлеуге ықпал 

етеді. 

    Атақты педагогтардың зерттеу жҧмыстарына сҥйене келе, 

сабақ жоспарын қҧру барысында диалогтық оқыту бағытын 
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кеңінен қолдануға тырыстым.  Яғни, сабақтың басынан бастап 

аяғына дейін сауалдар арқылы оқушылардың тілдік барьерін 

азайтуға жҧмыс  жасадым. Сыныптың білім деңгейін анықтауда, 

алдыңғы сабақтарды қайталауда жҽне негізгі бҿлімде 

диалогтық  оқыту бағыты пайдаланылды. Осы жерде сҿйлеу 

мҽдениеті туралы айтып кеткім келеді. Диалогтың ары қарай 

жалғасын табуы немесе таппауы сҿйлеушілердің ҽңгімелесу 

барысында «егер де, ойлаймын, мен есептеймін, бірақ сіз 

ойламайсыз ба, сонымен сіз айтасыз ба, иҽ, бірақ, сіз қайдан 

білесіз жҽне мҥмкін» деген сияқты жҽне де басқа осы тҽрізді 

мҽдени лингвистикалық сҿз мҽнерлерін қолдануына кҿп 

байланысты деп ойлаймын. Мҧғалім оқушыларға тек теориялық 

немесе практикалық білім беріп қана қоймай, олардың мҽдениетті 

сҿйлеу нақыштарына да назар аударулары керек сияқты. Осы 

ҽрекеттер ҥрдіске айналғанда барып сыныптағы ҿзара ҽрекеттесу 

процесі  толық ынтымақтастықта дамиды деп санаймын. 

    Бҧл пікірлердің шындыққа жанасып жатқандығын менің ҿз 

тҽжірибемде кҿзім жетті. Себебі, ҿзім сабақ беретін сынып 

оқушыларымның топтық, жеке, жҧптық жҧмыстарды атқару 

барысында жҽне ҿзімнің ашық, жабық сҧрақтарыма жауап беру 

нҽтижесінде диалогтік  ҽрекет  сабақтың ҥстінде бірнеше рет іске 

асырылып отырды. Менің пайымдауымша, диалогтық оқыту 

ҽрбір мҧғалімнің барлық сабағында жҥзеге асырылып жатады. 

Яғни, ашығын айтсам, мҧғалім ҿз сабағына қатысып отырған 

оқушыны жансыз бейне ретінде қарамай, оқушының ойымен 

санасуға жҽне ойын ашық тҥрде жеткізе білуге мҥмкіндік берсе, 

диалогтық оқыту осы жерде кҿрініс табады. Жаңа сабақты игеру 

мақсатында оқушылар жазған сҧрақтарына оқулықты пайдалана 

отырып, жауаптар жазды. Топтар ҿздерінде туындаған 

сҧрақтарды диалогтық оқыту арқылы басқа топтарға қоя отырып 

тҥсіндірмелелер жҥргізілді. Мҧғалімнің тҥсіндірмесіне қарағанда 

оқушы мен оқушы арасындағы диалогтық оқыту қызықты 

болады. Себебі оқушы ҿз қҧрдастары арасында ҿз ойларын ашық, 

ҽрі тҥсінбеген сҧрақтарын еркін қояды. Топтық тапсырмалар 

орындауда оқушылар оқулықтағы тапсырмаларды шығарып қана 

қоймай, бір-біріне сҧрақтар қоя отырып, диалогтық қарым-

қатынас жасады. Сабақтарымда  жҧпқа берілген  тапсырмада да 

диалогтік оқыту кҿрініс тапты, себебі ҽрбір жҧптағы оқушы 

сҧраққа қалай жауап беру керектігін сыныптасымен ақылдасып, 

парақты толтырып отырды. Қҧнды сҧрақтар қойып, 

қасындағы  сыныптастарынан, басқа оқушылардан жауап алып 

жатқандығын кҿріп, топ ішінде тҧлғааралық байланыс орнаумен 

қатар, диалогтік оқыту жҥзеге асырылып жатқанын кҿрдім. Ҽрбір 

оқушының бойында белсенділік, қызығушылық, бҽсекелестік 

сияқты қабілеттер кҿрініп, оқушылар бір-бірлерімен жақсы 

қарым-қатынас  жасады. Диалогтік оқытуды ҧйымдастыру 

прoблeмaлық , aқпaрaттық жҽнe тҥсiндiрмeлi , иллюстрaтивтi 

мaзмҧндa жҽнe рeпрoдyктивтi жҽнe шығaрмaшылық 

тaпсырмaлaрмeн кeлeтiнiн бiлдiм . Жҧмыcтың бҧл тҥрi бaрлық 

oқyшылaрдың бeлсeндiлiкпен ic-ҽрeкeттe бoлуынa жaғдaй 

тyғызды . Сабақтарымда жаңа ҽдіс тҽсілдерді қолданып, 

топтастырып, формативті бағалау тҥрлерін қолданып, ашық 

сҧрақтар қоюға дағдыландырып оқушылардың қызығушылығын 

ояттым. 

 Оқушылар жҧппен не топпен  жҧмыс жасау барысында, ҽуелі 

идеялармен ҿзара бҿліседі, содан соң  бір-біріне сҧрақ қою, яғни 

диалог арқылы жҧмыстарын жҥйеге келтіреді. Жҧмыстарын 

қорғау кезінде,  оқушыларға ҿмірде кездесетін қиындықтарды 

жеңе алу, кез-келген іс-ҽрекеттің белгілі бір жағдайға тигізетін 

ҽсері жҿнінде ойларымен бҿлісуге мҥмкіндік беру мақсатын 

кҿздеп, қосымша сҧрақтар қоямын.   

   Ҿткізген сабақтарымның топтамасына сҥйене отырып, 

диалогтік оқыту ҽдісі қолданылған сабақтарымның талдауын 

жасау арқылы, дҧрыс қҧрастырылған сҧрақ оқушының білімін 

тексеріп қана қоймай, оның ойлау, жҥйелі сҿйлеу, пікірін білдіру 

дағдысын да жаттықтыратынын, яғни ҽлеуметтік ортада ҿзін 
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ҧстай білу дағдысын қалыптастыратынын тҥсініп, келешек 

тҽжірибемде диалогтік оқытуды жҥйелі пайдалануды кҿздедім. 

Мҧғалімге ҿз тҽжірибесінің негізінде шешім қабылдау ҥшін ҿз іс- 

тҽжірибесін сыни бағалау да қажет. Кез- келген жҥріп ҿткен 

қадамыңды жоспарлау оны орындау ҥшін іс- ҽрекет жасау , ал 

сол жасалған іс- ҽрекетіңе рефлексия жасау маңызды болып 

табылады.   

     Мектеп ҿмірі балаға жаңа ҽлемнің есігін ашып беріп, рухани 

дҥниесінің қалыптасуына негіз салады. Мектепте оқытудың 

негізгі  міндеті - баланың жеке басының жан-жақты қалыптасуын 

қамтамасыз ету, оның қабілетін анықтау жҽне дамыту, білімдерін 

ашу,  мектеп  жағдайына тез бейімделуге қажет жағымды мінез-

қҧлық қалыптастыру. Бала бойындағы қиындықтарды жеңе білу 

мақсатындағы оқыту  ҽдісінің мазмҧнын жаңаша оқыту. Білімді 

тҧлға жаңашыл мҧғалімнің баланы дамыта оқытудағы жаңаша 

еңбегі, балаға  ізденіс жолында білім берудегі жҧмыс 

нҽтижесінен шығады.   

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ: ӘДІСТЕМЕ, ТӘЖІРИБЕ, 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Нурмагамбетова Ф.К. 

Ақтӛбе қаласы №51 гимназия 

директордың бастауыш сынып  

жӛніндегі орынбасары, бастауыш сынып мҧғалімі 
 

Инклюзивтік білім беру - барлық балаларды жалпы білім 

ҥрдісіне толық енгізу жҽне ҽлеуметтік бейімдеуге, жынысына, 

шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын 

кедергілерді жоюға, ата - аналарын белсенділікке шақыруға, 

баланың тҥзеу - педагогикалық жҽне ҽлеуметтік қажеттіліктерін 

арнайы қолдау, қоршаған ортаның балаларды жас ерекшеліктеріне 

жҽне білімдік қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай 

қалыптастыру, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді 

оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат. 

Инклюзивті білім беру оқыту процесінде балаға жеке кҿмек 

кҿрсету мен психологиялық- педагогикалық қолдауды қамтамасыз 

етеді, жалпы білім беретін мектепте мҥмкіндігі шектеулі 

балаларға кедергісіз аймақ қҧру ғана емес, баланың 

психофизикалық мҥмкіндігін ескере отырып қҧрылатын оқу-

тҽрбие процесінің ерекшілігінде ескерген жҿн. 

Ал бҧл процессті жҥзеге асыру ҥшін мектепте балаға 

психологиялық- педогогикалық қолдау қызметі ҧйымдастырылуы 

қажет. Мҥмкіндігі шектеулі балалар қатарына атап айтсақ оның 

бірі психикалық дамуы тежелген (ПДТ) 

оқыту бағдарламасын меңгеруде қиындықтарға кездесетін 

ҥлгермеуші балалар. 

Психикалық дамуы тежелген балалардың ерекшілігі 

шаршағыштығымен, жҧмысқа қабілеттілігі тҿмендігі, қоршаған 

орта туралы дамуында бҧзылыстар байқалады. Психикалық дамуы 

тежелген баланы психологиялық-педогогикалық қолдау (ППҚ) 

қызметінің тиісті мамандарымен жҥзеге асырылады. Тҥсініктері 

фрагментарлық, зейіндері тҧрақсыз, тҧтас қабылдау мҥмкіндігі 

бҧзылған, жалпы психикалық процестердің дамуында бҧзылыстар 

байқалады, мҧндайда ҽр маман ҿз бағыттары бойынша жҧмыс 

істейді. 
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Жалпы инклюзивті білім беру – мҥміндігі шектеулі 

балаларды оқытып-ҥйретудін бір формасы. Нағыз инклюзия білім 

берудің 2 жҥйесін : жалпы жҽне арнаулы жҥйелерді бір-біріне 

қарама-қайшы қоймай, қайта жақындатады. 

Инклюзивті оқыту – мҥгедек пен дамуында сҽл 

бҧзушылығы мен ауытқулары бар балалардың дені сау 

балалармен бірге олардың ҽлеметтендіру жҽне интеграция 

процестерін жеңілдету мақсатындағы бірлескен оқыту. 

Инклюзивті оқыту - барлық балаларға мектепке дейінгі оқу 

орындарында, мектепте жҽне мектеп ҿміріне белсене қатысуға 

мҥмкіндік береді.Инклюзивті оқыту - оқушылардың тең қҧқығын 

анықтайды жҽне ҧжым іс - ҽрекетіне қатысуға мҥмкіндік береді. 

Инклюзивті оқыту - адамдармен қарым - қатынасына 

қажетті қабілеттілікті дамытуға мҥмкіндік береді. 

Инклюзивті оқыту – барлық балалардың мҧқтаждықтарын 

ескеретін, ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуын 

қамтамасыз ететін жалпы білім ҥрдісінің дамуы. Инклюзивті 

оқыту балалардың оқу ҥрдісіндегі қажеттіліктерін 

қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын ҿңдеуге 

талпынады. Егер инклюзивті оқытудың оқыту мен сабақ беруге 

енгізілген ҿзгерістері тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері бар 

балалардың жағдайлары да ҿзгереді. Инклюзивті оқытуды ашқан 

мектептерде оқыған балалар адам қҧқығы туралы білім алуға 

мҥмкіншілік алады, ҿйткені олар бір - бірімен қарым - қатынас 

жасауға, танып білуге, 

қабылдауға ҥйренеді. 

Кемтар балалардың ата-анасы кҿмекші не арнайы 

мектептер мен мектеп интернаттарға, психологиялық- 

педагогикалық тҥзеу кабинеттер мен кластарға балаларын бергісі 

келмесе жалпы балалар оқитын мектептерге ПМПК – ның 

қорытыңдысы бойынша кҿрсетілген, яғни баланың денгейіне 

қарай жеңілдетілген бағдарлама бойынша инклюзивті оқытуға 

міндетті. Адамзат техниканың қарқынды дамуы арқасында жаңа 

дҽуірге аяқ басты, Компьютерлер, Интернет, спутниктік 

теледидар, мультимедия біздің ҿмірімізге шапшаң еніп ҥлгерді. 

Компьютерлік технологиялардың дамуы жылдам ҿрістеп жатқан 

интеграциялы процестерге байланысты ақпараттандырудың 

ауқымды проблемасымен бетпе-бет келтіріп отыр.  

Бҧл проблема тіршілігіміздің барлық саласын: ғылымды да, 

мҽдениетті де, білім беру қызметін де, ҿндірісті де тҥгел қамтиды. 

Ақпараттық технологияларды пайдаланбайынша қазіргі ҿмірде 

бағдар табудың ҿзі қиын болатын жағдай туындауда. Бірақ біз бҧл 

ғасырдың ҿзге де болмыстық шындығы бар екенін мойындауымыз 

керек. Ол - жалпы білім беретін мектеп оқушылары қҧрамының 

физикалық, психикалық жҽне сенсорлық даму деңгейлері 

бойынша бір текті еместігі. Ҽсіресе оқу мекемелеріне келуге 

дҽрмені жоқ, денсаулық мҥмкіндіктері шектеулі балалар, сондай-

ақ мҥгедек балалар жағдайы айрықша назар аударуды талап етеді. 

Мектеп алдында мынадай міндет тҧр: оқушылардың, соның 

ішінде денсаулық мҥмкіндігі шектеулі балалардың ойдағыдай 

ҽлеуметтенуі ҥшін бірқатар біліктілік қабілетін қалыптастыру. 

Білім беру жҥйесін ақпараттандыруды жоғары қарқыны, 

телекоммуникациялық технологиялардың дамуы мен Интернеттің 

жаһандық желісі айрықша талаптары бар балалар алдынан білім 

алуда жаңа мҥмкіндіктер ашып отыр. Мҧндағы неғҧрлым тиімді 

жҧмыс формаларының бірі дистанциялық оқыту болып табылады. 

«Балаға білім бергенде, алыстан жақынға, таныстан жатқа кҿшіп, 

жаңа білімді ескі білімге байлап беру керек» - деп Мағжан 

Жҧмабаев айтқандай, оқыту процесіне жаңа кҿзқараспен қарау 

керек. Мемлекетіміздің ҽрбір азаматы – ҧлттық қҧндылық, ҽрбір 

баласы – еліміздің ертеңі екенін ескерсек, ҽрбір мҥмкіндігі 

шектеулі оқушының сапалы білім алып, азамат болып 

қалыптасуына жағдай жасау міндетіміз болып табылады. 

Мҥмкіндігі шектеулі бір оқушының болса да білім сапасының 

жоғарылауы, ҧлтымыздың саналы келешегіне қазіргі уақыттан 

бастап жинақталынып жатқан қор деп тҥсінуіміз қажет. 
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Педагог қызметкерлер дамуындағы кемшілігі бар баланы 

ҿзімен қатарлас дені сау балалармен бірдей спорттық сайыстарға, 

тҥрлі байқауларға қатыстыру арқылы ҿмірге қҧштарлығын, 

танымдық қабілеттерін дамытады.   Осы мақсатты орындауда 

ҽлеуметтік тҽрбие мҽселелерін кҿре білу, сезіну жҽне шешу 

жолдарын қарастыру, мҥмкіндігі шектеулі баланы 

ҽлеуметтендіруге қолайлы шарт жасау, кедергілерді 

мҥмкіндігінше жоя білу, орнын толтыру. Мҥмкіндігі шектеулі 

баланы қатарға қосу, ҽлеуметтендіру ҥрдісін дҧрыс 

ҧйымдастырып, тҥрлі ҽлеуметтік кедергіге қарсы тҧра алатын 

тҧлғаны қалыптастыруда АКТ – ның барлық мҥмкіндігін 

пайдаланамыз. Бҧрын біз кҿрнекіліктерді кҿбінесе қағаздан жасап, 

оны ҽрдайым жаңартып отыратынбыз, ал қазіргі таңда мен ҿз 

тҽжірибемде оқушыларға интерактивті тақтаны пайдаланамын. 

Қазіргі кезде мектептерде жаңа ҥрдіске сай жеке компьютерлер, 

интерактивті тақтамен жабдықталған мультимедиа кабинеттері 

ашылып, интерактивті тақта орнатылды. Интерактивті тақта - 

бiлiм беру iсiндегi бҧрын шешiмiн таппай келген жаңа, тың 

дидактикалық мҥмкіндіктерді шешуге мҥмкiндiк беретiн аса 

маңызды қҧрал. Қазіргі уақытта білім беруде интерактивті 

қҧралдарды кеңінен қолданылып жҥргені баршамызға аян. 

Сонымен қатар интерактивті қҧралдардың кҿмегімен 

мҧғалімнің, оқушының шығармашылықпен жҧмыс істеуіне жол 

ашылып отыр. Барлық пҽндер бойынша бағдарламаға сай 

тақырыптық DVD, CD-ROМ дискаларымен қамтамасыз етілген. 

Мультимедияның ҽдістемелік кҥші оқушыны бейнекҿріністермен 

тез қызықтырып, кҿңіл кҥйіне кҿмек береді. Сонымен қатар 

электрондық оқулықтарды сабақта пайдалану кезінде оқушылар 

бҧрын алған білімдерін кеңейтіп, ҿз бетімен шығармашылық 

тапсырмалар орындайды. Электрондық оқулық арқылы тҥрлі 

суреттер, видеокҿріністер, дыбыс жҽне музыка тыңдап кҿрсетуге 

болады. Бҧл мҧғалімнің тақтаға жазып тҥсіндіргенінен ҽлдеқайда 

тиімді, ҽрі ҽсерлі. Мына  нақыл сҿзге кҿңіл аударсақ: «Маған 

айтшы – мен ҧмытып қаламын; маған кҿрсетші – менің есімде 

қалады; ҿзіме істетші – мен сонда тҥсінемін» делінген. 

Яғни, оқушылардың кҿпшілігі естігенінің 5% жҽне 

кҿргенін 20% есте сақтайтыны белгілі. Аудио жҽне 

видеоақпаратты бір мезгілде қолдану есте сақтауды 40-50% дейін 

арттырады. 

Компьютерлік жҽне ақпараттық технологиялар заман 

талабы. 

Жаңа ақпараттық қҧралдарды тҥзету сабағында 

қолданғанда кҥтілетін нҽтижелер: 

- даму мҥмкіндігі шектеулі оқушыларға кҿмектеседі; 

- оқушыларың сабаққа деген қызығушылығын арттырады; 

- сабақта пайдаланылатын кҿрнекіліктердің санын арттырады; 

- оқушыларды жеке жҧмыс істеуге ҥйретеді; 

- оқушылардыңестесақтау, есту, кҿру, сҿйлеу, ойлау қабілеттерін 

дамытады; Мҥмкіндігі шектеулі балалармен ҿткізілетін ҽрбір 

сабақты балалар ҿз кҥштеріне сенімділігін сезінетіндей етіп, 

олардың оқуға деген ықыластарын оятып, қызықтыратындай етіп 

ҧйымдастыру қажет. 

Қызығу танымдық іс – ҽрекеттің қозғаушы кҥші. 

Оқушыларда танымдық қызығуды қалыптастырудың ҥш жағдайы 

бар: 

1. Оқытудың мазмҧны, оның берілуі , жаңалығы, ғылым мен 

техниканың соңғы табыстары. 

2. Оқушының таным ҽрекетін ҧйымдастыру формалары, 

қҧралдарын жҽне ҽдістерін жетілдіру. 

3. Мҧғалім мен оқушы, оқушы мен мҧғалім арасындағы қарым –

қатынасы, сыйластық, ізеттілік орнатып, жҥрек жылуының 

болуын қамтамасыз ету. Тҥзету – дамыту жҽне оқыту 

жҧмыстарының тиімділігі кҿбінесе мҧғалімдердің кҽсіби 

біліктілігіне байланысты болып келеді. Балалардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып, ҽрқайсысына жеке қарау, мадақтау, 

мақтау.  
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Жаңа ақпараттық технологиялармен қатар, ҿз сабағымда 

ойын ҽдіс-тҽсілдерін қолданамын, мҥмкіндігі шектеулі 

балалалармен кҿбінесе ойын арқылы жҧмыс жасаған тиімді.Ойын 

– адамның ҿмір танымының алғашқы қадамы. Сондықтан ойын 

арқылы балалар ҿмірден кҿптеген мҽліметтер алып білімін 

жетілдіреді. 

Ойнай жҥріп балалар қоршаған орта жайлы білімдерін 

толықтырады, дербес шешім қабылдауға дағдыланады, ойлау 

барысында ҧтқырлық пен тапқырлық танытады. Ойын ҽсері 

арқылы бала ҿз қасиетін қалай қанағаттандыра алатынын, қандай 

қабілеті бар екенін байқап кҿреді. Тҥрлі ойындар баланың 

тапқырлығын, байқағыштығын, зейінділігін арттырумен қатар 

ерік сезім тҥрлерін де дамытады. Мҥмкіндігі шектеулі балалармен 

жҧмыс жасайтын мҧғалімдер ҥшін талап та жоғары. Ҧсынылып 

отырған ойындар баланың зейінін, есте сақтау қабілетін, ауыз екі 

сҿйлеу мҽдениетін дамытуға арналған, адамгершілік сезімін 

оятуға, ойын арқылы ҧстаз қойған мақсаттарына жетеді деп 

ойлаймын. Ойынға қатысушы оқушылар мҧғалімдермен ҿзара 

қарым - қатынастарын кҿтереді, ҽрі ҿздерінің қабілеттерін 

тексеруге мҥмкіндік тудырады, сонымен қатар ҧйымдастыру 

қабілеттерін арта отырып сабақ кезінде қуаныш сезімін оятады. 

Оқу ҥрдісінде тиімді ойындардың бірі тҿмендегідей: 

1. Рҿлдік ойындар. 

2. Іскерлік ойындар. 

А) Іскерлік оқу ойындары: саяхат ойындары; блиц ойындары. 

Ҽ) Ҿндірістік ойындар. 

Рҿлдік ойындар - интербелсенді ҽдістердің тиімді бір тҥрі. 

Рҿлдік ойындар екіге бҿлінеді: 

1. Ҽрбір оқушы рҿлде ойнайды. 

2. Оқушылардың шағын топтары рҿлде ойнайды. 

Іскерлік оқу ойындарға келсек, мысалы, сабақ тақырыбы 

бойынша жазылған сценарийлерге қысқа жағдаяттар ойнау. Ал 

саяхат ойындарында оқушылар кҥнделік жҥргізеді немесе достары 

мен туыстарына хат жазады. Блиц оқу ойындары туралы айта 

кетсек, олар шағын ойындар, оқушылардың нақты біліктері мен 

дағдыларын дамытуға бағытталады. мынадай тҥрлері болады: 

фотосуреттерді баяндау (отбасы мҥшелерін, достарын, ҿз ҥйіңді, 

бҿлмеңді), шындық детекторы (дҧрыс, қате), т.б. Ҿндірісті 

ойындарда ҽлеуметтік жҽне экономикалық маңызы бар кҥрделі 

мҽселелерді шешуге болады. Мысалы, «Қоршаған орта немесе 

қоқысты қайта жіберуге болады.» деген тақырыптарда. 

  Сабақта ойындарды екі тҥрге бҿліп ойнатуға болады. Олар: 

дайындық ойындары жҽне шығармашылық 

ойындары.Шығармашылық ойындар  ойнау арқылы  ортаға 

бейімделіп, ҧялмай ҿлең,тақпақтар айтады. Болашақта ҿнерге 

байланысты сайыстарға  ,шығармашылық сайыстарға еркін қатыса 

алады.  Дайындық ойындарына грамматикалық, лексикалық, 

фонетикалық жҽне орфографикалық ойындар жатады. 

Грамматикалық қҧрылымдарды есте сақтау қиындау жҽне 

оқушыны жалықтырып жібереді. Сол себептен ойын бҧл 

тапсырманы жеңілдетеді. Мысалы, заттарды кҿрсетіп «Артығын 

тап», «Бір сҿзбен ата», «Мектепке баратын жолды досыңа  кҿрсет» 

жҽне «Ҽуенді тап», «Сурет жҧмбақтарды табу» т.б. тапсырмалар 

беру. Сҿздерде,сҿйлемдерде   есте сақтау оңай емес болғандықтан, 

ойын ойнатқан жҿн деп есептеймін. Мысалы, «Домино», «Бинго»  

ойындары, қызықты геометриялық фигураларды сызып, оның ҽр 

бҧрышына сандарды немесе ҽріптерді эстетикаға сай, ретсіз жазып 

қойып, атап беру. Сабақтақта танымдық ойын тҥрлері, 

жаттығулар, суретті кестелер, математикалық графикалық диктант 

т.б. жҥргізіп отыруға болады. 

Ойындарға дайындықтың қажеті жоқ, тек қана 

оқушыларды ойынның шарттарымен таныстыру керек. Бҧл 

ойындарды шығармашылық ойындардың қатарына қосуға болады. 

Ойындардың бҽрі дамыту ойындарына жатады. 

Тҽжірибеде қолданып жҥрген ойындар дидакатикалық 

материалдар оқушылардың ой ҿрісін, дҥниетанымын, қабілеттерін 
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дамытуға кҿмектеседі. 

Қазіргі заман мҧғалімнен тек ҿз пҽнінің терең білгірі болуы емес, 

тарихи танымдық, педагогикалық – психологиялық сауаттылық, 

саяси экономикалық білімділік жҽне ақпараттық сауаттылық талап 

етілуде. Ол заман ағымына сҽйкес білім беруде жаңалыққа жаны 

қҧмар, шығармашылықпен жҧмыс істеп, оқу мен тҽрбие ісіне еніп, 

оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан болғанда 

ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тҧлға ретінде ҧлағатты 

саналады. 

Сҿзімді қорыта келгенде, мҥмкіндігі шектеулі балаларды 

оқытудағы ақпараттық–коммуникациялық технологияларды 

қолдану: біріншіден, оқушылардың білімін берік меңгерту қҧралы 

болса, екіншіден, балалардың сабаққа деген қызығушылығын, 

белсенділігін арттырып, білім сапасын кҿтеру болып табылады. 
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Самопроектирование как средство формирования 

саморазвивающейся личности учащегося. 

Карабалина Валида 

 

 

Аннотация.  

      Современный мир предъявляет высокие требования к 

подрастающему поколению. Помимо того, что ученику к 16-17 

годам необходимо овладеть определенным «набором» знаний, 

умений и навыков, ему еще и предстоит сделать важнейший 

выбор в своей жизни – профессиональный. И в этой связи мы 

имеет то, что многие выпускники ВУЗов оказываются 

разочарованными в своем выборе профессии, понимая, что идут 

не в своем направлении. Они переучиваются или занимаются 

нелюбимым делом. Все это в последствие сказывается на качестве 

жизни молодых людей, их личной и профессиональной 

эффективности. Проблемы начинаются уже с этапов постановки 

жизненных целей, оценки и принятия своих достижений и неудач. 

И это хорошо, если юноша или девушка имеет привычку с 

саморефлексии, не просто плывет по течению жизни, а тщательно 

обдумывает свои предстоящие шаги. Что если подобный навык не 

выработан? На какие ценности в таком случае ориентироваться? 

Ценности социального одобрения, престижности, семейных 

традиций и т.д. Конечно, нередки случаи, когда жизнь сама 

приводит человека к невероятным результатам. Но так бывает не 

всегда. И здесь, на мой взгляд, становится весьма важным 

моментом необходимость формирования навыков целеполагания, 

стремления к самопознанию и самореализации начиная уже со 

школьной скамьи. Развивать эти качества у студентов ВУЗов – 

поздно. Поэтому, внедряя основы самопроектирования, как 

средство формирования саморазвивающейся и 

самоактуализирующейся личности, начиная с подросткового 

возраста, мы убережем детей от неверного выбора. 

 

1. Поддержка саморазвития личности в образовательной 

среде. 
Особые усилия педагогической практики всегда были 

направлены на выявление методов, которые бы позволили 

осуществлять педагогическую поддержку саморазвития. 

Педагогика саморазвития строится на убеждении в том, что 

«саморазвитие – это не абсолютно волюнтаристский процесс, 
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который ничем не побуждается и никак не обуславливается» [4]. 

Хотя педагогами признается ведущая роль собственной 

самосозидающей воли человека в осуществлении саморазвития, 

сама эта воля, отмечает Л. Н. Куликова, «не ―дана‖ человеку в 

готовом виде, она культивируется, просвещается гуманистически 

осуществляемым воспитанием» [там же]. При реализации такого 

подхода важно не абсолютизировать его возможности, поскольку 

«любая личность может быть объектом подлинного воспитания 

лишь постольку, поскольку она вместе с тем является субъектом 

этого воспитания, всѐ более становящегося самовоспитанием» [2]. 

Речь не может идти об управлении саморазвитием со стороны 

образовательной среды. Это, как справедливо замечает Г. А. 

Цукерман, было бы абсурдно: «создадим нелепицу: будем 

саморазвивать ребенка» [10]. Говорить следует именно о 

поддержке, о создании благоприятных условий, а не о 

саморазвитии «руками» педагогов. Как подчеркивал А. В. 

Брушлинский, «ребенок – это подлинный субъект, 

опосредствующий своей активностью любые педагогические 

влияния, а потому сугубо избирательно к ним восприимчивый, 

открытый для них, но не ―всеядный‖ и не беззащитный» [2]. 

А. Маслоу, к трудам которого современная педагогика 

обращается как к методологической основе своих гуманистически 

ориентированных построений, в конце жизни пришел к 

убеждению, что только сам человек в состоянии определить свой 

жизненный путь. Не существует комплекса условий, 

автоматически порождающего развитие и самоактуализацию.[5] 

«В интервью, которое он дал одному из коллег за полгода до 

смерти, Маслоу говорил, что его расчет на то, что если создать 

человеку идеально благоприятные условия, мы обеспечим его 

полное развитие и совершенствование, не оправдался. 

Оказывается, всѐ зависит от самого человека, причем решающим 

является призвание, цель, смысл, направленность на дело» [6]. 

Никакие поддерживающие технологии, никакие самые 

совершенные условия не в состоянии заменить активность самой 

личности по выстраиванию своего жизненного пути. Л. И. 

Божович утверждала, что «именно внутренняя позиция, т. е. 

система потребностей и стремлений ребенка, которая преломляет 

и опосредствует воздействия внешней среды, становится 

непосредственной движущей силой развития у него новых 

психических качеств» [1]. Личность сама должна дорасти до 

способности осуществлять саморазвитие. Переход к 

саморазвитию является определенным этапом в развитии 

личности, показателем личностной зрелости. Гарантировать его 

невозможно, но можно помочь подготовить. 

Концепция педагогической поддержки саморазвития основана 

на положении о том, что внутренней мотивации и внутренних 

ресурсов личности на начальных этапах ее становления 

недостаточно для самостоятельного осуществления саморазвития. 

На заре жизненного пути личность нуждается в побуждающих и 

поддерживающих действиях со стороны Другого. В 

образовательном пространстве этим Другим является педагог. 

«Если личность дорастет до сознательного саморазвития, то она 

становится уже сама себе руководителем, – саморазвитие 

стимулируется уже не только извне, но и изнутри, что и придает 

этому процессу относительную устойчивость к более-менее 

неблагоприятным внешним условиям» [Суворов, 1996, с. 34], 

однако на этапе становления способности к саморазвитию ребенок 

нуждается в руководстве. Педагогическая помощь 

рассматривается как подспорье для развивающейся личности, 

которой указывают на саморазвитие как на одну из стратегий 

жизни, не дожидаясь, пока личность самостоятельно откроет ее 

для себя, и из опасения, что она не откроет ее вовсе. 

Данная педагогическая позиция является достаточно 

разработанной. По словам П.Ф.Каптерева, в процессе образования 

саморазвитию школьников должна быть отведена приоритетная 

роль. «Обыкновенно дело стоит так: все самым усиленным 
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образом заботятся о распространении и организации учебных 

заведений, совсем не помышляя о самообразовании. Если оно 

получится само собой, в виде добавочного плюса к образованию, 

то хорошо; если нет, то и без него можно обойтись… На самом 

деле отношение между самообразованием и образованием должно 

быть совершенно иное, главенствующим и господствующим 

явлением должно быть самообразование, а вспомогательным – 

образование» [Каптерев, 1999, с. 300]. Поддержка и 

стимулирование саморазвития школьников необходимы, так как 

школа не может учесть наклонности каждого, не может дать 

законченного комплекса знаний. Ее задача – поддержать 

самостоятельную активность ребенка по развитию своих 

способностей и помочь сформировать умение учиться 

самостоятельно, которое понадобится ему во взрослой жизни. 

Воспитательные воздействия со стороны взрослых признаются 

условием саморазвития и в педагогической системе А. С. 

Макаренко. Ребенку, утверждает А. С. Макаренко, нужно пройти 

определенный путь с помощью взрослого, чтобы сформировать 

скорее не способность, а умение воспитывать и развивать себя. 

Задача взрослого не должна ограничиваться поддержкой 

внутренних стремлений личности, развивающихся по 

собственным законам. Важно привести ребенка через внешне 

организованную активность к необходимости внутренне 

детерминированной и организованной активности, направленной 

на собственное развитие. Данный принцип А. С. Макаренко 

применяет к развитию не только индивида, но и коллектива. 

Например, он выделяет три этапа развития требований 

воспитателя по отношению к детскому коллективу. Первый этап – 

это безусловное требование со стороны воспитателя и безусловное 

подчинение со стороны воспитанников, когда убедить их нельзя, 

когда они к этому не готовы. «Такое требование, высказанное в 

форме, не допускающей возражений, необходимо на первых порах 

в каждом коллективе… Вторая стадия развития этого требования, 

когда на вашу сторону перешли первый, второй, третий, 

четвертый активисты, когда около вас организуется группа 

мальчиков или девочек, которые сознательно поддерживают 

дисциплину… И, наконец, третья стадия развития этого 

требования, когда требует коллектив» [Макаренко, 1984, с. 152]. 

По словам педагога, «это путь от диктаторского требования 

организатора до свободного требования каждой личности от себя 

на фоне требований коллектива» [Там же. С. 153]. Путь развития, 

который выстраивает А. С. Макаренко, проходит от исходного 

состояния ребенка (или группы) как объекта педагогических 

воздействий к становлению личности (или коллектива) как 

субъекта своего воспитания и развития. 

 

2. Самоактуализация – первая ступень в саморазвитии. 

Рассматривая самоопределение как процесс, 

разворачивающийся в пространстве жизнедеятельности человека, 

и являющийся неотъемлемой частью процесса саморазвития, 

следует отметить его многоплановость: в нем сложнее четко 

выделить последовательность действий, чем, например, при 

описании процесса самопознания. Это обусловлено 

существованием различных форм самоопределения: 

самоутверждение, самосовершенствование, самореализация, 

самоактуализация и др. 

Самоутверждение дает возможность человеку заявить о себе 

в полной мере как о состоявшейся личности. 

Самосовершенствование выражает стремление приблизиться к 

некоторому идеалу, в качестве которого может выступать 

конкретный человек или собирательный образ. Самореализация 

призвана проявить имеющийся у человека личностный потенциал 

в значимой деятельности. 

Данные формы самоопределения тесно связаны друг с другом. 

Первичной формой, казалось бы, является самоутверждение, ведь 

чтобы совершенствоваться и реализоваться в полной мере, 
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необходимо вначале утвердиться в своих глазах и глазах других. С 

другой стороны, самосовершенствующаяся и самореализующаяся 

личность объективно является самоутверждающейся. 

В последнее время самоутверждение становится одной из 

исследуемых проблем. Предпринимаются попытки рассмотреть 

философские, психологические ее аспекты, определить специфику 

на разных возрастных этапах, разработать специальные 

тренинговые занятия позитивного самоутверждения 

Самоактуализация являемся высшей формой саморазвития и 

включает в себя в определенной степени две предыдущие формы, 

особенно форму самосовершенствования, имея во многом общие с 

ней цели и мотивы. Отличие самоактуализации от предыдущих 

форм состоит в том, что здесь актуализируются высшие 

смысловые мотивы поведения и жизни человека. 

По определению автора теории самоактуализации А 

Маслоу, самоактуализация - это умение человека стать тем, 

кем он способен стать, т. е. реализовать то, что в нем 

заложено, в соответствии с собственными высшими 

потребностями. Согласно А. Маслоу, потребность в 

самоактуализации является вершиной в ряду потребностей 

человека, она не может быть реализованной, если не реализованы 

потребности более низшего порядка [А.Маслоу]. 

Согласно другому представителю гуманистической 

психологии — В. Франклу, смыслы жизни не даны человеку 

изначально, их необходимо определить. [В.Франкл] По его 

мнению, существуют три наиболее общих пути поиска смысла: то, 

что человек делает в жизни (творчество, созидание); то, что он 

переживает; позиция, которую он занимает по отношению к 

судьбе. Соответственно, выделяются и три группы ценностей, 

созидание, переживание и отношения. 

Таким образом, по В. Франклу, смысл жизни не в поисках 

удовольствия, стремления к счастью, а в постижении и реализации 

ценностей: созидания, переживания, отношения. 

Цель самоактуализации состоит в том, чтобы достичь 

полноты ощущения жизни. 

А. Маслоу выделяет следующие способы поведения, ведущих 

к самоактуализации: 

— живое и бескорыстное переживание событий своей жизни с 

полным сосредоточением и погруженностью; 

— постоянный выбор возможности роста; 

— ориентирование не на мнение других, а на свой опыт, 

«прислушиваться к внутреннему голосу»; 

— умение брать на себя ответственность. Как отмечает А. 

Маслоу, «всякий раз, когда человек берет на себя ответственность, 

он самоактуализируется»; 

— стремление быть независимым от других. 

А. Маслоу в своих работах указывает также пути помощи 

людям в обретении способности к самоактуализации. По его 

мнению, задача подлинного обучения — формировать 

потребность быть лучшим человеком, насколько это возможно. 

Таким образом, самоактуализация понимается как: 

— процесс актуализации возможностей личности; 

— полноценная реализация творчески и духовно богатой 

личности; 

— процесс саморазвития личности, ее внутреннего 

личностного роста; 

— следствие интенциональности3 человеческой жизни и 

достижение ее смысла; 

— процесс формирования творчески зрелой личности. 

Изучение теории самоактуализации А Маслоу позволяет 

определить характеристики самоактуализирующейся личности: 

большая ориентированность на настоящее, высокая степень 

самоорганизации; опора на собственное мнение, богатая 

эмоциональная жизнь, свободное поведение, тяга к новому, 

способность правильно предсказывать события, естественность, 

дедову направленность, демократичность в отношениях, 
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устойчивые внутреннее моральные нормы, «философское» 

чувство юмора, автономия, независимость от окружения. 

А. Маслоу следующим образом определяет основную черту 

самоактуализированных личностей: «Самоактуализирующиеся 

люди все без исключения вовлечены в какое-то дело... Они 

преданны этому делу, оно является чем-то очень важным для них, 

своего рода призванием».[5] 

 

3. Средства саморазвития: самовоспитание и самообучение 

Качества личности, требуемые в профессиональной 

деятельности и для самореализации в целом, могут не 

сформироваться и не проявиться, если не включатся механизмы 

«самости» на уровне самовоспитания и самообучения. 

Самовоспитание — сознательная целенаправленная 

деятельность человека по совершенствованию своих 

положительных качеств и преодолению отрицательных. Согласно 

данному определению, самовоспитание — это деятельность, 

направленная на выработку человеком у себя таких личностных 

качеств, которые представляются ему желательными; это 

намеренное изменение, возведение человеком самого себя на 

более высокую ступень совершенства; процесс сознательного и 

самостоятельного преобразования человеком своих телесных сил, 

душевных свойств, социальных качеств для выполнения своего 

предназначения. 

 

Таким образом, самовоспитание в качестве важнейшего 

средства саморазвития личности обладает целенаправленностью и 

осознанностью под влиянием представлений личности о тех 

результатах, которых она желает достичь. 

Как и всякая деятельность, самовоспитание характеризуется 

потребностно-мотивационной основой, целями, способами и 

результатами. 

Мотивы самовоспитания широки и многообразны и возникают 

на основе самых разных потребностей: 

— саморазвития (самоутверждения, самосовершенствования); 

— достижения (может быть связано с неудовлетворенностью 

собой, своим нынешним положением и стремлением приобрести 

более высокий статус; 

— престижа; 

— власти; 

— самоактуализации. 

Однако потребность в самовоспитании и мотивы 

самовоспитания носят вторичный характер. Даже наличие 

сильных позитивных мотивов саморазвития — самоутверждения, 

самосовершенствования, самоактуализации — не гарантирует 

возникновения мотивов самовоспитания. Немало людей желает 

самосовершенствоваться, но этот процесс часто носит стихийный 

характер, используются случайные обстоятельства и возможности, 

предоставляемые жизнью для продвижения в своем развитии. 

Необходимым условием является выделение самовоспитания в 

самостоятельную деятельность. Это возможно только при 

наличии осознанно поставленных целей, планирования, затрат 

определенных волевых усилий. Поэтому самовоспитание — это 

волевой процесс, требующий от личности целеустремленности и 

самоотверженности. А поскольку ученики зачастую не осознают 

собственной потребности в саморазвитии, то именно на этапе 

школьного образования имеется необходимость формировать у 

них направленность на саморазвитие, самоопределение, 

самовоспитание. 

Со школьной скамьи, усилиями педагогов, психологов 

необходимо стимулировать выработку у детей привычка 

заниматься самовоспитанием, в результате последнего будет 

успешно формироваться истинная потребность в самовоспитании, 

удовлетворение которой обретает индивидуально-личностный 

смысл. Поэтому в процессе самовоспитания наиболее сложными 

является начальный период. 
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Наличие выраженных мотивов самовоспитания определяет 

специфику, т. е. своеобразие постановки конкретных целей 

самовоспитания. Цели, в свою очередь, могут быть различными. 

Нередко человек тратит немало времени, чтобы обнаружить свои 

сильные стороны личности. В данном случае цель самовоспитания 

совпадает с целью самопознания. В качестве цели нередко 

выступает самоутверждение или самосовершенствование. 

Решение задач самовоспитания зависит от самопринятия 

личности, в противном случае самовоспитание приобретает 

характер борьбы с собой, а саморазвитие сводится к войне с 

собой. 

Самообучение как самостоятельно организуемая субъектом 

деятельность учения, удовлетворяющая его потребности в 

познании и личностном росте, является необходимой 

составляющей саморазвития. Д. И. Писарев считал, что 

«...настоящее образование есть только самообразование и что оно 

начинается, когда человек прощается со всеми школами». 

Сущностным признаком и самообразования, и самообучения 

является неформальный характер: человек обучается без внешней 

мотивации, самостоятельно, вне стен какого-либо учебного 

заведения, без помощи обучающего. Главное отличие 

самообучения — полная свобода в выборе предмета, методов и 

источников. Самообучение может проявляться в форме 

индивидуальной учебной деятельности, а может быть 

спонтанным, когда обретение знаний, умений и навыков, 

социальных установок, формирование ценностей происходит из 

повседневной жизни и личного опыта, включая ближайшее и 

широкое окружение, СМИ и др. В соответствии с данным 

подходом самообучение в процессе труда, на рабочем месте 

является видом спонтанного обучения. 

Одним из способов самообучения является умение учиться у 

других. Для этого необходимо создание у учащегося установки на 

поиск и освоение нового в различных ситуациях, где могут быть 

интересная информация, полезные знания, новый опыт. Примером 

такой установки является следующее положение одного из 

древних учений индийской философии: «Каждый человек — гуру 

(Учитель), у которого можно научиться чему-нибудь полезному. 

Каждое событие в жизни, каким бы радостным или печальным 

оно не было, учит человека. А потому главное предназначение 

человека — стать Учеником». 

Если сравнивать обучение традиционное с самообучением, 

второе всегда будет более эффективным, потому что знания, 

полученные самостоятельно, опыт, которые основывается на 

собственных исследованиях, ошибках и открытиях становится 

частью личности на пути самосовершенствования. Все, чего 

учащийся достигает самостоятельно, не только лучше 

откладывается в памяти, а преобразует саму личность ребенка и 

может быть применено на практике. 

Вместе с тем для развития способности к самообучению 

ученику необходимо приобрести опыт осуществления по 

отношению к самому себе функций учителя: научиться 

анализировать, планировать, регулировать и оценивать 

собственную деятельность учения. Основополагающими являются 

анализ и оценка результатов. Последняя позволяет не только 

определить успешность своих действий, но и определить, на что 

направить основные усилия в будущем. Следовательно, оценка — 

не только контроль, но и стимул действия в отличие от отметки в 

традиционном обучении, которая часто является формальным 

выражением оценки и ее обозначением. Поэтому умение оценить 

себя — сильный фактор активизации самостоятельной учебной 

деятельности. 

По словам А. Дистервега, «Воспитание, полученное 

человеком, закончено, достигло своей цели, когда человек 

настолько созрел, что обладает силой и волей самого себя 

образовывать в течение дальнейшей жизни и знает способ и 

средства, как это можно осуществить» 
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4. Персональный проектный менеджмент как основа 

управления саморазвитием. 

Под персональным менеджментом раньше понималась техника 

личной работы, в которую включались конкретные инструменты и 

приемы (например карточки для учета времени, методы быстрого 

чтения, техника «Как съесть слона» для решения крупных задач и 

др.). Затем появился термин «самоменеджмент», означавший 

набор методов и приемов по управлению собой, обеспечивающий 

эффективное достижения личных целей, и термин «тайм-

менеджмент — «управление временем». 

Сегодня все больше исследователей используют термины 

«персональный проектный менеджмент», или чаще 

«самопроектирование», под которым понимают, как правило, 

часть персонального менеджмента, его стратегическое 

направление, а не применение конкретных способов управления 

собой, своим временем и т. п. 

Проектирование всегда является составной частью 

управления, так как позволяет обеспечить осуществление 

некоторого процесса. Проект — такой вид деятельности, который: 

— направлен на достижение конкретных целей; 

— включает в себя координированное выполнение 

взаимосвязанных действий; 

— имеет ограниченную протяженность во времени, с 

определенным началом и концом; 

— в определенной степени неповторим и уникален. 

Данные характеристики применительно к 

самопроектированию дают возможность представить себе жизнь 

человека как череду Я-проектов, которые он последовательно или 

одновременно реализует. 

Эти проекты могут реализовываться в различных 

направлениях. Обычно выделяют следующие направления 

самопроектирования: 

— формулирование жизненных целей; 

— личная организованность; 

— самодисциплина; 

— техника личной работы; 

— поддержание здоровья; 

— эмоционально-волевой потенциал; 

— самоконтроль жизнедеятельности. 

На мой взгляд, все возможности  самопроектирования 

применимы в развитии личности учащихся, так как стимулируют  

осознание целей, личной эффективности, развивают волю, 

дисциплину и помогают сконцентрироваться на решении важных 

задач.  

 

Таблица. Основные направления самопроектирования 

 

Направление Целевая установка 

Необходимые качества 

(знания, умения, 

навыки) 

Формулирование 

жизненно важных 

целей 

Мобилизация 

ресурсов и выбор 

приоритетов 

Способность к 

самопознанию 

Личная 

организованность 

Умение (привычка) 

жить по системе 

Эффективное 

использование времени 

Способность 

концентрации на 

главном 

Упорядоченность 

действий 

Самодисциплина 

Научиться управлять 

собой, держать себя 

в руках 

Обязательность, 

Пунктуальность, 

точность исполнения 

Собранность, 

аккуратность Наличие 
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верность слову чувства ответственности 

Способность к 

самоограничению 

Техника личной 

работы 

Знание правил и 

приемов 

организации личной 

работы 

Организация рабочего 

места Умение работать с 

информацией Умение 

слушать Знание 

технологии 

коммуникаций 

Поддержание 

здоровья 

Хорошее 

самочувствие, 

высокая 

работоспособность 

Умеренные физические 

нагрузки Рациональное 

питание Здоровый сон 

Укрепление нервной 

системы Отказ от 

вредных привычек 

Эмоционально 

волевой 

потенциал 

Воспитание 

оптимизма и 

стойкости 

Целеустремленность, 

решительность 

Жизнерадостность 

Увлеченность работой 

Психологическая 

устойчивость 

Уверенность в 

собственных силах 

Самоконтроль 

(личной жизни) 

Объективная оценка 

процесса 

жизнедеятельности 

Контроль собственного 

имиджа Контроль 

рабочих процессов 

Контроль внерабочих 

процессов Оценка 

достигнутых 

результатов 

 

 

Необходимость в обращении к самопроектированию в 

образовании связана с конструированием профессионального 

поведения сегодняшнего ученика в будущем, через интеграцию 

между решениями, принятыми в настоящем времени, выборами, 

сделанными в прошлом, и возможностями, которые предоставляет 

будущее. 

Самопроектирование в образовательной среде необходимо 

осуществлять поэтапно, причем каждый этап должен решать свои 

собственные задачи постепенной адаптации и выработке 

определенных значимых качеств, знаний и умений у учеников. 

Для реализации  самопроектирования учащийся должен иметь 

различные способности: способность осуществлять рефлексию, 

самоанализ  значимых качеств, осознавать себя одновременно 

субъектом и объектом профессионального становления и др. 

Таким образом, особенности самопроектирования в 

образовательной среде заключаются в том, что оно основывается 

на понимании данного процесса как индивидуального, личностно 

ориентированного и творческого; инструментом 

самопроектирования выступает образ-Я как самопроект; 

осуществляется в логике профессиональной подготовки будущих 

менеджеров по этапам и служит для преодоления разрыва между 

содержанием учебной и профессиональной деятельности. 
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«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ – ЗАМАНАУИ КӚЗҚАРАС» 

Жадрасынова Алмагҥл Балтабайқызы 

Ақтӛбе қаласы.«№4 ЖББОМ»КММ 

 

Тренинг ―11 бӛлме‖ 

 

 

 

Кӛзімізге әдемі заулім кен бау-

бақшасы бар уйді елестетейк.Сол 

ҥйдің 11 бӛлмесі бар екен. 

 1бӛлме-арман  

 2бӛлме-қарбалас 

 3бӛлме-жалғыздық 

 4бӛлме-сенім 

 5бӛлме-қӛрқыныш 

 6бӛлме-қуаныш 

 7бӛлме-кӛңілсіздік 

 8бӛлме-махаббат 

 9бӛлме-қызғаныш 

 10бӛлме –ҥміт 

 11бӛлме- агрессия 

 Және тағы ойыныздан  2 бӛлме  ойлап тауып жазыныз 

 -Сіз қай бӛлмеде энергия кушин жинайсыз? 

 -Ал керісінше кай бӛлмеде энергиянызды жоғалтасыз? 

 -Сіздер кӛбіне кҥніңізді қай бӛлмеде жие ӛткізесіз? 

 -Қай бӛлмеге жие кіресіз? 

 -Қай бӛлмеге мҥлде кірмейсіз? 

 -Сізге қай бӛлмеге кірген ҧнайды? 

 

Қалыптастырушы бағалау тҥрлері 

 

 

 

 

https://helpiks.org/8-85309.html
https://kartaslov.ru/книги/Щукина_М_А_Психология_саморазвития_личности/2
https://kartaslov.ru/книги/Щукина_М_А_Психология_саморазвития_личности/2
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   І топ – ...........   

  ІІ топ – ........... 

  ІІІтоп - ..........  

 

Әр топ  берілген ресурстар бойынша инсценеровка жасайды 

Дискриптор арқылы бағалау 

 Мазмҧны 

 мен  

идея 

Эстетикалық 

талғам 

ресурстар Функциионалды 

сауаттылық 

     

     

     

 

 

Рефлексия 

 

Ҿнім мен ой пікірге толы  сарқыт-корзина 

Маған ұнады....... 

Менің қосарым........... 

Мен ӛзіме алдым....................  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Сукашева  Лизя  Идирисовна,   

Кенжалина Галия Едигеевна     

учителя русского языка и литературы 

г. Актобе 

Новая СШЛ 

 

 Современная методика преподавания русского языка в 

рамках обновления образования ориентирована на потребность в 

знании, «Я-концепция» учащегося, обучение на деятельностной 

основе, переосмысливать и переносить акценты с обучения языку 

на овладение разными видами речевой деятельности (говорение, 

письмо, чтение, слушание). Обновленная образовательная 

программа заключается в том, чтобы ученики научились тому, как 

учиться, и в результате могли стать независимыми, 

самомотивированными, увлеченными, уверенными, 

ответственными учениками с развитым критическим мышлением, 

умеющими свободно общаться на русском, казахском и 

английском языках и проявляющими компетентность в цифровых 

технологиях. 

 Русский язык – один из самых сложных 

общеобразовательных предметов. Трудности восприятия 
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лингвистических понятий и усвоения соответствующих умений и 

навыков учащимися связаны прежде всего с недостаточным 

уровнем  сформированности  интеллектуальной готовности к 

сложной учебной работе: низкой способности к концентрации 

внимания, умению анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы, применять теоретические положения к конкретным 

практическим ситуациям, держать в памяти большой объем 

фактического материала и уметь ситуативно активизировать его 

конкретную часть. 

Существует множество подходов для изучения языка, однако 

социолингвистический подход акцентирует внимание на 

социальной модели языка. Для учащихся важно понять, какой 

язык (письменный или устный) уместен в той или иной 

социальной ситуации. Учителя должны помочь понять цель текста 

и на какую аудиторию он ориентирован, чтобы учащиеся могли 

выбрать соответствующий социальный язык, включая 

грамматику, структуру и лексику в конкретном контексте (Уинч, 

Джонстон, Холидэй, Лджунгдахл и Марч, 2001). Учителя должны 

познакомить учащихся с различными контекстами, чтобы они 

смогли стать эффективными коммуникаторами.  

Чтение, письмо, говорение и слушание – важные 

коммуникативные навыки для всех сфер обучения в начальных 

классах. Поэтому важно дать учащимся возможность максимально 

улучшить эти 4 навыка. Одним из способов по улучшению 

конкретного навыка является эффективная отработка данного 

навыка и дальнейшее, постепенное введение заданий, 

объединяющих один или несколько языковых навыков (Уаллэйс, 

Стариха и Уолберг, 2004). 

К примеру, обсуждение темы вводит соответствующую лексику, 

вызывает интерес к чтению, после чего предлагается модель в 

поддержку письменного задания на основе прочитанного. В 

качестве альтернативы можно использовать прослушивание 

аудио-текстов или просмотра видеоматериалов, после чего 

проводится обсуждение или выполняются письменные задания. 

Кроме того, используется коммуникативный подход, который 

обеспечивает цель для общения помимо простой отработки языка. 

Целью для коммуникации может служить опрос для определения 

конкретных фактов о ком-либо или прослушивание и пересказ 

истории. 

 Таким образом, я на своих уроках использую все четыре 

навыка чтение, письмо, говорение и слушание, включаю такие 

задания, где бы учащиеся не могли обойтись без взаимодействия. 

 Ведь обновленная образовательная программа реализуется 

на основе конструктивистского подхода к преподаванию и 

учению, сущность которого заключается в поощрении учащихся 

вести диалог, как с учителем, так и друг с другом. Эффективными 

методами в развитии диалогового обучения является групповая 

работа, работа в парах, ролевая игра.  При диалоговом обучении 

учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы, 

взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 

решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. 

Для этого на уроках организовываю индивидуальную, парную и 

групповую работу, применяю исследовательские приемы, ролевые 

игры, веду работу с документами и различными источниками 

информации, использую творческие работы. 

 А также применяю такие стратегии как, смоделированное, 

общее, направленное и самостоятельное чтение и письмо эти 

стратегии составляют основу критериев успеха во время общих, 

направленных и самостоятельных уроков.  

И только используя эти методы и техники, учитель может 

поддерживать и повышать внутреннюю мотивацию учащихся 

путем: 
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 разработки интересных уроков, чтобы через активность 

учеников улучшать навыки мелкой моторики и коммуникации; 

 реализации разнообразного содержания уроков так, чтобы 

были использованы различные подходы активного обучения; 

 вовлечения учеников в экспериментирование новыми 

методами преподавания и учения (это «связывает» учителей, 

учеников и задания, улучшает обратную связь учеников и 

позитивную среду обучения). 

 

Литература 

1. Руководство для учителя. Центр педагогического мастерства 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». 

2. Программа повышения квалификации учителей Центр 

педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы».  

 

ДИРИХЛЕ ҚАҒИДАСЫНЫҢ ҚОЛДАНУ АЯСЫ 

 

Майлық Мейрлан Қалдыбайҧлы 

 Новый орта мектеп-лицейі 

Ақтӛбе қаласы 

 

 Егер Дирихле қағидасын дҽлелдеу процесінде жҽне оқу-

материалдарын игеру барысында зерттеу ҽдістерін жетілдіріп, 

деректерді тиімді ҽрі жҥйелі пайдалансақ, онда оқушылардың 

зерттеу қҧзіреттілігі жҽне коммуникативтік, ақпараттық 

қҧзіреттілігі ҿз мҽнінде дамып, сонымен қоса оқушылардың 

математикаға деген қызығушылығы артады. Дирихле қағидасын 

ҽр тҥрлі жолдармен дҽлелдеуге болатындығын кҿрсету. Мектеп 

математика курсының мазмҧнында қарастырылмайды, кҿбінесе 

олимпиада есептерін шығаруда «кері жору» ҽдісін қолданып 

есептер шығару, оқушылардың ой-қабілеттерін арттыруға 

бағытталған. 

 

 Еліміздің тҽуелсіздігі бҥгінгі кҥні қоғамымыздағы 

интеллектуалдық еңбек ҥлесінің ҿсуі нҽтежесінде ҿмірге 

араласатын ертеңгі жеткіншектердіңбілім деңгейіне, ҽр адамның 

қабілеті мен шығармашылық ҽлеуметінің дамуына, оның кҽсіптік 

икемділігіне қойылатын талаптар да кҥннен-кҥнге арта тҥсуде. 

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев Еуразия ҧлттық университетінде оқыған 

лекциясында: «Білімді, сауатты адамдар – бҧл ХХI ғасырда 

адамзат дамуының негізгі қозғаушы кҥші»  – деп атады. 

 Қазіргі заманғы білім берудің перспективалық міндеті – ол 

сындарлы ойлай білетін жҽне ақпараттар ағынында бағдар ала 

білуге қабілетті адамдарды даярлау. Орта білім белсенді, білімді 

жҽне табыстарға бағдарланған тҧлғаларды тҽрбиелеуге жауап 

береді. Оқушылар «ешқашан бастауды тоқтатпа, ешқашан 

тоқтауды бастама» деген ақиқаттан адаспауы тиіс. 

Қазіргі таңда жалпы білім беретін орта мектепке қойылатын 

жалпы талаптар: мектеп оқушыларының бойына Отанға 

сҥйіспеншілік, ҥлкендерді, ата-аналар мен мҧғалімдерді сыйлау 

сезімін дарытуға, жеткіншек ҧрпақты оқу мен еңбектің сапасы 

ҥшін, ҿздерінің мінез-қҧлқы ҥшін жоғары жауапкершілік рухында 

тҽрбиелеуге, оқушылардың ҿзін-ҿзі басқаруын дамытуға, 

экономиканы басқаруы сол арқылы ҿзін де, қоғамды да байлыққа 

кеңелтуі керек. Бҧл тҧжырым математикалық білім берудің басты 

мақсатын анықтайды. «Математикамен бала кҥнінен айналысқан 

адамдар ҿзінің ілтипатын дамытады, миы мен еркін 

жаттықтырады, кҿздеген мақсатына жеткізетін жігер мен 

табандылықты қалыптастырады» деген болатын А.И. 

Маркушевич. 

 Математикалық ҧғымдар, аксиомалар мен анықтамалар 
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жҽне қорытындылар (теоремалар жҽне салдарлар) нақтылы ҿмірде 

бар болатын ҽртҥрлі заттардың, онда болып жатқан қҧбылыстар 

мен ҿтіп жатқан процестердің ҿздеріне тҽн жалпы 

қасиеттерініңбіздің санамызда бейнеленуі болып 

табылады.Академик А.Н.Колмогоров: «Математик ҽрқашан 

реалды қҧбылыстардың ҽртҥрлі модельдерімен жҧмыс жасайды. 

Оны, математик ретінде, қабылдаған модель аясында 

қорытындылар орынды ма деген сҧраққа ғана ойландырады. Егер 

де ол реалдылық пен оның математикалық моделінің арасындағы 

диалектикалық байланысты тҥсіндіру міндетінен бас тартса, бҧл 

ҽсте жақсы емес»  – деп кҿрсеткен болатын. 

 Мектеп оқушыларын математика пҽнінен ғылыми-зерттеу 

жҧмыстарына жҽне регаталар мен олимпиадаларға дайындау 

мектеп бағдарламасының қҧрамдас бҿлігі болып табылады. 

Жҥздеген, тіпті мыңдаған оқушылардың арасынан осы мақсатта 

оқушыларды таңдап алу оңай шаруа емес. Кҿп жылдық тҽжірибе 

оқушыларда 5-6-сыныптардан бастап математикаға деген 

қызығушылықты оята білсе, олардың арасынан ғылыми-зерттеу 

жҧмыстары мен олимпиадалық бағыттағы есептерге бейім 

оқушыларды танып, бҿліп алуға болатындығын кҿрсетіп отыр.   

Адам ҿмірінде кездесетін қҧбылыстар мен процестердің оңтайлы 

шешілуіне Дирихле принципінің тигізетін пайдасы зор. Дирихле 

принципі — комбинаторлық принцип. 

Олимпиадалық есептердің тақырыптары сан алуан, олардың 

ішінде 5-6-сыныптардан бастап айналысуға болатын есептер 

қатарына Дирихле қағидасын қолдануға болатын есептерді 

жатқызуға болады.  

        Дирихле қағидасы – бҧл ҿте қарапайым, соған қарамастан 

ҿте қуатты идея. Комбинаторикада Дирихле қағидасы  

(нем. Schubfach prinzip, «жҽшіктер қағидасы») — заттар 

(«қояндар») мен олар салынған контейнерлер («жҽшіктер») 

арасындағы белгілі шарттар орындалғанда болатын 

байланыс. Ағылшын тілі мен кейбір басқа да тілдерде «кептерлер 

мен жҽшіктер қағидасы» (ағылш. Pigeonhole principle) атымен 

белгілі. 

          Дирихле қағидасы диофанттық жақындау теориясында 

сызықтық теңсіздіктер жҥйесін талдауда жҽне математиканың 

кҿптеген салаларында, мысалы, анализде, геометрияда, жиындар 

теориясында жҽне т.б., қолданылады. Дей тҧрғанмен, Дирихле 

қағидасының сандар теориясында ҿте тиімді екендігін атап ҿту 

керек. Кейбір математикалық есептерді шешкенде осы арнайы 

ҽдісті қолданады. Бҧл қағиданың ҽртҥрлі тҧжырымдамасы бар. Ең 

кҿп тараған тҥрі: «Егер n торларда m қояндар отырса жҽне m >n 

болса, торларда қояндар 

онда кем дегенде бір 

торда екі қоян отырады». 

Кері жору арқылы 

оңайырақ дҽлелдеуге 

болады. Бір қарағанда 

белгілі болып тҧрған 

сҿйлемнің ҽртҥрлі нақты 

есептерді шешудің 

неліктен сонша қуатты 

математикалық ҽдісі болатыны белгісіз. Есепті шешуде 

берілгендердің қайсысы «қоянның» жҽне қайсысы «тордың» 

рҿлінде болатынын анықтау мҽселесі ғана қиыншылық тҥсіреді. 

Дирихле қағидасының ең қарапайым тҥрі былай болады: «жеті 

қоянды ҽрқайсысына екіден артық етіп ҥш торға орналастыруға 

болмайды». Дирихле қағидасының басқаша тҧжырымдамасы 

мынадай: «егер n орынға n+1 затты орналастырса, онда бір 

орында міндетті тҥрде кем дегенде екі зат орналасады». Заттың 

орнына кез келген математикалық объектілер – сандар, кестедегі 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
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орындар, кесінділер жҽне т.б берілуі мҥмкін. 

Бҧл қарапайым қағиданы бірінші болып неміс математигі Дирихле 

Петер (1805-1859) тҧжырымдап, 1837 жылы жай сандардың 

арифметикалық прогрессиядағы таралу заңдылығын ашты. Ол 

nk+l (n=0,1…),(мҧндағы k – прогрессия айырымы, l – бірінші 

мҥше) тҥріндегі  арифматикалық прогрессия тізбегінде жай 

сандардың шексіз болатынын дҽлелдеген. Оның негізгі ғылыми 

еңбектері сандар теориясы мен математикалық талдауға арналған. 

Дирихле қағидасының ҥш тҥрі бар: біреуі қарапайым тҥр, екеуі 

кҥрделі тҥр. Енді солардың тҧжырымдалуларын (айтылуларын) 

келтірейік. . 

Теорема А (Дирихле қағидасының қарапайым тҥрі). 

Егер n+1 қоянды n торға орналастыратын болса, онда кемінде бір 

торда біреуден артық қояндар болады.  

Дҽлелдеуі ҿте жеңіл, кері жору тҽсілімен дҽлелдеуге болады.   

Бҧл теоремадан егер m қоянды n торға (m>n) орналастыратын 

болса, онда кемінде бір торда біреуден артық қояндар 

болатындығы шығады.   

Теорема Ә (Дирихле қағидасының бірінші кҥрделі 

тҥрі). m қоянды n торға (m>n) орналастыратын болса, онда 

кемінде бір торда 1-ден кем емес қояндар болады.  

Теорема Б (Дирихле қағидасының екінші кҥрделі тҥрі).   қоянды, 

мҧндағы  кез келген   ҥшін натурал сан,    торға орналастыратын 

болса, онда қайсыбір  ҥшін n-ші торда m-нен кем емес қояндар 

болады. 

 Соңғы екі теореманың дҽлелдеулері алғашқы теореманың 

дҽлелдеуіне ҿте ҧқсас.  

Дирихле қағидасының тҧжырымдары: 

Т1.  «Егер  n торда  n-1 артық емес «қояндар»  болса, онда бос тор 

бар болады» 

Т2.  «Егер  n торда n + 1 «қояндар» болса, онда 2-ден кем емес 

қояндар бар тор табылады» 

Т3.  «Егер  n торда nk-1 «қояндар» болса, онда кез келген бір торда  

k-1 «қояндар» бар болады» 

Т4.  «Егер n торда nk+1 артық емес «қояндар» болса, онда кез 

келген бір торда k+1 артық емес «қояндар» бар болады» 

Т5.   Ҥздіксіз Дирихле қағидасы. 

 «Егер бірнеше санның арифметикалық ортасы а – дан ҥлкен 

болса, онда ең болмағанда а – дан ҥлкен бір сан табылады»;  

Т6.  «Егер n санның қосындысы  S – тен кіші болса, онда ең 

болмағанда бір сан S/n – нен кіші болады». 

Т7.  « p + 1 бҥтін сандарының арасынан p – ға бҿлгенде бірдей 

қалдық қалатын екі сан табылады». 

Бҧл жерде астын сызып тҧрып айтатын мҽселе: Дирихле қағидасы 

қиын емес, ал қиындық осы тақырыпқа берілген есептерде 

«қояндар» мен «торларды» таңдап ала алу мен оларға Дирихле 

қағидасының жоғарыда аталған ҥш формасының қайсысын 

қолдану тиімдірек екендігін анықтай білуде болып отыр. 

Қазіргі кезеңде жер бетінде білім берудің қҧндылығы қайта 

қаралып ҿзгеріп жатқан тҧста, дамытуды тек ойлауды немесе 

жалпы психиканы дамыту деп қарау жеткіліксіз. Қазіргі кезде 

дамытуда оқушы тҧлғасын біртҧтас дамыту ретінде тҥсіну керек. 

Ол оқушылар ҥшін олардың қабілеттерін, қызығушылықтарын, 

бейімділіктерін жан-жақты жҽне ҥйлесімділік дамыту, ол 

мҽдениетті, жоғары адамгершілікті, белсенді шығармашылықты 

жҽне ҽлеуметтік кемелденген тҧлға қалыптастыруды бағамдайды. 

 Дирихле қағидасын пайымдау қҧралы ретінде ҽрқилы 

есептерді шығаруда қолдануға болатынын кҿрсетуге болады. 

Дирихле принципінің қолдану аясы ауқымды. Ол олимпиада 

есептері мен логикалық есептерді шығаруда ғана емес, спорттық 

шараларды ҧйымдастыру кезінде, комбинаторикада, 

ауылшаруашылығы саласында, интеллектуалдық ойындарда, 

психология жҽне социология ғылымдарында қолданылып, 

олардың алға басуына жағдай жасауда.  
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Дирихле 

принципі қолданылатын нақты есептерді қарастырайық. Бҧл 

мысалдардың барлығы да математика пҽнінен Ақтҿбе облысының 

мектеп оқушылары арасында жыл сайын дҽстҥрлі тҥрде ҿткізіліп 

келе жатқан аудандық, қалалық, облыстық олимпиадалар мен 

ҽртҥрлі деңгейлердегі регаталар мен конкурстардың есептері.  

1-мысал.  Ҿлшемдері 6×8 см болатын тіктҿртбҧрыштың ішіне 5 

нҥкте орналастырылған болса, онда олардың арасында 

арақашықтығы 5 см-ден аспайтын екі нҥкте табылатынын 

дҽлелдеңіз.  

Дәлелдеу. Берілген тіктҿртбҧрыштардың қарама-қарсы 

қабырғаларының орталарын кесінділермен қосып, оны ҿзара тең 

жҽне ҿлшемдері 3×4 см болатын     4 тіктҿртбҧрыштарға бҿлеміз. 

Сонда алынған кішкене 4 тіктҿртбҧрышты «торлар» десек, ал 

берілген 5 нҥктені «қояндар» десек, біз Дирихле қағидасының 

қарапайым формасын (тҥрін) қолдана отырып, кемінде бір 

кішкене тіктҿртбҧрышқа (оның ішіне не қабырғаларына) кемінде 

екі нҥкте тҥсетіндігіне кҿз жеткіземіз жҽне солардың ішіндегі кез 

келген екі нҥктенің ең ҥлкен арақашықтығы ол екі нҥкте 

тіктҿртбҧрыштың қарама-қарсы тҿбелерінде орналасқанда болады 

да, ол арақашықтық Пифагор теоремасы бойынша 

(тіктҿртбҧрыштың диагоналі болғандықтан)    см-ден аспайды. 

Дҽлелденді.  

2-мысал. Олимпиадада 10 оқушы 35 есеп шығарды, олардың 

ішінде бір, екі жҽне ҥш есеп шығарғандары да бар. Осы 

оқушылардың арасында кем дегенде бес есеп шығарған оқушы 

бар екендігін дҽлелде.  

Дәлелдеу: Есептің шартынан бес есеп шығарған оқушы бар 

екендігі белгілі: 35-(1+2+3)=29, себебі 29=7∙4+1. Ендеше кем 

дегенде бес есеп шығарған оқушы бар болады. 

Дҽлелденді.  

3-мысал. Ҥш тауық 3 кҥнде 3 жҧмыртқа табады. Он екі тауық он 

екі кҥнде неше жҧмыртқа табады? 

Дәлелдеу: Ҥш тауық 3 кҥнде 3 жҧмыртқа тапса, онда 3 тауық 12 

кҥнде 4 есе артық жҧмыртқа табады, ал 12 тауық 12 кҥнде тағы да 

4 есе, яғни 48 жҧмыртқа табады. Есепті кесте кҿмегімен шешуге 

де болады: Жауабы: 48 жҧмыртқа. 

4-мысал. х1, х2,......, х2015 бҥтін сандары берілсін. Осы сандардың 

ішінен қосындысы 2015-ке бҿлінетін бірнеше сандарды таңдап 

алуға болатынын дҽлелдеңіз. 

Келесі қосындыларды қарастырайық: 

S1 = х1 

S2 =х1 + х2 

… … … 

S2015 = х1 + х2 + ... + х2015 

Егер осы қосындылардың біреуі 2015-ке бҿлінсе, онда есеп шықты 

деп есептейміз. Енді S1, S2, ... , S2015  сандарының ешқайсысы 2015-

ке бҿлінбейді деп ҧйғарайық. Бҧл сандарды «қояндар» деп, ал 1, 2, 

3, ... , 2014 сандарын «торлар» деп есептейміз. S1, S2, ... , S2015   

сандарына осы сандарды 2015-ке бҿлгендегі қалдықтарын 

сҽйкестендірейік: S1  сандары 2015-ке бҿлінбейтіндіктен, олардың 
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2015-ке бҿлгендегі қалдықтары 1-ден 2014-ке дейінгі сандар 

болады. Сонымен ҽрбір «қоян» берілген ҥйшіктерге тҥседі: 

«торлар» саны 2014, «қояндар» саны 2015 болғандықтан, Дирихле 

қағидасы бойынша, бір «торға» тҥсетін екі «қоян» табылады 

немесе 2015-ке бҿлгендегі қалдықтары бірдей болатын S1   жҽне 

Sj(i<j)  сандары табылады. 

Олай болса, Si – Sj = (х1 + х2 + ... + xj) - (х1 + х2 + ... + хj) = xi+1 + xi+2 

+ ... + хj cаны 2015-ке бҿлінеді. Сонымен xi+1 + xi+2 + ... + х1 

қосындысы 2015-ке бҿлінеді.   

5-мысал. Егер а, a+d, a+2d, a+3d, …, a(n-1)d сандарының 

ешқайсысы n-ге бҿлінбесе, онда           d жҽне n ҿзара жай сандар 

болмайтынын дҽлелдеңіз. 

Егер а, a+d, a+2d, a+3d, …, a(n-1)d cандарының ешқайсысы n-ге 

бҿлінбесе, олардың қалдықтары 1, 2, ..., (n-1) болады. 

Берілген сандарды «қояндар» деп, ал қалдықтарды «торлар» деп 

есептейміз. «Қояндардың» саны n, «торлардың» саны (n-1)-ге тең 

болғандықтан, бір «торға» тҥсетін екі «қоян» табылады, яғни, 

берілген сандардың ішінен n-ге бҿлгендегі қалдықтары бірдей 

болатын екі сан табылады деген сҿз. Ол cандар a+id, a+jd болсын 

(n=j>i деп есептеуге болады). Олай болса, олардың айырмасы n-ге 

бҿлінуі тиіс, яғни(j-i)d=kn. Егер  d жҽне n сандары ҿзара жай 

сандар болса, онда    (j-i) саны n-ге бҿлінуі тиіс, бірақ олай болуы 

мҥмкін емес, себебі j-i<n. 

         Бҧл қарама-қайшылық d жҽне n сандарының ҿзара жай 

сандар болмайтынын кҿрсетеді. 

         6-мысал. Ҽртҥрлі 12 екі таңбалы сандар берілген. Осы 

сандардың ішінен айырмасы цифрлары бірдей екі таңбалы сан 

болатын екі санды таңдап алуға болатынын дҽлелдеңіз. 

Егер екі таңбалы санның цифрлары бірдей болса, онда ол сан 11-

ге бҿлінуі тиіс.  а1, а2, ..., а12 берілген сандар болсын. Осы 

сандардың 11-ге бҿлінгендегі қалдықтары 0, 1, ..., 10 сандарының 

бірі болады. Берілген сандарды «қояндар» деп, ал қалдықтарды 

«торлар» деп есептейік. «Қояндардың» саны 12, ал «торлардың» 

саны 11 болғандықтан, екі «қоян» бір «торға» тҥседі, яғни, 11-ге 

бҿлгендегі қалдықтары бірдей болатын 2 сан табылады деген сҿз. 

Бҧл сандар аi , аj , (аi <аj) болсын. Олай болса, аi  - аj айырмасы 11-ге 

бҿлінеді. 

7-мысал. Тҥзу берілген квадратты аудандарының қатынасы 2:3 

болатындай екі трапецияларға бҿледі. Осындай 5 тҥзулердің ең 

болмағанда екеуі бір нҥкте арқылы ҿтетінін дҽлелдеңіз 

Егер l тҥзуі берілген квадратты екі трапецияға бҿлсе, олардың 

аудандарының қатынасы трапециялардың орта сызықтары 

болатын АВ жҽне ВС кесінділерінің қатынасына тең (суретте), 

яғни, АВ:ВС 2:3. Мҧнда АС кесіндісі берілген квадраттың орта 

сызығы болып табылады. АС кесіндісі 2:3 қатынасындай 

бҿліктерге тек екі нҥктеде бҿлінетіні анық, олар В жҽне В1 

нҥктелері болсын. Дҽл сол сияқты квадраттың ДЕ орта 

сызығының бойында В2 жҽне В3   нҥктелері табылады. Осы 

нҥктелерді «торлар» деп есептейік. «Қояндар» саны бесеу, 

 ал «торлардың» саны бесеу 

болғандықтан, бір  «торға» 

тҥсетін ең болмағанда екі 

«қоян» табылады, яғни, 

берілген тҥзулердің ең 

болмағанда екеуі бір тҥзуден ҿтеді 

деген сҿз. 

          8-мысал. АВС ҥшбҧрышының жазықтығында орналасқан l 

тҥзуі, егер ол ҥшбҧрыш тҿбелерінің ешқайсысынан ҿтпейтін 

болса, онда ол ҥшбҧрыштың барлық ҥш қабырғасын бірден қиып 

ҿте алмайтынын дҽлелдеңдер. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Доказать, что если прямая l, расположенная в плоскости треугольника ABC, не 

проходит ни через одну из его     вершин, то она не может пересечь все три стороны 

треугольника.  

Решение  

Полуплоскости, на которые прямая l разбивает плоскость 

треугольника ABC, обозначим через q1 и q2; эти полуплоскости 

будем считать открытыми (то есть не содержащими точек прямой l). 

Вершины рассматриваемого треугольника (точки A, B, C) будут 

"зайцами", а полуплоскости q1 и q2 - "клетками". Каждый "заяц" 

попадает в какую-нибудь "клетку" (ведь прямая l не проходит ни через одну из точек A, B, C). 

Так как "зайцев" три, а "клеток" только две, то найдутся два "зайца", попавшие в одну "клетку"; 

иначе говоря, найдутся такие две вершины треугольника ABC, которые принадлежат одной 

полуплоскости.  

Пусть, скажем, точки A и B находятся в одной полуплоскости, то есть лежат по одну 

сторону от прямой l. Тогда отрезок AB не пересекается с l. Итак, в треугольнике ABC нашлась 

сторона, которая не пересекается с прямой l.  
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Дәлелдеуі: АВС ҥшбҧрышын l тҥзуі екі q
1  

жҽне q
2 

жартыжазықтыққа бҿледі. Ҥшбҧрыштың А, В, С тҿбелері 

«қояндар», ал q
1      

жҽне q
2
 жартыжазықтықтар «торлар» болады. 

Ҽрбір «қоян» қандай да бір «торға» тҥседі. «Қояндар» саны ҥшеу, 

«торлар» саны екеу болғандықтан, бір «тордан» екі «қоян» 

табылады. Басқаша айтқанда, АВС ҥшбҧрышының екі тҿбесі бір 

жартыжазықтықта жатады.  

Айталық, А жҽне В нҥктелері бір жартыжазықтықта жатса, онда l 

тҥзуінің бір жағында жатады. АВ кесіндісі l тҥзуіне қиылыспайды, 

АВС ҥшбҧрышында l тҥзуін қимайтын бір қабырға табылды. 

Бҧл келтірілген мысалдар Дирихле қағидасын пайымдау қҧралы 

ретінде ҽрқилы есептерді шығаруда қолдануға болатынын 

кҿрсетуде 

           9-мысал. Қабырғасы 1 м болатын квадрат кілемде қҧрт 51 

тесік(нҥкте) жасады. Қабырғасы 20 см болатын квадрат жамаумен 

ҥштен кем емес тесікті жамауға болатынын дҽлелдеңдер.  

Шешуі: барлық кілемді осындай 25 жамаумен жамауға болады. 

Дирихле принципі бойынша қандай да бір жамау 3-тен кем емес 

тесікті жабады.  

 Кей жағдайда Дирихле принципі «тікелей» емес, қосымша 

пайымдауды қажет етеді.  Кейде Дирихле принципі қояндар мен 

торлар секілді қарапайым жҽне оңай кҿрінбейді. Бҧл принципті 

математикалық жиындарға олардың қандай да бір шешімін табу 

ҥшін қолдануға болады. Бҧл жағдайда кҥрделірек 

тҧжырымдамасын келтірейік. Егер d+1 элементі бар S жиынын 

қандай да бір d элементі бар R жиынына бейнелесек, онда  S 

жиынының екі элементі бірдей бейнеде болады.  

         10-мысал. Шахмат тақтасында 44 ферза тҧр. Олардың 

ҽрбіреуі қандай да бір екінші ферзаны соғатынын дҽлелдеңдер. 

Шешуі: Шахмат тақтасындағы 44 ферзаның бірде-бірі басқа 

ферзаны соқпайды деп ҧйғарайық. Онда осы ферзаның 

айналасындағы барлық торлар бос болады. Алайда шахмат 

тақтасындағы кез келген жағдайда ферза 21-ден кем емес алаңды 

соға алады. Онда шахмат тақтасындағы ферзаның орны 64-21= 

43 алаң болады. Бҧл қарама-қайшылық.  

11-мысал. Шахмат тақтасында бір-бірін соқпайтын 32-ден кҿп 

атты орналастыруға болмайтынын дҽлелдеңдер. 

 

 

 

 

 

 

 

Шешуі: Шахмат тақтасына бір-біріне 

соқпайтын 32 пар клетка 

орналастырамыз. Ҽр жҧп клетка аттың 

жҥрісімен байланысты болғандықтан, ат олардың екеуінің 

біреуінде ғана тҧра алады. 

 

12-мысал. Бҿлшектің мҽнін табыңдар: 

  

a) 

В · А · Р · Е · Н · Ь · Е 
; 

К · А · Р · Л · С · О · Н 

в) 

Г · Р · У · З · И · Я 

; 
Т · Б · И · Л · И · С · И 

Мҧндағы тҥрлі ҽріп тҥрлі цифрды білдіреді.  

Шешуі: Ҽрбір бҿлшекте ҽртҥрлі 10 ҽріп бар. Бҧл дегеніміз 0-мен 

қоса барлық цифрлар қолданылды деген сҿз. Егер 0 алымында 

болса, бҿлшектің мҽні 0-ге тең. Ал 0 саны бҿлімінде болса, шешімі 

жоқ.  

13-мысал. Кез келген жҥз бҥтін санның ішінен қосындысы 7-ге 

бҿлінетін екі санды таңдап алуға бола ма? 

Шешуі: 100 бҥтін сандардың ішінен ҽрбіреуінен 7-ге бҿлгенде 1 
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қалдық қалады деп есептейік. Олардың ішінен қосындысы 7-ге 

бҿлінетін сандарды таңдап алу мҥмкін емес. 

14-мысал. Бірінші сынып оқушысы Сартай тек қана 1 цифрын 

жаза біледі. Ол осы цифрды пайдаланып 1997 санына бҿлінетін 

санды жаза алатынын дҽлелдеңдер.  

Шешуі: ондық жазылуында 1 цифрымен жазылатынтізбекті 

қарастырамыз: a1 = 1,            a2 = 11, . . . , an = = 11. . .1, . . . 1997-ге 

бҿлгенде қалдықтардың саны шектеулі болғандықтан, ал тізбектің 

мҥшелер саны шексіз, онда Дирихле принципіне сҽйкес олардың 

арасынан бірдец қалдықтар беретін ak жҽне al (k > l) екі сан 

табылады. Олардың айырмасы ak - al = 10
l
·ak – l     1997-ге бҿлінеді. 

10
l
 жҽне 1997 сандары ҿзара жай сан болғандықтан, онда ak – l  1997 

санына бҿлінеді. Сартай ол санды жаза алады 

15-мысал. Ҿлшемі  5×6 см болатын тіктҿртбҧрыштың 19 торкҿзі 

боялған. 1 торкҿз 1 см. Боялған бҿліктен ҿлшемі 2×2 см болатын 

квадрат алуға болатынын дҽлелдеңіз. 

 

 

 
 

Шешуі: Тіктҿртбҧрышты 5 торкҿзден 6 бҿлікке бҿлеміз. Дирихле 

қағидасына сҽйкес алынған бҿліктердің кез келген біреуінің                      

4 торкҿзі боялады. Демек, боялған бҿліктен ҿлшемі 2×2 см 

болатын 3 немесе 4 квадрат алуға болады.   

16-мысал. Жоғарғы оқу орнында оқыған 5 жыл ішінде студент 31 

емтихан тапсырды. Ҽр жылы алдыңғы жылға қарағанда кҿп 

емтихан тапсырып отырды. Бесінші курста тапсырған емтихан 

саны бірінші курста тапсырған емтихан санынан 3 есе кҿп. 

Тҿртінші курста неше емтихан болды? 

Шешуі: Студенттің бірінші курста тапсырған емтихан 

саны х болсын. Онда оның екінші курста тапсырған емтихандар 

саны (х + 1) – ден кем емес, ҥшінші курста емтихан саны (х + 2) – 

ден кем емес, тҿртінші курста емтихандар саны (х + 3) – тен кем 

емес. Екінші жағынан, бесінші курста тапсырған емтихандар саны 

3х, демек, тҿртінші курста (3х – 1) –ден кҿп емес, ҥшіншіде (3х – 

2) –ден кҿп емес, ал екіншіде (3х – 3) –ден кҿп емес емтихандар 

тапсырды. Онда жалғыз бҥтін шешімі х = 3 болатын келесі 

теңсіздіктер жҥйесін аламыз:               . Онда 

студент бесінші курста 9 емтихан тапсырды, сҽйкесінше, тҿртінші 

курста тапсырған емтихандар саны 8-ден кҿп емес. Егер ол 

тҿртінші курста 7 емтихан тапсырған болса, онда барлық емтихан 

саны 3 + 5 + 6 + 7 + 9 = 30 –дан аспайды. Демек, студенттің 

тҿртінші курста тапсырған емтихандар саны 8.  

Сонымен қорытындылай келе, Дирихле қағидасы мектеп 

математика курсында кҥрделілігі жоғары есептерді, логикалық 

жҽне олимпиадалық есептерді қарапайым тҥрде шешуге 

таптырмайтын ҽдіс. Бҧл соншалықты ақиқат жҽне қарапайым  

тҧжырым. Бҧл жерде астын сызып тҧрып айтатын мҽселе: 

Дирихле қағидасы қиын емес, ал қиындық осы тақырыпқа 

берілген есептерде «қояндар» мен «торларды» таңдап ала алу мен 

оларға Дирихле қағидасының жоғарыда аталған ҥш формасының 

қайсысын қолдану тиімдірек екендігін анықтай білуде болып 

отыр.  

 Логикалық есептерді шығарғанда, теоремаларды дҽлелдегенде. 

Дирихле  теоремасының қыр-сырын толығырақ, ҽрі тереңірек білу 

оқушылардың  қызығушылығын тудырады. Сыртынан қарағанда 

кҥрделі кҿрінген есеп, Дирихле қағидасын қолданған кезде кҥрт 

оңайлайды. Тек есеп шартын оңтайлы тҥрде «торларды» таңдап 

алып, оларға «қояндарды» орналастыру керек.  

Дирихле қағидасын қолданып, есептер шығару  алгоритмі: 

1. Есептегі торлар мен қояндарды анықтау; 

2.Кҿп жағдайда торлар саны қояндар санынан біреуі (немесе одан 
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да кҿп) кем (артық); 

3. Есептеуге қажетті Дирихле қағидаларын таңдау; 

      Дирихле қағидасы маңызды, қызықты, пайдалы. Кҥнделікті 

ҿмірде кез келген адамның  логикалық ойлау қабілетін дамыту 

ҥшін пайдасы зор. 
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ИНФОРМАТИКА САБАҒЫН ЖЕКЕ ТҦЛҒАҒА 

БАҒЫТТАЛҒАН ТҤРДЕ ОҚЫТУ 

 

Копабаева Асел Сабыржановна 

Ақтӛбе облысы,  

Хромтау ауданы, 

 Сәтпаев орта мектебі 
 

Қазіргі кезде білім беру парадигмасы ҿзгерді. Ол бҧрын пҽнге 

бағытталған тҥрде жҥргізілсе, енді жеке тҧлғаға бағтталған тҥрде 

жҥргізілетін болды. Бҧл-қоғамдағы ҿзгерістерге байланысты 

туындаған объективті процесс. Бҧрынғы оқыту технологиялары 

оқушылардың жалпы оқуға деген ҧмтылыстары мен 

біліктіліктерін қалыптастыруға бағытталған еді. Онда оқытылатын 

пҽннің ҿзі оқыту мақсаты тҽрізді болатын да, ал оқушы-соған жету 

қҧралы болып саналатын. Осының нҽтижесінде кҿптеген 

оқушыларда оқуға деген оң кҿзқарас қалыптаспайтын. 

Информатиканы оқытудың негізгі мақсаты-оқушыларды белсенді, 

ҽрі толыққанды ҿмірге жҽне информациялық қоғам ортасындағы 

жҧмысқа дайындау болып табылады. Бірақ мҧндай қоғамда 

информация кҿлемінің ҿсуі (ҽр 2 жылда екі есе артады) 

практикалық ҽрекеттермен шыңдалып отыруы тиіс, мҧнда 

оқытудың тек мҽлімет беретін тҥсіндіру – кҿрсету 

технологиясымен шектелуге болмайды. Қазіргі жаңа ақпараттық 

қоғам тҥрлі мҽліметтермен жҧмыс істеп, қойылған мақсатқа жету 

жолында алдыңғы қатарлы информациялық мҽдениеті бар, яғни 

компьютерлік информациялық технологияларды, жаңа 

техникалық қҧралдар мен тҽсілдерді пайдаланатын мамандарды 

керек етеді. Бҧл кезеңде кез келген жеке тҧлға ҿз қызметінің 



556 
 

нҽтижелерінің ойдағыдай болуына кҿп кҿңіл бҿлуі тиіс. 

Бҥгінгі кҥні бізге, елімізге дені сау, рухы таза, ойлары биік 

адамдар қажет, олар алдарына ҿресі мол мақсаттар қойып, соған 

жетуге тырысады. Беретін пҽніне қарамастан, мҧғалім осындай 

тҧлғаларды тҽрбиелеуі тиіс, анығын айтқанда, баларды 

жастайынан нағыз адам болуға, алдарына керекті мақсат қойып, 

оған жету жолында кездесетін қиындықтарды жеңе білетін тҧлға 

ретінде дайындау керек. Мҧндай тҧлғаларды қалай тҽрбиелейміз? 

Мен мҧнда жеке тҧлғаға бағытталған оқыту тҥрін пайдаланған 

дҧрыс деп санаймын. 

Жеке тҧлғаға бағытталған оқыту-оқушының барлық мҥмкіндіктері 

мен қабілеттерін ескере отырып, оның жеке ерекшеліктерін 

дамытуға қажетті жағдайлар жасау деген сҿз. Білімділіктің, 

адамгершіліктің, кҽсіби шеберліктің жҽне іс-ҽрекетке икемділіктің 

жаңаша тҥсінігі алдыңғы шепке оқушылардың ҽрекеттері мен 

қатарымен араласуындағы ҿз орнын анықтау, ҿзін-ҿзі жетілдіру 

адамның табиғи мҥмкіндіктерін ашу, ойлау қабілетін жетілдіру, 

сҿйлеу, ҽрекет ету сияқты қасиеттерін ашып, осылардың 

нҽтижесінде-ҿмірдегі ҿз орнын табуға кҿмектеседі. Адамдарға 

(оның ішінде балаларға) ҧрпақтан ҧрпаққа жалғасып келе жатқан 

бір қасиет-ол жеке тҧлға ретінде ҿз мҥмкіндіктерін ашып, 

ортасына «ҿзінің маңыздылығын таныту» болып табылады 

(Д.Карнеги). Ҽр пҽн бойынша да білім қажет, бірақ негізгі мақсат 

ол емес, ол оқушының ҿзін-ҿзі жетілдіру, алға жылжыту, оҿ орнын 

анықтау істерінің негізгі қҧралы болып, нҽтижесінде-ҿз 

мҥмкіндіктерін жҥзеге асыру рҿлін атқаруы тиіс. 

Біз ҿзімізге мынадай сҧрақты жиі қоюымыз керек-мектепте не 

нҽрсеге кҿп кҿңіл бҿлеміз, қандай бағытпен келеміз-оқушы не 

біледі немесе ол ҿз мҥмкіндіктерін дамытуды қалай жҥзеге 

асырып жҥр, жҧмыс істеудің жаңа эвристикалық тҽсілдерін 

игеруде не істеп жҥр? Осы сҧраққа анық, бҥкпесіз жауап беру 

білім берудің жаңа қҧндылықтарының бізге қаншалықты жақын 

екенін білуге кҿмектеседі. Егер берер жауабымыз ойдағыдай 

дҧрыс болса, онда оқыту процесіндегі бҧрынғы кҿптеген 

мҽселелерді қайта қарауымыз қажет. 

Тҿмендегі кестеде мен жеке тҧлғаға бағытталған оқыту мен пҽндік 

негізге бағытталған оқыту тҥрлерін салыстыруға тырыстым: 

Пҽнге бағытталған оқыту тҥрі Жеке тҧлғаға бағытталған оқыту 

тҥрі Оқыту мақсаты Оқу мақсаты айқын білінеді. Сабақтың 

білімдік, тҽрбиелік жҽне оқыту мақсаттарының шекараларын 

нақты бҿлуге болады. Кҿбінесе мақсатты мҧғалім қояды. 

Оқушылардың білімі оқыту, тҽрбиелеу жҽне арқылы 

(информатика) жетілдіруден тҧрады. Формуласы: «Білім=оқыту 

+тҽрбиелеу+жетілдіру». Мҽселені қою барысында оқушы ҿзінің 

алдағы ҽрекетінің мақсатын іштей қабылдайды. Оқушы жаңа оқу 

міндетін қалыптастыруға, оны қайта анықтауға, қайшылықтарын 

анықтауға қатысады. Мҧнда мҧғалім – оқушы ҥшін білімнің 

қайнар кҿзі болып саналады. Оған ынталандыру Ҽрекетті сырттай 

ынталандыру пайдаланылады («Сен істейсің, міндеттісің»). 

Ҽрекетті іштей ынталандыруға сҥйену («Маған бҧл керек, бҧған 

қол жеткізуге тиіспін»). Оған жету Педагог таңдайды. Сабақ 

формуласы: «Игеру=Тҥсіну + есте сақтау» Оқушылармен бірге 

таңдалады. Сабақ формуласы: «Меңгеру=игеру+біліміңді 

практикада қолдану» Нҽтижесі: Бастысы – білімді игеру деңгейі. 

Оқушы мҧнда барлығына бірдей берілетін тапсырма орындайды 

да, нҽтижесінде-дҧрыс жауапқа, жақсы бағаға жетуге тырысады. 

Ол ҿз оқу жҧмысын талдамайды, нҽтижеге жету тҽсілмен де 

қызықпайды, ҿз психологиялық жағдайын да талдамайды, ҿйткені 

оны ешкім сҧрап жатқан жоқ. Бастысы-оқу процесіндегі 

оқушының жеке басындағы оң ҿзгерістер. Оқушы ҿз деңгейіне 

қарай қҧрастырылған тапсырмаларды амалдардың жалпы 

тҽсілдерін анықтай отырып орындайды. Ол ҿз оқу жҧмысын, 

психологиялық қалпын ынтамен талдап, ҿз плюстары мен 

минустарын ашық кҿрсетеді. Бағалау Алынған нҽтижені жалпы 
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қабылданған ҥлгілермен салыстыру. Қол жеткен жеке жетістіктері 

эталонын пайдалану арқылы ҿзін ҿзі бағалау. 

Пҽндік материалдағы негізгі идеялар мен принциптерді жекелеп 

қарастыру ҥшін, сабақ мақсатын қою кезінде мен осы тақырыптың 

тҥпкі мҽселелерін анықтауға тырыстым. Кҿбінесе мҧндай 

сҧрақтардың «дҧрыс» дайын жауаптары бола қоймайды, ҿйткені 

олар: 

- оқушыларды қызықтыруы тиіс; 

- қарастырылатын материалға шығармашылық кҿзқараспен 

қарауды талап етеді; 

- ауқымды кең болады; 

- пҽндер мен оқылатын объектілер арасындағы байланысты 

қамтамасыз етеді. 

Мысалы, «Дербес компьютерлер архитектурасы» тақырыбын 

оқығанда, нақты деректерге сҥйенген, бір жауабы бар қарапайым 

сҧрақты былай қоюға болады: «ДК негізгі қҧрылғыларын атап 

шығыңдар», ал негізгі сҧрақ: «Болашақ компьютер қалай 

жасалады?». 

Негізгі сҧрақты жақсылап қою ҥшін, қызықты ҽр тҥрлі сҧрақтар 

ойлап табу керек. Оның айтылуына қам жемеңіздер, олай болса, 

сҧрақты ҽр кезде де тҥзетуге болады. Сізге жаңа тақырып ҿткенде, 

оқушылардың қоятын сҧрақтарын еске тҥсіріңіздер де, солардың 

ішінен олардың қызықты деп санайтындарын таңдап алыңыздар. 

Балалармен ҿткен тақырыптарыңыздар ішінен тҿрт-бес жылдан 

соң, олардың есінде қандайларының қалғанын дҧрыс деп 

санайсыздар, соларды таңдап алу керек. Сҧрақтарды алдымен 

«ҥлкендер» тілінде жазып шығып, соңынан оны балаларға 

тҥсінікті тілге аудару керек. Сҧрақтарды дауыстап қойып, «Бҧл 

немене?» деген сҿзді айтыңыз. Егер сіз қойған сҧрақтан соң, 

осындай сҧрақ тағы да туындамаса, онда керекті сҿздердің 

табылғаныДҧрыс ынталандырудың баларға оң ҽсері болып, 

олардың пҽнге, жаңа тақырыпқа деген қызығушылығын 

ҧлғайтатыны белгілі. Оқушылардың пҽнге деген ынтасын тҧрақты 

тҥрде арттырып, оларды қалай қызықтырып отыруға, ойландыруға 

болады? Осы мҽселе кез – келген оқытушыны толғандыратыны 

белгілі. Тек қызыққан оқушы ғана белсенділік танытатыны белгілі 

ғой, сондықтан балалардың кҿңіл-кҥйінің жоғары болуын 

қамтамасыз етуге тырысу керек. Оқушылардың компьютерге 

қызығуы мектепке дейін-ақ басталады. Олардың бірсыпырасы 

сабаққа алғаш келгеннің ҿзінде-ақ компьютер туралы кҿп нҽрсе 

біледі. Сол себепті олардың пҽнге деген қызығушылығын белгілі 

нҽрселерді қайталай отырып, жоғалтып алмай, «кҿп білетіндерді» 

жаңа материалдарды тҥсіндіруге қатыстырып отырған абзал. 

Мҧндай мҥмкіндіктерді жҥзеге асыру «Дербес компьютнрдің 

атқаратын қызметі мен қҧрылғылары», «Windows ортасында 

жҧмыс істеу», т.б. тақырыптарды ҿткенде онша қиынға соқпайды. 

Жаңа материал ҿту алдында мен балалардан «Негізгі білімдер» 

анкетасын толтыруды сҧраймын. Анкетада олар ҿздерінің осы 

тақырыптан не білетіндерін, білім деңгейлерін танытады. Оларды 

талдай отырып мен ҽрбір оқушымен немесе бір топ оқушымен 

істейтін жҧмысымның жоспарын қҧрып аламын. Олардың кей 

тобы тақырыпты толық ҿтеді, кейбіреулеріне бағдарлау 

сҧрақтарын бере отырып, жауапты ҿздері іздейтіндей етуге 

тырысамын, ал басқаларына «аяғынан бастап» оқуды яғни, тест 

тапсыруды ҧсынамын. Осылардың нҽтижесінде- оқушылардың 

ҿздері теорияны оқу керек пе, жоқ па- соны шешеді. Оқушыларға 

белгілі бір уақыт ішінде орындалатын ҽр тҥрлі деңгейдегі 

тапсырмалар, оған қоса сабақ модульдерінің сипаттамалары 

беріледі. Оларда бақылауға болатын модульдердің ҽрқайсысының 
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мақсаты да қоса кҿрсетіледі. 

Осындай жҥйенің ішкі бір бҿлігі оқушының білімін объективті 

тҥрде тексеруге негізделеді. Тҧрақты білім деңгейін тексеріп 

отыру бҧрынғы білім деңгейін субъективті тҥрде ғана бағалайтын 

оқыту технологиясынан ҿзгеше жаңа тҥрде жҥргізіледі. Осындай 

жеке тҧлғаға бағытталған оқыту тҽсілін жҥргізуде интерактивті 

принциппен жҧмыс істейтін электрондық оқулықтардың кҿмегі 

орасан зор. Оларға Л.Ф.Соловьева, Н.Угринович, т.б. электрондық 

оқулығын жатқызуға болады. Қҧрамында тек мҽтіндік жҽне 

графикалық информациялар ғана емес, дыбыстық, бейнесуреттік 

мҽліметтер бар электрондық оқулықтар оқыту процесін жеке 

оқушымен жҥргізуге мҥмкіндік береді, олардың кҽдімгі қағаздағы 

оқулыққа қарағанда интерактивті мҥмкіндіктері бар, яғни 

компьютер оқушының сҧрауы бойынша керекті материалдар 

беріп, мҧғалімнің басшылығымен жҥргізілеьін оқу процесіне 

жақындайды. Компьютердің оқушылар алдында қоятын 

сҧрақтары, оның ішінде компьютерге оқушылардың қоятын 

сҧрақтары мҧғаліммен пікір алмасу кезіндегі сҧрақтардан азырақ 

болғанымен, олар кҥннен кҥнге кеңейіп, қанат жайып келеді. 

Ҽрбір мҧғалім ҿз жҧмыс тҽсілі мен формасын, ҿз педагогикалық 

технологиясын таңдай отырып, балалардың білімін жетілдіру 

бағытында жҧмыс істеуі керек. Мен ҽр тҥрлі ҽдістемелерді қарап 

пайдала отырып, солардың ішінен жеке тҧлғаға бағытталған оқу 

тҥріне ең жақын тҧрған зерттеу мҽселелерін шешу (ЗМШ) 

технологиясы мен жобалар тҽсілі деп санаймын. 

ЗМШ технологиясы оқушылардың ойлау қабілетін кҥшейту мен 

ҽр тҥрлі салаларда кҥрделі проблемаларды шешуге дайындалған 

шығармашыл жастарды тҽрбиелеу жағын қарастырады. 

ЗМШ технологиясының педагогикалық техникасы принциптері: 

1. Таңдаудың еркіндігі принципі. Мҧның маңызды бір шарты- 

таңдау қҧқығы сол таңдауға деген жауапкершілікпен қатар тҧруы 

керек. 

2. Ашықтық принципі. Тек білім беріп қана қоймай, сол білімнің 

қолданылу аймағын да (шекараларын да) кҿрсету керек. Оқушыны 

бҧл пҽн аймағында шешілмейтін ашық мҽселермен де 

таныстырып отыру керек. 

3. Ҽрекет ету принципі. «Алған білімін пайдалана алмайтын 

оқушыларға арналған». 

4. Кері байланыс принципі. Оқыту процесін кері байланыс 

тҽсілдерінің жетілдірілген жҥйелері арқылы тҧрақты тҥрде 

бақылап отыру керек. 

5. Идеалдық принципі. Оқыту нҽтижесін арттыру мен оған кететін 

шығынды азайту мақсатында оқушылардың ҿз мҥмкіндіктерін, 

білімдерін, қызығушылығын барынша кең тҥОсындай жҥйенің 

ішкі бір бҿлігі оқушының білімін объективті тҥрде тексеруге 

негізделеді. Тҧрақты білім деңгейін тексеріп отыру бҧрынғы білім 

деңгейін субъективті тҥрде ғана бағалайтын оқыту 

технологиясынан ҿзгеше жаңа тҥрде жҥргізіледі. Осындай жеке 

тҧлғаға бағытталған оқыту тҽсілін жҥргізуде интерактивті 

принциппен жҧмыс істейтін электрондық оқулықтардың кҿмегі 

орасан зор. Оларға Л.Ф.Соловьева, Н.Угринович, т.б. электрондық 

оқулығын жатқызуға болады. Қҧрамында тек мҽтіндік жҽне 

графикалық информациялар ғана емес, дыбыстық, бейнесуреттік 

мҽліметтер бар электрондық оқулықтар оқыту процесін жеке 

оқушымен жҥргізуге мҥмкіндік береді, олардың кҽдімгі қағаздағы 

оқулыққа қарағанда интерактивті мҥмкіндіктері бар, яғни 

компьютер оқушының сҧрауы бойынша керекті материалдар 

беріп, мҧғалімнің басшылығымен жҥргізілеьін оқу процесіне 
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жақындайды. Компьютердің оқушылар алдында қоятын 

сҧрақтары, оның ішінде компьютерге оқушылардың қоятын 

сҧрақтары мҧғаліммен пікір алмасу кезіндегі сҧрақтардан азырақ 

болғанымен, олар кҥннен кҥнге кеңейіп, қанат жайып келеді. 

Ҽрбір мҧғалім ҿз жҧмыс тҽсілі мен формасын, ҿз педагогикалық 

технологиясын таңдай отырып, балалардың білімін жетілдіру 

бағытында жҧмыс істеуі керек. Мен ҽр тҥрлі ҽдістемелерді қарап 

пайдала отырып, солардың ішінен жеке тҧлғаға бағытталған оқу 

тҥріне ең жақын тҧрған зерттеу мҽселелерін шешу (ЗМШ) 

технологиясы мен жобалар тҽсілі деп санаймын. 

ЗМШ технологиясы оқушылардың ойлау қабілетін кҥшейту мен 

ҽр тҥрлі салаларда кҥрделі проблемаларды шешуге дайындалған 

шығармашыл жастарды тҽрбиелеу жағын қарастырады. 

ЗМШ технологиясының педагогикалық техникасы принциптері: 

1. Таңдаудың еркіндігі принципі. Мҧның маңызды бір шарты- 

таңдау қҧқығы сол таңдауға деген жауапкершілікпен қатар тҧруы 

керек. 

2. Ашықтық принципі. Тек білім беріп қана қоймай, сол білімнің 

қолданылу аймағын да (шекараларын да) кҿрсету керек. Оқушыны 

бҧл пҽн аймағында шешілмейтін ашық мҽселермен де 

таныстырып отыру керек. 

3. Ҽрекет ету принципі. «Алған білімін пайдалана алмайтын 

оқушыларға арналған». 

4. Кері байланыс принципі. Оқыту процесін кері байланыс 

тҽсілдерінің жетілдірілген жҥйелері арқылы тҧрақты тҥрде 

бақылап отыру керек. 

5. Идеалдық принципі. Оқыту нҽтижесін арттыру мен оған кететін 

шығынды азайту мақсатында оқушылардың ҿз мҥмкіндіктерін, 

білімдерін, қызығушылығын барынша кең тҥрде пайдалану қажет. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Н.Ҽ.Назарбаев «Қазақстанның ҽлемдегі бҽсекеге барынша 

қабілетті 

50 елдің қатарына кіру стратегиясы». 

2. «Информатика негіздері» журналдары. 

3. А. Салихова  «Оқушылардың шығармашылығын дамыту» 

4. Ғылыми-ҽдістемелік  журнал, №5-2019ж 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Карагулова Мынсауле Ерболатовна  

КГУ «Сатпаевская  средняя школа» Хромтауского район,  

Актюбинская  область 

 

Аннтотация: Моя работа опирается на слова президента 

Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева: «Казахстан должен восприниматься во всем 

мире как высокообразованная страна, население которой 

пользуется тремя языками. Это: казахский язык — 

государственный язык, русский язык как язык межнационального 

общения и английский язык — язык успешной интеграции 

в глобальную экономику». 

Внедрение системы трехъязычного образования — комплексный 

процесс, большая важность в котором отдается не только 

обучающим программам, но и воспитательному процессу.  

«Народ будет мудр в воспитании потомства, 

 заботясь о его здоровье, образовании и мировоззрении… 
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Будет одинаково хорошо владеть казахским, русским и  

английским языками…Он будет патриотом своей страны,  

известным и уважаемым во всем мире»,  

Н.Назарбаев 

 

Идея полиязычного образования впервые была высказана 

Президентом страны в Послании «Новый Казахстан в новом 

мире» была предложена поэтапная реализация культурного 

проекта «Триединство языков в Республике Казахстан», который 

был принят на государственном уровне в июле 2007 г. Суть 

данного проекта в том, чтобы каждый казахстанец проникся идеей 

овладения тремя языками, а система образования – школьного и 

вузовского – создала для этого реальные условия [1]. 

В Послании Президента прямо указывается: «Народ будет мудр в 

воспитании потомства, заботясь о его здоровье, образовании и 

мировоззрении… Будет одинаково хорошо владеть казахским, 

русским и английским языками… Он будет патриотом своей 

страны, известным и уважаемым во всем мире»  

Глава государства Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан 

должен развивать политику трехъязычия: «Мы принимаем 

активные меры по развитию трехъязычия, — начал Назарбаев. — 

Казахстан создал все условия, чтобы каждый этнос сохранял свой 

язык, культуру и традиции. Еще раз хочу сказать: в нашей стране 

никто не должен ущемляться по принципу принадлежности к тому 

или иному языку». 

Назарбаев отметил, что знание русского языка является 

историческим преимуществом казахской нации, обеспечивший ей 

выход на мировую культуру и мировую науку. Кроме того, 

президент отметил необходимость качественного «рывка» в 

изучении английского языка, который способен открыть для 

каждого казахстанца новые безграничные возможности в жизни. 

«Наряду с государственным  языком мы и дальше будем 

продолжать создавать наилучшие условия развитию языков, 

культур и традиций всех наций, этносов, проживающих в 

Казахстане», — подытожил Н.Назарбаев.[2] 

Таким образом, трехъязычие как доминанта современного 

общества имеет исторические корни и в то же время представляет 

собой мостик в будущее. На современном этапе развития 

Казахстана данная концепция определяет специфику 

поликультурного образовательного пространства и новый формат 

языковой политики государства, ориентирует на возрождение 

интеллектуально-творческого потенциала народа, интеграции 

личности в международное пространство. Главной составляющей 

этого триединства языков является государственный казахский 

язык как фактор консолидации общества, его духовного 

возрождения через познание истории, культуры, национальной 

самобытности его создателя – казахского народа. Немаловажна 

роль в триаде русского языка, который также способствует 

единению и сплочению различных социальных и этнических 

групп в единое целое – народ Казахстана. Кроме того, русский 

язык идентифицируется с прорывом в мире передовой науки, 

техники и технологий. Отсюда и его роль в профессиональной 

подготовке специалистов, особенно технического профиля. К 

тому же русский язык выступает средством межкультурной 

коммуникации и международного сотрудничества со 

стратегическими партнерами на постсоветском пространстве.  

 Роль иностранного языка обусловлена интеграционными 

процессами, происходящими в  

мировом сообществе и определяющими вектор общественного 

развития в целом. Соответственно иностранный язык, и в 

частности, английский, на котором говорит полмира, представляет 

собой язык успешной интеграции в мировую экономику, 

международного имиджа Казахстана [3].  

Процесс обучения иностранному языку в школе строится на 

следующих основополагающих принципах: творческий характер 

обучения; деятельностный характер обучения; развитие 
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автономии обучаемого в учебной деятельности; коммуникативный 

характер обучения; обучение культуре носителей языка и опора на 

речевой, учебный и культурный опыт. 

Также очень важен вопрос повышения качества оказываемых 

образовательных услуг в целой системе средней школы. Любая 

технология или программа требует апробации и адаптации к 

условиям казахстанской реальности, менталитету, культуре, 

образу жизни. В результате выясняется, что от ученика требуется 

не только знание предмета, ему еще приходится углубленно 

изучать параллельно три языка. 

Когда перед учеником ставят конкретные задачи, вовлекая его в 

комплексную программу обучения, он очень быстро привыкает к 

этим условиям, ведь дети четко представляют себе преимущества 

владения несколькими языками. Педагог внимательно следит за 

успеваемостью своего ученика, помогает ему и поддерживает в 

стремлении к знаниям, развивает интерес к образовательному 

процессу. Таким образом, у ребенка не возникает нервозности по 

поводу того, что он что-то не успеет и не поймет, нет боязни 

перед предметом или учителем. В таких условиях дети учатся 

легко и охотно [3]. 

В современной образовательной сфере разработаны множество 

методик овладения иностранным, в том числе английским языком 

на высоком уровне. Знание современных методик важно и для 

преподавателя, чтобы его преподавание велось исходя из 

соответствии их концепциям, т.е. на научной и научно-

педагогической основе. В последнее время, вопрос выбора 

методики преподавания становится все более актуальным, что 

свидетельствует о повышении культуры потребления 

интеллектуальной и образовательной продукции. 

В настоящее время существует много методик преподавания 

английского языка, однако все из них объединены общей целью: 

сформировать полноценно развитые способности к устному и 

письменному общению на английском языке. Самыми 

распространѐнными среди них являются: 

- фундаментальная методика; 

- классическая методика; 

- лингвосоциокультурная методика; 

- коммуникативная методика; 

- интенсивная методика [4]. 

Преподаватель свободен выбирать игру или тренинг, синхронный 

перевод, непосредственно организацию занятий, учеников, 

учебные пособия, которые сегодня представлены широким 

спектром, как отечественных, так и зарубежных изданий. Учитель 

с лѐгкостью может комбинировать, творить, подбирать и 

видоизменять. 

Фундаментальная методика является самой традиционной и 

старой, серьѐзно преподают ее в языковых вузах. Учащиеся, 

занимающиеся по фундаментальной методике, оперируют 

разнообразными лексическими пластами, но одновременно учатся 

смотреть на мир глазами носителя языка. На освоение языка по 

фундаментальной методике уходит примерно два-три года 

обучения, которое начинается с самых азов. Во время обучения 

подразумевается сравнительный анализ русского и английского 

языков, фонетика, синтаксис и лексический запас. 

Фундаментальная методика позволяет погрузиться в сложный и 

интересный, логичный мир, который называется – система языка. 

Классическая методика изучения иностранного языка несколько 

видоизменилась, но сохранила в себе незыблемые принципы 

отечественных языковых методик. Курс обучения начинается с 

нулевого уровня и ориентирован на учащихся разного возраста. 

Основными задачами преподавателя классической методики 

являются традиционные, но столь необходимые аспекты, как 

постановка произношения, ликвидация психологического и 

языкового барьера, формирование грамматической базы. 

Классическая методика не изменила свою целевую 

направленность, а обновила методы изучения иностранного языка. 
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Лингвосоциокультурная методика является одним из 

всеобъемлющих методов изучения иностранного языка, 

взаимодействующих с социальной и культурной средой. Данная 

методика изучения языка подразумевает своей целью облегчение 

понимания собеседника и формирование восприятия на 

интуитивном уровне, что порождает отношение к языку, как к 

зеркалу, в котором отражены история народа, климат, география, 

условия жизни, быт, традиции, творчество и повседневное 

поведение. 

Коммуникативная методика направлена на практику общения и по 

популярности среди методик занимает первое место. Она 

направлена на развитие четырѐх основных составляющих 

изучения языка – письмо, чтение, говорение, восприятие речи на 

слух. Методика не изобилует сложными синтаксическими 

конструкциями и серьѐзной лексикой, но позволяет освоить 

большой словарный запас, легко ориентироваться в текстах, 

снимает страх перед общением, хотя небогатый лексикон и клише 

из фраз являются оборотной стороной этой методики. 

Самыми распространѐнными среди этих методик являются 

фундаментальная и классическая [5]. 

В конечном счете язык — это стержень национального 

государства. И поэтому вопрос о языке оказывается не только 

культурным, но и политическим. В начале нынешнего года, 

выступая с Посланием к народу Казахстана, Президент вновь 

напомнил, что для современного казахстанца владение тремя 

языками — это обязательное условие собственного благополучия 

и что знание английского языка — это необходимость. Без знания 

английского трудно осуществить интеграцию в мировое 

сообщество, поскольку этот язык является глобальным языком 

передачи информации как в бизнес-среде, так и в повседневном 

общении [3].  

Трѐхъязычие – залог успешной карьеры. Изучение иностранного 

языка для карьеры  способствует навыкам деловой коммуникации, 

партнерскому сотрудничеству, повышению 

конкурентоспособности  на рынке труда. Владение  языками 

является одним из залогов успеха на жизненном пути, позволяет 

подняться на ступень выше, охватить более обширные 

пространства общения, познакомиться  с национальными 

особенностями культуры и традициями народов других стран. 

Сегодня знание нескольких языков становится обязательным 

требованием не только зарубежных, но и  казахстанских 

работодателей. Свободное владение иностранным языком, наряду 

с хорошими профессиональными навыками, позволит 

специалисту получить достойную работу и построить успешную 

карьеру[2]. 

Знание нескольких языков обогатит и расширит границы нашей 

жизни. Это один из важных кирпичиков фундамента, на котором 

строится вся наша жизнь. 

В современном мире знание иностранного языка – это норма для 

активных и целеустремленных людей, если вы свободно 

общаетесь  на нескольких языках, это увеличит  ваши жизненные 

перспективы . 

Конечно, изучение языка  дело совсем непростое. Однако, в 

нашем мире все возможно, главное – это сильная вера в свои 

собственные силы. Как говорится в английской пословице: «When 

there is a will, there is a way» [4].  (Где есть желание, есть и 

возможности»). Знание языков даѐт нам возможность построить 

уверенное будущее. Мы сегодня строим свое завтра.  
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Чтобы определить положение русского языка в современном мире 

и отношение к нему со стороны народов других стран, 

необходимо осмыслить те социальные, политические, 

экономические явления, которые происходили в нашей стране. 

В XX веке Россия пережила два крупных потрясения: 

революционный переворот в 1917 г. и перестройку 90-х гг. В 

результате революции было создано мощное тоталитарное 

государство СССР со всеми характерными для него атрибутами. 

Перестройка привела к распаду СССР, восстановлению 

Российской Федерации как самостоятельного государства, 

демократизации общества, утверждению гласности, открытости 

межгосударственных связей и отношений. 

В первый период, особенно когда советский народ одержал 

победу во Второй мировой войне, необыкновенно возрос интерес 

к русскому языку во всем мире. Его стали воспринимать как язык 

великой державы, многовековой культуры и богатейшей 

литературы, как один из самых информативных языков (60–70% 

мировой информации публикуется на английском и русском 

языках). 

Советское государство многое сделало для усиления роли 

русского языка как одного из языков мирового значения. Во всех 

республиках СССР было немало школ, в которых все 

преподавание велось на русском языке. С 1938 г. русский язык как 

обязательный предмет изучался во всех национальных школах. В 

результате с каждым годом увеличивалось число лиц нерусской 

национальности, владеющих русским языком. В 1989 г. 

нерусских, свободно владеющих русским языком, было 87,5 млн 

человек. 

Огромная тяга к изучению русского языка во всем мире 

способствовала созданию в 1967 г. Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Задача 

этой организации – объединить преподавателей русского языка за 

рубежом, оказывать им методическую помощь, содействовать 

изданию учебников, разнообразных учебных материалов, 

словарей. С 1967 г. начинает выходить журнал «Русский язык за 

рубежом». В 1973 г. открывается Институт русского языка им. 

А.С. Пушкина. Это учебный и научно-исследовательский центр. В 

нем разрабатываются новейшие методы преподавания русского 

языка иностранцам, создаются учебники, словари, кинофильмы и 

другие пособия по русскому языку для иностранцев; принимают в 

аспирантуру, докторантуру, на курсы повышения квалификации 

зарубежных русистов, на стажировку иностранных студентов. 

Важную роль в пропаганде русского языка играет созданное в 

1974 г. издательство «Русский язык», которое в основном 

специализируется на издании различной учебной литературы, 

особенно словарей для изучающих русский язык как 

иностранный. 

Во многие вузы страны начиная с 60-х гг. стали приезжать 

иностранцы, чтобы приобрести ту или иную специальность и 

овладеть русским языком. Количество приезжающих с каждым 

годом увеличивалось. 

После распада СССР, когда союзные республики стали 
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самостоятельными государствами, произошла переоценка многих 

прежних ценностей, что привело к заметному снижению интереса 

к русскому языку в этих государствах. 

Негативное отношение к русскому языку проявили в странах 

Балтии: в Литве, Латвии, Эстонии государственным языком 

становится только соответствующий национальный язык. Резко 

сокращаются в школах и вузах преподавание на русском языке и 

само изучение русского языка. Перестают издавать на русском 

языке научную и общественно-политическую литературу, 

использовать его при оформлении производственно-

хозяйственной и официальной документации. 

Тенденция к сокращению влияния русского языка, его изучения и 

функционирования в качестве языка межнационального общения 

наблюдается и в других бывших союзных и автономных 

республиках. В их средствах массовой информации русский язык 

начинают называть «имперским языком», «языком 

тоталитаризма», «языком оккупантов». 

Однако жизнь вносит свои коррективы. В постперестроечный 

период становится очевидным, что русский язык необходим для 

народов как России, так и для Союза независимых государств. 

Известный писатель абхазец Ф. Искандер писал в газете 

«Аргументы и факты»: «Русский язык исторически объединял 

всех нас, через него мы друг друга понимали. Сейчас же 

происходит переход рее– публик, народов к общению средствами 

своего национального языка. Это ставит преграды в развитии 

культуры, искусства, экономики, в общении людей друг с другом. 

И в конечном итоге приводит к тем трагическим результатам, 

которые мы имеем сегодня». 

Трезвое отношение к русскому языку, понимание его значения для 

народов суверенных государств, для развития их культуры, 

экономики, торгово-промышленных отношений определяют 

языковую политику в Казахстане, Азербайджане, Армении. «У нас 

все казахи, – говорит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 

– прекрасно знают русский язык, и это преимущество, мы, казахи, 

никогда не должны потерять. В республике выходит сегодня 467 

газет на русском языке, на казахском только 211, 32 телекомпании 

вещают на русском, на казахском всего 5». 

Заслуженный деятель науки Якутии, профессор Н.Г. Самсонов в 

книге «Русский язык на пороге XX века» (Якутск, 1998 г.) говорит 

о значении русского языка для существования и дальнейшего 

развития языков других народов: «Наличие языка-посредника не 

означает свертывания функций национальных языков. Наоборот, 

всестороннее экономическое и культурное сотрудничество наций, 

обмен научными, политическими и экономическими знаниями 

ведет к взаимному обогащению национальных языков, приводит 

их в соответствие с современным уровнем общественного 

прогресса. Достоинство народа заключается не в этнической 

самоизоляции, а в духовной раскованности, во 

взаимосотрудничестве народов, в совместном равноправном 

творчестве». 

Русский язык продолжает играть важную историческую роль в 

языковом развитии, вызывает большой интерес в современном 

мире. По свидетельству публикаций в российской прессе, число 

граждан США, Франции, Испании, Швеции, Финляндии, Австрии, 

Кореи, начавших изучать русский язык и литературу, в последнее 

время увеличилось в несколько раз. Наряду с английским, 

французским, испанским, китайским русский язык входит в число 

официальных международных языков ООН и многих 

политических, экономических и научных организаций. 

                    

Общество не может жить, не пользуясь языком, этим 

важнейшим средством человеческого общения. Нет ни одного 

вида деятельности людей, в котором не применялся бы язык как 

выражение их мыслей, чувств и воли для достижения 

взаимопонимания между ними.  

И нет ничего удивительного в том, что люди с течением 
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времени заинтересовались своим постоянным спутником – языком 

и создании науку о нем. Эта наука теперь называется 

языкознанием, или лингвистикой. Знание просто необходимо для 

тех, чья профессия связана с преподаванием или исследованием 

языка, оно необходимо и тем людям, которым приходится 

применять язык как орудие профессиональное (учителям, 

пропагандистам, лекторам, журналистам, писателям и т.д.).  

Некоторые ученые признали язык явлением 

биологическим, поставили его в один ряд с такими явлениями 

жизни человека, как способность есть, пить, ходить и т.д. 

Получилось, что язык якобы наследуется и заложен в самом 

биологическом существе человека.  

Можно говорить о том, что сущность языка мы видим в его 

специфическом общественном применении – в качестве 

важнейшего средства общения людей.  

Основные функции языка говорят о том, что язык – явление 

общенародное, а не классовое. Все люди, независимо от их 

принадлежности к отдельным классам и социальным или 

профессиональным группам, нуждаются в общении. Все люди 

нуждаются в том, чтобы думать и выражать то, что они думают.  

Современный русский язык – это прежде всего язык 

русского народа, составляющего более 80% населения Российской 

Федерации. Это язык народа, имеющего более чем тысячелетнюю 

историю, культуру и письменность, многовековой опыт 

государственного и культурного строительства, освоение новых 

земель и хозяйствования, огромные достижения в области науки и 

техники.  

Русский язык является национальным языком русского 

народа, средством сохранения и передачи народной культуры, 

мышления, поведения; очевидно, что сложение общей для народа 

системы смыслов, одинаковое понимание ключевых категорий 

культуры – добра, справедливости, правды – это основа 

национальной общности. Язык служит средством языкового 

единения многонационального государства, межнационального 

общения народов России. А также является государственным 

языком, употребляемым в разных сферах общения (в науке, 

дипломатии, образовании). Деятельность по поддержке, развитию, 

распространению и сохранению чистоты русского языка 

координирует, помимо законодательных актов, Совет по русскому 

языку при Правительстве Российской Федерации.  

Русский язык является одним из мировых языков. Каковы 

его функции как одного из мировых языков?  

Во-первых, русский язык (наряду с английским, китайским, 

французским, испанским и арабским) является официальным 

языком многих международных организаций – ООН, ЮНЕСКО и 

др. Значит, на русском языке издаются официальные документы, 

специальные журналы этих организаций, создаются их сайты в 

Интернете, ведутся радиопередачи. Русский включен в число 

языков, которые обслуживают деятельность почти трети 

международных неправительственных организаций, в том числе 

Всемирной федерации профсоюзов, Международного комитета за 

европейскую безопасность.  

Он вступает также  как рабочий язык крупнейших 

международных конференций, встреч на высшем уровне, 

обеспечивая общение представителей разных стран. Важно, чтобы 

усилия России, направленные на сохранение статуса русского 

языка были поддержаны представителями дипломатических 

служб других стран.  

Во-вторых, русский язык – это язык одного из крупнейших 

центров международного образования.  

В-третьих, при обсуждении ситуации с русским языком в 

мире не стоит забывать о миллионах наших соотечественников, по 

разным причинам живущих за пределами России.  

В-четвертых, русский язык обеспечивает доступ не только 

к богатствам науки и культуры России, но и других стран, 

выступая своеобразным посредником между разными народами, 
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особенно на евразийском пространстве. Ведь на русский 

переводится значительная часть научной и художественной 

литературы, выходящей в мире.  

Какие причины способствовали установлению статус-кво в 

изучении и преподавании русского языка за рубежом?  

Во-первых, это обусловлено образованием единого 

экономического пространства в Европе, в связи с чем появились 

так называемые рыночные языки и языки маркетинга.  

Во-вторых, Россия играет важную роль на международном 

рынке образовательных услуг. Русский язык дает возможность 

получить высшее профессиональное образование на уровне 

мировых стандартов.  

В-третьих, существенной причиной интереса к изучению 

русского языка остается желание приобщиться к той культуре, в 

частности к литературе, которая за ним стоит и которая имеет 

общечеловеческую значимость. Диалоги между разными 

культурами ЮНЕСКО и Совет Европы считают насущной задачей 

современности, поскольку такие диалоги предполагают взаимное 

постижение ценностей и традиций других, обмен опытом, 

накопленным за столетия, обмен мнениями по животрепещущим 

вопросом прошлого, настоящего и будущего народов, 

населяющих земной шар.  

В-четвертых, изучение русского языка за рубежом 

стимулирует и заметный приток туристов из России в Западную 

Европу и другие страны мира.  

В-пятых, определенную группу учащихся привлекает трудность 

русского языка. По мнению американских студентов, русский 

язык для изучения выбирают те, кто любят преодолевать 

препятствия.  

Норма, как и все в языке медленно, но непрерывно 

развивается, она имеет динамический характер. Постоянное 

взаимовлияние различных ответвлений русского национального 

языка, историческое развитие его системы, а также контакты с 

другими языковыми системами приводят к вариантности, а затем 

и изменению норм. Одно и то же явление в разные периоды жизни 

языка может сначала быть за пределами нормы, затем стать еѐ 

частью, а после вновь оказаться вне нормы. Таким образом, язык 

постоянно отбирает средства выражения, иногда этот выбор в 

силу различных причин оказывается сделать непросто, и тогда 

одновременно существуют несколько вариантов нормы. Без 

преувеличения можно сказать, что вариантность норм является 

неизбежным спутником развития языка. На том или ином этапе 

развития языка варианты могут находиться в разных отношениях 

друг с другом.  

Литературный язык в последнее время испытывает 

активную атаку со стороны бытовой лексики, вторжение 

иноязычной лексики. Это существовало всегда, и в любой живой 

язык на протяжении всей истории противостоял таким атакам, 

умея развиваться и сам себя защищать.  

Литературная норма всегда предполагает сохранение 

функционально-стилистически дифференциальных вариантов, 

потому что любая система тем более устойчива, чем сложнее еѐ 

структура. Любое чрезмерное упрощение языковой системы 

может лишь еѐ способности выполнять присущие ей 

разнообразные функции, вытеснить еѐ из традиционных сфер 

употребления.  

В разных странах по-разному относятся к проблеме «правильно-

неправильно сказать». Сегодня в нашей стране ловкий человек 

провернет дело и разбогатеет, даже если он мычит, а не говорит, 

но приличное общество относится к ошибкам в речи крайне 

безболезненно.  

Правильность речи – это ее соответствие литературным 

нормам, которые стремятся соблюдать всякий культурный 

человек. Слушатели обычно воспринимают ненормативность как 

показатель недостаточной образованности, низкого уровня общей 

культуры говорящего.  
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По вопросу, что такое культура речи, у ученых единого мнения 

нет. Некоторые лингвисты считают, что культура речи – это 

умение говорить и писать правильно. Другие утверждают, что 

культура речи – это способность излагать свои мысли просто, 

логично, доступно. Третьи – что культура речи сводится к 

умелому использованию средств выразительности языка. 

Четвертые – это точность, краткость, и национальная 

самобытность – главные достоинства нашей речи.  

С.И. Ожигов рассматривал вопрос о языковой норме более 

широко, указывая на то, что «норма – это совокупность более 

пригодных (правильных, предпочитаемых) для обслуживания 

общества языковых средств, которая складывается как результат 

отбора языковых элементов (лексических, произносительных, 

морфологических, синтаксических) из числа сосуществующих 

наличествуемых, образуемых вновь или извлекаемых из 

пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком 

смысле, оценки этих элементов».   

Одной из первых задач, требующих решения, С.И. Ожигов 

считает нормализацию произношения. Автор утверждает, что 

литературная норма общенародного произношения, переживая 

известные колебания, должна в конечном итоге представлять 

собой результат развития и совершенствования старой московской 

нормы.  

Не менее важная задача в области культуры речи – 

нормализация ударения. На всем протяжении развития русского 

литературного языка норма ударения связана с особенностями 

взаимоотношений литературного языка с северными и южными 

народными говорами, а также с влиянием церковно-книжного 

произношения, это и явилось причиной колебаний в русском 

ударении.  

 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫ 

ӚЗДІГІНЕН ОЙЛАНЫП ЖҦМЫС ІСТЕУГЕ , АУЫЗША  

ЖАЗБАША ТІЛІН ДАМЫТУҒА ТӘРБИЕЛЕУ 

 

Оразымбетова Амандык Койлыбайкызы 

Ақтӛбе облысы  

Хромтау ауданы, Сәтпаев орта мектебі 

 

Осы заманғы білім беру жҥйесі болашақ ҧрпақты жан-

жақты жетілдіретін, бҽсекеге тҿтеп бере алатын , саналы адам етіп 

тҽрбиелейтін білім беру жҥйесі екені даусыз. Қазақ тілі мен қазақ 

ҽдебиеті сабағында сапалы білім жҥйесін қҧру-бҥгінгі кҥннің 

ҿзекті мҽселесі. Мектепте қай пҽн болмасын ҿзіне тҽн білім беру 

ерекшелігімен маңызды.Ҽдебиет-оқушының ҿмірге деген 

кҿзқарасын,ҧстанымын, талғамдарын қалыптастыруға ҥлес 

қосатын, қиял кҿгіне шарықтататын, жан дҥниесіне адамгершілік 

пен ізгілік дҽнін себетін ерекше пҽн. Ҽр сабақта тілдің  мҽн-

маңызын, қадір-қасиетін мҥмкіндігінше жан-жақты аша тҥсіп, ана 

тілімізді ардақтауға, шексіз сҥюге оның алтын қазынасын ҿмірде 

дҧрыс қолдана білуге шҽкірттерімізді баулып келеміз. 

Сабақта оқушылардың сҿздік қорын ҥнемі 

толықтырып,белгілі ҧғымдар жайлы тҥсініктерін жаңғыртып 

отыратын сала-тіл ҧстарту жҧмысы. Тіл дамыту сабағында 

атқарылатын жҧмыстар ҽр тҥрлі.  Мысалы ҿлең шумақтарының 

мазмҧнын ашу,мақал-мҽтелдердің мҽнін тҥсіндіру, сурет бойынша 

ҽңгіме қҧрау, сҿз ҧйқасын табу, белгілі бір тақырыпқа шығарма 

жаздыру.          

Тіл ҧстарту жҧмысын жҥйелі жҥргізу ҥшін ең алдымен 

оқушылардың сҿздік қорын молайтуға, сҿйлеу мҽдениетін 

дамытуға, ой –ҿрісін кеңейтуге кҿңіл бҿлу қажет. Оқушылардың 

сҿздің қоры неғҧрлым кҿп болса, тіл ҧстарту жҧмысы да жеңіл ҽрі 

ҿнімді жҥреді. Оқушылар шығарма, мазмҧндама жҧмыстарын 

бастауыш сыныптардан бастап жазады. Кейбір оқушылар 
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суреттеме, мазмҧндама, еркін тақырыпқа шығармалар жазады. 

Осындай жҧмыс тҥрлерін жҥргізгенде оқушының сҿйлем 

қҧруына, сҿз қолдану аясына, ойының жҥйелілігіне ерекше мҽн 

беріп, ҥнемі талдау жҥргізіп отыру керек.  

Шығармашылық тапсырмаларды орындау барысында 

оқушылар ғылым негіздерін меңгерумен бірге, алған білім мен 

іскерлік дағдыларын одан ҽрі дамытады. Кҿркем мҽтін негізінде 

мазмҧндама, шығарма жазу – оқушыларды кҿркем ҽдеби тілді 

игеруіне ҽсерін тигізеді.  

Тіл ҧстарту жҧмыстарында бейнефильмді пайдалану да аса 

тиімді.  Шығарма оқушының ішкі жан дҥниесін ашады. 

Оқушыларды ҿзін-ҿзі тануға ҥйретеді. Шҽкірттерге тақырып 

табиғатына қарай тілдің қоғамдық ролін, ҽр алуан қырларын тануға 

ҧмтылу, мҽтіндермен жҧмыс жҥргізу, тілдегі тҥрлі қҧбылыстарды 

байқату сауаттылық дағдысын қалыптастыруға, тіл мҽдениетін 

бағалауға ықпал етеді. 

Мектепте берілетін білім – тҽрбиелеу мен сезімді 

дамытудың барлық ҿрісін ескере отырып, оқудағы негізгі салмақ 

оқушылардың ойлануы мен еңбектенуіне негізделеді. Олай болса 

бҥгінгі кҥні тек сауатты оқушыларды ғана тҽрбиелеу жеткіліксіз. 

Мектеп қабырғасынан ҿз бетінше ҿмір сҥре алатын, шығармашыл 

азамат тҽрбиелеп, шҽкірт жҥрегіндегі мҿлдіреген тҧнық, кіршіксіз 

сезімге дақ тҥсірмей, асыл армандарын қанаттандырып, ел сенімін 

ақтар кезеңге жеткізу, заман тізгінін қолына сеніп тапсыру – біздің 

басты ҧстаздық парызымыз. Жас ҧрпаққа сапалы білім беру-қоғам 

алдындағы басты міндет. Ал қазіргі оқу процесінде ескі ҽдіс-

тҽсілдердің жаңа заман талабына жауап бере алмайтыны белгілі. 

Сондықтан  бҥгінгі жас ҧрпаққа заман талабына сай, сапалы білім 

беруді жетілдіру-оқу-тҽрбие процесіне озық тҽжірибелер мен 

ғылыми жетістіктерді талап етеді. Ал жан-жақты жетілген, ҿресі 

кең, ақыл-парасаты мол, Отанының нағыз азаматын тҽрбиелеуде, 

оларға сапалы білім беруде ҧстаздардың ролі ерекше. 

Қазіргі кездегі қазақ тілі сабағына қойылатын негізгі 

талап-қазақ халқының бай тілін оқыту, сабаққа халық 

педагогикасын қолдану, пҽнаралық байланыс жасау жҽне сабақты 

қызықты, мҽнді етіп ҿткізу.Ол ҥшін сабақты компьютер жҽне 

интерактивті тақтаны пайдалана отырып жҥргізу. Мҧғалімнің 

алдына қойылар басты мақсаты-оқушылардың білім сапасын 

арттыру. Олардың пҽнге қызығушылығын , ізденімпаздығын, 

ҿздігінен ойланып, жҧмыс жасай білу қабілеттерін 

жетілдіруге,ҿзіндік дамуына, қазақ тіліндегі қиын дыбыстарды мең 

геруіне, еркін сҿйлеп, мҽнерлеп оқи білулеріне оқытудың жаңа 

технологиялары зор мҥмкіндік береді,. Сондықтан да сабақты 

тҥрлендіріп ҿткізудің мҽні зор. Сабақты тҥрлі ҽдіс-тҽсілдерді 

қолдана отырып , оқыта ҥйрету, ҽр тҥрлі ойын элементтерін 

пайдалану, тҥрлі жаттығулар жҥргізу-оқушылардың іскерлігін, 

дағдыларын жетілдіріп, айтылым ,тыңдалым, оқылым, жазылым 

ҽрекеттерін дамытып,ҿздеріне деген сенімдерін нығайта тҥспек. 

 

 

«РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ӚЗІН-ӚЗІ 

ТАНУ  ПӘНІ МҦҒАЛІМІНІҢ РОЛІ» 

Копабаева Жанель Сабыржановна 

Ақтӛбе облысы 

Хромтау ауданы, Сәтпаев орта мектебі 

   

  Тәрбиесіз берген білім адамзаттың қас жауы 

                                                                                    Әбу-Насыр Әль 

Фараби 

Оқушыларға адамгершілік тҽрбие беру ҽрбір ҿзін-ҿзі тану пҽні 

мҧғалімдерінің маңызды міндеттерінің бірі. 

Бҥгінгі таңда ҿркендеп жатқан еліміз жаңа ғасырдың 

табалдырығын асқақ жетістіктермен аттап, дамыған елу елдің 

қатарына қосылуға бет бҧрып отырғандықтан,еліміздің білім беру 
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жҥйесі де бҥкіл ҽлемдік білім талаптарына сҽйкес болуы тиіс.Ал 

ҽлемдік білім кеңістігінде адам мҥмкіндігінің шексіздігін,ҿзін-ҿзі 

дамыту қабілетіне сенімі мен ерік бостандығын мойындау, 

абыройын қорғау жҽне адамның бақытқа жету жолындағы қҧқығы 

мен сҧраныстарын қамтамасыз ету негізгі мақсаттардың бірі. 

Қазіргі біздің басты мақсатымыз бен міндетіміз адамзаттық 

қҧндылықтары толысқан, мҽдениетті, білімді, шығармашылықпен 

айналысуға қалыптасқан,алдына мақсат қоя білетін жҽне сол 

мақсатқа жету жолында табандылық кҿрсететін белсенді тҧлға 

қалыптастыру. 

Ал, осы мҥмкіндікті тиімді пайдалану «Ҿзін-ҿзі тану» пҽнін 

жҥргізетін ҽрбір ҧстазға жҥктелген аяулы аманат. 

Қазақстанның бірінші ханымы «Бҿбек» балалар қайырымдылық 

қорының Президенті Сара Алпысқызы Назарбаеваның 

жалпыадамзаттық рухани қҧндылықтарға бастайтын 

қайырымдылық іс-шараларды, еліміздегі рухани-адамгершілік 

білімінің дамуына қосқан ҿлшеусіз ҥлесі,жер бетіндегі ҿмір 

сҥретін барлық халықтардың арманы мен ҿзара тҥсіністік пен 

сыйластықты сақтауы деген қағидасы. 

«Ҿзін-ҿзі тану» ҽлемінің басты мақсаты ҧл-қыздарымыздың жеке 

ҿзі мен ҿзін қоршаған ортамен ҥйлесімділікте ҿмір сҥруге баулу. 

Сара Алпысқызының ҧлағатты ҧстанымдары арқылы жас 

ҧрпақтың жҥрегіне ҿмірге,ата-анасына,ең жақын адамдарына, 

жалпы адам атаулыға деген бауырмалдық,сҥйіспеншілік,махаббат, 

достық секілді ізгілік қасиеттерге тҽрбиелеу.Рухани тереңдікті 

қалыптастыру мақсатында жалпыадамзаттық қҧндылықтар 

жҥйесі: Ақиқат; Сҥйіспеншілік;Дҧрыс ҽрекет; Ішкі 

тыныштық;Қиянат жасамау: 

Абай атамыз «Біз ҿз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз,  

жаралып, жасалып қойған нҽрселерді сезбепсіз ,кҿзбен кҿріп, 

ақылмен біліп» демекші ендігі кезеңде бҧрыннан жасалған бар 

білімді ізденіп,толықтырып, ҽр мҧғалім ҿз жҥрегінен 

ҿткізіп,руханитереңдігін байқап,бағамдап,ҽрбір материалды 

оқушының кҿкірек кҿзін ашатындай дҽрежеде беру керек деп 

ойлаймын. 

Ҽсіресе, мектеп жасындағы балалар ҿте қабылдағыш, ҥйреткеннің 

бҽрін алатын, берілген тҽрбиені де тез қабылдағыш болып келеді. 

Балаларды жҥйелі жҽне дҽйекті тҥрде адамгершілікке тҽрбиелеу 

ҥшін нақ осы жастарда мҥмкіндік туады. 

Мҧғалім балалардың оқуын,еңбегін,ойынын ҧйымдастырғанда 

олардың жетілуіне ықпал етуге мҥмкіндік алады.Сабақ ҥстінде 

мҧғаліммен,қҧрбы-қҧрдастарымен ҧдайы қарым-қатынаста болған 

баланың ҿмірлік тҽжірибесі молаяды, дҥниені ҿзінше тҥсіну,сезіну 

сияқты қасиеттері қалыптасады. 

Ҿзін-ҿзі тану пҽні ең алдымен балаларды ізгілікке 

баулып,олардың жат қылықтардан бойларын аулақ ҧстауына 

ықпалын тигізеді.Мҧғалім ҿнерлінің ҿрісін кеңейтіп,қабілетті 

балалардың ҽр қырынан танылуына жағдай жасау керек.Жоғарыда 

айтылып ҿткендей,оқушы бойына рухани-адамгершілік 

қҧндылықтарды қалыптастыру арқылы біз ҿз мҽдениетімізді 

саралап, бағалаймыз. 

«Ҿзін-ҿзі тану» пҽнінен дҽріс беретін мҧғалім ең алдымен жҥзі 

жылы, айналасындағыларға ҽрқашан мейірім шуағын 

шашып,балаларға жылы шыраймен,ҽдемі кҥлкімен ҽсер беретін 

ерекше тҧлға болуы қажет. 

Жеке тҧлғаның айналасына ізгілік қатынасын қалыптастыруда 

мҧғалім  кҿп ізденіп,тҥрлі ҽдіс-тҽсілдерді тиімді пайдалана білуі 

керек. 

Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім беру жҥйесінің алдында 

оқыту ҥрдісінің технологияландыру мҽселесін қойып 
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отыр.Оқытудың ҽр тҥрлі технологиялары сарапталып,жаңашыл 

педагогтардың іс-тҽжірибесі зерттеліп,мектеп ҿміріне енуде. Жаңа 

технологияны меңгеруде мҧғалімнің жан-жақты білімі қажет 

 

Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері  ҿсіп 

келе жатқан жеке тҧлғаны жан-жақты дамыту,ҿзгеріс енгізу,жаңа 

педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды ҿмірге ҽкелу. Бҧрынғы 

оқушы тек тыңдаушы,орындаушы болса,ал қазіргі оқушы 

ҿздігінен білімді іздейтін жеке тҧлға екендігіне ерекше мҽн 

беруіміз керек. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҦНЫ ЖАҒДАЙЫНДА 

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ПӘНІНДЕ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ 

ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

Нурлыбаева Самал Жетписбаевна  

Ақтӛбе облысы 

 Хромтау ауданы, Сәтпаев орта мектебі 

 
      Қазақстандық білім беру мен ғылым жҥйесін жаңғыртудың 

қазіргі заманғы кезеңі ҽрбір адамның сапалы білімге 

қолжетімділігін, жаңа кҽсіби дағдыларды алу, зерттеу жҽне 

шығармашылық қҧзыреттерін дамыту мҥмкіндіктерін 

кҿздейді. Республикамызда мектептегі білім беру жаңа кезеңге 

кҿшуде. 

Жаңартылған білім беру мазмҧнын енгізуде бастауыш 

сыныптардағы дене шынықтыру пҽнін жҥргізуде тиімді ҽдіс-

тҽсілдерді енгізу қажеттілігі туындады. Бҥгінгі таңда  1 

сыныптарда дене шынықтыру пҽні жаңа мазмҧнда жасалған «Дене 

шынықтыру» бағдарламасының мақсаты оқушыларды 

денешынықтырудың негіздерімен таныстыру болып табылады, 

нақты айтқанда, олардың спорттық-спецификалық қозғалу 

дағдылары мен  дене шынықтыру (физикалық) қабілеттерін 

меңгеруімен қатар, салауатты денені шынықтырудың дамуына 

ықпал етеді. «Дене шынықтыру» пҽні бойынша бағдарлама кезең-

кезеңімен жҥзеге асырылады оқу жоспары ҧсынылған, бҧл жоспар 

оқушылардың физикалық  іс-ҽрекеттің  тҥрлері бойынша 

білімдерін, тҥсініктерін жҽне дағдыларын дамытуға ықпал етіп, 

сол уақытта олардың жеке гигиена, психикалық денсаулық жҽне 

салауатты ҿмір салтының қағидалары сияқты аспектілер 

тҧрғысында жалпы дамуын жақсартуға ықпал етеді. 

Бҧл мақсатты жҥзеге асыру ҥшін оқушыларды оқытуға арналған 

оқу бағдарламасы келесі міндеттерді іске асырады. 

       Дене денсаулығының жҽне рухани денсаулықтың негізін 

қалайды. 

Оқушыларды ҿздерінің физикалық жҽне психологиялық 

денсаулықтарын тҥсінуге жҽне нығайтуға ынталандырады. 

Дене шынықтыру жҽне спорт саласындағы теориялық білімдері 

мен тҽжірибелік дағдыларын дамытуға жағдай жасалған. 

Оқушылардың қозғалыс дағдыларының дамуы, атап айтқанда, 

олардың тҿзімділігін, ширақтылығын, кҥшін, ептіліктерін жҽне 

икемділігін дамытуға ҽсер етеді. 

   «Дене шынықтыру» пҽнін оқыту оқушыларға: 

а) пҽн туралы білімдерін, шеберліктері мен дағдыларын кҥнделікті 

ҿмірлерінде қолдануға; 

б) қимыл-қозғалыс дағдыларын жақсарту жҽне оқушылардың дене 

дамуын жетілдіру қажеттіліктерін бағалауға; 

в) адамгершілік қасиетін дамытудың маңыздылығын тҥсінуге 

жҽне ҽділ бҽсекелестік пен ҿздерін ҥздіксіз 

дамытудың  қажеттілігін тҥсінуге; 

г) жеке гигиена туралы ережелерін сақтау қажеттілігін тҥсінуге; 

д) дене қимыл-қозғалыс жаттығулары адамның дене жҥйелеріне 
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ҽсерін білуге; 

е) ҿзінің  жҽне басқалардың дене жағдайын  бағалауға; 

ж) сыни тҧрғыдан, шығармашылық ойлау қабілеттерін жҽне 

коммуникативтік дағдыларын дамытуға мҥмкіндік береді. 

     Жаңартылған оқыту процесін ҧйымдастырудағы педагогикалық 

ҽдіс-тҽсілдер: Ортақ тақырыптар арқылы оқыту – «Дене 

шынықтыру» оқу пҽнінің  ортақ тақырыптарының 

мазмҧны  оқушының жақын аймағынан, яғни оның ҿз іс-

ҽрекетімен тікелей байланысты тақырыптарды оқудан басталады. 

Алты-жеті жастағы балалар ҿз ойын білдіруге, оқу мазмҧны 

бойынша сҧрақ қоюға,  сҧрақтарға жауап іздеуге ҥйренеді. Ойын 

іс-ҽрекеттері арқылы оқыту – оқу ҥдерісінде білімді меңгертуде 

оқу ҽдісі ретінде ойын іс-ҽрекетін қолдану оқушылардың 

танымдық белсенділігін арттыруға мҥмкіндік береді. 

Оқушылардың сабақтағы ҧжымдық іс-ҽрекетін ҧйымдастыруға 

бағытталған ойын ҽдісі арқылы, олардың шағын топтың ҿзге 

мҥшелерінің пікірін сыйлауына, ҽртҥрлі ҿнімді іс-ҽрекет негізінде 

соңғы нҽтижені алдын-ала кҿре білуіне, ҿзбетіндік іс-ҽрекетін 

жоспарлауына, мақсатқа жету амалдарын таңдауына мҥмкіндік 

беріледі. Оқу жетістіктерін бағалау тҽсілдері «Дене шынықтыру» 

пҽнін меңгеру нҽтижелері критериалды бағалауды қолдану 

арқылы жҥзеге асырылады. Критериалды бағалау оқыту, оқу жҽне 

бағалаудың ҿзара тығыз байланысында негізделген. Критериалды 

бағалау нҽтижелері білім беру процессін тиімді  жоспарлау жҽне 

ҧйымдастыру мақсатында пайдаланылады. Критериалды бағалау 

қалыптастырушы жҽне жиынтық бағалаудан тҧрады. 

Қалыптастырушы бағалау ҥздіксіз ҿткізіледі, оқушы мен оқытушы 

арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді жҽне оқу 

процесін  дер кезінде тҥзетуге  мҥмкіндік береді. 

Қалыптастырушы  бағалаудың негізгі функциялары: 

қалыптастыру – тҽжірибе жҥзінде қҧндылықтар жҥйесін белгілеу, 

қалыптастыру жҽне бекіту, ынталандыру –оқушының кҥтілетін 

нҽтижеге қол жеткізуі, тиімді тҥрде алға ілгерілеуі ҥшін қолайлы 

жағдай жасау; уҽждеу – оқушылардың бойында оқуға жҽне 

нҽтижеге қол жеткізуге деген ынтаны ояту. 

Қалыптастырушы бағалаудың міндеттері: 

1.Оқушылардың ҿзін-ҿзі бағалау дағдыларын қалыптастыру; 

2.Оқушыларға жҥйелі тҥрде кері байланыс ҧсыну; 

3.Оқушыларды мақсатты тҥрде оқуға уҽждеу; 

4. Оқушыларға олардың жҧмысының сапасы туралы ақпарат 

ҧсыну; 

5.Мҧғалімдерге оқушылардың алға ілгерілеуі туралы ақпарат 

ҧсыну; 

6.Ата-аналарға балаларының оқу нҽтижелерінің деңгейі туралы 

ақпарат ҧсыну. Осылайша, тиімді оқыту жҽне оқу мақсатында 

оқушылардың тҥсіну деңгейін анықтау ҥшін олардың оқу 

мақсаттарына жеткендігінің немесе алға ілгерілеуінің деңгейі 

қадағалануы тиіс. Ҽрбір оқушы ҥшін оқу мақсатына жетудегі 

оқушының ҥлгерімін кҿрсететін портфолио жинақталып, ол 

қалыптастырушы бағалау ҥшін қолданылуы мҥмкін. Жиынтық 

бағалау оқу бағдарламасының бҿлімін/ортақ тақырыпты, тоқсанды 

немесе сыныпты аяқтау кезінде оқу мақсаттарына сҽйкес 

оқушылардың алған білімдері мен жинаған дағдыларының 

нҽтижесін бағалау арқылы жҥргізіледі. Бҧл белгілі бір кезеңнің 

соңында (тоқсан, жартыжылдық, оқу жылы, орта білім алу) балл 

мен баға қою арқылы жҥргізілетін бағала тҥрі. Ҽр бақылау 

жҧмысының қҧрылымы мен ҧзақтығы туралы жҽне оларды 

басқару ҽдістері туралы ақпаратты белгілі бір сынып жҽне пҽнге 

арналған тест спецификациясынан табуға болады. Тест 

спецификациясында сонымен  бірге мҧғалімдерге тҥрлі дағдылар 

қалай бағаланатыны тҥсінікті болу ҥшін сҧрақтардың ҥлгілері мен 

баға қою жҥйесі ҧсынылады. «Дене шынықтыру» пҽні бойынша 

оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттары оқушылардан ҿздерінің 

дағдыларды ҥйренуі туралы ой-пікірлерін білдіріп, оны  талдай 

жҽне бағамдай білуді талап етеді. Сондай-ақ, «Дене шынықтыру» 

пҽнін оқытуда критериалды бағалауды қолдану» тарауында 
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бағалау стратегиясы анағҧрлым толық қарастырылатын болады. 

Сонымен қатар  педагогиканың тҥрлі аспектілері, атап айтқанда, 

оқушыға бағдарланған ҽдіс-тҽсілдер, проблема шешу, 

рефлексиялық оқу жҽне бірлескен оқу тҽсілдері қарастырылады. 

«Дене шынықтыру» пҽні бойынша оқу бағдарламасы 

оқушылардың ағзасын дамытуға жҽне оның дене белсенділігін 

қамтамасыз етуге бағытталған бірден-бір пҽн.Оқушылар тҥрлі 

жаттығуларды орындауға, дене қабілеттері дамытуға жҽне 

жетілдіруге мҥмкіндік беретін жан-жақты қҧрастырылған оқу 

бағдарламасы арқылы аталған міндетке қол жеткізуге болады. 

Нҽтижесінде оқушының бойында дене тҽрбиесі жаттығуларының 

адам ағзасына тигізетін оң ҽсері туралы білім жҥйесі қалыптасады. 

Ағзаның бҥкіл жҥйелерін дамыту, барлық дене сапаларын 

жетілдіру-дене шынықтыру пҽнінің басты мақсаты болып 

табылады. Дене шынықтыру пҽнінің жеке тҧлғаны тҽрбиелеуде 

алатын орны ерекше. Ол оқушының дене дамуына, сондай-ақ 

ҽлеуметтік, дербес жҽне рухани қасиеттерін қалыптастыруға 

ықпал етеді. Мектептің білім беру жҥйесінің қҧрамында бола 

отырып, дене шынықтыру оқушыларда салауатты ҿмір салтын 

қалыптастыруға бағытталған. Осындай жол арқылы болашақта 

салауатты ҽлеумет қалыптастыруға болады. Сонымен қатар, дене 

шынықтыру сабағындағы негізгі қағидаттардың бірі-белсенділік. 

Ол дене шынықтырумен айналысатындардың ойластырылған 

негізде, терең тҥсінуін қамтамасыз етіп, дене шынықтыру-спорт 

шараларына тҧрақты қызғушылық мен қажеттілік тудыруға, 

сондай-ақ барынша белсенді болуға жетелеуге бағытталған. Бҧл 

қағидатты іске асыру дене шынықтырумен айналысатындардың 

ойластырылған негізде, терең тҥсінуін қамтамасыз етіп, дене 

шынықтыру – спорт шараларына тҧрақты қызығушылық мен 

қажеттілік тудыруға, сондай-ақ барынша белсенді болуға 

жетелеуге бағытталған. Бҧл қағидатты іске асыру дене 

шынықтырумен айналысатындардың тҥрлі жаттығуларды 

орындау техникаларын біліп, терең тҥсініп, дене шынықтыру 

ҥдерісіне саналы жҽне байсалды қарауға кҿмектеседі. Белсенділік 

– адам орындайтын іс-шаралардың ҿлшемі, оның жҧмысқа 

тартылуы деңгейі. Дидактикалық тҧрғыдан алғанда, белсенділік 

деп білім, білік жҽне дағдыларды саналы тҥрде игерудің 

алғышарттарын, шарттары мен нҽтижесін атаймыз. Қызмет 

теориясында (С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев) 

сҽйкес, адамның белсенділігі-сана тҽуелді факторлардың бірі. Бҧл 

жағдайда білім, уҽж, қажеттіліктер, мҥдде мен мақсат сияқты 

санаттардың кҿмегімен сана іс-шараларды бағыттап жҽне 

басқарып отырады. 

 

  

ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ 

ДАЯРЛЫҚ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ САБАҚҚА 

ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

 

Жадырасынова Ақнҧр Манасқызы 

Ақтӛбе обылысы, Хромтау ауданы 

Сәтпаев орта мектебі 

 

            Жалпы даярлық сынып оқушыларының оқыту ҥрдісіндегі 

ҽрекеттері тікелей ойынмен тығыз байланысты. Ҿзімнің  2 

жылдық еңбек ҿтілімде байқағаным: ойынды сабақта тиімді 

пайдалану оқушының ой ҿрісін шыңдай отырып, жаңа сабақты тез 

меңгеруіне жҽне ақпаратты белсенді қабылдауына ҥлкен септігін 

тигізеді. Ол ҥшін мҧғалімнің шеберлігі де ҥлкен роль атқарады. 

Ойынды сабақ кезеңдерінің қажетті кезінде орынды пайдалану - 

педогогтан сауаттылықты қажет етеді. Мҽнсіз - мағынасыз 

қолдану сабақ тҥсінуге зиянын тигізеді. Сабақтағы қандай да бір 

дҥниені дамытуға пайдалана білу керек деп ойлаймын. Менің 

ҿзекті тақырыбым: «Ойын технологиясын пайдалана отырып, 

оқушылардың танымдық қабілетін дамыту» 

       Бҧл ҿзекті тақырыпты алудағы мақсат, міндеттерім: 
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1. Оқушылардың шығармашылық белсенділігінің дамуына жҽне 

ҿздігімен жҧмыс істеу арқылы ҿз білімін қалыптастыруға 

дағдыландыру; 

2. Бала тҽрбиесіне ҽсер беретін ойындар жҥйесін қалыптастыру; 

3. Ҧлттық ойындарды дҽріптеу; 

4. Зеректі, тапқыр, ойшыл болуға тҽрбиелеу; 

5. Танымдық қабілеттерін арттыру; 

Ойын дегеніміз не? Ойын - балалар бір - бірімен қарым - қатынас 

жасайтын ҿз бетінше іс - ҽрекет. Ойын арқылы баланы оқу - 

тҽрбие ҥрдісіне қызықтыруға болады. 

Ойын - баланың ақыл - ойын тҽрбиелейтін қҧрал. Бала кҿп 

ойнайды, ойын арқылы тҽрбие алады. 

Ҧлттық ойындар - заманында бірінші алға қойылған мақсатқа 

даярлау, отаншылдық сезімге баулу. Бҧл оқу - тҽрбие негіздерінің 

бірі. 

Ойын нені қалыптастырады? 

О - ойды 

Й - икемді 

Ы - ынтымақтастықты 

Н - нақтылықты қалыптастырады 

 

        Ойынның қай - қайсысы болса да белгілі мақсат, міндеттерді 

кҿздей отырып ҧйымдастырылады. Себебі, ойын ойыншының 

адамгершілік, мінез - қҧлық, дене қасиеттерінің даналық 

жақтарын, ҽлеуметтік, қоғамдық мҽселелерді астарлы да ашық 

қамтиды. 

Ойын қалай, қашан пайда болған? Ойын тарихының шығуы 

адамзат тарихының бір бҿлігі ретінде сонау аң аулау мен 

терімшілік уақытында қатар пайда болып, дамып келеді. Содан 

бізге жетіп, ойналған ойындар ағылшын ғалымы Э. Манкейдің 

пайымдауынша 5000 жылдай бҧрын ойналса керек. Қазақтың 

қонақжайлылығымен бірге енген ҧлттық ойындары да бала 

болмысына ҥлкен ҽсер ететіні хақ. «Отыз кҥн ойын, қырық кҥн 

тойын» деген сҿз де содан шықса керек. 

Ойын - бала тҽрбиесімен егіз. Ҿйткені бала ойынсыз ҿспейді, жан 

- жақсыз дамымайды. Тек қимыл, қозғалыс қана дененің шынығып 

ҿсуін, жетілуін қамтамасыз ете алады 

Халық ойындарын бҥгінгі педагогикалық білім талаптарына сай 

іріктеп, ретті қолдана білсек, онда ол бала тҽрбиесінің сапасын 

кҿтеріп, тиімділігін арттырады, сыныптан тыс тҽрбие жҧмыстарын 

жандандырады. 

        Ғалымдар, педагогтар ҧлттық ойындарды зерттеп 5 топқа 

бҿлген. 

1. Аңға байланысты ойындар 

2. Малға байланысты ойындар 

3. Тҥрлі заттармен ойналатын ойындар 

4. Зеректілікті, ептілікті, икемділікті қажет ететін ойындар 

5. Соңғы кезде қалыптасқан ойындар 

Ойындар оқушылардың ақыл - ойын жетілдіріп, дҥниетанымын, 

рухани деңгейін кеңейтіп, олардың қимыл - қозғалыс дағдыларын 

дамытады, алған білімдерін кҥнбе-кҥн ҿмірмен ҧштастырады, 

басқа да адамгершілік мінез - қҧлықтарды бойына сіңіруге 

мҥмкіншіліктер береді. Сондықтан, тҽрбие жҧмысында халық 

ойындарын ескерусіз қалдыруға болмайды. 

 

         Ойынның педагогикада, оқыту ҥрдісінде алатын орны 

Платон заманынан белгілі болған XVIII ғасырдың ҿзінде-ақ Ж. Ж. 

Руссо мен И. Г. Песталоцци ойын арқылы балаларды болашақ 

ҿмірге бейімдеу керек деп тҥсіндірген. 

Ойынның сабақ барысында басты мақсаты – білім беруді ойынмен 

ҧштастыру. Баланың ойынға белсенді тҥрде қатысуы оның 

ҧжымдағы басқа да ҽрекеттерін айқындайды. Ойын бір қарағанда 

қарапайым қҧбылыс не ҽрекет сияқты болғанымен, ол ҧжымдық 

ҽрекет. Ойын арқылы оқушы неге ҥйренеді? 

1. Ҿздігінен жҧмыс істеуге ҥйренеді 

2. Сҿздік қоры байиды, тілі дамиды 
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3. Зейіні қалыптасады 

4. Байқампаздығы артады 

5. Ҿзара сыйластыққа ҥйретеді 

6. Ойынның ережесін бҧзбау, яғни, тҽртіптілікке баулиды 

7. Бір - біріне деген оқушы сенімі артады достыққа, 

ынтымақтастыққа баулиды 

8. Сабаққа қызығушылығы артады. 

9. Бір - бірімен жақын қарым - қатынаста болады. 

10. Қисынды ой - қабілетін дамытады. 

 

          Педагогикалық ҥрдісті жетілдіруде ойынның алар орнын 

қазақстандық ғалым Н. Қҧлжанова да зерттеген. Ойын бала ҥшін 

еліктеу, инстинкт, кҥнделікті негізгі ҽрекет жҽне оның жеке ҿмірі, 

- деп дҽлелдеген. Н. Қҧлжанованың айтуы бойынша ойынды 

ҽдептілік, тҽрбиелік мақсатта пайдалану - баланың болашақ 

ҿміріне тҥзу жол салу, ҥлкендерге еліктеуі жҽне ҿмірдің 

талаптарына сай бейімделуі басты педагогикалық мақсаттар. 

Ғалым «Бала ойында ғана тынығып», «жҧмыс жасап», ҿсіп 

жетіледі. «Оның ойлау қабілеті жетіліп, қарым - қатынас жасау 

мҥмкіндігі артады»,- деп атап кҿрсеткен. 

«Ойын – бала ҥшін ҿмірлік тҽжірибе»,- деп М. Жҧмабаев атап 

кҿрсетсе, «Ойын - баланың рухани дамуының негізі»,- деп Ж. 

Плаже, К. Левин, Л. С. Выгоский, Д. Б.           Эльконин ҿз 

еңбектерінде атап кҿрсеткен. 

1. Ойын - балалар ҥшін кҥрделі ҽрекет те бола алады. Балалар 

білімді ойын арқылы қабылдап, ҥлкендерден ҥйренеді. Сондықтан 

сабақтағы ойын оқушы білімін тыңдап, ой - ҿрісі кеңейте алады, 

білім алудағы қызығушылығы артады. Ойын арқылы бала 

кҿптеген мҽліметтер алады, психологиялық ерекшеліктерін 

қалыптастырады. Баланың жас ерекшелігіне, сабақтың мақсатына 

сай ҧжымдастырылған ойындардың берері мол. 

Білім берудің жаңа технологияларын пайдалану бойынша 

мемлекеттік стандарт жобасында оқытудың ойын технологиясына 

ҥлкен мҽн берілген. «Пҽндік, пҽнаралық сипаттағы дидактикалық 

жҽне сюжеттік, рҿлдік ойындар білім алушыға ҿзін танытуға, 

жолдастарының пікірімен санасуға, кҿпшілік алдында сҿйлеу 

қабілетін ҥйренуге, жан - жақты білімін кҿрсетуге мҥмкіндік 

береді. Рҿлдік, сюжеттік ойындардың кҿмегімен білім 

алушылардың коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыратын 

оқу міндеттерін шешуге болады. Ойын қарапайым тілдік 

жағдаяттарда білім алушыларды қарым - қатынас мҽдениетіне 

тҽрбиелейді», деп атап кҿрсетілген. 

Сондай - ақ 12 жылдың білім беруде ҧлттық ойындарға жҽне 

шынайы ҿмірлік ҽрекетпен ойналатын ойындарға мҽн беріледі. 

Ойын арқылы оқушының білімі мен бейімін, жеке тҧлғалық 

қасиет - қабілеттерін арттыру мҥмкіндіктері зерттелген. 

Ойындардың қажеттілігін іріктеп ала білу - ҧстаз шеберлігіне 

байланысты. Оқушының тілін дамытуда сҿздік ойындарын 

қолдану тиімдірек. Сондай ойындардың бірі – «Керекті сҿзді 

тауып айт». Ойынның мақсаты - қажетті сҿздерді дҧрыс тауып 

айтуға жаттықтыру, оқушы зейінін қалыптастыру. Мҧғалім сол 

сабаққа қатысты жалпылама сҿзді атайды, оқушылар қажетті 

сҿздерді атайды немесе жазады. Бҧл ойын оқушыларды талдау 

жасауға да ҥйретеді. Мысалы: тіл дамыту сабағында «Заттың 

атаулары» деген сҿз аталса, оқушылар, бірнеше сҿздер айтады 

жҽне сҧрақтар қояды. Жауаптарды жазады. Сондай - ақ оқушы 

зейінін қалыптастыруда «Кім тез, шапшаң» ойынын ҿткізуге 

болады. Бҧл ойынды барлық сабақтарда қолдануға болады. 

Сабақ барысында оқушылардың қызығушылығы, зейіні, тілін 

дамыту ҥшін грамматикалық ойындардың орны ерекше. Сабақта 

тиімді қолданылған ойын оқушылардың грамматиканы толық 

меңгеріп, сауатты жазу дағдысына мол мҥмкіндік береді. 

Оқушыларды ҿзбеттерімен жҧмыс істеуге дағдыландырады, 

ізденімпаздыққа баулиды. Грамматикалық ойындардың 

ерекшеліктері де бар. Бҧл ойын ҽр тҥрлі жағдаяттар арқылы 

жҥзеге асады. Ойын сабақтың ҽр бҿлігінде, ҽр мақсатта жекеленіп, 
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дараланып қолданылады. Жаңа тақырыпты тҥсіндіруде, ҿткенді 

қайталауда, пысықтау сабақтарында пайдаланылады. Мҧғалім 

ойындарды қолдану ҥшін жете дайындық жасап, қажетті 

жабдықтармен қамтамасыз етеді. Олар: грамматикалық лото, 

грамматикалық тренинг, грамматикалық гимнастика т. б. 

Сабақ барысында оқушының тілін дамытатындай, 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыратындай ойындарды 

қолданамын. Олар: «Синтаксистік касса», «Сҿйлем қуаласпақ», 

«Қҧсбегі», «Кедергіден ҿту», «Кім болам?», «Асауды ҧстау», 

«Аударыспақ», «Вагондарды қҧрау», «Қай ҽріп жоғалды?», 

«Лоторея ҧту», «Жасырынбақ», «Атын айт», «Тҥсін таны» «Не 

артық?» т. б. ойындар. Ҽр ойын сабақ мақсатына сай қолданыс 

табады. 

«Синтаксистік касса» ойыны. Карточкада бірнеше суреттер 

кҿрсетіледі (адам, қҧс, т. б.) беріледі жҽне қойылатын сҧрақтар 

карточкасы жасалады. Суреттің ҥстіне сҧрақтары айтылып 

қойылады. 

«Сҿйлем қуаласпақ» ойыны. Интерактивті тақтадан мазмҧнды 

суреттер кҿрсетіледі. Топта сҿйлемдер арқылы мҽтін тҥрлері 

немесе хат, эссе, ой - толғау, хабарландыру, жарнама 

қҧрастырылады (ауызша). 

«Кедергіден ҿту» ойыны. Интерактивті тақтадан «кедергілер» 

кҿрсетіледі. Ҽр кедергінің ҿз тапсырамасы тақтадан кҿрінеді. 

Тапсырмалар топқа беріледі. Осылайша ойын соңында 

кедергілерден ҿтіп мҽреге жеткен топ жеңіске жетеді. 

«Вагон қҧрау» ойыны. Ҽр топқа бірнеше вагондар беріледі. Ҽр 

балаға 1 вагоннан. Вагонның артындағы тапсырманы орындаған 

оқушы вагонды ретімен тақтаға келіп іледі. Қай топтың вагондары 

алдымен қҧралса, сол топ жеңіске жетеді. 

«Алтын айт» ойыны. Интерактивті тақтадан бір - бірімен 

араласқан бірнеше суреттер тҧрады. Оқушылар кезекпен шығып 

суреттерді «белгісі» арқылы топтан себебін тҥсіндіреді. 

Сабақтан тыс уақытта қимыл - ҽрекет ойындарына кҿңіл бҿлінеді. 

«Туған кҥні», «Ақ терек, кҿк терек», «Ақ тоқаш», «Айға ҧшу», 

«Кім болам?» сияқты ойындар ойналады. Қимылдары дамуымен 

қатар ойын барысында ҿлең, тақпақ жаттайды. 

Мысалы: 

Бҥгін Анардың туған кҥніне 

Ақ тоқаш пісірдік 

Ҥлкендігі мынадай 

Кішкентайлығы осындай 

Ақ тоқаш - ау, ақ тоқаш 

Біреуді сайлап, ҿзің қаш. 

Сонымен қатар 12 жылдық білім беру жҽне оқушы 

қҧзыреттіліктерін дамытатындай рольдік, сюжеттік ойындарға 

ҥлкен мҽн беремін. Оқушылар алдына тҥрлі ҿмірлік жағдаяттар 

беріліп, оқушылар ойнай отырып, сол туындаған проблеманы 

шешуге дағдыланады. Ойын ҥстінде бала сҧранысы мен мҧғалім 

тапсырмасы ҿзара ҧштасады. Мысалы: «Біздің ҥйіміз» ойыны. Топ 

ҿздері тҧрғысы келетін ҥйдің сҧлбасын сызады немесе суретін 

салады. Одан кейін осы ҥйді салу ҥшін материалдарды анықтап 

алады. Осылайша ойын ҿмірмен байланыста болып, оқушы 

қҧзыреттілігін дамытуға септігін тигізеді. 

Сонымен, ойын келесі маңызды міндеттер: баланың қоғамдық 

қатынастарға бейімделуі, жалпы адамзаттық мҽдени қҧндылықтар 

мен ҽртҥрлі ҧлт ҿкілдерінің мҽдениеттерін меңгеруі: баланың 

шынайы адамгершілік коммуникацияға енуіне мҥмкіндік беретін 

коммуникативті іс - ҽрекеттердің кҿрініс табуы жҥзеге 

асырылады. Баланың ҽр қырынан кҿрінуіне интеллектуалдық, 

шығармашылық, коммуникативтік жағынан жҽне ҽртҥрлі 

қиындықтарды жеңуге жағдай жасайды. Қорыта айтқанда, 

сабақтарды ҧйымдастыру барысында ойынды қолдана отырып, 

келесідей нҽтижелерге қол жеткіздім, олар: 

*Оқушының ой - ҿрісі дамиды. 

*Ойлау іскерлігі қалыптасады. 

*Ақыл - ойы жетіледі. 
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*Есте сақтау қабілеті артады. 

*Қызығушылық қабілеті оянады. 

*Тіл, сҿйлеу мҽдениеті қалыптасады. 

*Оқушы ҿз бетімен жҧмыс жҥргізуге дағдыланады. 

*Шығармашылықпен жҧмыстанады. 

*Даму мониторингі айқын кҿрінеді 
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Аннотация 

     В статье рассматриваются афоризмы как один из способов 

развития и обогащения речи учащихся.   А так же раскрывается 

культурная и познавательная ценность языковых афоризмов. 

Творчество и неординарность мышления человека, 

разносторонность его развития, широта и богатство языка  делает 

человека духовно богатым. Приятно говорить с человеком, 

говорящим красиво: образно и выразительно.  Как научиться и 

научить этому? Применяя лучшие технологии прошлого, 

современный учитель для достижения цели инициирует 

преобразования: применяет цифровые технологии. Итак, 

пользуясь источником из интернета, читаем: афоризмы- это 

лаконичные изречения, содержащие глубокую мысль, основанную 

на житейском опыте. Так  говорится в целом об афоризмах. С 

младшего возраста у детей на слуху афоризмы. Задача учителя -

раскрыть для ребенка переносный смысл афоризмов. 

Немаловажен в этом и жизненный опыт ребенка, хотя и 

небольшой.  Ребенок использует их в речи, не задумываясь об их 

происхождении. Афоризмы известны всем. Все знают  «Знание – 

сила», «Время – деньги» или «Никто не обнимет необъятное», но 

не каждый назовет их авторов: англичанина Фрэнсиса Бэкона, 

американца Бенджамина Франклина и трио русских сатириков под 

псевдонимом Козьма Прутков. 

Афоризмы появились очень давно, тысячи лет назад, с    тех пор, 

как человек осознал себя. Итак, что же такое афоризм? Какую 

роль они играют в речи людей? «Языковой афоризм – фраза, 

которая всем известна и поэтому в речи не создается заново, а 

извлекается из памяти», - такое определение мы находим у 

известных ученых Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, 

исследующих данную проблему [2]. 

Афоризмы накапливают в своем содержании и хранят 

человеческий опыт, отражают условия жизни народа-носителя 

языка, его историю, культуру, географию, менталитет. Языковые 

афоризмы в речи используются для достижения следующих 

целей: 

1) во-первых, благодаря афоризмам мысль говорящего выражается 

не только точнее, но и более информативно, образно и 

эмоциональнее; 

2) во-вторых, языковые афоризмы употребляются говорящим для 

подкрепления собственной мысли, для большей убедительности 

своих слов.   
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    Ссылаясь на общенародную мудрость, говорящий примыкает к 

ней. Языковыми афоризмами можно поддержать едва ли не любые 

суждения. 

Умение пользоваться афоризмами- показатель общего развития 

речи личности. 

Условия развития речи, в данном случае обогащение словарного 

запаса афоризмами: 

- создание речевой среды; 

- видеть и не упускать моменты их применения; 

- работа со словарем, чтение литературы и живое общение; 

- соревнование учащихся в знании афоризмов на уроках, выбор 

картинок по теме и так далее; 

-применение их на уроках и вне уроков; 

-как условие и как следствие расширение кругозора. 

В число задач учителя входит также восприятие детьми 

афоризмов из уст взрослых, понимание иносказаний. Для этого 

необходимо подготовить хорошую среду, адекватность 

восприятия, ребенку больше читать, слушать и мотивировать 

собственную речь.   

В число языковых афоризмов входят пословицы и поговорки, 

крылатые слова. 

      П о с л о в и ц ы  и  п о г о в о р к и – устные краткие 

изречения, восходящие к фольклору. Пословица  в  обобщенном  

виде констатирует свойства людей или явлений, дает им оценку 

или предписывает образ действий: В гостях хорошо, а дома 

лучше; Век живи, век учись; Дело мастера боится; Старый друг  

лучше новых двух. 

Таким образом, «под пословицами, - вслед за Жуковым В.П. -  в 

широком смысле мы понимаем краткие народные изречения, 

имеющие одновременно буквальный и переносный (образный) 

план или только переносный план, и составляющие в 

грамматическом отношении законченное предложение». Так, 

пословица «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало» 

отличается двойным планом – буквальным и иносказательным. 

Напротив, пословица «Горбатого могила исправит» имеет только 

образный план. 

«Пословица не просто изречение. Она выражает мнение народа. В 

ней заключена народная оценка жизни, наблюдения народного 

ума. Не всякое изречение становилось пословицей, а только такое, 

которое согласовывалось с образом жизни и с мыслями множества 

людей, - такое изречение могло существовать тысячелетия, 

переходя из века в век» - говорил известный собиратель пословиц 

и поговорок  В.П. Аникин. 

Приведем краткий список русских пословиц, отражающий 

народную оценку жизни: 

Готовь сани летом, а  телегу зимой; Дело мастера боится; За 

двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь; Друзья 

познаются в беде; Без труда не вынешь и рыбку из пруда; Что 

посеешь, то и пожнешь; Поспешишь – людей насмешишь; 

Терпение и труд все перетрут; Слово не воробей, вылетит – не 

поймаешь; На вкус и цвет товарища нет и т. д. 

«Поговорками называются языковые афоризмы, отличающиеся 

особой краткостью и имеющие, как правило, только буквальный 

план» (Жуков В.П.). Например: Коса – девичья краса; В тесноте, 

да не в обиде; Поживем – увидим. Усвоение новых поговорок 

влечет за собой некий жизненный опыт. Осмысление его с разных 

точек связаны с различными ситуациями и несут какую-то 

эмоциональную окраску. Тогда бы ребенок еѐ просто не запомнил 

бы. 

      Определение «крылатые слова» возникло в глубокой 

древности. Еще в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея» 

встречается много раз («Он крылатое слово промолвил»; «Между 

собой обменялись словами крылатыми тихо»). Гомер называл 

«крылатыми» слова потому, что из уст говорящего они как бы 

летят к уху слушающего. Гомеровское выражение «крылатые 

слова» стало термином лингвистики. Термином этим обозначают 
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вошедшие в речь из литературных  источников краткие цитаты, 

образные выражения, изречения исторических лиц, имена 

мифологических и литературных персонажей, ставшие 

нарицательными, например, Аврора, Геркулес, Хлестаков  и др. 

К р ы л а т ы е   с л о в а – вошедшие в речь из литературных 

источников краткие цитаты, образные выражения, изречения 

исторических лиц.  Крылатые слова отличаются от пословиц, во-

первых, своим происхождением, во-вторых, сферой употребления 

(крылатые слова – принадлежность литературной речи). 

Например, Рожденный ползать летать не может; Человек – это 

звучит – гордо(М. Горький); Подписано и с плеч долой; 

Счастливые часов не наблюдают; Служить бы рад, да 

прислуживать тошно; (Грибоедов «Горе от ума»)»  и т.д. [1]. 

    Нередко термин «крылатые слова» толкуется в более широком 

смысле: им обозначают народные поговорки, присловья, 

всевозможные образные выражения, возникшие не только из 

литературных источников, но и в быту – из народных обычаев и 

верований, названий различных ремесел и т. д. 

      Крылатые слова, или афоризмы, многообразны по своему 

происхождению. Одни из них возникли в отдаленные эпохи, 

другие – совсем недавно. Культуры различных эпох и стран 

обогащали их запас. Античные и библейские мифы, народные 

песни и сказки, мировая художественная литература, критика, 

публицистика, мемуары, исторические документы, научные 

сочинения, речи политических и общественных деятелей 

являются обильными источниками крылатых слов. 

Запас крылатых слов очень велик. В своем сообщении мы 

попытались привести только те из них, которые имеют широкое 

хождение и встречаются в художественной литературе. По своему 

происхождению афоризмы, или крылатые слова, делятся на 

следующие группы: 

1) афоризмы, вошедшие в русскую речь из литературных 

источников, например: Дистанции огромного размера  (Грибоедов 

А.С. «Горе от ума»); Отцы и дети (Тургенев И.С. «Отцы и дети»); 

Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь (Пушкин 

А.С. «Евгений Онегин») и др.; 

2) имена мифологических персонажей, ставшие нарицательными, 

например: Аврора (в римской мифологии Аврора – богиня 

утренней зари, а в образной и поэтической речи – синоним 

утренней зари); Венера  в римской мифологии – богиня любви и 

красоты. В образной  поэтической  речи – красивая женщина; 

Геркулес. Геркулесов труд, подвиг. Геркулесовы столпы (столбы). 

Геркулес (Геракл) – герой греческих мифов («Илиада», 

«Одиссея»), одаренный необыкновенной физической силой; он 

совершил двенадцать подвигов – убил чудовищную Лернейскую 

гидру, очистил конюшни Авгия и проч. Имя легендарного 

греческого героя стало нарицательным для человека, 

обладающего большою физической силой. Выражение 

«геркулесов труд, подвиг» употребляется, когда говорят о каком-

либо деле, требующем необыкновенных усилий; 

3) образные выражения, изречения исторических лиц, например: 

Бумага не краснеет. Бумага все стерпит; выражения эти 

восходят к римскому писателю и оратору Цицерону (106-43 гг. до 

н.э.); в его письмах «К друзьям» встречается выражение: «Письмо 

не краснеет», то есть письменно можно высказывать такие мысли, 

которые стесняются высказать устно; Жизнь – борьба. Выражение 

восходит к античным авторам Еврипиду и Сенеке. Также 

встречается у Вольтера: «Моя жизнь – борьба»; Золотая середина. 

Так говорят о каком-нибудь решении, образе действий, чуждом 

крайностей, риска. Выражение это принадлежит римскому поэту 

Горацию; На седьмом небе. Выражение, означающее высшую 

степень радости, счастья, блаженства, восходит к греческому 

философу Аристотелю (384-322 гг. до н. э.), который в сочинении 

«О небе» объясняет устройство небесного свода. Он полагал, что 

небо состоит из семи неподвижных кристальных сфер, на которых 

утверждены звезды и планеты. О семи небесах упоминается в 
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различных местах Корана, самый Коран был якобы принесен 

ангелом с седьмого неба; 

4) библейские выражения, ставшие афоризмами, например: Альфа 

и омега. Начало и конец, все полностью (альфа и омега – первая и 

последняя буква греческого алфавита), в поте лица – 

употребляется в значении усердно трудиться, тяжким трудом 

добывать хлеб, возникло из библейского мифа; возвращается 

ветер на круги своя – цитата из Библии; всему свое время – также 

из Библии; выражение зарыть талант в землю возникло из 

библейской притчи о том, как некий человек, уезжая, поручил 

рабам охранять свое имение; одному рабу дал пять талантов, 

другому – два, третьему – один. (Талант – античная денежная 

единица). Рабы, получившие пять и два таланта, «употребили их в 

дело», то есть отдали взаймы под проценты, а получивший один 

талант зарыл его в землю. Когда хозяин вернулся, он потребовал у 

рабов отчета. Отдававшие деньги в рост вернули ему вместо 

полученных ими пяти талантов – десять, вместо двух – четыре. И 

господин похвалил их. Но получивший один талант сказал, что он 

зарыл его в землю. Выражение «зарыть талант в землю» стало 

употребляться в значении: не заботиться о развитии таланта, дать 

ему заглохнуть. 

Познавательная ценность языковых афоризмов многократно 

подчеркивалось многими писателями и учеными. Известный 

исследователь фольклора В.П. Аникин писал: «Историк ищет в 

пословицах и поговорках свидетельств о далекой старине и 

памятных событиях древности. Юрист ценит пословицы и 

поговорки как неписаные законы народной жизни. Этнограф 

усматривает в народных изречениях и метких образных 

определениях и характеристиках отражение уже исчезнувших 

обычаев и порядков. Философ через пословицы и поговорки 

пытается понять строй народного мышления». 

Багаж афоризмов расширяется с развитием культуры, литературы, 

экономики. А появившиеся еще в стародавности, не утрачивают 

своего значения. 

У ученика, знающего и применяющего афоризмы, речь 

содержательна, выразительна, ясна и правильна, в речи 

отсутствуют лишние слова. У него развито воображение, умеет 

оценивать ситуацию, выражать свое отношение и чувство. Он 

способен адекватно мыслить, коммуникабелен, полноценно и 

творчески воспринимает речь других людей в соответствии с 

речевой ситуацией. Забота о грамотной речи ребенка лежит не 

только на учителе, это проблема социальная. Большое влияние 

оказывает и среда: кем он окружен, как они говорят. То есть, 

большое влияние оказывает нравственная сторона, воспитание. 

«Какое счастье- видеть плоды собственного труда»,- говорил 

Максим Горький. Учитель достигнет цели, если создаст условия 

для становления личности учащегося, способного 

коммуникативно оправданно, полноценно и творчески 

воспринимать речь других людей и выражать собственные мысли 

и чувства в соответствии с речевой ситуацией. 

Знание и употребление афоризмов говорит об образованности и 

культурном уровне человека, а также способствует постижению 

мира специальных знаний.   

Умение красиво говорить- это не дар. Оно приобретается 

благодаря усилиям учителя, родителей и любознательности 

самого ребенка. А интерес ребенка к окружающему миру 

развиваем мы. 
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Аннотация 

 

В статье рассматриваются совокупность принципов 

образования, формирующих личность, умеющую конкурировать в 

современном обществе. А так же рассматриваются условия, 

влияющие на формирование личности. 

Казахстан- современное интегрированное общество, 

активно внедряющее новые технологии в образовании. 

Образованность и интеллект в стране все больше относятся к 

разряду национальных богатств, а духовное здоровье человека, 

разносторонность его развития, стремление и умение решать 

глобальные проблемы, превращаются в важнейший фактор 

прогресса страны. Оценивая инновационные горизонты, 

изыскивая альтернативы, учитывая потребности нашего общества, 

разрабатываются новые технологии в педагогике. Педагоги, 

разрабатывая новую технологию, ставят конкретную цель, что 

должен достичь при применении данной технологии. Здесь могут 

быть использованы приемы различных методов, переплетаться, 

ассимилироваться, но работать на конкретную цель. Современная 

педагогика работает на ожидаемый результат.       И ученик 

является активным участником и объектом образовательного 

процесса. 

Саморазвитие личности - это процесс осознаваемого и 

неосознаваемого развития, управляемого самой личностью, в 

котором в субъективных целях и интересах самой личности 

целенаправленно формируются и развиваются еѐ качества и 

способности.   На развитие личности косвенно влияют   экономика 

страны в целом,    политическая, культурная жизнь общества, еѐ 

социальное положение. Далее, личность формируют среда (семья, 

улица, коллектив формальный и неформальный). 

В связи со сложившим обстоятельством в мире, в том числе 

и в нашей стране, образование принимает новые формы обучения. 

Впервые на практике мир ощутил, какие трудности и какие 

преимущества явились в процессе дистанционного обучения. В 

частности, в общеобразовательной школе. Если и раньше 

практиковалось обучение онлайн в высших и средних учебных 

заведениях, то для учеников, и учеников младших классов оно 

стало переломным. Почему? В перспективе учитель 

образовательной школы должен был стать наставником, а ученик 

– самостоятельной, саморазвивающейся личностью. Наставник 

поддерживает учеников в усвоении знаний, рекомендует, 

направляет, заинтересовывает, дает духовную силу в преодолении 

трудностей.  Ситуация подтолкнула и ускорила этот процесс.    

Дистанционное обучение - это взаимодействие учителя и 

учеников между собой на расстоянии посредством Интернетсвязи. 

Пока еще идет адаптация и осмысление новой формы обучения. 

Ученики с родителями преодолевают большие трудности как с 

технической, так и психологической стороны. Особенностью 

дистанционного обучения начальных классов в данное время 

является контроль учащихся со стороны родителей: 

своевременная организация места работы, ресурсов, связь с 

учителем, выполнение, заучивание, отправление выполненных 

работ. Хотя это не усматривает саморазвитие и самореализацию 

ребенка, думаю, что это вопрос времени. В дальнейшем 
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обучающийся должен самостоятельно, без контроля взрослого, 

сознательно овладевать знаниями, используя ИКТ, средства 

массовой информации, и другие методы и формы.            А пока 

обучение идет при взаимодействии Учителя, Ученика и Родителя. 

Учитель и родитель - партнеры, единомышленники, чьи действия 

направлены на ученика. 

Дистанционное образование включает в себя все 

направления: как точные науки, так и гуманитарные, то есть все 

дисциплины, предусмотренные государственным стандартом. В 

первую очередь необходимо определиться, с помощью какой 

платформы работать. Какая из них более приемлема и даст 

больше возможностей осуществить цели образования. 

Необходимо учащихся приучить самостоятельно включаться в 

работу, придерживаться правил поведения во время работы, быть 

активным в групповой работе. При изучении таких дисциплин как 

литературное чтение, естествознание, познание мира, 

художественный труд в Интернете масса увлекательного, 

пробуждающего интерес к углубленному изучению     материала, 

благодаря чему не только получит знание. Их  воспитательная 

роль огромна. А наиболее значимым периодом в нравственном 

становлении является младший школьный возраст. Этот возраст 

характеризуется повышенной восприимчивостью к внешним 

влияниям.  Яркость картин по теме, видеоролики, звуки природы- 

все это доставляют огромное удовольствие и оставляют 

неизгладимое впечатление в душе ребенка.  Так, обучая предмету 

краеведение, учитель имеет в арсенале богатейший 

дополнительный материал. И все это благодаря ИКТ.  

Особенность предмета в том, что в каждой школе изучается свой 

край, близкий и знакомый. И как изучать свой край при 

дистанционном образовании? Здесь должны проявиться 

инициатива, творчество, самостоятельность учащегося. 

Исследование, поиск ответов на свои вопросы, сравнение, анализ, 

домысливание, а также презентации,  беседы со взрослыми- пути 

формирования самодостаточной личности, способной 

реализоваться в жизни.   И в результате: издание детских 

исследовательских, творческих и проектных работ, участие в 

конкурсах, издание буклетов, сборников, брошюр. написание 

сочинений, рассказов, сказок.  

Для позитивно настроенного учащегося  дистанционное 

обучение дает шанс самостоятельно добывать знания, 

самореализоваться, познать счастье увидеть результаты 

собственного труда. А для пессимистично настроенного, с 

отсутствующим интересом к отдельным дисциплинам  учащегося 

необходимо индивидуально разработать план воздействия с двух 

точек: учительской и родительской. Не бывает, чтобы у 

обучающегося не было интереса ко всем предметам. 

Устные предметы, в том числе и краеведение, больше 

включают в себя  слушание, чтение и говорение.  Для этого я 

выбираю платформу ZOOM.                                                       Для 

того, чтобы учащийся  самостоятельно мог усваивать материал, 

учащийся должен: 

                                                                                                                                         

- иметь определенный опыт или представление данного объекта;                                         

- иметь какое-либо отношение к ситуации;                                                                                 

- определить способ добывания знания;                                                                                    

- видеть конечную цель.  

 

Учитель учитывает индивидуальные возможности 

учащегося. Эмоциональность учителя, поддержка и вера в 

человека и побуждение к действиям вызывают ревностное 

стремление узнать больше, самореализоваться. Благодаря 

современным технологиям,  начальное образование  продолжает 

развивать  самостоятельность ребѐнка в учебной деятельности, его 

способность к самообучению. Это требование времени. Исходя из 

сказанного выше, можно заключить, что современная начальная 

школа неразрывно связана с понятиями «самостоятельность», 
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«саморазвитие», «самоорганизация», «самореализация». 

Самостоятельность школьника - это стремление и умение 

ребенка настойчиво решать задачи деятельности, относительно 

независимые от взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания, 

используя поисковые действия. Основными условиями 

проявления самостоятельности младших школьников являются: 

1. Учет степени сформированности учебных умений 

(сравнивать, анализировать, определять порядок действий, 

проверять свою работу и т.д.). 

2.Мотивированность учебного труда. Мотивация 

обеспечивается четким представлением ученика о нужности и 

значимости выполняемой им работы, познавательным интересом, 

пониманием сути учебной проблемы. 

3.Наличие учебной проблемы, понимаемой учеником. При 

этом понимание обеспечивает возможность включения школьника 

в работу. Для выполнения задания ему не нужно переспрашивать: 

«С чего начинать?», «Как делать?», «Куда писать?» и т.д. 

4. Разделение труда между школьником и педагогом. В 

начальной школе дети должны не только учиться действовать по 

инструкциям, планам, алгоритмам, но и учиться строить свои 

планы и алгоритмы, следовать им. 

5. Процесс обучения должен обеспечить развитие всех 

компонентов познавательного интереса как источника развития 

учебной деятельности. 

6. Содержание стимулирующих самостоятельность заданий 

должно соединять в себе практическую, интеллектуальную и 

эмоционально-оценочную деятельность в неразрывном единстве. 

7. Система учебных заданий должна строиться на основе 

постепенного продвижения школьников от действий в 

сотрудничестве с учителем к полностью самостоятельным. 

8.Самостоятельность обучающихся в деятельности 

проявляется и формируется успешнее при создании специальных 

педагогических условий. 

Первое условие для формирования самостоятельности 

обучающегося – это развитие мыслительной деятельности: 

развитие логического, творческого мышления, развитие 

интеллекта. Для успешного достижения цели учитель должен 

ценить и поощрять раскованность мышления, вселять уверенность 

в себе, вызывать эмоции: радость и удовлетворение от 

достигнутого. Нахождение в Интернете различных 

интеллектуальных задач, требующих рассуждение. Учителю и 

родителям поддержать любые суждения ребенка, где он 

анализировал, сравнивал, классифицировал, обобщал, находил 

свои ошибки.  

При наличии учебной мотивации можно рассчитывать на 

успех. Разнообразие форм и структур урока, оптимальные методы 

и приемы так же формируют стойкий интерес к обучению. Имеет 

значение промежуток времени, за которое обучающийся успел 

выполнить задание самостоятельно. Учет времени 

дисциплинирует обучающегося. А так же самоконтроль 

осуществляет качество обучения. Он должен ценить время, 

рационально распределять его, планировать свои действия.  

Быстрое выполнение работы - это и отработка навыков, и 

сосредоточение внимания на одном объекте. Благодаря этому  он 

сможет выполнить большой объем полезной работы и уделить 

время на развлечения. 

Некоторые условия для развития самостоятельности у 

детей не только в обучении:  

1) создание  ситуации, когда самостоятельность возможна и 

им по силам; 

2) создание  ситуации, когда самостоятельность и 

взрослость престижна и становится привлекательной;  

3) создание  ситуации, когда самостоятельность 

обязательна и просто вынуждена.  

Ведь самостоятельность — это не только физические 

навыки и умения, а это образ жизни, умение делать правильный 
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выбор, решать задачи, нести ответственность за свои действия и  

не зависеть от мнения других людей. У таких детей лучше 

развиваются такие качества, как целеустремленность и 

уверенность в себе, личная ответственность. Здесь имеется в виду 

учебная самостоятельность: умение расширять свои знания, 

умения и способности. Самостоятельно изобрести способ 

действий, самостоятельно найти интересующуюся информацию в 

книгах, в Интернете, исследовать, понаблюдать, спросить у 

сведущих. 

Саморазвитие – сознательная деятельность человека, 

направленная на возможно более полную реализацию себя как 

личности. И нельзя сказать, что ребенку еще рано 

саморазвиваться. Условия, ведущие к саморазвитию: 

образовательный процесс совершенствуется путѐм рационального 

сочетания традиционных и инновационных форм и способов 

обучения, направленных на реализацию технологии личностно-

ориентированного образования, воспитания активной, творческой, 

самостоятельной, саморазвивающейся личности. Педагогический 

процесс осуществляется на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания. Саморазвитие 

включает в себя несколько процессов жизнедеятельности, 

некоторыми из которых являются самоорганизация и 

самореализация. С понятием саморазвития личности связывают 

процесс самореализации- проявление внутренней свободы, 

обусловленной осознанием своих духовных и физических 

возможностей, адекватное управление собой в изменяющихся 

социальных условиях. 

Социализация – это непрерывный процесс, длящийся в 

течение всей жизни. Он распадается на этапы, каждый из которых 

специализируется на решении определенных задач. 

Разностороннее развитие личности, саморазвитие, 

самореализация, успешность включены в процесс образования. 

Это и знание, и умение, и творческая деятельность и все духовные 

ценности. 

Итак, в современном мире образование обретает новую 

форму, которая должна была обнаружиться в перспективе в связи 

с развитием новых технологий, индустрии и экономики мира. 

Случай  ускорил этот процесс и мы понимаем необходимость 

меняться. Человечество движется вперед, современные ныне 

технологии устаревают. Сознание человека требует новые планки. 

Без преодоления трудностей нет прогресса. Мы в этом 

убеждаемся сами.   
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LESSON STUDY- МҦҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ ДАМУЫН                          

            ЖЕТІЛДІРУ  ЖОЛДАРЫНЫҢ БІРІ 

                                                           
                                               Саудабаева Динара Толеухановна       

                                            №11 орта мектеп- 

гимназиясы                    

                                                                                      Ақтӛбе қаласы                
         
         
  Білім-тоқтаусыз, толассыз ҥрдіс. ХХІ ғасыр білімін 

біз адамның қызығушылықтарының дамуы, оның ҿзінің дамуы 

деп тҥсінеміз. Бҧл ҽр адамның ҿзін-ҿзі жасампаздықпен қайта қҧра 

алуы, қоғамдық талаптар тҧрғысынан ҿзіне сыни баға бере алуы, 

айналаны ҿзгерте алуға қатысуы. Ол арқылы адамның 

интеллектуалдық, рухани кҥші дамып, тҧлғалығы қалыптасады. 
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Білім – мҧғалім ҥшін оның шығармашылық ҽлеуетін дамытудың 

ҥрдісі.        

 Білім берудің жаңа моделіне кҿшкен қазіргі мектепте 

ойшыл, зерттеуші, ҿз ісіне қатып қалған қаталдық пен 

жаттандылықтан аулақ, іс-тҽжірибеде педагогтік диагностика қоя 

білетін іскер мҧғалім қажет. Бҧрын «ҿз пҽнімізді білсек, аздаған 

ҽдіс-тҽсілдерді меңгерсек, баланы ҿз еркімізге бағындырсақ, ҿте 

керемет ҧстазбыз» деген пікірде болғанымыз жасырын емес. 

Қазіргі таңда қоғам мен техниканың қарыштап дамуына 

байланысты адамның да сана –сезімі ҿзгерді.  Қазіргі оқушылар 

еш нҽрседен ыға қоймайтын, ҿзінің болашағына тиімділік 

тҧрғысынан қарайтын, іскерлікке қабілетті, ҿмірге реалистік 

кҿзқараспен қарайтын, кҿп нҽрсеге сене бермейтін жандар. 

Олардың мақсаттары да, қҧндылықтары да, идеялары да 

бҧрынғыдан ҽлдеқайда ҿзгерген. Сондықтан баланы ҿзінен тҿмен 

кҿретін, кҿп ақыл айтатын, істен гҿрі қҧрғақ сҿзге бейім 

мҧғалімдерді олардың жан дҥниесі қабылдай қоймайды. Осыған 

сҽйкес жаңа ғасыр мҧғалімге жаңа, жоғары дҽрежедегі талаптар 

қояды. Зерттеушілік, ойшылдық қасиеті бар ҧстаз еш уақытта 

жалтақ болмауы тиіс. Ҿз ісін жетік білетін,  оны табанды 

жҥргізетін мҧғалім ғана нақтылы нҽтижеге қол жеткізе алады. 

        

Бҥгінгі мҧғалімнің жетістігін оқушыларға ҿзінің берген білімі мен 

біліктерін ҥйретумен бағалап қоймайды, сонымен бірге ол ҿсіп 

келе жатқан ҧрпақты жаңа белгісіз жағдайда  ҽрекет етуіне, 

олардың ҿз бетіндік ҽрекеті мен шығармашылығын дамытуға, 

қоғам ҿміріне белсене қатысу ҥшін ақпаратты ҿз бетінше табу, 

талдау, қҧрылымдау мен тиімді пайдалану икемділіктерін 

қалыптастыруға қаншалықты тиімді жағдай жасағандығымен 

бағалайды. Оқыту туралы сындарлы тҥсінік оқушыға нақты білім 

беруді мақсат тҧтқан мҧғалімнің ҿз сабақтарын оқушының 

идеясы  мен білім- біліктілігін дамытуға ықпал ететін міндеттерге 

сай ҧйымдастыруын талап етеді. Бҧл  мҧғалімнің кҽсіби 

қҧзыреттілігімен тікелей байланысты болғандықтан, бҥгінгі 

мҧғалім ҥздіксіз білім жҥйесінде ҥнемі ҿз білімін жетілдіріп 

отыруы қажет. Ал бҧл жҧмыстың ең тиімді ҽрі қолжетімді екі тҥрі 

бар: 1) сабақтарды бірлесе жоспарлау жҽне 2) ҿзара сабақтарға 

қатысып, оларды жақсарту мақсатында талдау мен талқылау. Осы 

екі ҽрекетті де қамтитын бірден бір қҧрал - Lesson Study (сабақты 

зерттеу) ҽдісі.       

      Lesson Study-мҧғалімдер 

тҽжірибесіндегі  кҽсіби білімді жетілдіруге бағытталған 

ынтымақтастық педагогикалық тҽсілдердің бірі. Сонымен қатар, 

Lesson Study жақсы мектеп мҽдениетін қалыптастырады. «Жақсы 

мектеп мҽдениеті» дегеніміз ол мҧғалімдер арасындағы тығыз 

қарым-қатынас. Мҧғалімдер арасындағы тығыз қарым-қатынас 

сапалы білім беру мен оқушылардың жоғары балдарына ҽкеледі. 

(Chichibu & Kihara,2013) [1-12б.]  Lesson Study-оқушылардың 

білімін кҿтеру мақсатында ҿткізіледі.   19 ғасырда 

Жапонияда пайда болған Lesson Study тҽсілі -зерттеу сабағы 

болып табылады.         

     

Lesson Study барысында :     

-3-4 мҧғалімнен тҧратын топ қҧрылады, яғни Lesson Study-ге 

шараны бірлесе жоспарлап, ҿткізетін, қадағалайтын, оқыту мен 

оқуды талдай отырып, ҿз қорытындыларын қағаз бетіне тҥсіретін 

мҧғалімдер тобы қатысады; [1-2б]            - сынып, зерттелетін 

А,В,С деңгейлі оқушылар, зерттеу тақырыбы анықталады       -

сабақ жоспарларын топ мҥшелері бірлесе қҧрады;  

                - зерттеуді, бағалауды, бақылауды, талдауды 

бірлесе жҥргізеді;                      -оқушылармен сҧхбат 

жҥргізеді, сҧхбатты оқушының рҧқсатымен видеоға тҥсіріп немесе 

диктофонға жазып алуға болады. Мҧндайда оқушылардың 

айтқандары, олардың ҧсыныстары мен сҧраныстары сабақты 

жоспарлағанда міндетті тҥрде ескерілуі тиіс. «Оқушы ҥнін» 

ескеру арқылы мҧғалімдер  сабақтың қалай ҿту керектігі, қандай 
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сабақтың тиімді болатындығы, не жҽне қалай оқу керектігі туралы 

кҿп мағлҧмат алатындығы сҿзсіз. [4]                   

                  -

ҽріптестерімен  тҽжірибе бҿліседі, Lesson Study циклін ҿткізу 

кезінде мҧғалімдер оқыту тҽжірибесіне жаңа ҽдістер енгізеді 

немесе оны жетілдіреді, кейін ашық Lesson Study ҿткізу немесе 

жҧмыс сипатталған қҧжатты жариялау арқылы ҽріптестеріне 

таратады. [1-2б]      

 "Маған айтсаң, мен ұмытамын, маған кӛрсет, мен 

жадымда сақтаймын, маған ӛзіме істеуге мүмкіндік бер, 

үйренемін",-деп ұлы данышпан Конфуций айтқандай,  осы аталған 

қағидаларға  сҥйеніп, Lesson Study бойынша мҧғалімдерге 

арналған нҧсқаулықты жҽне соңғы кезде Педагогикалық шеберлік 

орталығында жарық кҿрген кҿптеген сапалы оқу қҧралдарын  

басшылыққа ала отырып, біз ҿз тҽжірибемізге Lesson Study тҽсілін 

енгізіп, оқу ҥдерісін жақсартуды  ҧйғардық. Алдымен мектептегі 

желілік қауымдастық отырысында ақылдаса келіп, 7 «Ҽ» 

сыныбын таңдап алдық. Бҧл сыныпты таңдаудың себебі, 7-

сыныптар арасында 7 «Ҽ» сыныбында білім сапасының 

кҿрсеткіші тҧрақсыз, 36-40 пайыздың арасында ауытқып, одан 

кҿтерілмейтіндігі ескерілді жҽне ҿзім осы сыныпта сынып 

жетекші болғандықтан, оқушыларымның білімге ынтасын 

арттыруды кҿздедім, сонымен қатар зерттеу нысаны болатын 

А,В,С оқушыны таңдадық.   Осыдан кейін аталған сыныпта  сабақ 

беретін  ағылшын тілі, биология, информатика жҽне қазақ тілі пҽні 

мҧғалімдерінен Lesson Study тобын қҧрдық.                     

         Топ 

алдында ең алдымен «Lesson Study-ді қай бағытта жҥргіземіз?» 

деген сҧрақ туындады. Ол ҥшін мектеп психологымен бірлесе 

отырып, сынып оқушылары арасында сауалнама жҥргіздік. 

Сауалнама қорытындысы бойынша ҧсынылған бірнеше 

тақырыптың ішінен «Бағалау ҥрдісі арқылы  оқушылардың 

сабаққа қызығушылығын арттыру, оқуды жақсарту» тақырыбына 

тоқталдық. Себебі, Александердің айтуы бойынша, (2001), 

сыныптағы бағалауда баланың дамуы, оқуы және ынтасы 

туралы түсінік, сонымен қатар ӛзін-ӛзі бағалау, қабілеттілік 

және күш-жігер сияқты ұғымдарға қатысты құндылықтар 

жатады.[2-104б.] Тақырыпты  таңдап алғаннан кейін, одан 

тҿмендегідей кҥтілетін нҽтижені анықтадық:                                                                                                                                                              

-сыныптасын жҽне ҿзін-ҿзі бағалай алады;    

 - ҿзін-ҿзі реттей алады;      

-кері байланыс орнайды;  

-оқуы жақсарады;        

-бірлескен ынтымақтастық жҧмыста ҿзін кҿрсете алады;  

-ізденушілігі, білімді ҿз бетінше меңгеру дағдысы, сыни ойлау 

қабілеті  артады.  

Ендігі кезекте зерттеу сабақтарын ҿткізу кестесі жҽне сабақ 

тақырыптары ҧсынылды. Ҽр зерттеу сабағының алдында топ 

мҥшелері бір айда 3-4 рет отырыс ҿткізіп, сабақ жоспарларын 

бірге қҧрып отырдық жҽне сабақты зерттеу, бақылау, талдау іс-

ҽрекеттері ретімен жҥріп отырды. Ҽр сабақтан кейін талдау 

жасалып, нені ҿзгерту керектігі анықталды. Бақылауға алынған ҥш 

оқушы ҥнемі назарда болды. Оларға алдын ала мінездеме берілді, 

болжамдар жасалды.       Оқушыны 

бақылау парағы .[3-14б.] 

Сыныбы  Оқушы: 

Сабақтың 

бҿлімдері 
Сабақ: 

Тапсырма  Кҥтілетін 

нҽтиже 

Бақылау 

нҽтижесі 

І бҿлім-

Кіріспе бҿлімі. 
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ІІ бҿлім- 

«Негізгі 

бҿлім» 

 

   

ІІІ бҿлім- 

«Рефлексия» 

 

   

Бақылаушы:   

 Lesson Study-дің алғашқы сабағы ағылшын тілі сабағында 

оқушыларда тосылу, тежелу, бақылаушылардан ҧялу сияқты 

сезімдер байқалды. Алайда мҧғалім осы кедергіден шығу жолын 

тауып, оқушыларды ашылып сҿйлеуге тарта білгені шеберлік 

танытты. Сабақта тапсырмалар ретімен орындалды, бағалау ҥрдісі 

бағалау парағында топ спикерлерінің бағалауы бойынша  жҽне 

мҧғалім ҧсынған критерий бойынша жҥргізілді, дегенмен сабақ ҿз 

уақытынан кеш аяқталды. Сабақтан кейінгі талдау барысында 

кезіккен кедергілерді жою, келесі сабақтарды  жоспарлауда 

тапсырмалардың кҿлемін азайтып,  уақытқа шектеу қою 

мҽселелері кҿзделді. Қазақ тілі мен биологиядан ҿткен зерттеу 

сабақтарында оқушылар ашылып, сабаққа белесенді қатысты. 

«Lesson Study жҥргізу барысында топ мҥшелерінің таңдап алған 

тақырыбы қандай кҿрініс тапты?»,- дейтін болсақ,  сҽйкесінше, 

сабақтарда формативті бағалау жҽне критерийалды бағалау тиімді 

жҥргізіліп отырды. Алғашқы сабаққа қарағанда, кейінгі зерттеу 

сабақтарында оқушылар ҿздерін реттеуге, ҿзін-ҿзі бағалау, 

жҧптық, топтық жҧмыстарда бір-бірін бағалауда ҽділдік таныта 

білді. Сол арқылы тапсырма орындау кезінде бҽсекелестік 

туындады, бҧл дегеніміз оқушылардың оқуын жақсартуға ҥлкен 

ықпалын тигізері анық. Ҽр сабақта оқушылардың белсенділігі 

арта тҥсті. Ҿз білімін ҿзгелермен бҿлісуге онша қҧлшыныс 

танытпайтын  А деңгейлі оқушы топты ҧйымдастыруды, 

 ҿзгелерге кҿмектесуді ҥйренді. В деңгейлі оқушының ҿзіне 

деген сенімділігі артып, нҽтижесінде кҿшбасшылыққа қол 

жеткізді. Сабақ ҥлгерімі ҿте нашар С деңгейлі оқушы ҿзіне 

берілген тапсырмаларды орындай алды, жеңіл сҧрақтарға жауап 

береді, ҿз бетімен жҧмыстануға, ҿз қатесін тауып, оны тҥзетуді 

ҥйренді. Бҧл зерттеу жҧмысы тек оқушылардың білім 

сапасын кҿтеруге ғана бағытталып қойған жоқ, сонымен қатар 

мҧғалімдердің де жаңа ҽдіс-тҽсілдерді тиімді қолдану 

қҧзыреттіліктерін жетілдіруді мақсат еткен болатын. Осы орайда 

айтарым, біздің  Lesson Study тобымыздағы ағылшын тілі 

жҽне биология пҽнінің мҧғалімдері менің тҽлім алушыларым 

болып табылады. Бҧл жас мамандар тҽлімгерлік ҥрдісінде ҥйреніп 

жҥрген ҽдіс-тҽсілдерін, білім-білік дағдыларын ҿте жақсы кҿрсете 

алды деп айтуға болады.      Ҿз 

тҽжірибемізде жҥргізілген Lesson Study-ді қорытындылай отырып, 

сабақтағы ҿз бетімен жҧмысты  жетілдіруде  оқушылардың 

деңгейін міндетті тҥрде ескеру керек деген тҥйін жасалды.  Жеке 

жҧмысты берер алдында, оқушылар тақырыпты топта талдаса, 

жақсы нҽтижеге жетуге болады. Сабақта бағалау парағын ҧсыну, 

критерийалдық бағалауды енгізу, ҿздері қол жеткізе алатын 

нҽтиже ғана емес, сабақ бойы  қандай іс-ҽрекетпен 

айналысатынымен хабардар болып отыруға мҥмкіндік береді, бҧл 

оларды ҿз-ҿздерін реттеп ҥйренуге, ҿз бетімен жҧмыс жасай 

білуге дағдыландырады деген қорытынды жасалды. Ең бастысы, 

осы зерттеу нҽтижесінде аталған сыныптың оқу сапасында оң 

ҿзгеріс байқалды.        

 Қорыта айтқанда, қай кезде  де мҧғалім мектептегі негізі 

тҧлға болып қала бермек, себебі оқушы білімді ҿз бетімен 

меңгеруі ҥшін оған жетекшілік қызмет атқаратын мҧғалім. 

Мҧғалім тек ҿз сабағында ҿз шҽкірттерін жетелеуші  ғана емес, 

кҽсіби қҧзіретті, жан-жақты білімді, заман ағымына сай жаңашыл 
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болса,  ҿз идеялары мен ой-мақсаттарын ҽріптестерінің 

де  санасына сҽуледей сіңіріп, еріксіз еліктіріп, соңынан ілестіріп, 

кҿшбасшы бола алады. Lesson Study- оқушыға саналы білім беруді 

кҿздеген бір мақсатқа жҧмылған  ҧстаздар шеберханасы десек 

артық айтқандық емес.     

 Жалпы Lesson Study-дің мҧғалімдер ҥшін тиімділігі: 

                     -    ҽдеттегіге қарағанда оқушының білім 

алғандығының анағҧрлым анық, ҽр тҥрлі қырларынан  егжей-

тегжейлі дҽлелін кҿре алады;                                                    

-     оқытудың нҽтижесінде оқушылардың қажеттіліктерін 

барынша қанағаттандыратындай етіп қалай жоспарлау керектігін 

тҥсіне алады;                 -   Lesson Study мҥмкіндіктерін ҿзінің 

педагогикалық тҽжірибесінде қолдануға ҥйренеді. Біз ҿз 

тҽжірибемізде «Бағалау ҥрдісі арқылы  оқушылардың сабаққа 

қызығушылығын арттыру, оқуды жақсарту» тақырыбындағы 

Lesson Study жҧмысын жҥргізе отырып, бҧл тҽсілдің 

мҧғалімдердің кҽсіби дамуының бірден-бір тиімді жолы екеніне 

кҿз жеткіздік. Lesson Study тҽсілі ҧстаздарға бірлесе жоспарлау, 

тҽжірибеде туындаған проблемаларды бірлесе шешу, сабақ 

жоспарларын жақсарту ҥшін сабақтарды бірлесе талдау мен 

талқылау секілді тиімді ҽдіс-тҽсілдерді қолдану дағдыларын 

ҥздіксіз дамыту мҥмкіндігін ҧсынады.   

   

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Lesson Study (зерттеу сабағы) бойынша мҧғалімдерге арналған 

нҧсқаулық 

2. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық 2-деңгей 

3. «Қазақ тілі мен ҽдебиеті орта мектепте» Республикалық 

ғылыми-ҽдістемелік жҽне педагогикалық журнал №5, 2016ж. 

4. Ғаламтор беттері 

 

Қазіргі заман талабы – жеке тҧлғаны шығармашылық 

ізденіске баулу 

 

Жангабылова Сара Турегалиевна  

Новый орта мектеп-лицейінің 

 география-биология пәнінің мҧғалімі,  

Ақтӛбе қаласы. 

 

            Еліміздің болашақта кҿркейіп, бҽсекеге барынша қабілетті 

мемлекеттің қатарына қосылуы бҥгінгі ҧрпақтың қандай білім мен 

тҽрбие алатынына тікелей байланысты болмақ.  

Н.Ҽ. Назарбаев 

       

             Қазіргі таңда елімізде білім берудің ҿзіндік ҧлттық 

ерекшелігі қалыптасуда. Қай мемлекеттіңде негізгі тірегі - білімді 

де білікті, іскер, белсенді адамдар. Ҽрбір талантты адам еңбекке 

бейім, ол шығармашылық тапқырлықпен жігерлі еңбек етеді. Олай 

болса талантты дарынды бала деп «баланың», «ата-ананың», 

«мектептің» ҥздіксіз еңбегінің нҽтижесін айтуға болады. Ҧлы 

педагог К.Д. Ушинский « Қызығушылық туғызбайтын оқу бірте-

бірте оқушының білімге деген қҧмарлығын жояды, ал тек 

қызығушылыққа негізделген оқу оқушының еркін, кҥш-жігерін 

тҽрбиелемесе мҽнін жоғалтады » - деген екен. Шығармашылық іс 

– ҽрекетті дамытудағы оқыту ҽдістемесінің негізін қалаған ҧлы 

педагог Я.А. Коменский «Мен ҿз шҽкіртімнің ҽрқашанда ҿз 

бетінше бақылауын, практикада ҿз бетінше тҧжырым жасауын 

дамытуды- білім берудегі негізгі жетістікке жету қҧралы ретінде 

қарастырамын », - дей келе «Заттың не қҧбылыстың тҥп тамырына 

жету, анықтау қабілетін дамыту, оны шынайы тҥсіну жҽне 

қолдана білу қажет » деген. Баланың меңгерген білім кҿлемінен 

де, ҿзіне қажетті білім ала білу бейімділігі жҽне оны ҿмірде 
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қолдана білуі маңызды. Оқушылардың шығармашылық іс-

ҽрекетін дамытуға бағытталған оқу процесінің мақсаты- 

оқушының ҿз бетінше жҧмыс жасау дағдысын қалыптастыру жҽне 

дамыту. Шығармашылық дегеніміз- оқушының белсенділігі мен 

дербес іс-ҽрекетінің ең жоғарғы тҥрі. Шығармашылық жҧмыстың 

ҽр алуан тҥрлері бар. Оқушылармен пҽн бойынша шығармашылық 

қабілілетті дамытуға байланысты танымдық шараларға 

қатыстыруға болады. Шығармашылық бағыттағы тапсырмалар 

оқушының білім деңгейін- оқушылық деңгейден шығармашылық 

деңгейге дейін кҿтерілуіне жол ашады.  

        Елбасы « Қазақстан жолы- 2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір 

болашақ » тақырыбындағы Қазақстан халқына жолдауында « XXI 

ғасырдағы дамыған ел дегеніміз- белсенді, білімді жҽне 

денсаулығы мықты азаматтар ». 

       Ҿмірдің ҿзі ақпараттардың, технологиялардың жҽне іс-ҽрекет 

тҥрлері кҿлемінің тез ҿсуіне байланысты, адамдардың 

қалыптасқан дағдылары бойынша кез келген жағдайларға тез 

икемделуді, ҧшқыр ойлылықты талап етеді. Осы сапалық 

қасиеттерің барлығы ҽрбір жеке тҧлғаға қазіргі заманғы қоғамда 

ҿз орнын таба білу ҥшін қажет. Шығармашылық қабілеттің дамуы 

ҽрбір балаға қажет екендігін, ҽр тҧлғаның қоғам дамуында ҿз орны 

бар екендігін біле отырып, дарынды балалардың тек ҿткенге емес, 

болашаққа да қызығушылығымен, іс-ҽрекеттердің жаңа тҽсілдерін 

кҿбейтуге қабілеттері мен ерекшеленетіндігін атап ҿтуге болады. 

Олай болса бҧл жеке тҧлғалық дамудың мақсаттарына да жауап 

береді. Бҧл жҿнінде К.Урбан былай деп тҧжырымдаған «Қазіргі 

заман талабына сай шығармашылық қабілеттің дамуына 

бағытталған білім дегеніміз- аз уақыт ішінде мол идея қорын алу 

емес, керісінше жеке тҧлғаның толық дамуын қамтамасыз ететін 

іс». 

Шығармашылық ҽрекет – мҽселені қою, ойды тҧжырымдап айту, 

идеяның пайда болуы, оны шешу, оның логикалық дамуы, аталған 

мҽселені шешуде тиімді ҽдістерді қолдану, негіздеу, оны тҽжірибе 

жҥзінде дҽлелдеу барысында нҽтиженің нақты кҿрінуі. Демек 

шығармашылық ойдың нҽтижесі- тек қана белгілі ҧғымдарды 

қайталап, жаңғырту ғана емес, сонымен қатар жаңа білімді жасау, 

тапсырманы орындауда жаңа жолдарды ашу. Шығармашылыққа 

ҥйрету тҧлғаның интеллектуалдық аспектісі ғана емес, оның 

психологиялық, мінез — қҧлық ерекшеліктерін де кҿздейді. Оған 

жігерлілік, жаңа жағдайларға бейімделуге икемділік, қаржылық 

пен табандылық, тҽуелсіздік пен адамгершілік сезімі, 

ынтымақтастық, қажырлы еңбекке қабілеті, белгісіз жағдайдағы 

ҿзіне сенімділік, ақиқаты іздеудегі жҽне қарым — қатынастағы 

адалдық жатады. Ҽр сыныптағы ҽр оқушыға байланысты мҧғалім 

ҿзінің мақсатқа жету жолдарын іздейді. Ол оның ҥстіне басты 

шарты аталған қасиеттерді кҿрсетуге тырысады. 

Оқушылардың жоспарлы жҧмыс істеуге жҽне ҿз жҧмысының 

нҽтижесін ҿзі тексеруге, оларды тапсырманы орындаудың тҽртібі 

мен ҽдістерін анықтай білуге, сабақта, бір кҥнгі, апта ішіндегі, ай 

ішіндегі ҿз жҧмысын жоспарлай білуге ҧсынылған критерийлер 

негізінде ҿз жҧмысының нҽтижесін талдау мен бағалауға, сондай 

— ақ мҧндай критерийлерді ҿздері жасауға ҥйретуді кҿздейді. 

Шығармашылық сабақтың базалық негізін анықтауда ҽр жағдайда 

сабақтың ҥйлесімді ҥлгісі таңдап алынады. Шығармашылық 

сабақтың мақсаты оқушылардың ҿзіндік білімділік нҽтижесін қҧру 

болып табылады. Оқыту сабақтарының шығармашылық сипаты 

оқушының танымдық белсенділігін оятып, оның шығармашылық 

қабілеттерінің дамуына, адамгершілік қасиеттеріне ҽсер етеді. 

Ҧжымдық сабақтарда ҿзінің сыныптасының кемшілігін кҿруге 

ҿзгелердің ісінен сабақ алуға танымдық ҽлеуметтік ҧстанымының 

қалыптасуына ҿз ортасының пікірінің ҽсері зор. Мҧндай 

сабақтарда оқушылардың ҧжымдық ой — пікірлері қалыптасады. 
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Оқушылардың білімге деген ынтасын арттыру ҿз бетінше 

ізденіске, шығармашылық жҧмыстарға қызықтыра білу 

мҧғалімнің басты мақсаты. Осы мақсатты жҥзеге асыру ҥшін ҽр 

сабақты тҥрлендіріп ҿткізуге кҿңіл бҿлу қажет. Оқушыларды 

шығармашылық тҧлға ретінде тҽрбиелеуде шығармашылық 

ізденіс сабақтарының ықпалы зор. Сабақ барысында 

оқушылардың шығармашылық жҧмыстарымен хабарламаларын 

тыңдап, проблемалық сҧрақтар, тапсырмалар, зерттеу 

жҧмыстарын беру тиімді болады.Ҥздіксіз оқу, ҿмір бойы оқу 

бҥгінде ҿмір заңына айналды. Оқу дегеніміз — білімді іздеу. 

Баланы оқуға қызықтару ҥшін кҿп іздену керек. Біз сабақта нені 

білгіміз келеді, оны қалай іздейміз. Алдымызда қандай мҽселені 

шешу міндеті тҧр? Міне, ақиқат ілім жолы, ақыл мен жҥрек 

жҧмысы осы. Егер бала сҧрақ бермесе, толғанбаса жауап беруге 

ҧмтылмаса, онда ізденіс те, білім алуға қҧштарлық та 

болмайды.  «Ҧстазын сыйламаған елдің ҧрпағы азады», — дейді 

халық даналығы. Осыған байланысты шығармашылық, ізденіс 

деген ҽр ҧстаздың алдында тҧрған ҥлкен міндет деп ойлаймын. 

Шығармашылық – бҧл адамның ҿмір шындығында ҿзін-ҿзі тануға 

ҧмтылу, іздену. Ҿмірде дҧрыс жол табу ҥшін адам дҧрыс ой тҥйіп, 

ҿздігінен сапалы, дҽлелді шешімдерқабылдай білуге ҥйренуі 

қажет. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың ҿмірден 

ҿз орнын табуға кҿмектеседі. 

«Шығармашылық» ҧғымының жалпы теориясын зерттеген 

С.Л.Рубинштейн «оқушы шығармашылығының ерекшелігі оның 

сапалы тҥрде мақсатты ҽрекет жасауымен анықталады» — дей 

келе, «шығармашылық, шешімінің нҽтижесі баланың ҿзі ҥшін 

жаңалық болса жеткілікті» екендігін айтады, яғни баланың 

шығармашылық ҿнімді еңбегі оның жеке тҽжірибесімен 

салыстырылады. 

Шығармашылық жҧмыста, ҽсіресе, бала қиялының орны ерекше. 

Бҧл жҿнінде М.Жҧмабаевтың айтқан тамаша пікірі бар: 

«Жаратылыстың қҧшағында,меруерт себіл- 

ген кҿк шатырдың астында, хош иісті жасыл кілем ҥстінде, 

кҥнмен бірге кҥліп, тҥнмен бірге тҥнеріп, желмен бірге жҥгіріп, 

алдындағы малымен бірге ҿріп, сары сайран далада тҧрып ҿсетін 

қазақ баласының қиялы жҥйрік, ҿткір, терең болуға тиісті». «… 

Баланың атаға тартуы рас болса, сиқырлы даланың баласы – қазақ 

баласы қиялқҧмар болуға тиісті». Педагог ғалымның айтқанының 

сҿз ҿнері — ҽдебиетке тікелей қатысы бар. Ҿйткені 

М.Жҧмабаевтың сҿзімен айтқанда, «қазақ баласының жаратылысы 

соны тілейді». Сабақтарды тҥрлендіріп ҿткізудің маңызы ерекше. 

Мҧндай сабақтардың тиімділігін атап ҿтсек: сабақ қҧрылымының 

ҧйымдастырылуы, сыныптағы оқушылардың іс-ҽрекетін 

бақылауға қолайлылық, оқу-танымдық тапсырмаларды 

орындаудағы ҧжымдық бірлескен ҽрекеттің жҥзеге асуы, оқу 

уақытының ҥнемделуі. 

Шығармашылық сипаттағы сабақтар тҥрлерін жҥйелі 

ҧйымдастыру арқылы оқушылардың танымдық белсенділігі 

қалыптасып, ҧстазы берген ақпаратты, іс-ҽрекет тҽсілдерімен 

бағалау ҿлшемдерін қамтитын қоғамдық жҽне ҧжымдық тҽжірибе 

тағылымдарын игеріп қана қоймай, оқушы барлық іс-ҽрекетте 

шығармашылық бағыт ҧстанады, қабілет білігін ҧштай тҥседі. 

Оқушыларды шығармашылыққа баулудың, ҿзіндік іс-ҽрекетін 

ҧйымдастырудың тҥрлері ҿте кҿп. Мысалы: ҽңгіме, ҿлең 

қҧрастыру, мысалдарды, ертегілерді сахналау, шығарма жазу, 

ертегі мазмҧны бойынша сурет салу, т.б. Сабақта ҽртҥрлі ойын 

тҥрлерін пайдалану оқушылардың ой-ҿрісін, 

Демек білім беру мазмҧнының тҥбегейлі тамырлы ҿзгерісінде 

шығармашылық іс-ҽрекет тҽжірибесімен қаруланған бҥгінгі 

ҿзгермелі жағдайларда білім алуға дайын тҧлғаны бағыттауға 

білім жҥйесі сай болу қажет. Болашақтың бҥгінгіден де нҧрлы 

болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын кҥш тек 

білімде ғана. Қай елдің болмасын ҿсіп-ҿркендеуі ҿркениетті 

дҥниеде ҿзіндік орын алуы оның ҧлттық білім  жҥйесінің 
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деңгейіне даму  бағытына байланысты. ХХІ ғасыр ҿркениеттің 

алға басуымен сипатталатын болса,ол ҽр адамның жаратушылық 

болмысы  нҽтижесі. Ҧлттың  шығармашылық ҽлеуеті де ҽр жеке 

тҧлғаның  шығармашылық деңгейімен анықталады. Белгілі нҽрсе 

туралы абстрактылы тҥрде ойлай алатын, мҽселені шешудің 

ҿзіндік жолын таба білетін,заман талаптарына орай ҿзін саналы 

тҥрде ҿзгерте алатын шығармашыл адамдар-қазіргі білімнің 

идеалы, мҧраты, осы тҧлға. Адамның тҧлғалық қалыптасуы – 

ҥздіксіз жҽне кҥрделі процесс. Демек, оқушыға білім бере отырып, 

біз оқушының жан-жақты дамуына мҥмкіндік жасауымыз қажет. 

Білім беру барысында оқушының жеке тҧлға ретінде 

ерекшеліктерін ескеру – баланың ҿзін-ҿзі жан-жақты дамыту 

мҽселесін оңтайлы шешуге мҥмкіндік береді. Қазақтың заңғар 

жазушысы М.О.Ҽуезовтің: ―Ел боламын десең, бесігіңді тҥзе‖ 

деген ҿте терең мҽнді орынды да ҽдемі нақылы бар. Ол – еліңнің 

ертеңі – жас ҧрпағыңды жақсылап ҿсір деген сҿз ғой.  

     Қорыта келгенде, қабілетті, дарынды оқушыларды таба біліп, 

олардың ҽрқайсысына жеке тҧлға ретінде қарап ҿздеріне деген 

сенімін арттырып, ҿзара қатысты жақсартып, ата-ана-мектеп-

оқушы-ҧстаз байланысын жоғары ҧстап, шығармашылықпен 

жҧмыс істеп оқушының білімге деген ынтасын арттыру қажет. Ең 

бастысы табиғаттың адамзатқа берген тамаша сыйын одан ҽрі 

дамытып, ерекше қабілетті оқушыны дарынға айналдыра білейік 

дегім келеді.  
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҦНЫ БОЙЫНША  

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІН ОҚЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Аймагамбетова Айша Жадгеровна 

Ақтӛбе қаласы,  

Новый орта мектеп-лицейі 

  

Аннотация  

  Қазіргі таңда жас ҧрпаққа сапалы білім мен ҿнегелі тҽрбие беру – 

бҥгінгі кҥннің басты талабы. Мектеп – еліміздің халыққа білім 

беру жҥйесінің кҥрделі тармағы. 

      Еліміздің жарқын болашағы, мектеп болашағы ҧстаздардың 

ізденісінде, балаларға деген сҥйіспеншілігінде, кҽсіби деңгейіне 

байланысты, қазіргі заманға сай оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыруда жаңартылған бағдарламаның ҥлесі 

кҿп. Расында да, мҧғалімнің алдында оқушыларға білім мен 

тҽрбие беруде ҥлкен жауапкершілік тҧр. Сондықтан да, ҧсынылып 

отырған мақала мҧғалімдерге тың серпіліс беріп, жаңартылған 

білім бағдарламасын ҿзінің кҽсіби шеберлігімен ҧштастыра 

отырып, шығармашылықпен жҧмыс жасауға ынталандырады деп 



592 
 

ойлаймыз. 

 

Тҽуелсіз елдің негізгі тірегі - білімді ҧрпақ. Мемлекет 

болашағының кепілі - жастарға білім мен тҽрбие беру мҽселесінен 

ҿткір мҽселе жоқ екені белгілі. Қазақтың кемел талантты ҧлы 

ҧстазы Ахмет Байтҧрсынов: «Елді тҥзетуді бала оқыту ісін 

тҥзетуден бастау керек», - деген. 

Білім беру мазмҧнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы 

ҥрдістерін жҽне қазақстандық білім берудің ҥздік практикасын 

кіріктіруге бағытталған. Оқушылар барлық пҽндерді оқу кезінде 

АКТ қолдану дағдыларын дамытады. Ақпаратты іздеу жҽне ҿңдеу 

барысында ҧжымда идеялармен алмасады, ҿз жҧмыстарын 

бағалайды жҽне жетілдіреді, тҥрлі жабдықтар пен 

қосымшалардың кең ауқымын пайдаланады. АКТ оқушы 

білімінің, оларды тиімді қолдану бойынша дағдыларының 

дамуына жҽрдемдеседі. 

     Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім 

мазмҧнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жҥйесін 

енгізу жҽне оқытудың ҽдіс-тҽсілдері мен ҽртҥрлі қҧралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазақ тілің ҥйрету 

сабақтарын қҧру жҽне оны оқыту мағынасын іріктеу 

кезінде бірқатар принциптерді ескеру қажет. Басты 

принциптердің бірі — тҽрбиелеу мен 

оқытуды  бірыңғай жҥйеге біріктіру. Қазіргі ҿмір талабы – 

оқушыларды іздендіру,  сол арқылы ҿз беттерімен еңбектенуге 

дағдыландыру. Оқушылардың тіл байлығы молайса, ой қабілеті 

шынықса, білім кҿлемдері де артады, тереңдейді, сапалы, 

тиянақты болады. Қазақ тілі — ҽлеуметтік, рухани-адамгершілік, 

эстетикалық тҽрбиенің қайнар кҿзі. Балалардың сҿйлеу 

мҥмкіншіліктерінің даму барысында қазақ тілінің оқыту мен 

тҽлім-тҽрбие берудегі рҿлі кҥннен кҥнге арта тҥсуде. Қазақ тілін 

(кез келген басқа да тілді) сҿздерді, сҿйлемдерді, диалог, монолог 

ҥлгілерін механикалық қайталай беру жолымен емес, жалпы 

белсенді тҥрде сҿйлеу арқылы ҥйрету керек. Қазіргі таңда қазақ 

тілі-мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі жҽне 

ағылшын тілі – ҽлемдік кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа 

идеяларды ҽр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың 

тиімді жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде қолдану-заман талабы 

болып отыр. Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі ҿзгеріске ҧшырап, 

критериялық бағалау жҥйесіне ҿтеді. Критериалды бағалау кезінде 

оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің 

нақты жиынтығы мен ҿлшенеді. Оқушы білімін бағалау  жаңа 

білім беру мазмҧнында  бес балдық бағалау емес, критериалды 

бағалау арқылы бағалануы – оқушылардың оқу жетістіктерін 

нақты  айқындалған,  бірге даярланған, оқу ҥдерісінің барлық 

қатысушыларына алдын ала белгілі, білім берудің мақсаттары мен 

мазмҧнына сай критерийлермен салыстыруға  негізделген бағалау 

ҥдерісі. Критериалды бағалау оқыту, тҽлім-тҽрбие беру жҽне 

бағалаудың ҿзара  байланысына негізделген.Бҧл бағалау жҥйесінің 

оқушы ҥшін ерекше екендігін тҽжірибе барысында байқадым. 

Білім беру бағдарламасында мҧғалімдердің жҥргізетін жҧмыс 

жҥйесі: жаңа мазмҧндағы оқу бағдарламасы, оқу жоспары, 

критериалды бағалау басшылығы,  ҥлестірме материалдарға 

негізделеді. Ҽр мҧғалім тиімді оқу мен оқыту тҽсілдерімен таныса 

отырып, ҿзінің педагогикалық қызметіне белсенді оқу 

қағидаттарын енгізеді. Егер ҧстаз ҿз тҽжірибесінде ҥйреніп жатқан 

белсенді ҽдіс – тҽсілдерді тиімді қолдана білсе, оқушылардың сын 

тҧрғысынан ойлау қабілеттері дамып, білімнің қажеттілігін 

тҥсінеді.  

Жаңа бағдарлама негізінде мҧғалімдер тҿмендегідей жҧмыс 

тҥрлерін жандандыруы керек. Олар: 

-          ҽдеби тілдік норма; 

-          білім беру мен білім алудағы жаңа тҽсілдер; 

-          сыни тҧрғыдан ойлау; 

-          критериалды бағалау тҥрлері; 

-          жеке, жҧппен, топпен жҧмыс; 
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-          белсенді оқу – оушы, белсенді оқыту – мҧғалім. 

     Пҽн бойынша басты мақсатым жҽне міндетім – қазақша сҿйлей 

білуге ҥйрету, ауызекі сҿйлей білу, игерілген білімдерін қолдана 

білу, белгіленген талаптарды игеру. 

      Балаларды қазақша сҿйлей білуге ҥйретуде мынадай талаптар 

қоямын: 

1.     Ҽр сҿзді тҧрақты тҥрде есінде қалдыру. 

2.     Сҿз балаларға таныс заттарға байланысты болу керек. 

3.     Ҽрбір сҿз ҥнемі пайдаланылып, қайталанып отыруы тиіс. 

4.     Сҿздік қорды молайтып отыру. 

5.     Қазақ тіліне тҽн дыбыстарды дҧрыс айтуға дағдыландыру 

арқылы дҧрыс сҿйлеуге ҥйрету. 

6. Мақал-мҽтелдерді, жанылтпаштарды оқу, жаттау. Бҧл 

талаптарды орындау ҥшін ҽр сабақ қызықты қҧрылып, сабақтың 

ҽр кезені ҽдістемелік талапқа сай жҥргізілуі тиіс. Тіл ҥйрену 

баланың ойлау қабілетімен тығыз байланысты болғандықтан, 

олардың ойлау дағдысын жан – жақты дамытып, кеңейтіп отыру 

қажет.  

Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, ынталандыру 

ҥшін сабақтарымды мынадай жолдармен ҿткіземін: 

1.Сабақта АКТ-ны тиімді  пайдалану; 

2.Сабақты тҥрлендіріп ҿткізу; 

3.Сабақта оқушылар ҿздері жасаған суреттер, кестелер мен 

сызбаларды пайдалану; 

4.Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді кҿрсету. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыруда мынадай 

нҽтижеге жеттім: 

1. Ҿз бетімен оқуға, жҧмыстануға дағдыланады. 

2. Шығармашылық ізденіске жетелейді. 

3. Ҿз ісіне деген сенім пайда  болады. 

4. Ҽр нҽрсеге сын кҿзбен қарауға ҥйренеді. 

5. Салыстыруға, қорытынды  жасауға ҥйренеді. 

6. Шығармашылдық белсенділік  артады. 

Осылардың нҽтижесінде дарынды, қабілетті жеке тҧлға 

қалыптасады. Жаңартылған  білім беру бағдарламасында қазақ 

тілі пҽнінің берілу жайы да ҿзгеше. Бағдарлама оқушының тҿрт 

тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым 

жетілдіруге бағытталған. Бҧл тҿрт дағды оқу жоспарында 

«Шиыршық ҽдісімен» орналастырылған жҽне бір –бірімен тығыз 

байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады 

жҽне сынып ҿскен сайын тілдік мақсат та кҥрделене тҥседі. 

       Ҿзге ҧлт ҿкілдерінің мемлекеттік тілде сҿйлей білулерін, 

оларды оқуға жетелеу қабілеттерінің артуы ҥшін кҥнделікті 

сабақтарымда қолданылатын ҽдіс – тҽсілдерім: АКТ – ны қолдану, 

жеке, жҧппен, топпен жҧмыс жасай білу, функционалды 

сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді жҽне оны тиімді 

оқыту ҽдіс – тҽсілдері (бірлескен оқу, бағалау жҥйесі, бағалаудың 

тиімді стратегиялары). Мҧғалімнің шығармашылық белсенділігі 

ең алдымен ҿзінің ҿткізген сабағынан, іс – ҽрекеттерінен кҿрініс 

табады. Қазақ тілі пҽнінен оқушылар ҿз ойын білдіруге, оқу 

мазмҧны бойынша сҧрақ қоюға, сҧрақтарға жауап іздеуге, сурет 

бойынша ҽңгіме қҧрастыруға, мҽтін бойынша сҧрақтарға жауап 

беру, тест тапсырмасын орындау, ҿзара диалог қҧрастыра білуге 

ҥйренуі тиіс. Сонымен қатар қазақ тілін оқу арқылы оқушылар 

дыбыстарды ажыратуды, тҿл дыбыстарды қатесіз жазуды, 

дыбыстармен танысқан кезде кейбір дыбыстардың, сҿздердің 

басқа тілден енгенін, сҿздердің заттың атауын білдіретін, 

қимылын білдіретінін, мағыналары қарама – қарсы сҿздерді 

ажыратуды, жаңа сҿздерді, олардың мағынасын таба білуді, 

суретпен, мҽтінмен жҧмыс жасауды ҥйренеді. Сабақтарда 

кҿптеген ҽдіс – тҽсілдерді пайдалана отырып жҽне оқушылардың 

ынтасын арттыру ҥшін бағалаудың бірнеше тҥрін қолдана отырып 

жиынтық бағалаудан жақсы нҽтиже кҿрсетуіне жағдай жасап 

отырамын. (МАН) Қазіргі оқыту жҥйесіндегі мҧғалім мен оқушы 

арасындағы қарым – қатынас жаңа қағидаларға негізделген. Олар 

ынтымақтастық, ҿзара сыйластық, тҥсінік сияқты қасиеттер. 
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Баланы ҿз сҿзін қорықпай, сеніммен айта алатындай дҽрежеге 

жеткізуіміз керек. Ол ҥшін оның ҽрбір жауабы мҧқият тыңдлып 

мақталады да, қатесі де тҥзетіледі.  «Ойлан тап» ойынында 

оқушылардың кез келген білетін тақпақтарын 

интерактивті  тақтаға жазып, тақпақтағы қазақ тіліне тҽн 

дыбыстарды алып тастап, дыбыстарды тақтаға шашыраңқы етіп 

жазып, сол дыбыстарды кҿп нҥктенің орнына  дҧрыс қойып шығу 

керек. «Шешуін тап» ойындарында қазақ тіліне тҽн дыбыстарды 

меңгеріп алғаннан кейін, оларды ҽбден бекіту мақсатында 

жҧмбақтар, жаңылтпаштар, олардың сипаттамасын жатқа 

айтқызамын. Айта кету  керек , ойын ҽдісінің ҿте тартымды  ҽрі 

тиімділігіне қарамастан,сезімді шектей білу керек, ҽйтпесе ойын 

оқушыларды жалықтырып жіберуі  жҽне эмоционалды ҽсерді 

жоғалтуы  мҥмкін.Сонымен қатар сергіту 

ойындарын  пайдаланамын. Сабақта балалар шаршады-ау деген 

мезетте сергіту,бой жазу жаттығуларын жҥргіземін. Жалпы 

мектепте балалар сабақта аса зор ынтамен ойнайды, олар ешқашан 

шаршамайды, тіпті уақыттың  қалай ҿткенін  де байқамай қалады. 

Ойын  оқушының  жеке  ерекшеліктерін ашуға мҥмкіндік  береді, 

мысалы, ҿзара кҿмек, бірін- бірі қолдау, жолдастық сезім,сондай- 

ақ бірқатар психикалық  ҥдерістердің:    есте сақтау, ойлау, кҿңіл 

бҿлу, сҿйлеу, пайымдау т.б. дамуына ҽсер етеді. 

Жалпы сабақ барысында ең бастысы тҿмендегідей мҽселелерге 

кҿбірек кҿңіл аудару қажет: 

 Оқытудағы басты ҧстаным – оқушының жеке, ҿзіндік 

мҥмкіндіктерін ескеру; 

 Тапсырмалар арқылы оқу материалын ҿмірмен 

байланыстыра отырып, оқушыларды білімді ҿз бетімен меңгеруге 

талпындыру; 

 Оқу ҥрдісінде мҧғалім емес, оқушы неғҧрлым белсенді 

болуына назар аудару; 

 Мҧғалім оқу материалын дайын кҥйінде бермей, ашық 

сҧрақ қою, назарын шоғырландырып оқу, шолу жасау, тҽжірибе 

жҽне зерттеу жасауға бағыттау; 

 Оқылым жҽне жазылымға негізделген сабақтарды 

қҧрылымды етіп қҧру арқылы сын тҧрғысынан ойлауға мҥмкіндік 

беру, яғни қызығушылығын ояту, мағынаны ажырату жҽне 

рефлексия кезеңдерін ҽзірлеу; 

 Ҽр кезеңде белгілі бір оқу мақсатын қоя отырып, 

оқушыларды мақсатқа жетуге, мҽселені анықтауға, жауаптарды 

іздеуге, мҽселені талдауға, қорытынды жасай отырып, ҿз ойын 

білдіруге баулу; 

 Интерактивті оқыту ҽдіс-тҽсілі арқылы оқушы 

интелектісіне ҽсер ету; 

 Белсенді оқыта отырып, оқушыларды ҿз пікірін айта білуді 

жҽне ҿзгенің пікіріне қҧрметпен қарауды ҥйрету; 

 Ҧжымдық оқыту технологиясы арқылы жаңа идеяларды 

ҧсынуға жҽне жаңа мҥмкіндіктерді қолданып кҿруге бағыттау. 

Ал енді «Қазақ тілі мен ҽдебиеті»  пҽнін жаңартылған білім 

мазмҧнда оқыту тҧлғаны қандай ҿзгерістерге бейімдейді?» деген 

сҧраққа жауап іздеп кҿрелік. 

         Ең алдымен қазақ тілін ана тілі ретінде тани отырып, ҿмірлік 

қажеттіліктерінде коммуникативтік дағдыларды, атап айтқанда 

тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым дағдыларын сауатты 

қолдануға ҥйретеді. Сондай-ақ, «Қазақ тілі мен ҽдебиеті» 

бағдарламасы оқушының тілдік сауаттылығы мен сҿйлеу 

сауаттылығын, яғни тілдік бірліктердің табиғатына сай мҽтін 

қҧрауға, мҽтін қҧраудағы заңдылықтарды сақтауға, тілдік 

жағдаяттардағы ауызша жҽне жазбаша сҿйлеудің нормаларын 

меңгеруге, сҿз байлығын, басқалармен еркін қарым-қатынасқа 

тҥсу қабілетін дамытуды жҽне оқушының ойлау қабілеті мен 

танымдық дағдыларын жетілдіруді кҿздейді. 

Қазіргі кҥні оқу процесінде «ең бірінші тыңдаймыз»   деп 

оқушылардың тыңдалымға  дағдылануына баса назар аударып 

отыру  оқушыда ҿз бетімен тыңдауға назар аудару дағдысын 

қалыптастыруда. Кҥнделікті  сабақ басталмас бҧрын бҥгінгі 
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сабақтың  мақсатын таныстыру  оқушыда ҿз алдына мақсат қоя 

білуге, сабақ соңында бҥгінге мақсатқа қол жеткізгендіктеріне 

қайта шолу жасау арқылы ҿз нҽтижесіне  саралау жасауға 

мҥмкіндік беру бҧл да жаңа білім беру мазмҧнының  жаңа бір 

қыры деп айта аламын.. 

       Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мҽні, баланың 

оқу  сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы ҿзінің мектеп 

қабырғасында алған білімін ҿмірінде қажетке асыра білуі керек. 

Сол ҥшін де бҧл бағдарламаның негізі «Ҿмірмен байланыс» 

ҧғымына қҧрылған. Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік міндеттелді. 

Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда ҿмірдің барлық салаларында 

табысты болу ҥшін, қажетті дағдыларды дарыту ҥшін, мҧғалімдер 

тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы 

аясында тек ҿз пҽнін, ҿз мамандығын шексіз сҥйетін, бала ҥшін 

ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті деп санайтын білімді мҧғалімдер ғана 

жҧмыс істей алады. 
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Жаңартылған білім мазмҧны – жаңашылдыққа бастайды 

 

Кунирбаева Бибихатша Утепбергеновна  

Новый орта мектеп-лицейінің  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі  

Ақтӛбе қаласы. 

 

«Болашақта ҿркениетті, дамыған елдердің қатарына ену ҥшін 

заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған елдердің 

қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім» 

Н.Ҽ.Назарбаев 

    

    Бұл баяндамада жаңартылған білім мазмұны қазіргі кезде ең 

маңызды роль атқаратындығы айтылады. Оқушыларға білім 

беруде құндылықтарға ерекше кӛңіл бӛле отырып, сын 

тұрғысынан ойлау, ӛз ойын еркін айта білу ерекшеліктеріне баса 

мән берілген. Әрбір сабақ барысында жеті модульді сабаққа 

кірістіру мәселесі қозғалады. 

 

    Жаңартылған бағдарлама бойынша ҽлемдік білім беру жҥйесі 

бҽсекеге қабілеттілікке қарай білім алушыны баулу, қоғамнан ҿз 

орнын таба білетіндей сапалы маман болуына бағытталынған. 

Бҧрын біздің елімізде жалпы білім беретін мектептерде білім 

алушылар кҥтілетін нҽтижеге кҿз жеткізбей, тҥрлі ҽсер етуші 

факторлар ықпалымен мамандық таңдап, ақыр соңында сол 

оқыған мамандықтары бойынша жҧмысқа тартыла алмай 

отырғаны бҽрімізге белгілі. Орта білім мазмҧнын жаңарту аясында 

ҽзірленген оқу бағдарламалары оқушылардың бір сыныптан 

екінші сыныпқа ҿтуі кезінде білімі мен дағдылары қайталанып 

тексеріліп отыратын спиральділік қағидаты бойынша қҧрылған 

оқу бағдарламасы моделіне негізделген. Оқу ҥдерісінің алға 
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ілгерілеуі айқан кҿрінуі ҥшін, оқу мақсаттары ҿзара тоғысқан 

бҿліктер мен бағыттарға біріктірілген. Айталық, қарапайымнан 

кҥрделіге қарай шиыршық бойымен ҿрлей тҥскені жай эссе 

жазудан тіпті ҽңгіме тіпті жаза алатындай дағдыға ие болып, 

тілдік қҧзыреттіліктері шыңдала тҥседі. Мҧғалімдердің 

пайдаланатын оқыту ҽдісі оқушыларды оқытудың ең жоғары 

стандарттарын қамтамасыз ету ҥшін маңызды. Мҧғалім 

пайдаланатын ҽдіс-тҽсілдер сабақтың жҥйелі жоспарлануына 

елеулі ҽсерін тигізеді. Ҽрине кез келген сабақ барысында 

қолданылатын ҽдістер сол сабақтың мазмҧнын аша тҥсетіндей 

болуы тиіс. Сол себепті мҧндай нҽтиже мҧғалімнен ҥлкен 

дайындық пен ізенуді жҽне жауапкершілікті талап етері сҿзсіз. 

Егер де кез келген сабақ нҽтижелі  болып жатса, бҧл мҧғалімнің 

шеберлігі деп ойлаймын. Сонда ғана жаңартылған бағдарлама 

бойынша ҽр мҧғалім тҿмендегідей нҽтижелерге қол жеткізеді: 

 Жаңартылған оқу бағдарламасының қҧрылымына; 

 Жаңартылған оқу бағдарламасының мазмҧны мен 

жҥйесіне; 

 Оқу бағдарламасын іске асырудағы қҧжаттардың мақсаты 

мен рҽсімделуі; 

 Білім беру бағдарламасын іске асыруға кҿмектесетін ҽдіс-

тҽсілдердің дҧрыс таңдалуына; 

 «Адамның кҿңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның ҿзі де адамға 

мейірленіп, тезірек қолға тҥседі. Шала мейір шала байқалады», – 

дейді дана Абай. Ғаламдық деңгейде ҿркениет атаулысы – білім 

мен ғылымға арқа сҥйей бастағанын дҥйім жҧртқа алғашқылар 

қатарында айту, жадында жаттатқызу – халқымыздың аяулы 

перзенттерінің бірі – ҧлы Абайға бҧйырғаны ҽрі заңдылық, ҽрі 

қажеттілік болатын.  

      Қазіргі білім беру жҥйесінің мақсаты - бҽсекеге қабілетті 

маман дайындау. Мектеп – балаға білім беретін орта, ал мектептің 

жҥрегі - мҧғалім. Ізденімпаз мҧғалімнің шығармашылығындағы 

ерекше тҧс - оның сабақты тҥрлендіріп, тҧлғаның жҥрегіне жол 

таба білуі керек екендігі сҿзсіз. Ҧстаз атана білу, оны қадір тҧту, 

қастерлеу, арындай таза ҧстау - ҽр мҧғалімнің халық алдындағы 

басты борышы. Ол ҿз кҽсібін, ҿз пҽнін, барлық шҽкіртін, мектебін 

шексіз сҥйетін адам. Ҿзгермелі қоғамдағы жаңа формация 

мҧғалімі – педагогикалық қҧралдардың барлығын меңгерген, 

тҧрақты ҿзін-ҿзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, 

толысқан шығармашыл тҧлға қҧзыреті. Жаңа формация мҧғалімі 

табысы, біліктілігі арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық 

жағдайындағы мҧғалімге қойылатын талаптар: бҽсекеге 

қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, 

шығармашылық жолындағы кҽсіби шеберлігі, ҽдістемелік 

жҧмыстағы шеберлігі. 

Осы айтылғандарды жинақтай келіп, жаңа формация мҧғалімі – 

рефлекцияға қабілетті, ҿзін-ҿзі жҥзеге асыруға талпынған 

ҽдіснамалық, зерттеушілік, дидактикалық-ҽдістемелік, ҽлеуметтік 

тҧлғалы, коммуникативтілік, ақпараттық жҽне тағы басқа 

қҧдыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын рухани-

адамгершілікті, азаматтық жауапкершілігі мол, белсенді, сауатты, 

шығармашыл тҧлға болуы маңызды роль атқарады.  

Олай болса білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім 

мазмҧнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жҥйесін 

енгізу жҽне оқытудың ҽдіс-тҽсілдері мен ҽртҥрлі қҧралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 

Негізінен жаңартылған білім жҥйесі қҧзыреттілікке жҽне сапаға 

бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің 

маңыздылығы – оқушыға ҥйлесімді, қолайлы білім беру ортасын 

қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын 

жҥргізу, тҽжірибе жасау, АКТ–ны қолдану, коммуникативті 

қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу 

функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді 

жҽне оны тиімді жҥзеге асыруға дағдыландыру. Жаңартылған 
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білім беру бағдарламасының ерекшелігі – спиральді қағидатпен 

берілуі. Оған оқу мақсаттарын зерделей отырып, тапсырмаларды, 

ықшам сабақтарды қҧрастыру барысында кҿз жеткізу. Заманауи 

білім беру дегеніміз – оқушыны ҿз пҽніңнен ғана оқытып қоймай, 

ҿмірде қадамын нық басуға, қоғамнан ҿз орнын адаспай табуға, 

Абай атамыз айтқандай «Дҥниедегі кетікке кірпіш болып қалана 

білуге» ҥйрету.Ҥш тілді толық меңгеруге баулу. Қазіргі таңда 

қазақ тілі – мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі жҽне 

ағылшын тілі – ҽлемдік кеңістікті тану тілі болып табылады. 

Мҧғалімге берілген жаңа талап: оқытуда жаңа идеяларды ҽр 

сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын 

тауып, жҥйелі тҥрде қолдану. 

Оқытудың парадигмасы ҿзгерді. Білім берудің мазмҧны жаңарып, 

жаңаша кҿзқарас пайда болды. Осыған байланысты ҧстаздар 

алдында оқытудың ҽдіс-тҽсілдерін ҥнемі жаңартып отыру жҽне 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тҧр. 

Қазақ тілі сабағында ҽдістерді тиімді пайдалану арқылы 

оқушылардың білімге деген қызығушылықтарын арттыру, терең 

ойлау қабілетінің белсенділігін қалыптастыру, оқытудың жаңа 

технологиясы арқылы жҥзеге асып келеді. 

Бҧл бағдарламаның қолдануға ҿте тиімді ғылыми негіздері ретінде 

Л.С. Выготский, Д. Дьюи, Ж. Пиаже еңбектерін атауға болады. 

Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы ҽлемнің ҽр 

тҥпкірінен жиналған білім берушілердің еңбектерінің жиынтығы. 

«Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасы: 

оқушыларды ҿз ойын еркін жеткізуге дайындайтындығымен, 

сабақты ҿткізу барысында стратегиялардың барлығы ҥш кезең 

арқылы жҥзеге асатын тиімділігімен; мҧғалімнің сапалы сабақ 

ҿткізуіне мҥмкіндік туғызу; оқыту мен ҧйымдастырудың тиімді 

ҽдіс-тҽсілдерінің молдығымен; ғылыми-теориялық 

тҧжырымдамаларының тереңдігімен ерекшеленеді. 

Сын тҧрғысынан ойлану сабақтарында оқыту, оқушыға  ҥйрету 

емес, оқушының ҥйренуіне кҿмектесу жҥзеге асырылады. Бҧл 

жҥйе оқытуды жаңаша ҧйымдастырудың негізгі міндеттерін 

жҥзеге асырады. Ҧжымдық іс-ҽрекет білім игеруде ортақ қарым-

қатынас қҧралына айналады. Білім алу мҧғалім кҿмегімен 

студенттердің білім деңгейіне қарап сараланып, оқушылардың  ҿз 

еркімен жҥзеге аса бастайды. 

Қазіргі кезеңнің ең басты ерекшеліктерінің бірі ретінде жеке 

тҧлғаның кҿзқарастары мен болмысына кҿңіл қоюдың артуын 

атап ҿту керек. Бҧл бағдарламаның негізінде оқушының білімді 

ҿздігімен игеру идеясы жатыр. Оқушының  пікірін бағалау, 

оқушыны тыңдай білу, оқушы жауабын бағалау, қошемет кҿрсету 

– оқушының ҽрі қарай оқуға деген ынтасының артуына септігін 

тигізеді. Осы орайда жаңа бағдарламаны меңгеру барысында 

ерекше есте қалған мына ҽдіс-тҽсілдер сабақтың тиімді ҿтуіне, 

оқушы бойында қажетті 4 дағдыны (тыңдалым, айтылым, 

жазылым, оқылым) қалыптастыруға ықпал ететіні сҿзсіз: 

«Қабырғадағы роль», «Ыстық орындық», «Пікірлер сызығы», 

«Саналылық аллеясы», «5 сҧрақ, 5 жауап», «5 қадам», «Драма 

ҽдісі», «Маңыздылық аймағы», графикалық органайзерлер – 

«Дара диаграмма», «Қос диаграмма», «Оқиға тауы», «Хикая 

картасы», «Стоп кадр» т.б 

Дамыта оқыту жҥйесінде мҧғалім мен оқушы  арасындағы қарым-

қатынас жаңа қағидаларға негізделеді. Олар-ынтымақтастық, 

ҿзара сыйластық қасиеттер. Бҧл технологияның маңызды тағы бір 

ерекшелігі –оқушыларды жақсы жаман деп бҿлмей, барлық 

оқушының дамуы ҥшін қолайлы жағдай туғызу. Нашар оқушының 

да ҿз шамасы келгенінше, қабілеті жеткен жерге дейін еңбек етуі 

ойластырылған. Сол арқылы ол да ҿзін мҥмкін дҽрежеге дейін 

дамыта алады. 

Қазіргі заманауи ҥлгіде білім беру ҽдістемесіне ең алдымен жаңа 

технологиялардың ҽрбір ҽдіс-тҽсілін сабаққа кҥнделікті қолдану 

жҽне АКТ-ны пайдалана отырып жҧмыс жҥргізу деп білеміз. 

Оқушылар топтық жҧмыс жасауда ҧйымшылдыққа, бірлесе 

отырып ҽрбір мҽселені талдауға ҥйретеді. 
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Егеменді елімізді дҥние жҥзі елдерімен терезесі тең болатын 

дҽрежеде ҿркендететін, негізгі тҧтқасын ҧстайтын, дҥние ҽлемін 

шарлайтын біздің дарынды да қабілетті ҧландарымыз екенін 

ҧмытпайық. Олардың бойындағы дарынын қабілетін дамыту – 

ҧстаз, ата-ана жҽне қоғам қауымының міндеті. 

Жеке тҧлғаны ҿздігінен білім алуға баулу – оны ғылым мен 

мҽдениетке ҥйрету, білім, қарым-қатынас ережелерін, ҽлеуметтік 

тҽжірибені меңгерту. Бҧл аталған мiндеттердi iске асыру ҥшiн 

тілдік тҧлғаның қҧндылық бағдарын қалыптастыру маңызды. 

Жеке тҧлғаның қҧндылық бағдарын қалыптастыру мемлекеттік 

деңгейдегі мҽселе. Жеке тҧлғаның қҧндылық бағдары ҧлттық 

сана, отансҥйгіштік қасиеттерінсіз іске аспайды. Қҧндылық бағдар 

дегенiмiз - бҧл қазiргi уақытта жеке тҧлғаның қҧндылыққа 

бағдарланған ой-санасы, пікірі, кҿзқарасы, сенімі, iскерлiгi, iшкi 

мҥмкiндiгi. Қҧндылық бағдар тіл ҥйренушінің оқу-танымдық 

ҽрекетiне тҥрткi болып, тіл ҥйренуіне ықпал етедi, ол оқу 

ҽрекетінiң қҧрамдас бҿлiктерiне тiкелей байланысты, мақсаттың 

орындалуын анықтайды. Қҧндылық бағдар – жеке тҧлғаның 

белгiлi бір ҽлеуметтiк қҧндылықтарды мақсат етiп ҧстауы, 

адамның қоршаған ортаға, қҧндылықтар тобына деген карым–

қатынасы. Жеке тҧлғаның таңдаулары қҧндылық бағдарлар 

жҥйесiне бiрiгедi. 

Қҧндылықтар қҧрамына кҥнделікті қалыптасқан нормалармен 

бірге, ерекше жоғары мҽнге ие болған талаптар да енеді жҽне олар 

ҽрбір мемлекет ҥшін маңызды. Олардың негізінде жеке тҧлғаның 

ҽлеуметтену ҥдерісі жҥреді, оның тҽлім-тҽрбиесі, ҿмірдегі орны, 

мақсаттары мен міндеттері қалыптасады. Себебі, қҧндылықтар 

ҽлемі – сҿздің кең мағнасында мҽдениет ҽлемі, адамның рухани 

ҽрекетінің саласы, тҧлғаның рухани байлық ҿлшемін білдіріп, 

оның адамгершілік санасын, басымдылықтарын анықтайды. 

Қҧндылықтар адам болмысының ҽр тҥрлі формаларына деген 

қатынасын білдіретін адамзат мҽдениеті болуымен ерекшеленеді. 

Тағы осы тақырып айналасында жаңартылған білім мазмҧнымен 

бірге қозғалып талап етілетін бір жайт – ол  

қазіргі ҽлемдік білім кеңістігіндегі халықаралық стандарт 

талаптарына сай оқыту ҥдерісінің орталық тҧлғасы білім алушы 

субъект, ал ол субьектінің алған білімінің тҥпкі нҽтижесі 

қҧзіреттіліктер болып белгіленуі білім беру жҥйесінде 

«функционалдық сауаттылықты» қалыптастыру мҽселесін негізге 

алудың ҿзектілігін арттырып отыр. Осыған орай алған білімдері 

негізінде ҽрекет етуге қабілеттілік пен даярлықты білдіретін 

қҧзыреттіліктерді қалыптастыру ҥздіксіз білім беру жҥйесінің 

маңызды буыны болып саналатын жалпы білім беретін орта 

мектептердегі ҽрбір пҽнді оқытудың да басым бағыттарының бірі 

болып табылады. Функционалдық сауаттылық оқушылардың 

танымдық қабілеттерінің деңгейін жҽне оқушылардың ҿнімді 

жҧмысының кҿрсеткішін білім деңгейі ретінде қарастырады. Бҧл 

деңгей ҿмірдің ҽртҥрлі саласындағы тапсырмаларды шешуде 

мектептік білім мазмҧнының қолданбалық сипатына жҽне 

оқушылардың игерген біліміне негізделеді. Сонымен қоса білім 

беру деңгейлеріндегі оқушының функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру бойынша біртҧтас ҽдістемелік жҥйенің жасалуын 

талап етеді. Ол білім берудің мақсатынан бастап оқытудың тҥпкі 

нҽтижесіне дейінгі аралықтағы компоненттердің бірлігі арқылы 

жҥзеге асуы тиіс. Сондықтан мақсатқа қол жеткізудің басты 

қҧралы саналатын білім мазмҧнын білім беру деңгейлерінде 

оқушының функционалдық сауаттылығына негіздеп қҧру тиімді 

болмақ. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру қазіргі 

таңда оқыту жҥйесіне қойылып отырған ҽлеуметтік сҧраныс 

талаптарымен сай келу ҥшін бастауыш сыныптардан бастап 

оқушылардың коммуникативтік, ақпараттық жҽне 

проблемалардың шешімін табу жҽне тағы басқадай негізгі 

қҧзіреттіліктеріне бағытталып жҥргізілгенде ғана оң нҽтижелерге 

қол жеткізуге болады. Оқушылардың мектепте алған білімдерін, 

іскерлігі мен дағдыларын адами іс-ҽрекеттердің ҽртҥрлі 

салаларында, сондай-ақ тҧлғааралық қарым-қатынас пен 
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ҽлеуметтік қатынастарда ҿмірлік міндеттерді шешу ҥшін 

пайдалана алу қабілеттерін қалыптастыратын жҽне дамытатын 

білім мазмҧнының іс-ҽрекеттік компонентін кіріктіру оның 

практикалық жҽне қолданбалық мазмҧнын кҥшейтуге септігін 

тигізеді. Білім беру мазмҧнына іс-ҽрекеттік компонентті кіріктіру 

оқушылардың ҿмірлік іс-ҽрекеттерінде ҽртҥрлі міндеттерді шешу 

біліктерін дамытуға, практикалық жағдайларда тиімді жҽне 

ҽлеуметтік бейімделу ҥдерісінде тиімді пайдалануға мҥмкіндік 

беретін шығармашылық жҽне практикаға бағытталған оқу 

материалдарының берілуін ҧйғарады. Білім беру мазмҧнындағы 

когнитивтік компоненттер оқушының базалық білімді меңгеруі 

барысында білімдік жҽне іс-ҽрекеттік дайындығын қамтамасыз 

етіп, білім жҥйесіндегі пҽндік қҧзыреттіліктерді дамытуға, яғни 

оқу пҽні шеңберінде білім, іскерлік, дағдыларды меңгертуге 

бағытталады. 

      Қорыта келе, Міржақып Дулатовтың «Жалғыз сҥйеніш, жалғыз 

ҥміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, жҧрттығымызды сақтасақ та, 

дҥниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың 

арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарқын жҧлдыз – оқу. 

Надан жҧрттың кҥні – қараң, келешегі – тҧман». Ҿркениетті 

дамудың ҿзегі білім, ғылым, тҽрбие екендігіне ешкімнің таласы 

жоқ. Кезінде ҧлт ҧстазы Ахмет Байтҧрсынҧлы: «Мҧғалім қандай 

болса, мектеп һҽм сондай болмақшы, яғни ҧстаз білімді болса, ол 

мектептен балалар кҿбірек білім алып шыкпақшы. Солай болған 

соң, ең ҽуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан 

хабардар, жақсы оқыта білетін ҧстаз» – деп айтқан болатын. Олай 

болса, XXI ғасыр – ғылым ғасыры. Мақсатты білім беру – тҧлға 

дамуын жҥзеге асыратын мҽселе. Ал осы жалпы еуропалық 

стандартқа сай жаңа білім беру – жеке тҧлғаның жан-жақты 

дамуына ҽкелетін бірден-бір жол! Ҧстаздардың шығармашылық 

қабілеті, жаңашылдық ҽрекеттері, біліктілігі, физиологиялық жҽне 

психикалық сапасы, педагогикалық кҽсіптік біліммен 

сҽйкестенеді. Бҧл педагогикалық бағытта оқытушы мен 

оқушының ҿзара ықпалы, ҿзара дамуда, ынтымақтастықтан 

теңгермешілікке, дамудың жоғарғы деңгейіне жетуде мҽні зор деп 

білемін. 
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ МОДЕЛЬДЕРІН 

ОҚЫТУ 

ҤДЕРІСІНДЕ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 

                                                                          

 

Әбдіқалық А.Ә. 

Ақтӛбе қаласы, Новый орта мектеп-лицейінің  

                                                      қазақ тілі мен әдебиет пәні 

мҧғалімі   
                                              

   Еліміздің келешегін айқындайтын нҽрсе - білім. Ел келешегі 

жас ҧрпақты жан-жақты білім иесі етіп тҽрбиелеудің маңызы 

зор. Елімізді ҿркениетті елдер қатарына қосатын жас 

жеткіншекті білім нҽрімен сусындататын мҥғалім болмақ. 

Ҧстаз ҿз мамандығының шебері болғанда ғана табысқа 

жететіні  белгілі, сонда келешегіміздің жарқын болатыны 

сҿзсіз.  

   Білім - тоқтаусыз, толассыз ҥдеріс. Даму да, білім де ешбір 

адамға қолдан беріле салмайды. Қол жеткізгің келсе ҽрекет ет, 

кҥш сал. Ол - ҿз бетінше білім алу. Ал ҿз бетінше білім алу ҥшін 

танымдық қажеттіліктер  мен қызығушылығың кҥшті болуы 

керек. Қоғам барған сайын кҥрделене тҥсуде. Жаңа ғасырға сай 

ҿзгеше қабілет, қасиетке ие ҧрпақ қалыптасып келеді. Ал осының 

барлығы тікелей білім-ғылым саласына байланысты. Сондықтан 

білім беруді жетілдіру, ақпараттандыру, білім алушылардың 

танымдық, шығармашылық қабілетін арттыру, оқу дағдысын 

жетілдіру мҽселелері кҿтерілуде. Педагогикалық инновация.жаңа 

педагогикалық технологияға негізделген сабақтың дҽстҥрлі емес 

типтері, жаңа ақпараттық технологияны пайдалану, тірек - 

сигналдар технологиясы, проблеманы оқыту, интеграция, 

модульдік оқыту тағы басқа қайсысын алсақ та, жас жеткіншекті, 

жеке тҧлғаны біліммен, біліктілікпен  қаруландырудың тҥрлііі 

қҧралдары болып табылады. Бҥгінгі кҥнде ең алдымен, оқушыға 

оның қажеттілігі мен қызығушылығына кҿңіл аударуды 

кҥшейтіп, ҽр оқушының жеке тҧлғалық қасиеттерінің барлық 

байлығын дамытып, оны толық ашуға мҥмкін болған жағдайды 

қҧру қажет. Осыған байланысты қазіргі мҧғалімдер алдында 

тҧрған міндет оқушыға белгілі бір білім жҥйесін  терең меңгертіп 

қана қоймай, оқу белсенділігін арттырып, олардың 

ҽрқайсысының шығармашылық қабілетін айтарлықтай дамыту 

болып табылады. Сондықтан оқушылардың сабаққа 

қызығушылығын арттырып, ҽр сабақты дҧрыс ҧйымдастыру 

мҧғалімнің педагогикалық  шеберлігіне байланысты. Оқушының 

ҿмірінде қҧр ғана сабақ болып қалмас ҥшін, ол қызықты, жаңа 

мазмҧнды болуы керек.  Осығын қол жеткенде ғана мектеп 

жасҿспірімдер ҥшін рухани ошағына, қымбат қазынасына  

айналатыны сҿзсіз.  

   Қазіргі заманғы білім кеңістігіндегі жаңалықтар кеңінен қанат 

жайып, кҥннен- кҥнге қарыштап дамуда. Ҧлы ағартушымыз 

Ыбырайша айтқанда кҿзді ашып - жҧмғанша айшылық алыс 

жерлерден жылдам хабар алғызған ғажайып қоғамның барлық 

мҥмкіндіктерін  пайдаланып отырмыз. Солардың бір куҽсі 

ретінде қашықтықтан оқыту білім беру саласында 

пайдаланылуда. 

   Қашықтан оқыту - білім беру мекемелерінен қашықта 

орналасқан адамдардың дамуы мен оқу ҽрекетін  мақсатты жҽне 

ҽдістемелік ҧйымдастырылған тҥрде, қазіргі заманғы ақпараттық 

технологиялардың  кҿмегімен басқара отырып оқытудың бір 

тҥрі: оқулықтарды жҽне тағы басқа баспа басылымдарын, 

оқытылатын материалдарды компьютерлік 

телекоммуникациялар арқылы  жҥргізілетін бейнетаспалар, 

пікірсайыстар жҽне семинарлар, ҧлттық жҽне аймақтық 

теледидар мен радиостанциялар арқылы оқу бағдарламаларын 

тарату, кабельдік теледидар жҽне ҽлектронды пошта, екі жақты 

бейнеконференциялар, телефон арқылы кері байланыспен бір 

жақты бейне таратулар жҽне тағы басқа тҥрінде 
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ҧйымдастырылатын жҧмыс тҥрі.  

   Қашықтықтан оқу технологиялары қашықтықтан оқу 

сабақтарын оn-line режимінде немесе off-line режимінде ҿткізуге 

негізделген. 

   On-line режимі - нақты уақытта жҥзеге асырылатын оқудағы 

ҿзара ҽрекет ету ҥрдісі. On-line режиміндегі байланыс - 

оқытушының тыңдаушымен қарым – қатынасы.  

   «On-line» режиміндегі оқу сабағы берілген уақыттағы оқу 

ҥдерісінің  ҿзара ҽрекетін  қамтиды (бейнеконференция, форум, 

чат, телефон бойынша байланыс).  

   Қашықтықтан білім беру модулі: білім ақпаратын білім 

алушыға жеткізуін, сонымен қатар тыңдаушының оқу курсы 

бойынша меңгеретін білімін тексеруін қамтамасыз ететін  

бағдарламалық - техникалық  қҧралдар, ҽдістер жҽне 

ҧйымдастыру шаралар кешкіні; 

   Мультимедиа (ағыл.multimedia, лат.multum – кҿп жҽне media 

medium – жҧмылдыру, қҧрал) пайдаланушыға графикамен, 

мҽтінмен, дауыспен, видеомен жҧмыс істеуге рҧқсат беретін 

аппараттық жҽне бағдарламалық қҧралдар кешені.  

   Қашықтан оқыту процесін ҧйымдастыруда оқытудың білім 

беру, тҽрбиелеу, дамыту, дҽйектілік, жҥйелілік ҧстанымдарының 

мақсатқа сай қолданылуы  басшылыққа алынады. Пҽннің жҧмыс 

оқу жоспары мен білім алушылардың  жекелеген оқу жоспары  

білім беру процесінің негізі болып табылады.  

   Қашықтан оқытуда гипер тілдегі жаттығу тапсырмалар, 

электронды оқулықтар, тест тапсырмалары, интернет жҥйесі, 

телефон т.б қҧралдарды пайдалану арқылы  жҽне тҿменде 

сипатталғанн технологиялар бойынша  іске асырылады. 

 Кейс әдісі (кейс-технология) - ҿндіріс жағдайларын 

модельдеу мен шешуге мамандырылған кҽсіптік дайындау 

жҥйесі. 

 CD-ROM технологиясы. Курс CD дискісі тҥрінде беріледі. 

Курс компьютер кҿмегімен ҥйде немесе жҧмыс орнында 

оқытылады; 

 Желілі технология. Курс білім ҧйымдарының оқу 

серверіне желілі қатынас арқылы оқытылады. 

 Интернет курстары (интернет- технология) - сабақтарға 

қатысуды интернет желісі қҧралдарының  кҿмегімен 

ойластыратын, ашық қашықтан оқу процесінің бҿлімі. 

 Ақпараттық білім беру ортасы - пайдаланушылардың 

білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыруына бағытталған  

ақпараттық қорлар, қарым - қатынас хаттамалары. 

 Виртуалды білім беру ҧйымы - оқытуды ақпараттық 

технологияларды қолдануға сҥйене отырып ҧйымдастыратын 

оқу орындарының  жаңа ҥлгісі. 

    К.Ж.Шабденова ҿз еңбегінде  оқу сатыларын игеру ҥшін 

топтастыру, тығыз байланыс, кейс, кҽсіби даярлық немесе қайта 

даярлау  нҧсқаларын ҧсынады. 

   Топтастыру нҧсқасы. Қашықтан оқыту нҧсқасының мҿлшері 

жҽне алуан тҥрлі тҽсілдері кҿпқырлы нысандарды  зерттеу, дҽл 

бағдарлау ҥшін  топтастыруды қажет етеді. Топтастыру - жалпы 

сызба нҧсқасының  формасы бойынша  ҧсынылатын, олардың 

арасындағы байланыстарды бейнелейтін  қҧрал ретінде 

пайдаланылатын, нысандардың кҿпқырлылығын дҽл бағдарлауға 

арналған нысандар жҥйесі. 

   Тығыз байланыс нҧсқасы. Білім алушылар қашықтан оқу 

кезінде педагог кадрлардың жетіспеушілігі болған жағдайда 

бҧндай проблемаларды сезінбейді, себебі қашықтан оқыту 

ҽдістемесі бҧл жағдайды бҽсеңдетеді. Қашықтан оқыту кезінде 

білім алушылар тьюторлармен жҥзбе жҥз, мҥмкіндік болса 

аптасына бір ҿткізген дҧрыс. Ондай мҥмкіндік болмаған 

жағдайда  ҿз бетінше оқып, білім алу барысында  тьютормен 

телефон, телефакс, электронды пошта  жҽне байланыстың басқа 

да қҧралдарының кҿмегімен кеңес алуына болады. 

   Кейс нҧсқасы. Білім алушыларға  кейс нҧсқасы бар «кейс» 

тапсырылады жҽне кіріспе сабағы ҿткізіледі. Білім алушылар 
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ҿзінің жҧмыс тобымен, тьютор, сабақты ҥйымдастыру жоспары 

жҽне оқытушының ҽдістемесімен танысады. Содан кейін қашық 

аймақтағы білім алушыларға аудиокассеталарға жазып, 

жҧмыстың ҥлгілерін жіберуге болады. Сондай - ақ арнайы 

жҥйемен  барлық оқу материалдары бар мҽтіндерді интернет 

қызметінің WEB беттеріне салып ҧсынуға болады. 

   Кҽсіби даярлық немесе қайта даярлау нҧсқасы. Оқытудың 

барлық жҥйесі практикалық жҽне ҧйымдастырушылық 

тҽжірибесі бар адамдарды оқытуға даяр болуы керек. Оқыту 

курсында білім алушылар телефон арқылы, тіпті тікелей кездесіп 

ақыл - кеңес алуына болады. Сҿйтіп тҧрақты байланыс жасауды 

қамтамасыз етеді. Бҧл оқу барысында туындаған ҿзекті 

мҽселелерді шешуге мҥмкіндік береді. 

   Т.П.Воронина, В.П.Кашицин, О.П.Молчановалар еңбектерінде  

қашықтан оқыту технологиясын  дамытудың тҿрт модельді 

кезеңдерін анықтайды.Олар: ашық, телешоулық, дҽстҥрлі жҽне 

сырттай модельдер. 

   Л.Керімов, А.Ҽлиева жҽне басқа да отандық ғалымдар мынадай 

тҿрт тҥрлі модельді ҧсынады: кейс технологиялық модель, 

корреспонденттік оқыту, радиотелевизиялық модель, желіліе 

оқыту. 

   Келесі ғалымдар  тобы қашықтан оқытудың  мынадай ҧтымды 

модельдерін сҧрыптайды: 

1. Кейс технологиялық модель. 

2. Корреспонденттік модель. 

3. Желілік оқыту моделі. 

4. Іскерлік ойындар моделі. 

   Кейс технологиялық модель бойынша оқытылатын пҽннен 

кешенді оқыту материалдары ҽзірленеді. Мҧндай оқыту кезінде 

жекелеген нысандарды жинақтауды кҿздеген  жалқыдан жалпыға 

келу ҽдісі  пайдаланылады. Бҧл ҽдіс оқытуды белгілі тҽртіппен 

жҥргізуге, жҥйелі оқытуға игі ықпал етеді. Кейс қҧрамына пҽнге 

қатысты тҿмендегідей материалдар жинақталады: 

 Оқу бағдарламасы; 

 Қарапайым жҽне мультимедиялық компьтерлік оқыту 

бағдарламалары; 

 Оқу қҧралдары (тірек конспектілері, дҽріс конспектілерінің 

жоспары) 

 Аудиокассеталар (тапсырмалар жҥйесі) 

 Бейнекассеталар (шолу дҽрістері, телеконференциялар) 

 Жҧмыс дҽптерлері (тапсырмаларды орындау ҥлгілері, ҿзіндік 

жҧмыстар) 

 Білім алушылардың ҿзіндік жҧмыстарының  жоспар кестесі, 

ҿзіндік жҧмыстарды                                                   ҧйымдастыруға 

арналған нҧсқаулар; 

 Практикалық сабақтарға арналған сҧрақтар; 

 Курсты оқып - ҥйренудің ҽдістемелік нҧсқауы; 

 Ҽдебиеттер тізімі 

 Тестілік сҧрақтар (бастапқы, аралық, қорытынды) 

   Корреспонденттік модель. Білім алушылар  білімін бағалауды 

журнал-жҧмыстық дҽптер тҥрінде  зерделеумен ҿзін байқап 

кҿреді. Оқытудың мҥмкіндік қарқыны баяу, қалыпты жҽне  

шапшаңдатылған болып бҿлінеді. Журнал нҧсқаулар оқу 

материалдары, бақылау тапсырмалары, аудиокассеталардың 

жинақтамаларынан тҧратын дидактикалық материалдарды 

қамтиды. 

  Желілік оқыту моделі. Жоғарыда келтірілген моделдердің ішінен  

желілік оқыту интернет желісін  қолдануға негізделгендіктен, кез 

келген оқу орындары ҥшін оны қашықтан оқыту жҥйесінің моделі 

ретінде таңдау тиімді болып саналады. 

   Іскерлік ойындар моделі. Білім алушылар оқу-танымдық 

қызметінің негізгі формасы-дидактикалық материалдармен ҿз бетінше 

жҧмыс. Сонымен бірге оқытудың тиімділігін арттыру  ҥшін «іскерлік 

ойындар», «топтық пікірсайыстар» кеңінен пайдаланылады. Дербес 

тҥрде ҿз бетінше  орындалатын  тапсырмалар білім алушылардың ойлау 
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қабілетін жетілдіруді қамтамасыз етеді. Іскерлік ойындар білім 

алушыларды ҿздеріне тиісті кҽсіби біліммен қаруландырады.  

   Электронды кҥйде немесе бейнекҿрініс тҥріндегі топтық 

пікірсайыстарда проблемалық мҽселелерді талқылау кезінде білім 

алушылардың ҿзіндік кҿзқарастары қалыптасады.  

   Осындай мотивацияны арттыру ҥшін  оқу-ҽдістемелік жҧмыс 

негізгі амалдар, тҽсілдер жҽне жаңа техникалар арқылы жҥзеге 

асырылады. 

   Жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланатын ҽдістер мен 

ғаламтор секілді қазіргі тҽсілдер жеке бағдарламалық бағытта кҿмегін 

тигізеді, білім алушылардың қабілетіне қарай оқытудың  

дифференциясын қамтамасыз етеді жҽне пҽнге деген  қызығушылығын 

арттырады. Бҥгінгі таңда  компьютер адамзат ҿмірінің ҽр саласында 

белсенді қолданылуда.  

   Психологиялық тҧрғыдан қарағанда да қашықтан оқытудың 

тиімділігі мол, сонымен қатар ҥлкен жауапкершілікті талап етеді.  

   Ҧстаздың ҿзі - ізденуші. Сонда ғана ҿзі қызыққан ҧстаз сабағын 

басқаларға да қызықты жеткізе алады деп ойлаймын. Ҧстаз ҽр кез 

ізденуші бола білсе, ҿзі ҥшін білім жинақтайды, оқушы ҥшін  сабақты 

қызықты ете алады.  
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҦНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА  ҚАЗАҚ 

ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА СМАРТ ҚҦРЫЛҒЫЛАРДЫ 

ОҚЫТУДА ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

Конисбаева М.А.  

Ақтӛбе қаласы, 

Новый орта мектеп-лицейінің 

 қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

  

Мақалада жаңа бағытқа бағдарланған білім беру 

мазмұнының мақсат міндеттері,нәтижеге қол 

жеткізуде Смарт құрылғыларының қолданылу 

ерекшеліктері туралы қарастырылған . 

 

                Бҥгінгі кҥн - білім беру мазмҧнына, оқушы мен педагог 

тҧлғасына жҽне қызметіне деген кҿзқарастардың тҥбегейлі 

ҿзгеріске бет бҧрып отырған кезең. Бҧл жҿнінде Қазақстан 

Республикасының тҧңғыш Президенті Н.Назарбаев ҿз сҿзінде: 

«Біз қазір «білім-ғылым-инновация» атты ҥштік ҥстемдік 

қҧратын постиндустриялық ҽлемге қарай бағыт алып барамыз», - 

деген еді. Қазақстанның ҽлемдік ҥрдістерге кіруі, дамыған 

елдердің стандарттарына деген ҧмтылысы білім беру жҥйесінің 

жаңа сапалық деңгейге ҿту қажеттілігін 

арттыруда.Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге 

тиісті білім,білік дағдының кҿлемі кҥннен-кҥнге артып,мазмҧны 

ҿзгеріп отыр.Ҽсіресе,интернет технологиясы арқылы оқыту ҿте 

танымал болып келеді.Интернет технологиясы арқылы оқыту-бҧл 

интернет желісі арқылы оқу ҥрдісіне қажетті ақпараттың ҥлкен 

кҿлемін тасымалдауды жҽне оқытушы мен оқушы арасындағы 

интерактивтік арақатынасты жҥзеге асырып,осы процестерді 

компьютерлік бақылауға негізделген.Жаңа білім парадигмасы 

бірінші орынға баланың білімін,білігі мен дағдысын ғана 

емес,оның жеке бас тҧлғасын,білім алу арқылы азамат ретінде 

дамуын қойып отыр.Дҽстҥрлі оқу оқушыларға дайын 

емес,жаңаша оқыту технологиясы процесін ҧйымдастыру,басқару 

жҽне бақылау болып табылады.Жаңаша оқыту технологиясы 
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белгіленген мақсатқа нҽтижелі қол жеткізуді қамтамасыз етуде 

оқытудың формасы,ҽдістері мен қҧралдарын ашып кҿрсетіп,оқу 

бағдарламасында белгіленген оқытудың мазмҧнын жҥзеге асыру 

тҽсілі.Оқытуды жаңаша ҧйымдастыруда мына міндеттерді 

қамтуы тиіс: 

 Оқушылардың оқу ҥрдісін басқаруға қатыстыру; 

 Ҧжымдық іс-ҽрекетті ортақ қарым-қатынас қҧралы ету; 

 Деңгейіне қарап саралап,ерекшелігіне қарап даралап 

оқыту. 

            Смарт қҧрылғыларының ең танымалы интерактивті 

тақталардан басқа, қазіргі кезде интерактивті панельдер, 

интерактивті орталықтар, ҥстелдер, интерактивті экрандар, 

оқушылар ҥшін жауаптар жҥйесі, сымсыз «грифельді» тақталар, 

гаджеттер, кҥшейткіш аудиожҥйелер, документ - камера  секілді 

т.б. бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған қҧрылғыларды 

ҧсынып келеді.Смарт білім беру оқытушыларға жаңа талаптар 

қояды. Сонымен бірге педагогтер ҥшін жаңа мҥмкіндіктерді аша 

тҥседі,соның ішінде тҽжірибе алмасуға ,ғылымға ден қоюға 

,уақытын ҥнемдеуге ҽсер етеді. 

      Гаджеттер ҽсіресе, аралас оқытуда(blended learning) кеңінен 

қолданылады. Аралас оқыту(blended learning) қашықтықтан  

оқыту мен аудиториялық оқытуды ҥйлестіру. Аралас оқытудың 

кемшіліктері: 

 гаджеттердің экрандарының ҿлшемдеріне байланысты 

ақпараттың берілуінің шектеулігі; 

 ақпаратты сақтауға арналған техникалар жадысының 

шектеулігі; 

 батарея ҥздіксіз жҧмыс істеп тҧруы керек; 

 графикамен жҧмыс жасаудағы шектеулік; 

 мобильді байланыс қҧралдары тез тозады; 

 wifi қолданушысы артқан сайын интернет жылдамдығы 

азаяды. 

Авиациялық индустрияда осы тҽсіл  білімді жҽне кеткен уақытты 

бақылау ҥшін қолданылды. Егер 80 жылдары Boeing 

Blended Learning компакт дискілерді қолданса, сол уақытты 

ҥнемдеу синхронды жҽне асинхронды онлайн арқылы жҥзеге 

асады[1]. Аралас оқыту – бҧл технологиялар, шығындар, белгілі 

бір "баптау" оқушылар мен оқытушылар арасындағы анықталған. 

Бҧл ауқымды білім беру ҥдерісіне нақты міндеттер шешімімен 

енгізу. Мҧндай міндет жалпы оқу ҥлгерімін, білім деңгейін 

немесе технологиялық сауаттылығын; автоматтандыру бағалау; 

қалыптастыру ерекше кҿзқарасты кҿздейтін дербестік білу, 

ҥйрену мҥмкіндігін арттырады. Оқытушының негізгі міндеті – 

курсты сауатты қҧру жҽне оқу материалын бҿлу. Мҧғалімге 

мҧндағы арнайы модульдерге бҿлінген контенттерді 

пайдалануына болады. Осы модульдерді технологиялар арқылы 

ҿзімізге ыңғайлы етіп жинақтауға  жҽне автоматтандыруға 

болады.Сыныпта жҽне ҥйде  игеруге, зерттеуге жҽне шешуге 

қандай тапсырма  жарамды, ал жеке сабақ беру ҥшін ал қандай – 

топтық жобамен жҧмыс істеу қажеттілігін шешу. Болжам 

бойынша, бҧл базалық курс кҥндізгі сабақтарда оқытылады, ал 

қашықтықтан жҽне онлайн оқыту процесінде кең жҽне терең 

меңгереді. Маңызды  сабақ Face-To-Face  форматында жобаларды 

қорғау, презентациялар немесе пікірталасқа оқушылары 

арасында/студенттер оқытушымен. Қашықтық блок болуы тиіс 

жобалар ҥшін топта жҧмыс істеу, шығармашылық, 

лабораториялық жҽне практикалық тапсырмалар, анықтамалық 

материалдар жҽне сілтеме қосымша материалдар, аралық жҽне 

тексеру тесттер, сондай-ақ тапсырмалар кҥрделілігі жоғары 

дарынды оқушы. Білімін тексеру жҥргізілуі тиіс ғана емес, 

нҧсқасы жҽне арнайы оқыту платформасында емес, сыныпта. 

Бастысы –аралас оқытуды  іске асыру ҥшін Wi-Fi сыныпта 

болмауы кедергі болды. Blended Learning  конференц-байланыс 

жҽне вебинарларды ҿткізу / кҿру дайын вебинарлар режимінде 

жҧмыс кҿздейді[1]. Шығындарды едҽуір қысқартуға болады, 
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тегін контентті сауатты пайдалана отырып. 

Смарт оқыту – ҽлемдік контенттің кҿмегімен интерактивті білім 

беру ортасында икемді оқыту, яғни оқытудың кең кҿлемді, 

шексіз, қолжетімді тҥрі. Оқыту ҽрқашан жҽне барлық жерде 

қолайлы болып келеді. Smart оқытудағы ең маңызды – жоғары 

қолжетімді білім[2]. 

Халықаралық мамандардың бағалауы бойынша смарт-оқытуды 

енгізудің тиімді жақтары бар: жоғары деңгейлі қолжетімділік 

(68.8%), белсенді қатысуға мҥмкіндік (54.4%), жеке тҽсіл (24.4%). 

Қазіргі  смарт оқытудың негізгі аспектілері – бҧл икемді жҽне 

ашық білім ортасын: гаджеттерді қолдану, басқару жҥйесі, ашық 

жҽне қолайлы білім алу ортасын қҧру[3]. 

Смарт оқыту- АКТ кҿмегімен уақытқа, кеңістікке шектелмей, 

ыңғайлы білім алу мҥмкіндігі. 

 ҿздігінен оқуға бағдарланған  

 ынталандырушы 

 ҽр оқушыға арналып бейімделген оқыту тҥрі 

 еркін оқу кҿзі 

 технология кешенімен  

Смарт оқытудың даму бағыттары сандық білім ресурстарын қҧру 

жҽне контент дайындау. 

Оқытушылар сабақтарында алдағы тақырыптың  кҿзделген 

нысандарын бейне/фото немесе  таныстырылымдар тҥрінде 

кҿрсету мҥмкіндігі  болады. Тапсырмалары мен сҧрақтары 

бар  таныстырылымдар, бейне роликтер, картиналар мен 

проблеманы кҿрсететін басқа ресурстар,оның шешімі 

оқушыларды белгілі тақырыпты  жҽне сабақ мақсаттарын 

зерделеуге аударады. Ҽрине, мақсатты қою суреттердің, 

анимациялардың, тҧсаукесерлер 

немесе  картографикалық  карталардың кҿмегімен  жҥргізіледі. 

Оқушылар ҥйде орындайтын тапсырмалар  оқушының ҿз бетімен 

оқуына жҽне ҿтілген материалдың білімін бекіту дағдыларын 

дамытуға бағытталған. Мҧғалім олардың дҧрыс орындалғанын 

тексерген кезде бҧл сабақтың  кҿп уақытын алса да, дегенмен бҧл 

қажетті ҥдеріс, ҿйткені онсыз оқушының ҿткен 

тақырып  бойынша деңгейін анықтауға жҽне жаңа тақырыпты 

зерделеуіне кҿшуге болмайды[4]. Егер  АКТ қҧралдарын 

дҧрыс  пайдаланса, ол сабақта кейбір қиындықтарды шешуге жол 

береді. Егер ҥйге берілген тапсырмада кез келген материалды, 

мҽтінді, туындыны оқып  шығу немесе онымен танысу берілсе, 

белгілі формулаларды жаттауға жҽне т.б. берілсе, онда қысқа 

мерзім ішінде тестілер арқылы оқушылардың тапсырмаларды 

орындағанын  тексеріп шығуға болады. Осындай іс-ҽрекетті 

қҧрған жҽне жҥргізген кезде АКТ сан алуан нҧсқаларды 

ҧсынады. Олардың ішінде  ең кҥшті қҧралдардың бірі ретінде, 

ҽрине, Kahoot   (getkahoot.com) онлайн-сервисін айтуға болады. 

Ол компьютерлер, планшеттер, ҧялы телефондар жҽне басқа 

қҧрылғылар  арқылы  орындауға болатын  тестілерді, сҧрақ-

жауаптарды жасауға мҥмкіндік береді.  Тапсырмаларды 

орындағаннан кейін сервис   тестіге ҽрбір қатысушы бойынша 

есепті кҿрсетеді, оқушылардың білімдеріндегі   кемшіліктерді 

анықтауға жҽне олармен кейінгі жҧмысты жоспарлау ҥшін осы 

есепті   пайдалануға болады[4]. 

Сабақтардың бірінде осы сервистің  кҿмегімен ҿтілген бҿлімді 

тексеру ҥшін оқушылардың білімдерін тексеру жҥргізілген. Кҿріп 

отырғандай, барлық  оқушы іске қосылған жҽне ҿз атымен 

қуаттаудан ҿткен. Сҧрақтар мен тапсырмалар тек мҽтін тҥрінде 

ғана болған жоқ, сонымен бірге толық  ақпаратты жҽне сҧрау 

салған нысанның суретін алу ҥшін графикалық суреттерден 

қҧралған. Сҧрақ экранында тапсырмаларды орындау таймері 

жҽне оқушылардың жауаптарының  саны кҿрсетілген. Уақыт 

аяқталған соң   немесе тесті  біткен соң сервис дҧрыс жауапты 

жҽне  нҽтижелері бар кестені кҿрсетеді, бҧл оқушылар арасында 

бҽсекелестік  рухын  қолдайды. Kahoot  сервисінің кҿмегімен 

тапсырмаларды  орындау уақытында барлық оқушылардың аса 

мҧқият жҽне тез жауап бергендігі байқалады, ҿйткені ҧпайларды 
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алған кезде сонымен бірге тапсырмаларды орындаған уақыты да 

есепке  алынады. Орындалған тапсырмалардың 

қорытындысы  бойынша сервис электрондық кесте 

тҥрінде   ҽрбір қатысушы бойынша толық есепті  ҧсынады, онда 

дҧрыс жҽне теріс жауаптар саны, қорытынды ҧпай жҽне ҽрбір 

сҧрақ бойынша  оқушылардың жауаптары кҿрсетіледі. Осы 

деректерді пайдалана отырып, мҧғалім  оқушылардың қателіктері 

бойынша жҧмысты жеңіл жоспарлай алады. 

Ҥйге берілген тапсырмалардың орындалуын  тексерген кезде тек 

тестілерден ғана емес,сонымен қатар мультимедияның 

барлық  тҥрлерінен – суреттер, анимация, аудио, 

Youtube  бейнероликтерінен қҧралған сан алуан нысандарды 

қҧрастыруға болады. Google  нысандары  сҧрақ-жауаптар мен 

тестілерді  ҿткізуге мҥмкіндік береді, сонымен қатар олардың 

кҿмегімен зияткерлік  викториналар  мен ойындарын ҿткізуге 

болады. Сервис кҿптеген тақырыптар мен тҥрлі-

тҥсті  гаммаларды ҧсынады, олардың саны мен сан алуандығы 

кҥн  сайын артып  келеді. Сонымен қатар қажетті суреттерді 

жҥктеп жҽне тҥрлі-тҥсті палитраны пайдаланып, ҿзіндік 

стильді  жасау  мҥмкіндігі бар. Осы сервисте 

нысандарды  жасаудың бірегей мҥмкіндіктерінің бірі  «шебер 

баптаулар» болып табылады, солардың  кҿмегімен нысандарды 

ҽртҥрлі ҥлгіде реттеуге  болады, осылайша қатысушылар қандай 

жауап нҧсқасын таңдағанына байланысты ҽртҥрлі беттерге тҥсіп 

отырады. Тестілеуді  жҥргізу  ҥшін  электрондық  пошта  арқылы, 

ҽлеуметтік   желілердің хабарламалары  арқылы  немесе  ҿзінің 

веб-сайтында  орналастыру арқылы  тапсырмаларға (тестілер, 

сҧрақтар, сҧрақ-жауаптар, викториналар жҽне т.б.) 

сілтемені  жіберу қажет. Қорытындыларды  электрондық  кесте 

тҥрінде алуға болады, онда тек сандық  статистика  емес, 

сонымен  бірге диаграммалар болады. Жҧмысты 

автоматтандыру  ҥшін   Flubaroo  плагинін  пайдалануға болады 

(http://www.flubaroo.com/), ол оқушылардың  жауаптарын тез 

тексереді  жҽне берілген  критерийлер бойынша баға қояды. 

Studystack онлайн  сервисі  интерактивті тапсырмаларды 

қҧрастырудың кҿптеген нҧсқаларын  ҧсынады. Оқушылардың 

білімін тексеру жҽне бекіту кезінде Learningapps.org онлайн 

сервис 

жақсы  кҿмекші  болып  табылады.  Кейбір  жоғарыда  аталған  се

рвистер  тек  онлайн  тестілерді  қҧрастыру  мҥмкіндігін  ғана  ҧс

ынбайды, сонымен бірге офлайн режимде  (интернет желісіне 

кірмей) тестілерді ҿткізуге мҥмкіндік береді. Ол ҥшін ҿз 

компьютеріне  тестілеу файлын кҿшіру жҽне 

оқушыларға  тапсыру қажет. Сҧрақтарға толық 

жауаптарды  жазып, тапсырмаларды тексеру ҥшін, ҥдерісті, 

эссені тҥсіндіру ҥшін оқушыларға электрондық тҥрде ҿз 

шешімдері мен жауаптарын алдын ала кҿрсету ҧсынылады. Олар 

орындалған  тапсырмаларды электрондық пошта бойынша 

мҧғалімге жібереді. Осындай тапсырмаларды  тексеру 

ҥшін  бҧлтты сақтау орындарын пайдалануға болады, олардың 

қҧрамына  жатқызылады: OneDrive, Google Диск, Мail Облако, 

Яндекс Диск жҽне басқалары. Осындай  сервистердің басты 

басымдықтарының бірі– шынайы уақыт режімінде 

файлдармен  бірлескен жҧмыс жасау[5]. Яғни, оқушылардың 

оқушылармен немесе оқытушымен бірлескен  жҧмысы 

барысында бірдей файлмен жҧмысістеуге мҥмкіндік беріледі. 

Жаңа тақырыпты тҥсіндіру оқушыларға материалдарды кҿрсетуді 

білдіретін ақпаратты жеткізуден қҧралады. Кҿп жағдайда 

сабақтарда Power Point, ActivInSpire бағдарламаларының 

мҥмкіндіктері пайдаланылады, Prezi жҽне басқа бағдарламада 

тҧсаукесерлер қҧрастырылады. Сабақта тҧсаукесерлерді (тіпті 

жеке слайдты)  пайдалану нысандары мен орны осы сабақтың 

мазмҧнына, оқытушы қоятын мақсатына  байланысты болады. 

Жоғарыда аталған бағдарламалардан басқа,материалды кҿрсету 

ҥшін жаңа қҧралды – Sway бағдарламасын (https://sway.com) 

қолдануға болады. Sway деп смартфонда немесе веб-браузерде 
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веб-негізделген интерактивті  таныстырылымдарды жасауға 

арналған жаңа  тҽсілді атайды. Бағдарламаның бірегейлігі оның 

кез келген қҧрылғыдағы таныстырылымдарын жылдам жҽне 

жеңіл қҧруға мҥмкіндік беруімен қҧралады. Нҽтижесінде кез 

келген  экранға икемделе алатын веб-

негізделген  таныстырылымдар алынады, ал қарапайым 

сілтеменің  кҿмегімен  оларды бҿлісуге болады.АКТ 

қҧралдарында жаңа тақырыпты  тҥсіндірген кезде 

бейнематериалдар ерекше  орынға ие болады, ҿйткені олардың 

тиімділігі  бір реттен кез келген басқа кҿрсетілім 

материалдарының тиімділігін арттырады. Ҽрине, сабақ 

барысында бейнематериалды  жай ғана кҿрсету ҿз рҿлін 

атқармайды, ҿйткені осылай кҿре білу  сабақтың ойын-

сауық  бҿліміне айналады. Сондықтан мҧғалімге оны мҧқият 

қарап шығу, оқушылардың назарын  аударуға қажетті маңызды 

сҽттерді белгілеу керек. Оқушылар осындай материалдан ҥлкен 

пайда алу ҥшін оны жаңғырту алдында олармен нҧсқаушы ҽңгіме 

ҿткізу керек. Ҽңгімелесу  кезінде оқушылардың ерекше назарын 

кҿрудің нақты мақсатына аудару жҽне оларды  алдағы 

тапсырмалармен таныстыру қажет. Бейнематериалды кҿруге 

осындай кешенді тҽсіл нҽтижесін береді жҽне нақты 

ҽдістемелік   кҿмекті  кҿрсетеді. Интернет 

сабақта  пайдалануға  болатын  бейнематериалдарға ҿте бай. 

Алайда мҧғалімнен кҿптеген бейнематериалдардан жай ғана 

таңдап қою емес, сонымен бірге  сабақ мақсаттарымен мҧқият 

салыстыру, кҿрсетудің тиімділігін есептеу, 

ол  оқу  тапсырмаларын  шешуде оқушыларға 

қаншалықты  кҿмектесетінін кҿздеу талап етіледі. Қазіргі кезде 

ҿзінің бейнематериалын жасауға  бағытталған қҧралдар ҿте кҿп. 

Осындай   қҧралдарға  Community Clips,  Free Screen Video 

Recorder, CamStudio, Movavi Recorder, Camtasia жҽне тағы басқа, 

біздің осындай 

бейнересурстарды  жасауға  қолданылатын   бағдарламаларын 

жатқызуға болады. Олардың   кҿпшілігі жеткілікті мҥмкіндіктері 

бар тегін  қосымша болып табылады. 

        Мҧғалімнің ҿзі жасаған бейнесі несімен  қызықты? Бірінші 

кезекте, оқушылар  роликтерде ҿз мҧғалімінің даусын 

табады  жҽне олар 

осы  бейне  арқылы   мҧғалімнің   нені  жеткізгісі 

келетінін  білуге  тырысады. Екіншіден, 

мҧғалімде  осы  бейнематериалда  қамтылуы тиіс ақпаратты 

таңдаудың ҥлкен мҥмкіндігі  болады. 

Ҽлеуметтік желілер арқылы адамның ҿзінің барлық 

мҥмкіндіктерін жҥзеге асыруына жол ашылды. Ақпараттық 

қоғамда адамның ҿзіндік ойлауы, ҽрекетке шығармашылық 

тҧрғыдан қарап, ыңғайлы жол таба білуі маңызды болып 

табылады. Соның нҽтижесінде интеллектуалды экономика 

қалыптасып, технологияның қарқынды дамуына мҥмкіндік 

туады.Бҥгінгі кҥні ақпараттар ағымы ҿте кҿп.Смарт 

технологияны қолданып,сабақты ҧтымды жҥргізу оқытушыдан 

терең білімділікті,оқу процесін шеберлікпен 

ҧйымдастырудыталап етеді.Мҧндай сабақ материалдары ҽр алуан 

ғылымдағы ҿзара байланыстарды оқушылардың зерделеуіне 

,олардың білімін арттыруға  мҥмкіндік береді. 
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ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ-ЖАҢА ЗАМАН ТАЛАБЫ 
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Ақтӛбе қаласы, Новый орта  

                                                                               мектеп-лицейінің  

директоры 

Аннотация 

   Заманауи білім беру –мҧғалімнің оқушыны ҿз пҽні бойынша 

ғана оқытып қоймай, ҿмірде қадамын нық басатын, қоғамнан ҿз 

орнын таба білетін тҧлғаны тҽрбиелеуі.Педагог-маман заман 

талабына ілесіп отырған жағдайда ғана ҧлт мақсаты орындалып, 

даму жолында алға баспақ. Ҿйткені, білікті маман, мықты тҧлға 

тҽрбиелеп шығару тікелей осы мамандық иелерінің қолында екені 

баршаға аян. Ал, оған сай бола білу оңай ма?! Оның салмағы 

қандай? Мақалада осы сҧрақтардың жауабы беріліп,талданды. 

   Білім беру саласындағы ҥштілділік, медиабілім, спиральді 

қағидатпен оқыту,12 жылдық білім беру, «Цифрлы Қазақстан» 

бағдарламасы бойынша жҥргізілген елеулі жҧмыстары туралы 

жҥйеленді. Осы мҽселелер тҿңірегіндегі қиыншылықтар, 

қойылатын талаптар, атқарылатын міндеттер мен ҧстаздарға 

артылған жауапкершілік туралы айтылды. Мҽселелерді шешуге 

автор тарапынан ҧсыныстар айтылып,пікір білдірілді.  Мақала 

қазіргі заман талабына сай қызмет ету ҥшін ҽріптестермен 

тҽжірибе алмасу мақсатында ҧсынылды. 

 

  Мемлекетіміз қалыптасу жҽне даму тарихында кҿптеген сын 

сағаттарды, сындарлы кезеңдерді басынан ҿткеруде. Қазақстан 

халқы тағы бір жаңа белеске кҿтерілу жолында серпіліс жасады. 

Білім саласындағы жаңартылған бағдарламаны меңгеру жҽне оны 

еліміздегі болып жатырған тҿтенше жағдай кезінде тоқтатпай 

қашықтықтан оқыту ісін жалғастыруда. Ел 

болашағы,жастарымызды тҽрбиелеп, оқушыларды оқытуда 

ҧстаздарымызға ҥлкен жҥк артылуда. Мҧғалімдеріміз бҧрынғыдан 

да білімді, бҧрынғыдан да кҥштірек, бҧрынғыдан да ізденімпаз ҽрі 

еңбекқор болуына тура келіп отыр. Ҿз саласының маманы бҥгінгі 

кҥні ақпараттық технологияның қыр-сырын қатар меңгеріп келе 

жатыр. Бҧл-ҧстаздарымыздың жауапкершілігінің артуы мен 

оларға қойылатын талаптың да кҥшейіп отырғанын кҿрсетеді. 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-

бабында:«Білім беру жҥйесінің басты міндеттерінің бірі – 

оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу» -делінген.Демек, мектептеріміз жаңа технология 

бойынша білім бере отырып ҽлемдік ақпараттарды қамтып, 

халықаралық деңгейге ҧмтылуда деген сҿз. 

   Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесін ақпараттандыру 

саясаты еліміздің даму стратегиясының негізгі бағыттарының бірі, 

себебі ХХІ ғасыр – білім беру жҥйесін ақпараттандыру ғасыры. 

Заманауи қоғамның негізгі бҿлшегі – білімді ҧрпақ. «Білімді 

ҧрпақ» дегеніміз алдымызда жан-жақты білім нҽрімен сусындап 

отырған оқушы. Ал заманымыздың негізгі талабы – бҥгінгі 

қоғамдағы ақпараттану желісінің негізгі қҧралы – компьютерді 

жетік меңгеру, ақпараттық-коммуникация қҧралдарын талапқа сай 

пайдалана алу, ақпарат алмасудың негізгі кҿзі – Ғаламтор желісін 

тиімді пайдалану болып табылуда. Ақпараттық технологияның 

негізгі мақсаты – оқушыны қазіргі қоғам сҧранысына сай, ҿзінің 

ҿмірлік іс-ҽрекетінде дербес компьютердің қҧралдарын қажетті 

деңгейде пайдаланатын жан-жақты дара тҧлға ретінде 

тҽрбиелеу.[3] Бҥгінгі таңда ҽрбір отбасының кҥнделікті ҿмірге 

қажетті техникалық қҧралдарының бірі – компьютер. 
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Компьютерге аяғын апыл-тапыл басқан сҽбиден бастап, еңкейген 

кҽріге дейін қызығушылық танытуда. Ал мектеп жасындағы 

балалар ҥшін компьютерді жақсы меңгеру, яғни ҽртҥрлі 

бағдарламада жҧмыс тҽжірибесін жанындағы қҧрбысынан асыра 

кҿрсете алса, ҿз замандастарының алдында бала беделін одан да 

жоғары кҿтеретіні сҿзсіз. Компьютерге деген қызығушылықтың 

басқа да пҽндерге деген қызығушылықтан басым тҥсе бастауы, 

оның ҽр кҥн сайын жаңа моделдерінің шығуы жҽне заман 

талабына сай ҽртҥрлі бағдарламалардың кҥніге саны артып келе 

жатуында деп ойлаймын.[1] 

  Заманауи  білім берудің ҥштілділік, медиабілім, спиральді 

қағидатпен оқыту, 12 жылдық білім беру, цифрлы Қазақстан  

бағыттары бойынша жҧмыс жасап келеміз. Н.Назарбаевтың 

―Тілдердің ҥштҧғырлығы мҽдени жобасын кезеңдеп жҥзеге 

асыруды қолға алуды ҧсынамын. Қазақстан бҥкіл ҽлемге халқы ҥш 

тілді пайдаланатын мҽдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бҧлар: 

қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-ҧлтаралық қатынас тілі жҽне 

ағылшын тілі- жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі‖,-деп 

атап ҿткен болатын.[4]  Ҽлемдік деңгейге кҿтерілу ҥшін, алдыңғы 

қатарлы елдердің озық технологиясын меңгеріп, бҽсекеге қабілетті 

болу ҥшін ол елдердің ортақ, ҽлемдік тілін меңгеруіміз керек. 

Дамыған елдерде білім алып, ҿз білім қорын толықтыратын ҧрпақ 

тҽрбиелеуде ҥштілді білім алудың маңызы зор. Бҥгінгі таңда кҿп 

тілді оқыту-жас ҧрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол 

ашатын, ҽлемдік ғылым қҧпияларына ҥңіліп, ҿз қабілетін 

танытуына мҥмкіндік беретін қажеттілік. Ҥш тілде оқыту-заман 

талабы десек,оның негізгі мақсаты: бірнеше тілді 

меңгерген,ҽлеуметтік жҽне кҽсіптік бағдарға қабілетті, мҽдениетті 

тҧлғаны дамыту жҽне қалыптастыру. Кҿптілді болу-уақыт талабы. 

Тіл арқылы ҿсіп келе жатқан ҧрпақты ҽмбебап, жаһандық 

қҧндылықтарға қосу, ҽлемдік кеңістік пен кҿршілес мҽдениеттер 

ҿкілдерімен қарым-қатынас жасап, сҿйлесе білу дағдыларын 

қалыптастыруға болады.Кҿптілділік қазіргі ҽлемнің басты 

мҽселесі-адамдар арасындағы келісім мен ҿзара тҥсінушілікті 

шешуге кҿмектеседі. 

    Медиабілім-педагогикадағы мектеп оқушыларының бҧқаралық 

байланыс заңдылықтарын оқуын жақтайтын бағыт. Негізгі міндеті 

- жас ҧрпақты қазіргі ақпараттық заман талаптарына, тҥрлі 

ақпаратты қабылдау мен анализдеуге дайындау, адамды оны 

тҥсінуге, оның психикаға ҽсерін білуге ҥйрету, байланыстың 

вербальдік емес формалары негізінде, техника қҧралдары мен 

қазіргі акпараттық технологиялар кҿмегімен қарым-қатынас жасау 

тҽсілдеріне ҥйрету. 

Медиабілімнің негізгі бағыттарына: 

а) қазіргі ақпараттық жағдайда жаңа ҧрпақты ҿмірге 

дайындау; 

ҽ) ҽр тҥрлі ақпаратты қабылдауға, оны адамның тҥсіне 

білуіне; 

б) зардабының жҥйкеге ҽсерін тҥсіне білуіне; 

в) техника қҧралдарының кҿмегімен қарым-қатынас жасау 

қабілетін игеруге ҥйрету сияқты мҽселелер жатады. [2] 

  Cпиральді оқыту Джером Брунердің танымдық теориясына 

негізделеді. Л.С.Выготскийдің «астыдан- ҥстіге» жолы сияқты 

жҽне сана принципінде қалыптасқан оқыту. Спиральділік қағидат 

бойынша кҥрделі материалдың ҿзі дҧрыс қҧрылымдалып, дҧрыс 

ҧсынылатын болса, оны тіпті кішкентай балалар да тҥсіне 

алады.Джером Брунердің жҧмысына негізделген спиральді білім 

беру бағдарламасында тақырыпты немесе пҽнді бірнеше рет 

қайталап оқиды,ҽрбір қайталап оқыған сайын кҥрделілігі арта 

тҥседі,жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты жҽне 

бҧған дейін алынған ақпарат тҧрғысынан қарастырылады. 

Осындай ҥдеріспен алған білім оқушы санасына сіңімді 

болмақ.Бҧл тҧрғыда да мҧғалім тҿменгі класта берген білімдерін 

кҥрделендіріп, білім алушысын жалықтырып алмауын қарастыруы 

керек. Бҧл жерде де мҧғалім шеберлігі мен жауапкершілігіне сын. 

   ХХІ ғасыр – ақпараттық қоғам ғасыры, бҧл ҿркениеттің жаңа 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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тҥрі десе де болады, сондықтан жаңа ҽлемге ҥлкен дайындықпен, 

біліммен жҽне компьютерлендірілген ҿмір шындығын дҧрыс 

бағалап, тҥсіне отырып аяқ басу керек.Елімізде жаңа 

технологияны жетік меңгере тҥсу ҥшін «Цифрлы Қазақстан» 

бағдарламасы ҿз ісін жалғастыруда.Оның бағыттарының бірі-білім 

беру салаларында цифрлы технологияның енуі ҿз жемісін беріп 

келеді.  

   12 жылдық білім беру мазмҧнының негізгі мақсаты — дамып 

келе жатқан қоғамда ҿмір сҥруге икемді, қоғам пайдасына қарай 

ҿзін-ҿзі толық жҥзеге асыруға дайын білімді, шығармашылыққа 

бейім, қҧзыретті жҽне бҽсекеге қабілетті тҧлғаны қалыптастыру. 

Бҧл білім берудің нҽтижелі болуына басты себепкер-білікті 

мҧғалімдеріміз. Себебі, талмай еңбек етіп, ҿз білімін ҥнемі 

толқтырып, ҥздіксіз ізденісте болып, оқушы мен ата-ана 

алдындағы беделін жоғалтып алмай, осы жҥйені алға сҥйреп 

келеді. Мҧғалім заман талабына сай болуы ҥшін ізденушілігі 

кҥннен-кҥнге артуда. Мҧғалім алдыңда отырған оқушының кез-

келген сҧрағына жан-жақты, мазмҧнды оқушы 

қанағаттанарлықтай жауап беруі тиіс, ҽрі бҧрынғы стандартқа сай 

сабақ беріп, оқушыны сабаққа қызықтыру мҥмкін еместігін ҽрбір 

мҧғалім жақсы тҥсінеді. Осыдан барып оқушының сабаққа 

ынтасын, қызығушылығын қалай арттыруға болады? Баяу 

меңгеретін оқушыға қандай ҽдістемелік кҿмек кҿрсетсем екен?-

деген сҧрақтар туындайды. Оқу ҥрдісінің тиімділігін қамтамасыз 

ету ҥшін қажет: бір қалыптылықты пайдаланбау, деңгейлер 

бойынша (білу, пайдалану, қолдану) оқушылар ҽрекетін 

ауыстырып отыру; баланың ойлау (зерделеу) қабілетін дамытуға 

бағытталу, яғни елестету, салыстыру, байқағыштық жалпыдан 

негізгіні айыра алу, ҧқсастықты табу қасиеттерін дамыту; 

компьютерлік технологияны пайдалана отырып мықты, орташа 

жҽне ҽлсіз оқушыға сабақта ойдағыдай меңгеруіне мҥмкіндік 

туғызу; оқушының есте сақтау қабілетін ескеру (жедел, қысқа 

мерзiмдi жҽне ҧзақ уақыттық есте сақтау). [5] Оң мотивацияларды 

қалыптастыру - мҧғалімнің кҽсіби міндеті. Мотив оқушының 

танымдық қызығушылықтары, жаңа білім, іскерлік, дағдыны 

меңгерудегі қажеттіліктерімен тығыз байланысты. Жағымды 

жағдай туғызу ҥшін оқушыны коммуникативтілікке бағыттап, 

сабақта оқушы іс-ҽрекетін ынталандыратын ерекше сабақ 

формаларын таңдау керек.[6] Мҧғалімдердің тҽжірибесі 

кҿрсеткендей, дҽстҥрлі емес сабақтарды ҧйымдастыру 

оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттырады. Бҥгінгі кҥнде 

мҧғалімдер оқушылардың жемісті жҽне тиімді іс-ҽрекетін 

ҧйымдастыру ҥшін белсенді тҥрде дҽстҥрлі емес сабақтарды 

пайдалануда. Дҽстҥрлі емес сабақ тҥрлеріне видеосабақтар, 

интернет сабақ, спектакль-сабақ, экскурсия-сабақ жҽне т.б. 

жатқызуға болады. Біз оқушыларға кҥрделі жҽне кҿлемі ҥлкен 

материалдарды бергенде зейіндерін сабаққа аудара алмай 

отыратындықтарын жиі байқаймыз. Дҽл осы уақытта оларды 

қызықты ҽңгімемен немесе ойын арқылы ықыластарын аударып, 

сабаққа қарай кҿңілдерін аудару қажет. Ҽрбір ҧстаздың алдына 

келген бала да ҽртҥрлі ойлау қабілетінде болады, мысалы кейбірі 

шапшаң ойлап, шапшаң жҧмыс істесе, кейбірі тақырыпты баяу 

қабылдап, оған тапсырманы (тақырыпты) қайтадан қарап шығу 

тиімді болып табылады. Осы орайда ҽрбір сабақты интерактивті 

тақтаны пайдалана отырып презентация қҧралдары арқылы 

сипаттап, артынан осы материалды флеш-карталарына салып 

берудің тиімділігін білеміз. Видео-сабақтарды қолдану мен 

презентацияларды демонстрациялау оқу қҧралы ретінде қиялды, 

абстрактілік ойлауды, оқытылатын оқу материалына жҽне пҽнге 

қызықтырушылықты арттырады. Презентациялар бір жағынан, 

оқушыларға жаңа материалды (иллюстрация, фотографиялар, 

бейнелік, дидактикалық материалдар, т.с.с) кҿрнекті тҥрде кҿрсету 

қҧралы болса, екінші жағынан, мҧғалімдерге осы материалдарды 

дайындауды жҽне оны қолдану процесін де жеңілдетеді. Видео-

сабақтар педагогикалық технологияның алға басқан тағы бір 

қадамы. Балалардың ақпаратты теледидар, компьютер жҽне т.б. 
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техникалық қҧралдардың кҿмегімен жылдам қабылдайтынын 

жақсы білеміз. Видеосабақты қолдану ақпаратты жоғарғы 

кҿрнекілікте кҿрсету жҽне жаңашылдық элементін енгізуге 

кҿмектеседі. Ашық кҿркемдеулер жҽне анимацияланған процестер 

назардың кҿбірек аударылуына, қарастырылатын тақырыпқа 

байланысты қызықтырушылық тудырады.  

   Білім беру қызметтерінің тиімділігі мен қолжетімділігін 

жақсарту  мақсатында мектеп мҧғалімдері, ғалым-оқытушыларды 

елдегі жҽне шетелдегі біліктілікті арттыру орталықтарында жҥйелі 

тҥрде оқыту қолға алынды. Бҧған инновациялық 

технологияларды, компьютер мҥмкіндіктерді пайдалану, 

интерактивті білім беру, қашықтықтан оқыту, виртуальды 

педагогика тағы басқалар жатады. Ғалым-оқытушылар, 

зерттеушілер жалпы орта білім беретін мектептің жаңашыл 

мҧғалімдерімен бірлесе отырып мектеп базасында инновациялық 

технологияны енгізу, оқушының жеке интеллектуалдық 

қабілеттерін арттыру бағытында жҧмыстанып жатыр. Еліміздегі 

жоғары білім беру ордалары ҽлемдік білім беру жҥйесіне кҿше 

бастады. 

   Шындығында мҧғалімнің алдында оқушыларға білім мен тҽрбие 

беруде ҥлкен жауапкершілік тҧр. Ҽрбір оқушыны оқытып 

тҽрбиелеуге байланысты мҽселелерді ҿздігімен жҽне 

шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мҧғалім 

керек. Жаңа, тез ҿзгермелі, білімді де білікті, тың серпіліске, 

ҿзгеруге дайын жҽне жаңа талап межесінен кҿріне алатын 

шығармашыл да кҽсіби шебер мҧғалімдерді қажет етіп 

отырғанына  кҿзіміз жетті. Оқушылардың мектепте табысты оқуы 

ғана емес, ҿмірде де табысты болуы  мҧғалімнің  қабілетіне, оның 

қҧзыреттілігіне байланысты екенін терең тҥсіндік.  Мҧғалім 

оқушылар ҥшін қандай да бір пҽн бойынша білім беретін адам 

ғана емес, сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді 

ҧйымдастыра  алатын, оларға ҥлгі болатын ерекше тҧлға болуы 

керек. Жаңа заман мҧғалімнен кҥнделікті оқушылармен  қарым-

қатынас барысында ҽрбір жағдаят ҥстінде ерекше білім деңгейін 

кҿрсетуді жҽне шығармашыл шешім қабылдай алуын талап  етіп 

отыр. Оны қанағаттандыру ҥшін қазіргі заманның 

мҧғалімі  жаңашыл, икемді, ҿзгерісті тез қабылдай алатын, жан-

жақты, жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды 

меңгерген болуы керек. 

    Соңғы жылдары педагогикалық теорияда жҽне оқу-тҽрбие 

ҥдерісінде айтарлықтай  ҿзгерістер болып жатыр. Білім берудегі 

жаңғырту мен инновациялық ҥрдістердің жалғасуына  ықпал 

етудің маңызды факторының бірі-мҧғалімнің кҽсіби шеберлігі. 

Солай бола тҧра «кҽсіби шебер» тҥсінігіне  пҽндік, дидактикалық, 

ҽдістемелік, психология-педагогикалық білім мен дағды ғана емес, 

педогогтің жеке тҧлғалық потенциалы, кҽсіби қҧндылықтары да 

жатады. ҚР-ның педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға 

арналған ҥш айлық  курс бағдарламалары, білім беру жҥйесінде 

педагогтар алдына жаңа міндеттер қойып, оларға  ҥн 

тастады  десек те болады. Тҽрбиелі, білімді жҽне белсенді тҧлға 

қалыптастыру-білім ордасындағы оқытушылардың кҽсіби 

шеберлік деңгейімен анықталатыны сҿзсіз. 

      «Мҧғалім кҿп ҽдісті білуге тырысуы керек. Оны ҿзіне сҥйеніш, 

қолғабыс нҽрсе есебінде қолдануы керек»,-деп Ахмет 

Байтҧрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру 

мҽселесі сол қоғам мҥддесіне сай болуы керек. Ҿз ісінің шебері 

ғана жоғары жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда пҽнді жақсы, 

терең білетін, кҥнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, 

оны оқушыға жеткізе алатын, ҽр тҥрлі деңгейдегі тапсырмаларды 

білу іскерлігі, оқытудың дҽстҥрлі жҽне ғылыми жетілдірілген ҽдіс-

амалдарын, қҧралдарын еркін меңгеретін, оқушылардың пҽнге 

қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы 

іздену-зерттеу бағытындағы тапсырмалар жҥйесін ҧсыну ҿмір 

талабы. Ал оның негізі бастауыш сыныптарда қаланбақ. 

Сондықтан да бастауыш сыныпта ҽр сабаққа ҽртҥрлі тиімді ҽдіс-

тҽсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын 
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арттыру кҿкейкесті мҽселе. 

    Еліміздің болашағы, кҿркейіп ҿркениетті елдер қатарына 

қосылуы бҥгінгі ҧрпақ бейнесінен кҿрінеді. Заман кҿшіне ілесе 

отырып, жаңашыл бағытта жҧмыс жҥргізу-барша ҧстаз алдында 

тҧрған негізгі міндеттердің бірі. Жаңартылған оқу бағдарламасы 

аясында тек ҿз пҽнін, ҿз мамандығын шексіз сҥйетін, бала 

ҥшін  ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті деп санайтын білімді мҧғалімдер 

ғана жҧмыс істей алады.Альберт Эйнштейннің «Мен еш уақытта 

ҿз оқушыларыма еш нҽрсе ҥйретпеймін-тек қана олардың оқуы 

ҥшін жағдай жасаймын»-деген сҿздерін ҧстанып, шығармашыл, 

ізденімпаз ҧрпақ тҽрбиелеуге жағдай жасайық, ҽріптес! 
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ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ҤДЕРІСІНДЕГІ 

ТАЛАП,МҤМКІНДІК, ЖАУАПКЕРШІЛІК 

Абдіқалықова Сандуғаш Сайлаубайқызы                                   

 Ақтӛбе қаласы, Новый орта мектеп-лицейінің   

                                          қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі  
 

Аннотация 

    Осы мақалада Қазақстандағы білім беру жҥйесінің тиімді 

тҧстары, жаңартылған бағдарламаның білім берудегі озық 

ҥлгілірі, мҧғалімдерге қойылатын талаптар мен заманауи 

қҧрылғыларға қолжетімділік, ҧстазға жҥктелетін жауапкершілік 

туралы мҽселелер сҿз болды.  

   Мҧғалім ҿз тарапынан оқушыларды ҿз бетінше оқытудың тиімді 

тҽсілдерімен, оқыту тҽжірибесімен бҿлісті. Оқытуда белсенді 

ҽрекет етуге бейім, жан-жақты тҧлғаны дайындау жолдары 

кҿрсетілді. Қазақ тілі мен ҽдебиеті сабақтарындағы оқушылардың 

сыни ойлау қабілетін арттыру,оқу материалын ҿмірмен 

байланыстыру жолдары, проблемалық сҧрақтар туындатудың 

оқушы қабілетіне ҽсері талқыланды. Мақала ҿзге ҽріптестермен 

тҽжірибе алмасу мақатында ҧсынылды. 

    «Болашақта ҿркениетті мемлекеттер қатарына ену ҥшін заман 

талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің 

қатарына жеткізетін,терезесін тең ететін-білім,»-деп Нҧрсҧлтан 

Назарбаев айтқандай білімді, сауатты ҧрпақ тҽрбиелеу маңызды 

іс. Бҧл  міндет тікелей ҧстаздарға жҥктеледі. Ҿз ісімізге 

сҥйіспеншілікпен қарап, ізденімпаздылығымызбен, талмай 

еңбектенумен ғана нҽтижеге қол жеткізе аламыз.  

Жаңашылдықпен заманауи білім беру арқылы ғана оқушының 

білімге қызығушылығын арттыруға болады. 

  Білім беруді жаңарту оқушы білімін ғана емес, сонымен бірге 

олардың бойында ҿз бетінше білім алу, іздену, талдау, 

қҧрастыру,алып жатырған білімін ҿмірмен байланыстыра білуге,  

қоғамдық ҿмірде ҿзін-ҿзі жан-жақты таныту ҥшін білімін 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/2006
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пайдалана білу дағдыларын қалыптастыруға ҥйретеді.Жан-жақты 

білім алудың қаншалықты пайдалы жҽне қажетті екенін ҧғынғанда 

ғана оқушыда алға жылжу болады, ынталанады.Еліміз ҥшін 

маңызды болып табылатын тҧлғаның ең басты функционалдық 

сапалары: белсенділік, шығармашыл тҧрғыда ойлауға жҽне шешім 

қабылдай алуға, кҽсіби жолын таңдай алуға қабілеттілік, ҿмір 

бойы білім алуға дайын тҧруы болып табылады. Бҧл 

функционалдық дағдылар мектеп қабырғасында 

қалыптасады.Бҥгінгідей жҧмысбасты ата-аналардың бала 

тҽрбиесіне уақыты аз болып,ҽлеуметтік желі мен теледидар 

алдында отырып қалған бала ҥшін мектеп пен мҧғалімнің кҿмегі 

аса қажет-ақ. 

   Білім беру жастардың сауатын ашып қана қоймай, оны 

ҽлеуметтік бейімделу кезінде пайдалануға ҥйретуі тиіс. 

Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа тҥрі. Инновациялық 

қызмет оқу ісін дамытуға, пҽндердің мҽнін тереңдетуге, 

оқытушының кҽсіптік шеберлігін арттыруға басқа жаңа 

технологияларды енгізуге, пайдалануға жҽне шығармашылық 

жҧмыстар жҥргізуге бағытталған. Мҧндай технологияларды 

қолдану – біріншіден, оқытушы ҧтады, яғни ол сабақты тиімді 

ҧйымдастыруға кҿмектеседі, оқушының пҽнге деген 

қызығушылығы артады, екіншіден, оқушы ҧтады, себебі оның 

тақырып бойынша танымы кеңейеді. Осылайша білім берудің 

қалыптасқан ҽдістемесіне оқытудың жаңа технологиясы 

тҧрғысынан ҿзгерістер енгізілсе, білім сапасы да арта тҥспек.Орыс 

педагогі К. Д. Ушинский айтқандай: «Қазіргі заман талабына сай, 

ҽр мҧғалім ҿз білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды сабақтардан 

гҿрі, жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды ҿз 

сабақтарында кҥнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да мҽнді, 

қонымды болары сҿзсіз»,- деген пікірмен толықтай келісуге 

болады. Мҧғалімнің айтқанын ҿзіне қайталаудан гҿрі, 

оқушыларды іздендіре отырып, ой - пікірін тайсалмай айтуға 

ҧмтылдыру баланың ойлау қабілетін дамытады. Яғни жаңа 

технология қарыштап дамып жатқан қоғамда мектеп немесе 

кҽсіптік білім беру тҧрғысынан осы ҽдістерді пайдаланудың 

тиімділігі мол. Ҽсіресе, заман ағымымен технологияның жетілген 

заманында ақпараттық технологияны жетік меңгеріп отырған 

оқушыға талабына сай білім беру қажет. Осы талапқа сай жҧмыс 

жасап, ҽр сабағында алдында отырған оқушысын таңқалдыра 

алған ҧстаз ғана жетістікке қол жеткізетіні анық.                                                                                                             

    Қазақ тілі мен ҽдебиеті сабақтарында ҽдістерді тиімді 

пайдалану арқылы оқушылардың білімге деген 

қызығушылықтарын арттыру, терең ойлау қабілетінің 

белсенділігін қалыптастыру, оқытудың жаңа технологиясы 

арқылы жҥзеге асып келеді. Теориялық мҽліметтерді мҽтіндегі 

сҿйлеммен байланыстырып қана біржақты болып қалмай, оны бір 

уақытта басқа пҽндер бойынша ҿтіп жатырған тақырыптармен де 

байланыстыру маңызды. Мҽселен, жартылыстану пҽні бойынша 

қорықтар туралы тақырып болса, қазақ тілі пҽнінің мҽтіні де 

қорықтар туралы болғанда оқушы ақпараттар туралы хабары 

болып, сабаққа ынтасы оянада. Осы тҧрғыда пҽн мҧғаліміне 

салмақ тҥседі. Қосымша ізденіп, оқушының білетінен де кҿп 

білетін, жан-жақта мҧғалімді оқушы еріксіз тыңдап,оған қҧрметі 

артады. Сол сияқты қазақ ҽдебиеті сабақтарының ҽр тақырыбы 

Қазақстан тарихымен астасып жатады. Ҽр ақынның туған жерін 

біліп, табиғат лирикасын талдау ҥшін география пҽнінен хабардар, 

елдердің картасын кҿз алдынан бір ҿткізіп, сабағына 

байланыстыра алу-мҧғалімнің сауаттылығы мен педагогикалық 

тҧрғыдан шеберлігін байқатады. Ҽр пҽндегі тақырыптың белгілі 

бір саламан байланысы бар. Сол нҥктені дҽл тауып, қиюын келтіре 

алса, сабағының жоспары дҧрыс қҧрылып, сҽтті сабаққа айналары 

хақ. 

   Білім беру жҥйесін жаңартуда елімізде кҿптеген ҿзгерістер 

енгізілуде.Жаңартылған бағдарламаның тиімді жақтары ҿте кҿп 
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деп айтсақ болады. Бҧл бағдарламаның қолдануға ҿте тиімді 

ғылыми негіздері ретінде Л.С. Выготский, Д. Дьюи, Ж. Пиаже 

еңбектерін атауға болады.[3] Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту 

бағдарламасы ҽлемнің ҽр тҥпкірінен жиналған білім берушілердің 

еңбектерінің жиынтығы. «Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту» 

бағдарламасы: бақылау, тҽжірибе, толғану жҽне пайымдау 

нҽтижесінде алынған ақпаратты ҧғыну, бағалау, талдау жҽне 

синтездеуде қолданылатын ҽдіс.[3]Сабақты ҿткізу барысында 

стратегиялардың барлығы ҥш кезең арқылы жҥзеге асатын 

тиімділігімен; мҧғалімнің сапалы сабақ ҿткізуіне мҥмкіндік 

туғызу; оқыту мен ҧйымдастырудың тиімді ҽдіс-тҽсілдерінің 

молдығымен; ғылыми-теориялық тҧжырымдамаларының 

тереңдігімен ерекшеленеді.Сабақ барысында оқушының ҿз ойын 

еркін жеткізіп, ҿз пікірін ортаға еркін салуы мен ҿзгелердің пікірін 

талдап, сын айта алуы ҿзіне сенімді, ҿз бетінше шешім қабылдай 

алатын тҧлғаның қалыптасуына жол ашады. Сын тҧрғысынан 

ойлауда оқушыға ҥйрету емес, оқушының ҿз бетінше ҥйренуіне 

бақыт-бағдар беру, мҥмкіндік беру жҥзеге асырылады. Бҧл жҥйе 

бойынша жаңаша ҧйымдастырудың негізгі міндеттері 

қарастырылған.Ал топпен, ҧжымдық жҧмыстану-білімді игерудегі 

ҿзара қарым-қатынас жҽне ҿзара оқыту, бірін-бірі оқыту 

қҧралы.[2]Білім алу мҧғалімнің кҿмегімен оқушының деңгейіне 

қарай сараланып, оқушының ҿз еркімен жҥзеге асады. 

Мҧғалімнің, класс оқушылары алдында қысылып-қымтырылып, 

оқығанын ҧмытып немесе ҿзіне сенімі тҿмендеп тҧратын 

оқушының жаңартылған оқыту технологиясымен ҿзара, топ 

арасында қысылмай, ойын еркін жеткізіп, сабаққа еркін араласа 

алады.Сабаққа қажетті ақпаратты жинап, сабақ барысында 

талдауға қатысып, ҿз шешімі мен қорытындысын топта ҧсынып, 

кейін ҿз тҽжірибесінде қолданады. Сын тҧрғысынан ойлауды 

қарастыратын Бенджамин Блумның иерархиялық моделі-білу, 

тҥсіну, сыни ойлау дағдысын қалыптастыруға арналған. 

  Қазіргі кезеңдегі білім алудың басты ерекшелігі-жеке тҧлғаның 

кҿзқарастары мен болмысына кҿңіл қоюдың артуын атап ҿтсек 

болады.Оқушының пікірін бағалау жҽне тыңдай білу керек. 

Бҥгінгі таңда оқушылар осыған бейімделіп келеді. Ҿз ойының 

қҧнды екенін, мектептегі ҿз орнын, міндеттерін анық біледі. 

Дамыта оқытудың В.В. Давыдов жасаған жҥйесінің кҿздеген 

мақсаттарына жету тек баланың белсенділігіне байланысты. 

Осыған орай, бҧл жҥйенің ҽдіс-тҽсілдері де оқушының 

белсенділігін ҧйымдастыруды, талдап, кҿмектесіп отыруды 

кҿздейді.Ҽр оқушының жауабын тыңдап, пікірін айтуға мҥмкіндік 

береді, ҿз ортасында талдап, ҿзара пікір айтуға 

дағдыландырады.Дамыта оқытуда оқушы мен мҧғалім арасында 

сыйластық, тҥсіністік,қарым-қатынастың жаңа қағидалары жҥзеге 

асады.Олар, ҿзара сыйластық, тҥсіністік, ынтымақтастық.Тағы бір 

ықпалдастығы- оқушыларды нашар жҽне жақсы оқитын оқушы 

деп бҿлмей, ҽр тҧлғаның ҿз мҥмкіндіктеріне қарай оқыту. 

Қабілетіне қарай еңбектеніп, ҿз дҽрежесін кҿрсетуіне мҥмкіндгі 

беру. Балдық жҥйеде бағалану да осыған қарай бағытталған. 

   Заманауи ҥлгіде білім беру ҽдістемесіне жаңа технологияның 

ҽрбір ҽдіс-тҽсілдерін тиімді қолдану жҽне АКТ-ны пайдалана 

отырып жҧмыс жасау қазіргідей қоғамдағы болып жатырған 

келеңсіз жайттардың алдын алуға, білім алудың тоқтап қалмауына 

жол бермейді. Қашықтықтан оқытуда АКТ қҧралдарының 

қолданылу аясы кең, мҥмкіндігі мол. Оқушымен тікелей онлайн 

байланыс жасау, тапсырмалар беру, оқушы мен мҧғалімге 

ыңғайлы платформаны таңдау, тапсырмаларды сілтемелер арқылы 

қабылдау, тиімді жҥктеу, қалыптастырушы бағалау жолдары, 

т.б.тапсырмаларды орындау мҥмкіндіктері шексіз. Ҽлеуметтік 

желінің тиімді жақтарын білім алу ҥшін ҿз пайдасына қолдануды 

ата-ана мен мҧғалімдер тарапынан бірлесе қадағалап, бағдарлау 

қажет. Бҧл-ҿте маңызды. Мҽселен, оқушыларға қазақ ҽдебиеті 

сабағынан қосымша оқуға кҿркем шығарманың аудионҧсқасы 

ҧсынылады. Бҧл туралы ата-аналарға да хабарланып отырса, 
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олардың тарапынан қадағалау немесе бірлесе тыңдалып,оқып, 

отбасында талқыланса, оқушының кҿркем шығармаға 

қызығушылығы артады деп ойлаймын. Бҧрын мҧндай 

мҥмкіндіктер болған жоқ. Мектеп бағдарламасында, ҽсіресе 

жоғары кластарда қандай тақырып ҿтіп жатырғанынан ата-аналар 

бейхабар болатын еді. Жҽне ата-аналармен пікіралмасу, сауалнама 

алу мҥмкіндіктері жоғарылады. Кез-келген ақпаратты оқушымен 

де, ата-анамен оңай алмаса аламыз. Мысалы мен ҿзімнің 6-класс 

оқушыларына қысқы каникул кҥндері С.Мҧратбековтың «Жусан 

иісі», 5-класс оқушыларына «Менің атым Қожа», 7-класс 

оқушыларына «Қыз Жібек» жырларының аудиокітап сілтемесін 

ҧсындым. Жҽне ата-аналарды хабардар еттім. Осындай 

тҽжірибеден кейін оқушылардың кҿп бҿлігі шығарма мҽтінімен 

таныс болып, сабақ барысында толық талдау жҧмыстарын 

жҥргізуге мҥмкіндігіміз мол болды. 

  Жаңарлылған оқу бағдарламасы бойынша қазақ ҽдебиеті 

сабағында сыни тҧрғыдан оқыту бағытының тиімділігі жоғары. 

Шығарма мазмҧнын, кейіпкерлерін ҿз ҿмірімен байланысытырып, 

сыни кҿзқараспен қарауға оқушылардың бейімділігін байқадым. 

Кез-келген кейіпкерді «ҿзіңді қоршаған ортадағы адамдарға 

ҧқсатып кҿрші» дегенге жауап қайтармаған оқушы болмайды. 

Жҽне ҿзіндік қорытындысын, пікірін, кҿзқарасын еркін айтады. 

Бҧл дегеніміз-жаңартылған оқу бағадарламасының жетістігі десем 

де болады. Жоғарыда айтылған мҽселелерге мысал келтіре 

кетейін. 5-кластың қазақ ҽдебиеті сабағында Т.Нҧрмағанбеттің 

«Анасын сағынған бала» тақырыбындағы ҽңгімеден ҥзіндіні 

ҿткенде оқушыларға болжау тапсырмасын ҧсындым. Шығарма 

неге бҧлай аталған деп ойлайсыңдар? Немесе «Бҥгінгінің 

Сержандары анасын неге сағынады? Кейіпкердің ҽкесі туралы 

неге айтылмаған? Саған ата-анаң қаншалықты кҿңіл бҿледі? 

Баланың ерте есеюіне не себеп болды? Сенің айналаңда Сержан 

сынды балалар бар ма? Сержан сияқты балалар анасын сағынбауы 

ҥшін сен не істей алар едің?» деген сынды сҧрақтар арқылы 

оқушы ойын дамытып, ҿзара пікірталасқа жетелеу арқылы 

оқушыны шығармаға бақылаушы кейіпкер ретінде қатыстыра 

алдым. Оқушыларым ҿзара проблемалық сҧрақтар туындатып, 

жауап бере алды. Немесе 6-класс бағдарламасындағы «Жусан 

иісі» шығармасының аудионҧсқасын оқып келген оқушылар 

кейіпкердің іс-ҽрекетін қалт жібермей шығармашылық жҧмыс 

арқылы ҽңгімені ҿз бетінше оңай жалғастырып кете алды. 

Кейіпкерге аяушылықпен қарап, соғыс жылдарындағы 

кейіпкердің ҿмірін ҿз ҿмірлерімен салыстыра алды.Шығарма 

идеясын тҥсініп, қорытынды шығара білді. Оқушы ойына еркіндік 

беріп, ҿзара талдау жҥргізгенде сырттай бақылап, сҥйсінуге 

болады. М.Жҧмабаев ҿзінің «Педагогика» еңбегінде «басқа 

адамның жан кҿріністерінің сыртқы белгілерін бақылау, тексеру 

керек».[5] Оқушыны  ісінен, сҿзінен, қимыл-ҽрекетінен қандай 

мінезді екенін тани аламыз. Мҥмкін болғанша тҽрбиешінің 

пішіншіл, «физиономст» болуы керек деп айтқанындай тҽжірибе 

жинақтай келе балаға қажеттіні аңғарып, қажеттілігіне қарай 

сҧранысқа ҧсыныспен жҧмыс жасаған дҧрыс. [5] 5-класс 

бағдарламасындағы «Бауыр» ҽңгімесін оқытуда да оқушылардың 

жҥйрік ойы «Ыстық орындық», РАФТ, «Еркін жауап» ҽдістері 

арқылы сабағым мақсатына жетіп, қоңырау кезінде де ҽсерден 

арыла алмаған кездері болды. Осындай бірсарынды емес сабақтар 

жаңартылған бағдарламаның жҥйелі жҥргізіліп, қолдау табуынан 

деп ойлаймын. Қазіргі білім берудің заман талабына сай ҿзгеруі 

деп білемін. 

  Қазақ тілі сабағында кҿптеген электрондық ресурстарды: 

мультимедиялық презентацияны жаңа тақырыптарды ҿту кезінде, 

шығармашылық тапсырмаларды орындау барысында, сергіту 

сҽттерінде пайдаланып жҥрміз. Презентация қҧруда барлық 

мҥмкіндіктерді пайдалануға, аудиожазбаларды ҧсынуға, 

музыкалық сҥйемелдеуге жҽне т.б. сілтемелер арқылы жҧмыс 

жасай аламыз. Презентацияны «ҽмбебап ресурс» деп айтсақ та 
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болады. АКТ қҧралдары-мҧғалімге қолжетімді,кҿмекші қҧрал. 

Сабақта қажетті тҧста тиімді қолдану мҧғалім шеберлігіне 

байланысты. Жҽне кҿп еңбекті, дайындықты қажет етеді. Бекіту 

сабақтарында тестілеу жҧмыстарын қҧрастыру, жҥйелендіру ҿте 

пайдалы. Оқушының ҿз жауабының дҧрыстығын анықтай алуы, 

қатемен жҧмыс жасай білуі, оқу қызметінің нҽтижелерін бағалауы, 

бірін-бірі жҽне ҿзін-ҿзі бағалай алуына зор мҽн беріледі.[4] 

Мҧндай жағдайда кейбір оқушылар мҧғалімнің қызметін ҿзіне 

жҥктеп, дҽл, нақты бағалау формасын жҥргізеді. Ҽсіресе, 

тапсырма дескрипторы бойынша кері байланыс, бағалауды 

оқушылар ҿте жақсы жҥргізеді. 

  Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің ҿзіндік ҧлттық ҥлгісі 

қалыптасуда. Заман ағысына сай технологияларды қолдану 

ауқымы, тҥрлері ҿзгеріп отырады. Бірақ ең бастысы 

технологияларды тиімді, жҥйелі қолдану керек. Республикада 

оқыту мазмҧны жаңартылып, жаңа буын оқулықтарының негізінде 

жасалған бағдарламалар оқытудың жаңа жҥйеге кҿшуін, ҽрбір 

мҧғалімнен жаңаша жҧмыс істеуін, батыл шығармашалық 

ізденісін, оқушылардың белсенділігі мен қызығушылығын 

арттыруды талап етеді. Сондықтан, мҧғалім ҿз білімін жан-жақты 

жетілдіре отырып, оқушыны қызықтырып оқыту керек екенін 

айтқан. Ҧлы неміс пегагогы А.А.Дистервег: «Жаман мҧғалім 

ақиқатты ҿзі айтып береді, ал жақсы мҧғалім оқушының ҿзін 

ізденуге жетелейді, ойлауға ҥйретеді» – деген.[1] Мҧғалім алдына 

білімге қҧштарлықпен келген оқушының болашағына 

жауапкершілікпен қарап, ҿз ісіне міндет алу-ҽр ҧстаздың 

парызы.Егер нҽтижеге қол жеткізгіңіз келсе, ҿз бетіңізша 

талпынып, алға ҧмтылыңыз, ізденіңіз, қателесуден қорықпаңыз. 

Ҿз ҿміріңізге жауапкершілік алып, бала оқыту ҥшін бҽріне де 

дайын болу керек. Жауапкершіліктен қашу арқылы адамдар 

деградацияға ҧшырайды. Міне, бҧл «оқушының сабаққа неге 

қызығушылығы жоқ?» деген сҧрақтың жауабы болмақ. Тағы бір 

маңызды қыры: жауапкершіліктен қашатын мҧғалімдер, осы 

қылығымен басқаларға жеке басының дамуында жоғары 

сатыларға кҿтерілуіне мҥмкіндік береді. Яғни олардан кері 

қалады.Жҽне оқушы алдындағы беделін жоғалтып алуы да 

мҥмкін. Жауапкершілік сезімі мҽселені шешуге кҿмектесетін, кез-

келген ақпаратқа зейініңді бағыттап, бағдар беретін тҥпкі сананы 

қолданысқа қосады. Дамып келе жатқан   қоғамымызға заманауи 

білімді, адамгершілік тҧрғыда тҽрбиеленген, кҽсіпке бейім 

адамдар қажет. Олар ҿздігінен кез келген жағдайда жауапты 

шешім қабылдай алатын, серіктестікке қабілетті, мобильділік, 

динамизм, конструктивтілігімен ерекшеленетін, елінің тағдыры 

ҥшін жауапкершілік сезімі дамыған адамдар болуға міндетті. 

   «Мҧғалімнің мақсаты ҿз пҽнін ҥйретуден гҿрі тереңіректе. Ол-

адам жасаушы адам» деп ғалым А. Қыраубаев айтқандай, пҽндік 

білімді бере отырып оқушыны ҿмір сҥруге ҥйрету басты міндет. 

Қорыта айтқанда, тҽжірибе барысында аталған ҽдістердің 

оқушылардың сҿйлеу тілін дамытуда алатын орны ерекше 

болғандықтан, басты бағыт болу керек деп ойлаймын. 

Балалардың кҥннен-кҥнге қолжетімділігі артып келе жатқан 

анағҧрлым кең коммуникациялық ҥдерістерге тиімді жҽне 

ойдағыдай қатысуына мҥмкіндік беретін сын тҧрғысынан ойлау 

мен зерттеу дағдыларын дамыту заман талабы екені айқын. 

Осылайша, қойылған талапқа жауапкершілікпен қарап, 

мҥмкіндіктерді пайдаланып білім беретін болғанда ғана сауатты, 

білімді, ҿмірге бейім, болашағы жарқын ҧрпақ тҽрбиелейміз деп 

ойлаймын. Сондықтан да «Қазақтың қаны бір, жаны бір 

жолбасшысы-мҧғалім»,-деген педагогымыз Мағжан Жҧмабаевтың 

сҿзіне лайық болайық, ҽріптес![5] 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

http://www.melimde.com/medenietarali-kommunikativtik-kompetenciyani-aliptastiruda-apa.html
http://www.melimde.com/medenietarali-kommunikativtik-kompetenciyani-aliptastiruda-apa.html
http://www.melimde.com/mektep-jasina-dejingi-balalardi-iyalin-damitu.html


617 
 

1. Инновациялық білім беру ҥрдістерінің мҽні, тҥрлері жҽне 

қҧрылымы //Ізденіс. – Алматы, 2005. № 3 (2). 

2. А.Қ.Ҽлімов «Оқытудағы интербелсенді ҽдіс-тҽсілдер» 

Астана-2014 

3. «Мектептегі мҧғалім кҿшбасшылығы» Мҧғалімге арналған 

нҧсқаулық (ІІ деңгей) «Назарбаев Зияткерлік 

Мектебі»ДББҦ «Педагогикалық шеберлік орталығы», 2016 

4. М.М.Жанпейісова «Модульдік оқыту технологиясы 

оқушыны дамыту қҧралы ретінде»  Алматы, 2002. 

5. М.Жҧмабаев «Педагогика»  Алма-Ата, 1992. 

Жаңашылдық- жаңа бастау 

 

Әбілдаева Әлия Жаппарқҧлқызы 

Ақтӛбе қаласы 

 Новый орта мектеп-лицейінің  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

 

Аннотация 

Жаңашылдық –жаңа бастаудың жемісі .Ҽдіс тҽсілдердің 

тиімділігі,оларды ҿз орнымен қолдана білу.Сын тҧрғысынан 

оқытудың тиімді жақтары.Жаңартылған білім мазмҧнының оқушы 

мен мҧғалімге тиімділігі.Білімі терең, шығармашыл ,алғыр 

оқушыны тҽрбиелеу,қалыптастырудағы мҧғалімнің 

шеберлігі.Оқушының ҿз бетімен ізденуінің 

жолдары.Педагогикалық ҽдістемелердің жеті модулін тиімді 

пайдалану.Оқушының шығармашылығын арттырудағы мақсат пен 

міндет . 

Білім –қоғамды ҽлеуметтік,мәдени –ғылыми  прогреспен 

қамтамассыз ететін ғажайып қҧбылыс ,адам ҥшін де ,қоғам ҥшінде 

ең жоғарғы қҧндылық болып табылады .Мемлекетіміздің білім 

беру ҥдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы –заман 

талабына сай келешек ҧрпақтың сҧранысын қанағаттандыратын  

тың бағдарлама.Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі 

мақсаты –оқушыларды сындарлы оқытуға ҥйрету ҽлемдік білім 

кеңістігіне қол жеткізу .Ҽрине ,жаңашылдық болғаннан кейін 

қиындықсыз болмайды.Жаңартылған білім-болашақтың кепілі  

болғандықтан біздің ҽлі ҥйренгеніміз де ,болашақта ҥйренеріміз де 

кҿп.Ахмет Байтҧрсынҧлы  айтқандай қоғамда ҿзгерісті 

қаласаң,ҿзіңнен баста ,-деген екен.Сондықтан қазіргі уақытта 

дайын білімдерді игеру мен жалпылау мақсат емес,ол адамның 

интелектуалды дамуының кҿмекші қҧралы болып табылады .Ал 

қажетті ақпараттарды ҿз бетінше табу ,мҽселелерді анықтау жҽне 

оларды шешу жолдарын іздеу ,алынған білімдерді сын 

тҧрғысынан талдай білу жҽне оларды жаңа тапсырмаларды 

орындауда қолдану жағартылған білім мазмҧнының 

нҽтижесі.Білім мазмҧнын жаңарту-бҥгінгі кҥннің басты 

талабы.Жаңартылған білім беру бағдарламасы –озық 

технологиялардың барлық қыр-сырларын білуге жетелейді.Қазіргі 

ҧстаздар алдындағы міндет ғылым мен техниканың даму 

деңгейіне сҽйкес оқушының білімі терең ,іскер жҽне ойлауға 

қабілетті ,ҽлемдік стандарттар негізінде жҧмыс істей алатын 

қҧзырлы тҧлғаны қалыптастыру.Мҧндай талапқа сай қызмет істеу 

ҥшін ҧстаз ҥздіксіз ізденісте болуы тиіс.Қазіргі білім берудің 

мақсаты-шығармашыл тҧлға қалыптастыру.Оқушының 

шығармашылық қабілетін ашу,оны алға қарай дамыту ҥшін 

жоспарлы істің мақсаты мен міндетін айқындап алу қажет.Мақсат-

оқушылардың іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыра отырып 

,шығармашылық жҧмысқа баулу ,ой-ҿрісінің дамуына мҥмкіндік 

тудыру.Міндет –оқушылардың шығармашылық қабілетін 

дамыту,жан-жақты дамуына кҿңіл бҿлу,ғылыми зерттеу 

дағдыларын қалыптастыру. 
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Кҥтілетін нҽтижелер: 

-пҽнге деген қызығушылықтары мен белсенділігі артады 

-ҿздігінен іздене алады ,ғылыми зерттеу жҧмысымен айналысуға 

кҿмектеседі 

-шығармашылық жҧмыстар арқылы ойын дамыта алады 

-ҿзіне деген сенімділігі қалыптасады 

-интелектуалдық даму деңгейі артады  

   Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, 

ынталандыру ҥшін сабақтарымды мынадай жолдармен ҿткіземін: 

1. Сабақта АКТ-ны тиімді пайдалану; 

2. Сабақты тҥрлендіріп ҿткізу; 

3. Сабаққа қатысты бейнелерді, таспаларды кҿрсету; 

Жаңартылған білім беру бағдарламасында қазақ тілі пҽнінің 

берілу жайы да ҿзгеше. Бағдарлама оқушының тҿрт тілдік  

дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым жетілдіруге 

арналған. Кҥнделікті сабақ басталмас бҧрын бҥгінгі сабақтың 

мақсатын таныстыру оқуш да ҿз алдына мақсат қоя білуге, сабақ 

соңында бҥгінгі мақсатқа қол жеткізгендіктеріне қайта шолу 

жасау арқылы ҿз нҽтижесіне саралау жасауға мҥмкіндік беру бҧл 

да жаңа білім беру мазмҧнының жаңа бір қыры деп айта аламын.  

Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев Болашақта еңбек етіп,ҿмір 

сҥретіндер-бҥгінгі мектеп оқушылары ,мҧғалім оларды қалай 

тҽрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады.Сондықтан ҧстазға 

жҥктелген міндет ауыр деген болатын.Оқушының ойлау қабілетін 

байытуға игі ықпал ететін жаңаша оқытудың бір тҥрі-оқу мен 

жазу арқылы сын тҧрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.Оқу 

мен жазу арқылы сын тҧрғысынан ойлау сабақтарында мына 

мҽселелерге басты назар аударылады .Сабақты белсенді ҿткізіп,ҽр 

баладан еркін жауап алуға дағдыландыру.Ҽртҥрлі жауапқа бірдей 

қарау,жақсысын мадақтап ,нашарын сынамау .Сенімділікке 

тҽрбиелеу ҥшін баланың жауабын санмен бағаламау.Қиялын 

дамыту ҥшін «Менің ойымша»деген жауапқа дағдыландыру.Тіл 

байлығын дамыту ҥшін ,қалайда жауапты  соңына дейін тыңдау 

.Баланың дҥниетанымының кеңіп рухани дамуына жағдай 

жасау.Жауап беруге тілек білдірмеген баланы ҿз еркінсіз ,қинап 

сҧрамау. Қазақ тілінде берілген кез келген ақпараттарды тиімді 

қолдана отырып ҿзіне қажетті мҽліметті ала алады. Ҽрбір оқыту 

ҽдісі белгілі бір мақсатқа жетудің қҧралы болып табылады.Еркін 

жазба ҽдісі ҽнді ,кҥйді ,ҽуенді ҿлеңді тыңдай отыра ,ҿз ойларын 

тоқтамай жаздырту.Уақыт тізбегі ҽдісі Берілген мҽтіннің оқиға 

желісін  мазмҧндап ,баяндап жазып шығу.Қабырғадан оқу ҽдісі 

қабырғаға мҽтіндер ілінеді .Сол мҽтіндерді топтан бір оқушы 

шығып ,оқып,танысып ,оны топқа келіп айтады .Топ ішінде 

талқылағаннан кейін ,бір оқушы қорғайды.Осы сияқты тағы басқа 

ҽдістерді сабақта қолдану ҥлкен жетістікке жеткізеді.сабағымызда 

ҽдістерді ҿз орнымен тиімді қолдана білсек,болашағы 

айқын,бҽсекеге қабілетті,ҿз бетінше білім алуға дағдыланған 

,сыни ойлау белсенділігі жоғары болашағы айқын тҧлға 

қалыптастырамыз.Жаңартылған білім мазмҧнының мҧғалім мен 

оқушыға берері кҿп.Оқушыны ҿз бетімен білім алуға ,ол ҥшін 

ізденуге ,терең ойлауға, зерттеуге дағдылану қажет.Жаға білімді 

меңгерту ҥшін ең тиімді  ҽдіс сҧрақ-жауап ,ҽңгімелесу ,диалог 

болып табылады.Топтық жҧмыс арқылы оқушы мен оқушы 

арасында,оқушы мен мҧғалім арасында диалогты тиімді 

ҧйымдастыру арқылы мақсатқа қол жеткізе алдым.Ҽрбір оқушыға 

барынша сыни ,тиімді жҽне проблемаларды бірлесіп шешуде 

кҿмектесіп ,оқытудың ортасын қалыптастыру мҥмкіндігі бар 

екендігіне кҿз жеткіздім.Білім беру жҥйесі ҿзгеріске ҧшырап 

жатса,бізде ҿзгеруіміз керек жҽне педагогикалық ҽдістемелердің 

жеті модулін тиімді пайдалана білуіміз керек.Оқушы бҧрын тек 

тыңдаушы болса,енді ізденуші ,ойланушы,,ҿз ойын дҽлелдеуші 
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болады.Ал мҧғалім осы ҽрекетке бағыттауда ,оқуды 

ҧйымдастыруда жетекші рҿл атқарады.Ҽсіресе,Блум 

таксаномиясы бойынша сабақ жоспарын жасап, оқушылардың 

сабақта ойлау деңгейіне арнап сҧрақтар ,тапсырмалар беруім жҽне 

тапсырмада мҧғалім қандай ҽрекет жасайды ,оқушы берілген 

тапсырманы қалай орындайды ,орындауда оқушылар қалай жҽне 

қандай критерийлер бойынша бағаланады деп кҥнде кері 

байланыс жасау сабақтың жақсаруына жағдай туғызады.Сабақтың 

мақсатынан бастап кері байланысқа дейін барлық кезеңдерде 

оқушылардың пікірімен санасып,ойын есепке алып 

отырамын.Оқушылардың сабақты ҿздері ізденіп ,ойлау мен 

бірлесіп талдау арқылы білім қоры ҧлғайды.Оқушылар кері 

байланыс жасауды ҥйренді.Мҧғалім оқушыны таңқалдыра білуі 

керек жҽне баланың кемшілігін емес,жеңісін іздеу 

керекпіз.Баланың ықыласын оятып,қолыңнан келеді деп сендіре 

білу керекпіз.Бала ол табиғаттың ғажап қҧбылысы.Ал 21 

ғасырдың нағыз ҧстазы қандай болмақ керек Ҽрине ,ол ҿз 

кҽсібінің майталманы ,осы мақсатқа рухани кҥш –жігерін парасат-

қуатын салу керектігі айтпаса да тҥсінікті.Оқушыларды 

шығармашылыққа ,ҿз бетімен іс-ҽрекет етуге бағытталған 

тапсырмалар саны кҿбейгенде ғана ,ҿз пікірін айта алатын ,оны 

дҽлелдей білетін ,ҿмірге деген ҿзіндік кҿзқарасы қалыптасқан 

,ҥнемі ізденіс ҥстінде болатын ,қоғам дамуына ҥлес қоса алатын 

,жан-жақты жетілген жас ҧрпақ ҿкілдерін дайындай 

аламыз.Демек,жаңа технологиялық ҽдіс-тҽсілдерді пайдалану 

білім сапасын арттырудың бірден-бір жолы.Сабақтың тартымды 

ҿтуі ,ҧтымды тҽсілдерді дҧрыс қолдана білу бҥгінгі мҧғалімнен 

ізденісті талап етеді.Ғылым мен техниканың жедел дамыған 

,ақпараттар ағыны кҥшейген заманда ақыл-ой мҥмкіндігін 

қалыптастырып ,адамның қабілетін, талантын дамыту мектептің 

басты міндеті.Ол бҥгінгі білім кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару 

мҧғалімнің қажымас ізденімпаздыққа, шығармашылыққа 

тҽрбиелеуді жҥзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 

технологияны меңгеруге ҥлкен бетбҧрыс жасауы 

керек.Жаңашылдық жаңа жолға жетелейді.  

 Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

   1.Мҧғалімге арналған нҧсқаулық.2014ж 

   2.Ж.Жонтаева  Оқу бағдарламаларының мазмҧнын жаңарту 

мазмҧнын        жаңарту»2016 ж. 

   3.Қазақстан Республикасында білім беруді жҽне ғылымды 

дамытудың2016-2019жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы http:adilet. zan. кz rus 

  4Бабаев С.Б,Оңалбек Ж.К»Жалпы педагогика» Алматы 2005 ж. 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, 

ОПЫТ 

Батенова Айгуль Бакытжановна   

КГУ «Средняя школа №3»  

г.Актобе   

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательных 

школах, необходимости использования индивидуального 

образовательного маршрута для организации учебного процесса. 

Представлена схема индивидуального маршрута наблюдения за 

процессом обучения учащихся с ограниченными возможностями в 

развитии, перечень документов. Имеется практический материал 

из опыта работы психолого-педагогического сопровождения 
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обучающихся с ограниченными возможностями, которое 

предполагает создание особой творческой атмосферы и 

предоставление детям ситуации выбора.  

 

В настоящее время в Республике Казахстан активно 

внедряется инклюзивное образование.  Традиционно 

распространенной формой образования детьми с ограниченными 

возможностями является специальное (коррекционное) 

образование. Вместе с тем на практике активизируется процесс 

инклюзии детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательные организации, апробируются разнообразные 

модели и формы взаимодействия специального и массового 

образования. 

Важно отметить, что в казахстанской системе образования 

актуализируются ценности инклюзивного образования, которое 

нацелено не только на традиционные образовательные 

достижения, но и на обеспечение полноценной социальной жизни, 

наиболее активного участия в коллективе всех его членов, в том 

числе и детей с ограниченными возможностями в развитии. 

Одна из целей инклюзивного образования состоит в том, 

чтобы любая школа могла быть готовой в будущем принять детей 

с различными возможностями. 

Инклюзивное образование - это образовательный процесс, 

направленный на устранение барьеров и полное включение всех 

лиц с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательный процесс, несмотря на возраст, пол, 

этническую, религиозную принадлежность, отставание в развитии 

или экономический статус, путем активного участия семьи, 

коррекционно-педагогической поддержки, персональных нужд 

ребенка и адаптации образовательной среды к индивидуальным 

особенностям и образовательным потребностям детей, т.е. путем 

создания адекватных образовательных условий. 

В Республике Казахстан, согласно существующим 

нормативно-правовым документам, группа детей, попадающих в 

область инклюзивного образования – это дети с ограниченными 

возможностями в развитии. 

Инклюзивное образование - это закономерный этап 

развития образовательной системы, который связан с 

переосмыслением обществом и государством отношения к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, с определением их 

права на получение равных с другими возможностей. 

Понятие «инклюзивное образование», активно входящее в 

современный профессиональный лексикон психолого-

педагогической науки Республики Казахстан, отражает новый 

взгляд на систему образования и реалии времени, то, к чему 

закономерно ведет эволюция человечества. Инклюзивное 

образование выступает принципом социальной и образовательной 

политики и социальной ценностью. 

Идеалом инклюзивного образования определяют такие 

условия, что школы не только принимают каждого ребенка, 

который входит в их двери, но и гарантируют, что ученики с 

ограниченными возможностями в развитии рассматриваются в 

качестве полноправных членов обучения в классе сообщества, где 

удовлетворяются их особые потребности. Поэтому инклюзивное 

образование предполагает, что ни один ребенок не должен быть 

исключен из общеобразовательной школы из-за воспринимаемых 

различиях в обучении. 

Тем не менее, инклюзивное образование – это больше, чем 

присутствие ребенка в школе. В то время как физическое 

присутствие ребенка в обычных классах в их местной школе 

соответствует предварительному условию для самого акта 

интеграции, инклюзивное образование также охватывает 

включение ребенка в рамки социальной и учебной 

образовательной среды. 

Образовательное учреждение, в котором применяются 
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инклюзивные подходы, должно стать нормой, знаком 

современного уровня развития образовательной системы. 

Данная система обеспечивает детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям право выбора 

образовательного учреждения. 

Кроме того, огромный потенциал системы специального 

образования является важным информационным и методическим 

ресурсом для системы общего образования. 

Цель развития инклюзивного образования - реализация 

равных прав всех категории лиц на получение качественного 

образования, состоит в том, чтобы любая школа могла быть 

готовой в будущем принять детей с различными возможностями. 

Данная цель требует не только изменения в структуре и 

работе школы, но и изменения во взглядах учителей общего и 

специального образования, рассматривающих свою работу как 

обучение только определенных групп детей. Большинство школ в 

своей деятельности придерживаются подхода, в центре которого 

стоит ребенок, его нужды и потребности, и этот подход требует, 

чтобы все учителя были готовы соответствовать потребностям 

всех детей. В этой модели образования, для детей с 

ограниченными возможностями отсутствует необходимость в 

какой-либо специальной адаптации, поскольку они с самого 

начала являются частью школьной системы. 

В настоящее время развитие инклюзивного образования в 

Республике Казахстан создает благоприятные условия для 

полноценного развития всех граждан, вне зависимости от 

физических, интеллектуальных, социальных и других 

особенностей. 

Основное содержание политики инклюзивного образования 

заключается в признании положения о том, что все дети могут 

учиться; школа принимает всех детей, независимо от их различий 

и создает необходимые условия для удовлетворения особых 

образовательных потребностей детей. Внедрение инклюзивного 

образования должно способствовать преодолению проблем 

дискриминации и отчуждения в обществе, достижению 

социальной реабилитации и социального равенства всех людей. 

Из личного опыта работы. В 1 классе обучалась девочка с 

диагнозом «Спастическая диплегия нижних конечностей», 

инвалид детства. До поступления в школу в 2 года начали 

усиленную реабилитацию. 3 раза были в Астане в 

Республиканском Реабилитационном Центре. В апреле 2017 года в 

Астане в Центре Материнства и Детства делали операцию на 

ахиллово запястье. Дошкольную подготовку девочка прошла в 

ПМПК в Актобе. Посещала бассейн, ЛФК, массаж, 

музыкотерапевта, логопеда, психолога, дефектолога. 

Периодически проходила реабилитацию в центрах «Акбобек», 

«Дару». Учитывая рекомендации специалистов, родители Сабины 

решили отдать еѐ в общеобразовательную школу, так как ребенок 

не должен быть лишѐн социума при сохраненном интеллекте. 1 

сентября 2018 года средняя школа №3 города Актобе открыла 

свои двери для Сабиночки. Был открыт Ресурсный Центр на базе 

СШ№3. В школе созданы все условия для полноценного обучения 

и развития. Помимо обязательных уроков девочка продолжает 

занятия с логопедом, психологом, дефектологом. Сабина была в 

центре внимания и поняла, что, являясь «особенным ребенком», 

она имеет такие же возможности, как и все другие еѐ сверстники. 

У неѐ опять появилась мотивация встать на ноги, бегать рядом со 

своими одноклассниками. Играть, дружить, общаться, радоваться 

жизни!!! 

В зависимости от степени выраженности трудностей в 

обучении поддержка ученика может иметь краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный характер». Учителям необходимо 

помнить, что, только работая в команде можно достичь 

определѐнных успехов в развитии и обучении ученика. Что же 

такое командный стиль работы? Это тесное взаимодействие 
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различных специалистов педагога, логопеда, психолога, 

социального педагога, всех учителей-предметников, учеников и 

их родителей. В нашей школе на протяжении уже нескольких лет 

ведѐтся работа с учениками ООП. Нами на основе изученных 

документов, а также собственного опыта разработан 

определенный алгоритм профессиональной деятельности и 

«Индивидуальный образовательный маршрут», который 

позволяет осуществлять мониторинг обучения и воспитания 

ученика.  

Необходимо, чтобы инклюзивное образование работало 

прежде всего, в интересах самого ребенка не в общем и целом, а в 

каждом индивидуальном случае именно для этого ребенка, с 

учетом его психических особенностей и социальных 

возможностей. То есть это образование должно быть 

эксклюзивным по форме и по методу: здесь и сейчас для каждого 

ребенка индивидуально. 

Одной из основных форм работы в системе решения 

психолого-педагогических проблем – работа с родителями. 

Родители детей с особенностями развития, которые не 

хотят отдавать своего ребенка в обычную школу, опасаясь 

насмешек, конфликтов с одноклассниками и учителями, 

непонимания особых потребностей их детей и, соответственно, 

неадекватной реакции на них, неприспособленности помещений и 

учебного процесса к потребностям их детей и т.д. Основная цель – 

помочь родителям овладеть практическими знаниями и умениями, 

которые могут им понадобиться в процессе воспитания детей с 

ОВР в семье. 

Организация взаимодействия с семьей, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, должна быть 

обеспечена на совершенно новом уровне  

Таким образом, говоря об инклюзивном образовании, 

следует отметить, что это не только создание технических 

условий для беспрепятственного доступа детей с ОВР в 

общеобразовательные учреждения, но и специфика учебно-

воспитательного процесса, который должен строиться с учетом 

психофизических возможностей ребенка с особыми нуждами. 

Инклюзивное образование — это движение к более 

справедливому обществу по отношению ко всем гражданам. Оно 

составляет важную часть в воспитании толерантности. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Перечень документов 

1. Приказ (общий) об организации инклюзивного образования 

2. Договор 

3. Копия свидетельства о рождении 

4. Общие сведения об ученике 

5. Заключение ГОРПМПК на текущий учебный год (справка об 

инвалидности при наличии) 

6. Характеристика (по запросу родителя) 

7. Социально-демографический паспорт семьи 

8. Анкета для родителей (в соответствии с возрастом ученика) 

9. Протокол наблюдений за учеником в учебном процессе и 

внеучебной деятельности 

10. Оценка особенностей развития ученика (на начало и конец 

года) 

11. Мониторинг особенностей развития ученика (на начало и 

конец года) 

12. График развития ученика (составляется после мониторинга на 

начало и конец года) 

13. Задачи индивидуальной образовательной программы для 

ученика с ограниченными возможностями 

14. Индивидуальный план коррекционной работы ученицы _ 

класса «_»  

15. Расписание корректирующих занятий 

16. Лист учебных достижений ученика __ класса «_» 

17. Карта успешности ученика (по предметам) (результаты СОР и 
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СОЧ)                    18. Анализ работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями 

19. Мониторинг формирования навыка чтения 

20. Уровень обученности учащегося 

21. Карта успешности ученика (результаты СОР и СОЧ) 

22. Анализ работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями 

23. Дополнительные индивидуальные дифференцированные 

задания (на уроках и дополнительных занятиях) 

Идея инклюзивного образования может 

реализовываться при условии, если школа будет готова принять 

детей с ограниченными возможностями, нарушениями в развитии 

(будет реализована доступность объектов образования); если 

учителя и администрация школ будут профессионально готовы 

работать с такими детьми; если отношение администрации школ, 

учителей, а также родителей и самих школьников к подобной идее 

станет положительным. 

Другими словами, современная система обучения и 

воспитания должна подстраиваться под индивидуальные 

образовательные потребности ребенка, используя новые подходы 

к обучению, с применением различных вариантов форм, методов 

обучения и воспитания. 

Инклюзивный подход определяет необходимость 

адаптации и модификации образовательного процесса, создания 

новых форм и способов организации учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Внедрению инклюзивного образования должна 

предшествовать подготовка общества, где в первую очередь в 

семье должны прививаться такие качества, как понимание, 

участие и готовность помочь тем, кто нуждается в помощи. 

Таким образом, идея инклюзивного образования может 

быть успешно реализована в школах Казахстана при условии 

специальной готовности школы, администрации школ, учителей к 

работе с детьми с ограниченными возможностями, если 

отношение родителей и самих школьников к инклюзивному 

образованию станет положительным. 
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Қашықтықтан оқыту дегеніміз не? 

 

Маханова Гульнара Базарбаевна 

Ақтӛбе қаласы 

№ 28 орта мектебі 

 

Қазіргі уақытта Қазақстанда білім жҥйесінде жаңа ақпараттық 

технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық 

технологияларды жҽне компьютерлік желі арқылы жаңа білім 

ҽдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді. Жаңа ақпараттық 

технологияларды білім жҥйесінде қолданудың ең маңызды 

факторы негізгі қозғаушы кҥші — адам, сол себепті білімнің 

негізгі принциптері іске асырылуы тиіс. Осыған байланысты 

адамның шығармашылық потенциалын дамыту ҥшін қажетті 

жағдай жасалуы тиіс. «Білім саласындағы жаңа коммуникациялық 

технологиялар» тҥсінігі компьютерлік техника жҽне электрондық 

анықтамалық жҥйелері мен адамның ҽрдайым жаңа оқыту 

ҽдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту ҽдіс-тҽсілі уақыт 

талабына сай ҿзгеруде. Қазіргі уақытта дидактикада 

инновациялық оқыту кеңінен қолданылуда. Инновация – бҧл 

жаңалықтардың таралуы жҽне қҧрылуы. Қазіргі педагогиканың 

негізгі тенденциясы оқытуды ҿнеркҽсіптік-технологиялық 

процесске айналдыру ҥшін дидактикалық жолын жҽне қҧралын 

табу болды. Бҧл ізденіс «педагогикалық технология» деген ҧғымға 

ҽкелді. ХХІ ғасырда ақпарат жҥйелерінің ҿркендеп, ғарыштап 

дамып келе жатқанын білеміз, ҿнеркҽсіп пен ортаның дамуының 

негізгі қҧралы болып ақпараттық ресурстар табылады. Сауатты 

ҿмір – дамудың жаңа фазасына енеді, бҧл жаңа сауатты оқыту 

технологиясын қҧруға біртіндеп кҿшуді талап етеді. Оқытудың 

жаңа технологиясына кҿшу ҧзақ уақыт алады. Компьютерлік 

технология білім ортасына ене отырып, оқыту процесін жақсарту 

ҥшін қҧралдар мен ҽдістерді қолдануға ҽкеп соқтырады. Негізгі 

базалық білім беру аймағында қызмет кҿрсету жағынан да 

қашықтан оқыту мҥмкіндіктері ҥкімет тарапынан қолдау тауып 

жатыр. Осы технологияны пайдалану ауылдық жерлерді де 

жылдам ақпараттандыруға кҿмектесуде. Оқыту процесінде 

қолданылатын жаңа ҽдістердің бірі қашықтан оқыту ҽдісі болып 

табылады. 

 

Қашықтан оқыту – ақпараттық қҧралдар жҽне ғылыми 

негізделген тҽсілдер арқылы білім алу формасы. Қашықтан 

оқытуда екі компонент бар: оқытуды басқару жҽне ҿз бетімен 

білім алу. 

 

Мҧғалімдердің алдын – ала дайындау жҽне ҧйымдастыру 

шаралары жҥргізілмесе, программалық қамтамасыз етілмесе 

оқушылардың білімі жоғарламайды. Ҿйткені оқушының білімін, 

ҥлгерімін кҿтеруіміз ҥшін оқытушының біліктілігін кҿтеруіміз 

керек. Қашықтан оқыту бҧл мҧғалімнің біліктілігін кҿтереді, 

оқушының ҿз бетімен білім алуын қалыптастырады, ата-

аналардың жаңа технологияға деген кҿзқарасын ҿзгертеді. 

Қашықтан оқытудағы мҧғалімдердің біліктілігін кҿтерудегі 

артықшылықтары: 

· экономикалық, оқытуға кететін жалпы шығыны 40% кемиді; 

· коммерциалық, қашықтан оқыту, технологиясы жҽне оны 

қолдану болып табылады, оған деген сҧраныс кҥннен-кҥнге ҿсуде; 

· педагогикалық, оқыту мативациялық, интерактивті, 

технологиялы жҽне индивидуалды болып келеді; 

 

эргономикалық, қашықтан тыңдаушылар жҽне мҧғалімдер 

айналысуға ҿзіне ыңғайлы уақыттың кестесін қоюға мҥмкіндігі 

бар; 

коммуникативті, электронды желілері арқылы байланысатын 

педагогтардың, тыңдаушылардың мамандықтар саны кҿбеюде. 

Мҧғалім оқушының ішкі жан – дҥниесінің сырын ашып, оның 

симпатикалық ынтасының дамуына жағдай тудырып отырады. 

https://zharar.com/xfsearch/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/
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Қазіргі заманда білім жҥйесінің заман талабына, уақыттың 

сҧранысына қарай ғарыштап дамуы, ҽрбір педагогтан сабақты 

ғылыми жобада жасауын талап етеді. Сабақты ғылыми жобада 

жасай білген мҧғалім оқушы жҥрегіне жол тауып, оның сабаққа 

деген қызығушылығын арттырып, мҧғалім мен оқушы арасында 

тҥсінушілік пайда болады. Мҧғалімнің коммуникативті дамуы: 

оқушыларды тыңдау, олардың кҿзқарасын тҥсіне білу, сын жасай 

білу, ҽңгіме, ҧйымдастыра білу керек. Ҽрбір мҧғалімнің бойында 

шартты рефлекциялық қасиеттер қалыптасуы керек: балаларды 

оқытуды ҿзінің тҽсілін жҧмысында қолданып, қиын жағдайларда 

шешімін тауып, шыға білу керек. Қашықтан оқыту курсы осыған 

бағытталған. Қашықтан оқытуды екі негізгі бҿлікке бҿлуге 

болады: техникалық жҽне дидактикалық. Оның қҧралы болып 

телекоммуникациялар, аудио жҽне видео жазбалар, жергілікті 

жҽне ауқымды компьютерлік желілер. Ҧйымдасқан –

 дидактикалық қҧрылымда қашықтан оқыту оқытудың негізгі 

компоненті болып табылады, оқушылардың ҿз бетімен білім алуы. 

Ақпараттық технология жақсы дамығанымен ол оқытудың басты 

қҧралы болып есептелмейді. Ол ҥшін оқу бағдарламасында жҽне 

оқыту ҽдістеріне ҿзгеріс енгізу керек. Жаңа технологияны қолдану 

мҧғалімдерге дайындық жҧмыстарына кҿп уақытты керек етеді. 

Ҽрбір мҧғалімнен ізденуді, шығармашылық жҧмыс жасауды, алыс 

– жақын шетелдердің озық тҽжірибелерімен танысуды жҽне оның 

кҥнделікті ҿмірде қолдануды қажет етеді. 

Бҧл оқыту қҧралының кҥштілігі соншалықты, онымен бірге басқа 

колледждермен оқытудың жаңа тҥрлерімен, оқыту ҽдістерімен 

алмасады. Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту 

мҥмкіндігі бар. Ҽдістемелік кешен, мҧғалім мен оқушыға қажетті 

бағдарлама, қазақ тіліндегі оқулықтар мен кҿмекші қҧралдары 

жеткіліксіз. Пҽн мҧғалімдерінің Интернетті осы уақытқа дейін аз 

қана пайдаланып, тіпті қолданбағандары да бар. Колледждер жаңа 

ақпараттық технологиялармен жабдықталғанымен, мҧғалімдердің 

осы тақырып бойынша білімін жоғарылататын, яғни мҧғалімдерді 

дайындайтын курстар жеткіліксіз. Ал, жалпы білім беру ісі 

жҿнінен басқа озық елдердің тҽжірибесін зер салып отыру, ҿзінің 

білімін жоғарылату, жаңашылдық, озат тҽжірибе, компьютерлік 

коммуникацияны ҥйрену – ҽрбір пҽн мҧғалімінің кҽсіптік міндеті, 

қажетті парызы. Қаншалықты барлық қҧралдар жеткілікті 

болғанымен, пҽн мҧғалімінің білімі тҿмен болса, оқушылардың 

телекоммуникация жҿніндегі білімі тҿмендеп, болашақта 

Қазақстандағы телекоммуникациялық ортаның дамуына ҽсерін 

тигізеді. 

Білімнің қайнар кҿзі оқулықта. Кітапханалар, оқу кітаптарының 

жетіспеушілігінен оқушылардың білімдері толық жеткілікті емес. 

Қазіргі кезеңде оқулықтар теориясы, оқытудың жаңа ақпараттық 

технологияларымен жобалау ҽдістемесі жасалуда. 

Оқушылар қашықтан оқу арқылы ҿз білімдерін жетілдіре алады 

жҽне ақпарат жҥйлерін пайдалану мҥмкіндігі артады. Мысалы 

керекті ҽдебиеттер мен оқу кітаптарын іздеу, бақылау жҽне тестік 

тапсырмаларды орындау, лабороториялық жҧмыстар, дайын 

баяндамалар, қашықтан олимпиядаға қатысу оқушының 

шығармашылық потенциалының дамуына ҽсер етеді. 

Ҽр елде, қалада орналасқан оқушылардың қашықтан оқытуға 

қатысуы шығармашылық бірігу жҽне жарысу эффектісін береді. 

WEB – беттер жасауда оқушылар ҿздерінің жҧмысын желіден 

кҿріп оқушы ғылыми, суретші немесе басқа шығармалардың 

авторлары болады. Ҿзінің жҧмыстарын жақсы, қызықты етіп 

кҿрсету ҥшін олар гипермҽтіндермен, графикамен, дыбыстармен 

жҧмыс істейді. Қашықтан оқуда оқушылар мҽдениет арасында 

байланыс орната алады. Басқа елмен сҧхбаттасу ҥшін сол елдің 

мҽдениетін жақсы білу керек. Сонда мҽдениеті, білімдері, діни 

бҿлек оқушылар емін-еркін ақпарат алмаса алады. Басқа елмен 

байланысу ҥшін алдын ала оқушының психологиясын дайындау 

керек. Ол ҥшін ҽр тҥрлі тренинг ҿткізу керек. Бҧл тренингте басқа 

елдердің мҽдениетімен, олардың арсындағы айырмашылықтарды 

таныстыру бағытымен ҿтеді. Оларда мезгіл уақыттары мен уақыт 

https://zharar.com/xfsearch/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/
https://zharar.com/xfsearch/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/
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арасында айырмашылық болады. Осы жерде электрондық 

конференциялар кҿмектеседі, одан керекті ақпаратты алуға 

болады. Қашықтан оқыту оқытушылар ҥшін де, оқушылар ҥшін де 

тиімді екенін уақыт дҽлелдеді. Қашықтан оқыту жҥйесіне ата-

аналардың кҿзқарасы жақсы қалыптасып келеді. Ҽсіресе ата-

аналар ҥшін қашықтан оқыту материалдық жағдайының тиімді 

болуын қарастырады. 

Қашықтан оқытудың міндетін тҥсіну ҥшін оқушылардың 

арасында мониторингтік сараптамасы жҥргізілу керек. 

Мониторинг нҽтижесі бойынша қашықтықтан оқыту оқу 

процесіне жағымды ҽсер етеді. 

 

Кемшіліктері: 

 

Қашықтан оқыту біздің елімізде кең таралуы жайлы айту ҽлі 

ертерек, толыққанды қашықтан оқыту туралы айту ҥшін оқу 

орындарында жҽне оқушының ҥйінде де жақсы техникалық жҽне 

программалық қҧралдар болуы тиіс. Оның ҥстіне байланыстың 

сапасы жоғары болуы тиіс, бізде ол жағы ҽлі ҽлсіздеу. Білім 

Министрлігінің тарапынан қашықтан оқыту формасының 

ҽрекетіне қатысуында жетіспеушілік бар, нормативті-

қҧқықтандыру, экономикалық жҽне финанстық сҧрақтар, 

Интернет бағасының жоғарлығы. Бҧл проблеманы шешу ҥшін, 

мынадай ҧсыныстар бар: 

— кабинеттер компьютерлермен толық қамтамасыз етілуі керек; 

— қашықтан оқыту курстары жҽне бағдарламалары болу керек, 

оқытудың ҽдіс – тҽсілін жасау, жобалау, арнайы курстар, 

ҥйірмелер ашу; 

— қашықтан оқытудың ҿмірде жиі пайдалану, пайдаланудың 

тиімді ҽдістерін ойлап табу; 

— алыс-жақын шет елдердегі қашықтан оқытудың іс-тҽжірибесін 

оқып-ҥйрену; 

— қашықтан оқытуда оқушының білім сапасын бағалаудың жаңа 

критерийін жасау; 

— ақпаратты-техникалық жабдықтау қызметі қашықтан оқытудың 

программалық, ақпараттық жҽне техникалық қҧралдарын 

дайындау; 

— мультимедиялық бағдарламалармен жабдықталуы керек. 

Ҽрине, оқу орындарының компьютерлік базасы ҽрі қарай 

толықтырылады, жетілдіріледі, бірақ соған қарамастан, қолдағы 

бар қҧралдарды толық пайдаланып, солардың мҥмкіндіктерін 

барынша қолдануға тырысу керек. Қорыта келе айтарым – оқу 

процесінде ақпараттық коммуникациялық технологияларды 

қолданысқа енгізу техникалық жағынан да, психологиялық 

жағынан да кҥрделі мҽселе болып табылады. 
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Аннотация. 

В старшем дошкольном возрасте у детей начинают появляться 

элементы логического мышления, которые надо развивать. В 

статье представлены  игры-головоломки, игровые упражнения, 

которые   способствуют развитию важных мыслительных 

операций, что   являются составной частью развития логического 

мышления у детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова. Логическое мышление,  мыслительные 

операции, логические  игры и упражнения , характерные 

особенности детской логики, влияние игр  на развитие 

логического мышления у дошкольников . 
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Актуальность развития познавательных способностей у детей 

дошкольного возраста продиктована современной 

действительностью. Мы живѐм в стремительно меняющемся мире, 

в эпоху информации, компьютеров, спутникового телевидения, 

мобильной связи, интернета. Информационные технологии дают 

нам новые возможности. Наших сегодняшних воспитанников 

ждѐт интересное будущее. А для того, чтобы они были 

успешными, нужно научить их легко и быстро воспринимать 

информацию, анализировать еѐ, применять в освоении нового, 

находить  решения в различных ситуациях. В этих условиях 

особую ценность приобретает развитие способности 

самостоятельно и творчески мыслить. 

 

Логическое мышление — процесс, который помогает человеку не 

только усваивать и преобразовывать получаемую информацию, но 

и применять еѐ максимально, с наибольшей пользой и отдачей. 

Научить дошкольника мыслить логически, означает вооружить 

его необходимыми инструментами для успешного обучения в 

школе, научить рационально и продуманно вести себя в любой 

ситуации, находить выход из трудного положения, целесообразно 

вести себя в социуме и природе. 

Развитие логического мышления имеет особое значение для 

подготовки детей  к школьному обучению.Ведь важно не 

только,какими знаниями владеет ребенок ко времени поступления 

в школу, а готов ли он к получению новых знаний, умеет ли 

рассуждать, фантазировать, делать самостоятельные выводы. С 

первых дней обучения дети сталкиваются с разнообразными 

задачами достаточно высокого уровня сложности.Поэтому без 

хорошей интеллектуальной подготовки первокласснику 

приходится трудно. 

В старшем дошкольном возрасте у детей только начинают 

появляться элементы логического мышления, которое необходимо 

развивать. Дети, играя, часто и не подозревают, что осваивают 

какие-то знания. Обучение через игру способствует постепенному 

переносу интереса и увлеченности с игровой деятельности на 

учебную. Игра, увлекающая детей, не перегружает их ни 

умственно, ни физически. Главное –заинтересовать  ребенка 

игрой,  помочь понять, что играя можно многому научиться. 

Игры на логику с дошкольниками можно проводить не только на 

специальных занятиях сидя за столом, но и удобное для этого 

время на прогулке  

Главная особенность игр на логику ,которые необходимо 

проводить с детьми дошкольного возраста –это их регулярность. 

Только систематические занятия будут способствовать развитию 

важных мыслительных операций,  которые являются составной 

частью развития логического мышления : сравнения, 

классификации, синтеза и анализа. 

 

Эти объективные факторы указывают на то, что проблема 

познавательного развития важна сегодня, как никогда. На 

протяжении ряда лет основные усилия учѐных, исследовавших 

познавательные процессы детей дошкольного возраста, были 

сосредоточены на изучение проблемы развития мышления 

дошкольников.   

Идея заключается  в  создании  необходимых  условий 

для  развития логического  мышления  старших 

дошкольников   посредством   использования  логических игр и 

упражнений.  

Осознав актуальность вопроса развития способностей, я пришла к 

выводу, что не достаточно развивать способности только на 

специально организованных занятиях. А нужно создать такие 

условия, которые будут способствовать росту 

уровня  интеллектуальной  культуры  в  целом  и  логического  мы

шления  в частности и в свободное самостоятельное время детей 

старшего дошкольного возраста. 
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Благоприятные  условия  для 

развития  интеллекта  ребѐнка  складываются  в игровой 

деятельности. Владение умением играть в логические игры 

обеспечивает ребѐнку высокий уровень развития мыслительных 

процессов. 

Мышление-это психический процесс, с помощью которого 

человек решает поставленную задачу. Результатом мышления 

является мысль, которая выражена в словах. Поэтому мышление и 

речь взаимосвязаны. С помощью мышления мы получаем знания, 

поэтому важно его развивать с детства. 

Если у ребенка хорошо развиты все виды мышления, то ему легче 

решать любые задачи, тем самым он добивается успехов в жизни. 

К основным мыслительным операциям учѐные относят: 

1. Анализ. При анализе происходит мысленное разложение целого 

на части или мысленное выделение из целого его сторон, 

действий, отношений. Например, чтобы сделать заключение о 

свойствах какого-либо сложного механизма, необходимо 

исследовать, из чего он сделан и из чего сделана каждая его 

деталь, то есть, провести анализ. 

2. Синтез. Это обратный анализу процесс. При синтезе 

происходит мысленное объединение частей, свойств, действий в 

единое целое. Например, исследуя составные элементы сложного 

механизма, можно представить, как будет работать весь механизм 

в целом. Синтезу всегда предшествует анализ.  В мыслительной 

деятельности синтез и анализ тесно взаимосвязаны. 

3. Сравнение – это установление сходства или различия между 

предметами и явлениями или их отдельными признаками. 

4. Абстракция. Заключается в выделении каких-либо свойств, 

признаков изучаемого объекта и представление этих признаков, 

свойств в виде самостоятельного объекта мышления. Например, 

абстракцией является понятие цвета, если мы не уточняем 

предмет, который обладает этим цветом. Говоря «зелѐный» мы 

отделяем это понятие от предметов и мысленно можем приставить 

понятие «зелѐный» к различным объектам, например, зелѐное 

небо, зелѐный человек и т.д., то есть, абстрактное понятие 

превращается в самостоятельный объект. Абстрагирование 

обычно осуществляется в результате анализа. Именно путѐм 

абстрагирования были созданы такие абстрактные понятия как 

длина, широта, количество, равенство. 

5. Конкретизация. При конкретизации происходит возвращение 

мысли от общего и абстрактного к конкретному с целью 

раскрытия содержания. К конкретизации обращаются в том 

случае, если высказанная мысль оказывается непонятной другим 

или необходимо показать проявление общего в единичном. 

6. Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений по 

их общим и существенным признакам. 

Развитие ребенка и его обучение должно осуществляться через 

соответствующее данному возрасту виды деятельности и 

педагогические средства и должно быть непринужденным. Для 

дошкольника –  игра остается ведущей деятельностью. Однако 

при этои  игра должна быть направлена на развитие определѐнных 

мыслительных действий.  В процессе игры ребенок не только 

закрепляет полученные знания, но и приобретает новые умения, 

навыки, развивает умственные способности. Одной 

изразновидностью игр являются дидактические (обучающие) игры 

и методы. 

Одними из развивающих логическое мышление игр являются: 

логические игр-головоломки: Танграм, Пифагор, Колумбово яйцо, 

Игры-головоломки (Танграм, головоломка Пифагора, Колумбово 

яйцо). Все игры объединяет общность цели, способов действия и 

результата. Знакомство с играми должно происходить по 

принципу от простого  к сложному. Овладев одной игрой, ребѐнок 

получал ключ к освоению следующей. Каждая игра представляет 

собой комплект геометрических фигур. Такой комплект 

получается в результате деления одной геометрической фигуры 

(например квадрата в «Танграме») на несколько частей. Способ 
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деления целого на части даѐтся в описании игры и на наглядных 

схемах.  

Мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, стихов, 

правил и т.д. 

Подобные игры способствуют ускорению процесса развития у 

дошкольников простейших логических структур мышления и 

математических представлений, развивают ум, активизирует речь. 

Дети учатся догадываться, доказывать. Самое важное для 

развития мышления - уметь пользоваться знаниями, отбирать из 

своего умственного багажа в каждом случае те знания, которые 

нужны для решения стоящей задачи. Для этого ребенок должен 

овладеть методом умственной работы: умением думать, 

правильно анализировать и синтезировать. 

В своей работе также использую математические игры и 

упражнения, которые направлены на тренировку мышления при 

выполнении логических операций и действий. Это задачи на 

нахождение пропущенной фигуры, продолжение ряда фигур, на 

поиск чисел, недостающих в ряду фигур, т.е. нахождение 

закономерностей. Дети с удовольствием включаются в эти игры и 

практически все самостоятельно справляются с поставленными 

задачами. 

1. Игры и игровые упражнения, направленные на развитие 

познавательных процессов (произвольного внимания и памяти). 

«Запомни и повтори» 
(для читающих детей). 

Упражнение направлено на закрепление знаний букв, на развитие 

произвольной памяти и взаимоконтроля детей. 

«Выложи по памяти». 
Детям предлагается образец схематичного изображения предмета. 

Затем убирается. Дети из палочек выкладывают по памяти 

изображение (либо рисуют его карандашами). 

«Рассыпанные буквы» 

(игровое задание предназначено для читающих детей) 

Педагог пишет несколько слов, в которых он изменяет порядок 

букв на обратный или меняет местами слоги. 

Например: мабуга (бумага), беникуч (учебник), традеть (тетрадь), 

арьвосл (словарь). 

Дети соревнуются, кто отгадает быстрее всех. 

В своей работе используем загадки -  шутки.разминки      

подобные  задания учат думать и анализировать, то есть  

активизируют мыслительную деятельность. 

Разминка на быстроту реакции. 
Из чего видна улица? 

Дед, который раздает подарки? 

Съедобный персонаж? 

Часть одежды, куда кладут деньги? 

Какой день будет завтра? 

Дополни фразу. 
Если песок мокрый, то… 

Мальчик моет руки, потому что… 

Если переходить улицу на красный свет, то… 

Автобус остановился, потому что… 

Закончи предложение. 
Музыку пишет… (композитор). 

Стихи пишет… (поэт). 

Белье стирает… (прачка). 

Горные вершины покоряют… (альпинист). 

Обед варит… (повар). 

Загадки – шутки 
Сколько глаз у светофора? 

Сколько хвостов у четырех котов? 

Сколько ног у воробья 

Сколько лап у двух медвежат? 

Сколько в комнате углов? 

Сколько ушей у двух мышей? 
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Сколько лап в двух ежат? 

Сколько хвостов у двух коров? 

Вся работа по развитию у детей логического мышления проходит 

в тесном взаимодействии с родителями, поскольку семья является 

важнейшей сферой, определяющей развитие личности ребенка в 

дошкольные годы. Родительское собрание на тему «Развитие 

логических способностей детей». На собрании родителям были 

показаны игры и упражнения по развитию логического 

мышления, которые мы используем на занятиях и в свободной 

деятельности с детьми, с целью привлечь внимание родителей к 

решению этих задач и сделать их активными нашими 

помощникам. Также для родителей проводятся индивидуальные 

беседы с рекомендациями, консультации. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что уже в 

старшем дошкольном возрасте можно и необходимо начинать 

работу по развитию логического мышления.   

В дальнейшем планирую продолжать работу по формированию 

логического мышления и развитию познавательного интереса, 

творческого воображения у детей дошкольного возраста, 

используя более сложные задания для игр - головоломок, таблиц и 

схем,  использовать в работе эффективные методы и приемы.  
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METHODS OF TEACHING READING IN PRIMARY SCHOOL 

Хамзаева Сезім Асқарқызы 

Новый орта мектеп – лицейі  

 

ANNOTATION 

            Many authors are against early learning to read, they believe 

that only after learning to read in your native language, you can start 

learning new graphic symbols of a foreign language. And you can learn 

how to decode foreign characters only by comparing the letter and 

sound systems of your native language. Indeed, if you go by the 

simultaneous supply of letters and transcription signs, despite the fact 

that the English letter designations have not yet fit into memory 

properly, it is perhaps difficult to achieve something. But you can go 

the natural way for children - create for them a whole world of a 

foreign language - where games, fun and the absence of tension or even 

the feeling of learning. This world should become something fabulous 

for a child, something he has always dreamed of, and thus a foreign 

language may not be associated with his native one at all. And only 

when the children perfectly master the rules of reading, and they 

master them naturally through games, fairy tales, then transcription is 

introduced as a means of reading the words-exceptions (for which it 

actually exists). And at the initial stage of training, you can perfectly 

do without transcription. 
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             As for my purely opinion on this matter, firstly, I, undoubtedly, 

support early learning to read, since it opens the way to learning other 

types of speech activity and to general, comprehensively developing 

information; secondly, it is necessary to develop in children a desire to 

learn a language and the best way in this difficult matter is to use 

playful forms of learning; and, thirdly, I think that the primary problem 

in teaching a foreign language in our time is how the methodology of 

teaching a language at school is composed. 

 

THESIS 

          The actuality of the paper: The theme of my course paper is: 

―Teaching reading in Foreign language in primary school‖. In this 

paper, we will talk about reading, and more specifically, how to teach a 

child to read in a foreign language at the primary school.   Reading in a 

foreign language enriches the lexical stock and makes a person more 

erudite. reading is a means of teaching the language itself, and a source 

of obtaining other knowledge. 

        The novelty of my work is connected with the contemporary 

methods of teaching which I used during my pedagogical practice. 

That‘s why, I considered the theme of the work actual enough to make 

investigation. 

 

         The aims of the  paper is 1.To find  out the  difficulties which 

can  be occurred during teaching  reading. 2.To describe methods and 

techniques to overcome  problems   at the English Lesson;  3.To extend 

the scope of knowledge in methods of teaching English. 

 

       The subject of the paper is application of  games  and  exercises 

on   teaching  reading  at the English Lesson. 

 

      The object of the  paper is The  object  of  this  study  is  the  

learning  process  of  foreign  language  reading. 

       The structure of the  paper: It consists of five parts: introduction, 

the main part, practical part, conclusion and bibliography.  

In the main part I described its actuality, objectives  and  

content  of  teaching  reading. I would like to note the importance of 

gaming activity in teaching reading in my work. It is necessary to 

speak with children in their own language, in a language so close and 

understandable for the sensitive age - through all sorts of games.   So, 

further we will talk about didactic games, through which you can 

quickly, and most importantly in an interesting form to teach children 

of  primary school age to read. In bibliography part I mentioned more 

than 15  sources of which were used while compiling the present work. 

It includes linguistic books and articles dealing with the theme, a 

number of used dictionaries and encyclopedias and also some internet 

sources.  

   

   Methods of Research: at realization of  research work the following 

methods were applied: 

 

- Study and analysis of methodical, psychological, pedagogical 

literature; 

- Study and generalization of advanced methodical and 

pedagogical experience; 

- Theoretical analysis and synthesis 

 

Prognosis of the Research is: If to apply interactive games in 

teaching English grammar  to growing up generation, it is possible to 

bring up a highly educated member of a society, ready to bring the 

contribution to development of the society in the future of the country.  

 

HOW TO TEACH A CHILD TO READ? 

 Before you start reading. 
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            I think that few people start to teach children to read in Russian 

with the words "phenotype", "oxymoron" or "amino acid". For this 

purpose the words "mother", "house" and "cat" are more appropriate. 

The first words that should "turn out" when reading, should be well-

known, "meet" the child, and not be an obstacle between the child and 

reading. To teach a child to read in a foreign language is not at all the 

same as teaching reading in his native language. That which should 

"turn out" when reading is a non-native, foreign-speaking unknown. 

Then he will most likely study most of the foreign words through their 

reading, and for now the words should help him learn to read. 

Therefore, it is necessary to prepare the child for reading, having 

studied a certain number of words so that they are obvious. For the 

child, it must be obvious not only what this word means, but also how 

it sounds and is correctly pronounced. Often primary school teachers 

send their students to the speech therapist, since many problems with 

reading arise because of speech problems, that is, because of problems 

with pronunciation. For example, imagine that a child pronounces the 

sounds [sh] and [s] equally. [1.2] 

            For him, this is the same sound, so the difference between the 

letters SH and C for this child will be incomprehensible and unsteady. 

The ability to pronounce a sound depends not only on "listening to the 

language", but also on how clearly the child recognizes the sounds by 

ear, how clear he generally understands that these are two different 

sounds. Often, teachers and parents try to catch two birds with one 

stone: to teach sound by teaching the letter. It's very difficult for a 

child. He solves the problem with two unknowns: an unknown icon 

denotes an unknown sound. Add to this the confusion with Russian 

letters that he just learned or just studying, and you will understand that 

for a child to study letters simultaneously with sounds is a difficult 

task. In this task, it should not only be "found", but also "given". 

Before learning to read the letters of a foreign alphabet, you need to 

learn how to pronounce foreign sounds. Reading must be preceded by a 

thorough preparatory stage. Of course, it can be called a preparatory 

one if we bear in mind that our main task is to teach the child to read, 

from the point of view of studying the language in general, this is one 

of the supporting stages. Of course, it's good if at the time of the 

beginning of the reading instruction the child already speaks a foreign 

language, but this is not always from the real field. Nevertheless, 

before you start reading, you need to create the necessary base: to teach 

the child to recognize English sounds, so that the letters have what to 

signify, and to teach him a minimum of English words: that was, what 

to read. 

 

         Let's sing the alphabet. At the first acquaintance with the 

alphabet, students usually listen to a song-alphabet and point a finger at 

that letter, whose name they hear. Then they gradually begin to sing 

along, and then sing themselves. Song-alphabet can be found in 

virtually any audio manual, designed to teach kids language. If such a 

song is not in the finished form, it can be sung and recorded by 

yourself. In extreme cases, it can not be recorded, but simply sing 

along with the child until he remembers.This will impress the child: the 

teaching person will become the carrier of knowledge and the teacher, 

and his authority will grow. Knowing a child a song-alphabet gives a 

lot. First, he gets acquainted with the inscriptions of letters and 

gradually begins to associate the inscriptions with the names. Secondly, 

he remembers the names of the letters and their sequence. This does 

not mean that the child will be able to independently name or show any 

letter, it means only that he will know the names of the letters in 

general, mostly regardless of their appearance, and their order in the 

alphabet.[2.3] The names of many letters in the future will help the 

child remember what sounds designate these letters, and also make it 
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possible to logically study the rules of open and closed syllables. A 

solid knowledge of the sequence of letters of the alphabet will be 

necessary in the future for the ability to use paper dictionaries, to write 

down a word dictated by letters, and will also be an important help in 

teaching reading: the child will be able to independently find, 

"calculate" a letter with an alphabet before him. Finally, the alphabet 

itself is much easier to learn when it already has one "well-known" - 

the name of the letters. It will be easier for a child if the letters are 

written in lines according to the same logic by which they are sung. 

Usually the alphabet is divided into the following parts:  

A B C D     E F G 

H I J K       L M N O P 

Q R S T     U V W 

X Y Z 

          It is much more convenient to monitor the name of a letter if the 

alphabet is broken visually in the same way as by ear. It is very 

important that the child understands the boundaries of the names of the 

letters, that is, the names themselves are extracted from the general 

stream. This is especially true for the junction of the names of the 

letters "R" and "S". Many babies do not understand where the name of 

one letter ends and the name of another begins. If the teacher has such 

an opportunity, it would be great if the kid listened to the alphabet 

when he plays, so that the song is unobtrusively remembered.[3.1] 

 

READING PLAYING 

             In my opinion, to begin with, it is necessary to train the 

children's ears for a new sound, since some foreign sounds are not 

familiar to them. Therefore, I propose, begin teaching reading with the 

formation of phonetic hearing in parallel with the study of the alphabet. 

              For example, such a phonetic game - Wide and narrow 

vowels. The teacher calls the words. If there is a long vowel sound 

(pronounced widely), the trainees raise their hand, and if the vowel is 

pronounced narrowly, you can not raise your hand. The team that has 

made fewer mistakes wins. For example: meet - week - sit - little; see - 

sweet - king - kids; car - are - drum - sun; 

            Or the following games:  

 

  "Pass the card" 

          Children sit in a semicircle and pass each other a card with a 

picture and a written word, naming it. Preliminary word is called a 

teacher. To complicate the task, children can say: "I have a ..." / "I have 

a ... and a ...". 

 

"Find the house"  

         On the carpet cards (5-6) are laid out, with words for 2-3 sounds, 

and on the board are placed cards with the corresponding sounds 

(houses). Children, picking up a card with a word, call it and put it in 

the appropriate "house", i.e. under the card with the sound, to which 

this word begins. 

 

"Color letters"  

       On the sheet draws sounds / letters in different colors. The teacher 

gives the command: "Find yellow", the child stands on the letter of the 

specified color and calls it. (For complication, except for the letter the 

child can call the words that begin with it).[4.1] 
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Цель учителя дополнительного образования  в воспитании 

саморазвивающейся и  самореализующейся личности. 

 Бтеналина Анаргуль Куанышбековна 

       г.Актобе Темирский рн.ШОСШ. 

Аннотация 

    В статье рассматривается понятие образования в современном 

мире, дается определение, цели и тенденции развития 

образования.Также охарактеризованы пути повышения мотивации 

к профессионально-педагогической деятельности у будущих 

педагогов.И углубленно рассматривается цель педагога 

дополнительного образования в воспитании саморазвивающейся и 

самореализуещейся личности. 

    

    Роль образования в современном мире;образование в 

современном мире все больше занимает позицию ключевой 

сферы, от которой зависит выход общества на ведущие ребежи 

постиндустриальной цивилизации, освоение ее вызовов. 

  Образование это одно из основных средств утверждения более 

глубокой  и гармоничной формы развития человечества,которая 

позволит бороться с нищитой, отчуждением, неграматностью, 

угнетением и вайной. 

 Цели современного оброзования в мире: 

1.Учить, чтобы «научить учиться» 

2.Учить, чтобы «научить зарабатывать на жизнь.» 

3.Учить, чтобы «научить организовывать свой быт.» 

4.Учить, чтобы «научить общению.» 

      Тенденции развитие образования в современном мире: 

а)кампенсирующая (восполнение в базовом образовани) 

б)адаптивная (оперативная подгатовка и переподготовка в 

условиях меняющейся  социольной и производственной ситуации) 

в)развивающая (удовлетворение духовных запросов личности , 

потребности творческого роста) 

      Образование в современном мире отличается многообразием 

путей получения:  

Школа. 

Экстернат. 

Домашнее обучение. 

Семейное обучение. 

Дистанционное обучение. 

Курсы самообразования. 

Дополнительное образование. 

    Продолжением статьи будет тема о дополнительном 

образовании  в воспитании саморазвивающейся и 

самореализующейся личности. 

     Цель педагога дополнительного образования 

в воспитании саморазвивающейся личности 

"Главной целью воспитания должно быть воспитание, 
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побуждающее к самовоспитанию". 

(В.А. Сухомлинский) 

     В современной системе образования все больше внимания 

уделяется дополнительному образованию, которое было и 

остается одним из самых определяющих факторов развития 

склонностей, способностей и интересов социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи.Нашему 

обществу нужны образованные, развитые, творчески мыслящие 

личности. 

     Цель современного дополнительного образования − создание 

условий для саморазвития каждого ребенка. 

Система дополнительного образования обладает в данном 

направлении большим педагогическим потенциалом: 

компенсирует отсутствие в основном образовании тех или иных 

интересующих детей видов и направлений деятельности; 

обеспечивает ребенку комфортную эмоциональную среду, 

содействует выбору индивидуального маршрута и темпа его 

освоения. 

      Цель педагога в дополнительном образовании особая - 

сотворение личности. 

Я считаю, что в условиях ускорения темпов развития 

современного общества все действия педагога должны быть 

направлены на воспитание гражданина, любящего свою страну, не 

безразличного к ее судьбе, имеющего твердую гражданскую 

позицию; на воспитание человека, который хочет и умеет быть 

полезным обществу, а без таких людей не может быть прогресса; 

воспитание личности, у которой понимание и поддержание таких 

нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение 

к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека стоит на первом месте; на 

воспитание всесторонне развитой духовно-нравственной 

личности, которая сможет грамотно применить  свои знания и 

будет востребована в обществе. Становление успешной, 

саморазвивающейся  личности, успешность и компетентность 

профессионалов - залог процветания страны. 

     Для правильного и последовательного воспитания ребенка как 

самостоятельного индивидуума, способного к созидательной 

деятельности, необходимо понять, что же такое 

"саморазвивающаяся личность". 

     В психологии саморазвитие рассматривается как та часть 

самодвижения сложных систем, которая выходит за рамки 

самопроизвольного, спонтанного их изменения и знаменует 

переход на более высокую ступень организации. Саморазвитие 

можно рассматривать как общую категорию, включающую 

активность субъекта, осуществляемую сознательно или 

подсознательно, прямо или косвенно и приводящую к позитивным 

изменениям психических, физических функций, социальных, 

творческих способностей. Саморазвитие − это развитие ребенком 

своей собственной индивидуальности, своей духовной 

реальности, средство поиска форм и способов освоения и 

реализации новых стадий индивидуальной жизни. 

Саморазвитие − это потребность в самодвижении, в 

формировании концепции своего собственного "Я". 

       Современный мир становится год от года динамичнее, 

процессы в нем становятся сложнее и способность человека к 

адаптации является одним из ключевых факторов успешного 

существования. Поэтому так важно воспитать в ребенке личность, 

склонную и способную к инициативному самообучению, 

самообразованию, самовоспитанию и самоуправлению. В основе 

саморазвития личности лежат развитые процессы адаптации 

личности к среде и личностью среды. Поэтому каждому педагогу 

важно осознавать, что именно он закладывает основу дальнейшего 

саморазвития личности ребенка, которая будет служить ребенку 

фундаментом его развития в дальнейшем. 

     В этом − основная культурная задача педагога 

дополнительного образования как проектировщика развивающей 
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среды. 

Стремление к саморазвитию, чувство взрослости обнаруживают 

себя по-разному. Педагогу надо уметь почувствовать это 

состояние, вовремя помочь ребенку в поиске культурных средств 

выражения стремления к самопознанию и творческому 

самопроявлению. Общие вопросы построения равноправных 

человеческих отношений в межличностном общении должны 

стать для воспитанников предметом специального изучения и 

освоения, и соответственно, специальным полем деятельности 

педагога, предметом педагогической поддержки. 

    Педагогическая поддержка саморазвивающейся личности − 

совместное с ребенком определение его целей, возможностей и 

средств преодоления препятствий, мешающих самостоятельно 

достигать успеха. Существуют реальные возможности обеспечить 

растущему человеку такие условия: учиться быть свободным, 

совершать свободный выбор без ущерба для других и себя.Опыт 

работы педагога дополнительного образования показывает, что 

для полноценной поддержки ребенка в его стремлении к 

саморазвитию, необходимо учитывать его индивидуальные 

особенности. Наблюдая за ребенком можно сформировать 

представление о его психологических и поведенческих 

особенностях, стремлениях, чтобы суметь обеспечить адресное 

педагогическое сопровождение. 

     Педагогическую поддержку саморазвития ребенка следует 

рассматривать, как особую деятельность педагога по созданию 

условий саморазвития его субъективности, а также разноплановое 

содействие усилиям ребенка в осмыслении и конструировании 

собственного образа жизни. Главное − дать возможность ребенку 

преодолевать препятствия, развивая нравственный, 

эмоциональный, интеллектуальный, волевой потенциал, тем 

самым побудить к самостоятельной деятельности. 

    Если говорить об основном содержании деятельности 

педагогической поддержки саморазвития, то здесь, безусловно, на 

первый план выходит индивидуализация. Индивидуализацию в 

дополнительном образовании следует понимать как систему 

средств, способствующую осознанию ребенком своего отличия от 

других, своих преимуществ и недостатков, для духовного 

развития, самостоятельного продвижения в образовании, при 

выборе собственного жизненного пути. Данная деятельность 

предполагает индивидуально ориентированную помощь детям в 

реализации базовых потребностей, без чего невозможно 

осмысление индивидуальности, человеческого достоинства. 

Важной особенностью педагогической поддержки саморазвития 

является создание условий, характерных именно для данного 

индивида, для свободной реализации интеллектуальных, 

эмоциональных, физических способностей и возможностей. 

Основа индивидуализации - поддержка человека в автономном 

строительстве, творческом воплощении и развитии способности к 

жизненному самоопределению. 

Саму поддержку можно разделить на несколько этапов: 

совместное с ребенком обнаружение проблемы; определение 

возможностей ребенка для решения проблемы; проектирование 

реальных действий по преодолению трудностей или развитие 

потенциальных возможностей. При этом, педагог может играть 

роли носителя, инициатора, транслятора культурной нормы 

доверительных и открытых взаимоотношений. 

     В содержании педагогической поддержки саморазвития можно 

выделить основные функции. Прежде всего, это мотивационная 

функция как опора на опыт и интерес, на потребность в 

саморазвитии, которое осуществляется на основе личностно-

значимых целей, мотивов деятельности и ценностей, 

направленных вовне. Педагогическая поддержка позволяет 

педагогу сделать мотивацию познания, учения и самообразования 

инструментом саморазвития личности. 

     Освоение ребенком разнообразия способов деятельности, 

учебных и рефлексивных ситуаций является основным 
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содержанием тактической функции. Для повышения 

эффективности данного освоения педагог может использовать 

тактические вспомогательные инструменты, в частности лекции, 

беседы, упражнения, тренинги, общение и иные способы 

получения полной картины об индивидуальных стремлениях, 

проблемах и перспективах саморазвития ребенка. 

      Грамотное использование инструментария саморазвития для 

обеспечения его индивидуальных целей является ключевой 

особенностью защитно-идентификационной функции. В этом 

случае педагог берет на себя функцию "мастера", умеющего 

решать подобные задачи, или учителя, помогающего найти новые 

средства поведения, в том числе в развитии самозащиты и 

сохранения себя как индивидуальности. 

     При организации педагогической поддержки саморазвития 

ребенка необходимо учитывать характер, причины поведения и 

позицию воспитанника в межличностных отношениях, его 

положение в обществе сверстников, индивидуальность и 

уникальность как проявление саморазвития, содержание 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Немаловажным фактором воздействия на эффективность 

поддержки является также последовательность этапов, 

адекватность задачам и условия обеспечения взаимодействия с 

педагогом. 

      Рассматривая основные ошибки, допускаемые педагогами в 

воспитании ребенка, как саморазвивающейся личности, можно 

выделить две основные деструктивные позиции: 

- подавление индивидуализации, которая может быть ошибочно 

воспринята как отклонение от "общепринятого" поведения и 

восприятия знаний; 

- односторонняя и объемная подача информации от преподавателя 

к ученику, исключающая диалог в схеме 

"педагог − ребенок −педагог", что затрудняет появление условий 

для индивидуального педагогического сопровождения и, как 

следствие теряется возможность способствовать саморазвитию 

ребенка. 

Как хороший пример подтверждения моим словам, приведу 

цитату великого русского педагога В.А. Сухомлинского: "Не 

обрушивайте на ребенка лавину знаний, не стремитесь рассказать 

на уроке о предмете изучения все, что вы знаете, под лавиной 

знаний могут быть погребены пытливость и любознательность. 

Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, 

но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми 

красками радуги. Оставляйте что-то недосказанное, чтобы 

ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он 

узнал". 

      Подведя итог всему вышеизложенному, хочу сделать акцент 

на том, что взаимодействие педагога и ребенка − главная 

ценность, которую надо добывать, развивать и хранить. 

Качественный переход к взаимодействию и сотрудничеству 

между ребенком и педагогом должен происходить через смену 

личностных и профессиональных состояний педагога, 

переосмысление накопленного опыта. Именно педагог создает 

условия, способствующие индивидуальному саморазвитию 

ребенка. 

При формировании ребенка, как полноценной личности, 

способной к грамотному и правильному саморазвитию, педагогу 

необходимо решить ряд важнейших задач. Инструментом 

решения этих задач может служить только индивидуальный 

подход −педагогическое сопровождение, анализ индивидуальных 

особенностей ребенка и направление его познавательных 

стремлений в правильное русло. 

     В результате педагог поможет ребенку осознать 

гуманистические ценности и собственную уникальность, 

ориентировать мотивационную сферу на цели саморазвития, 

помочь увидеть перспективу саморазвития и стимулировать 

творческий взгляд на вещи, стимулировать рефлексию. Педагог 
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создает условия для включения ребенка в деятельность по 

саморазвитию, учит работать и жить в самостоятельном режиме, 

осваивать механизмы и способы саморазвития, помогает осознать 

перспективы и понять мысленную картину процесса 

саморазвития. Получение ребенком необходимой информации о 

мире и себе, формирование адекватного образа "Я" и мира, 

овладение средствами и механизмами саморазвития − также 

является результатом грамотной коммуникации в связке 

"педагог −ребенок − педагог". 

Необходимо также уметь качественно выявлять необходимость 

помощи в саморазвитии, помочь устранить препятствия или 

защитить при негативном влиянии саморазвития. 

     Результатом сложной и последовательной схемы воспитания и 

поддержки саморазвивающейся личности будет осознание 

ребенком потребности в саморазвитии и личностном значении 

саморазвития, формирование личностно значимых смыслов и 

ценностей, что позволит ребенку в будущем стать полноценным 

членом гражданского общества, найти свое место и призвание, 

уметь преодолевать трудности. Педагогу нужно осознавать всю 

важность и значимость своей миссии, поскольку именно в раннем 

школьном и подростковом возрасте у ребенка закладываются 

основы способностей к саморазвитию, которые будут служить 

фундаментом становления ребенка, как индивидуальности, 

неповторимой личности. 

В связи с этим использование социально-педагогических 

возможностей дополнительного образования является весьма 

актуальным, так как основное предназначение учреждений 

дополнительного образования - удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей детей. Кроме того, значителен 

педагогический потенциал дополнительного образования. Оно 

является мощным средством формирования мотивации развития 

личности. В процессе такого образования открываются большие 

возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка, что 

благотворно сказывается на воспитании и укреплении его 

личностных достоинств, расширяется культурное пространство 

самореализации личности ребенка, стимулируется его стремление 

к творчеству. Увлеченность совместным творческим делом и 

общность интересов воспитанника и педагога в сфере 

дополнительного образования создают основу интенсивного и 

целенаправленного процесса формирования гуманистических 

ценностных ориентаций. 
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қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға бағытталған білім алу 

үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу; білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп, 

білім беру жҥйесін одан ҽрі дамыту міндеттері кҿзделген. 

Бҧл міндеттерді шешу ҥшін мектеп ҧжымдарының, ҽр мҧғалімнің 

кҥнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта қҧру, 

ҿзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тҽжірибеге, жаңа қарым-

қатынасқа ҿту қажеттілігі туындайды. Білім берудің маңызды 

шарты – оқу ҥрдісін жаңарта отырып, оқушылардың 

қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту, 

олардың ҿздігінен білім алуға қҧштарлығын жетілдіру, қол жеткен 

табыстарды сын кҿзбен бағалай отырып саралауда мҧғалім іс-

ҽрекетін жаңаша тҧрғыда ҧйымдастыру. 

Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаевтың кезекті жолдауларында атап 

кҿрсеткендей бҥгінгі заманның білім берудегі ҿзекті мҽселесі – 

оқытудың инновациялық сапасын кҿтеру. Бҧл міндетті жҥзеге 

асыруда педагог қызметкерлерден ҿз кҽсіби ҽрекетіне заманауи 

кҿзқарасты талап етеді.  Мҧндай кҿзқарас мҧғалімнен оқытып 

отырған оқушының дамуына белсенді ҽрекеттер мен тиімді ҽдіс-

тҽсілдерді қолданудың маңызды екендігін кҿрсетеді. 

Тҽуелсіз ел тірегі – білімді ҧрпақ десек, жаңа дҽуірдің кҥн 

тҽртібінде тҧрған мҽселе - білім беру, ғылымды дамыту. Ҿркениет 

біткеннің ҿзегі, ғылым, тҽрбие екендігіне ешкімнің таласы жоқ. 

Осы орайда білім ордасы – мектеп, ал мектептің жаны – 

мҧғалімдердің басты міндеті – ҿз ҧлтының тарихын, мҽдениетін, 

тілін қастерлей жҽне оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани 

қҧндылықтарға ҧштастыра білетін тҧлға тҽрбиелеу.Мҧғалімдердің 

алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі – оқытудың ҽдіс 

– тҽсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру жҽне заманауи педагогикалық 

технологияны меңгеру. Осыған орай, Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» Заңында «Білім беру жҥйесінің басым 

міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу» деп атап кҿрсетілген.Жаңа педагогикалық 

технология – мҧғалімнің кҽсіби қызметін жаңартушы жҽне 

сатыланып жоспарланған нҽтижеге жетуге мҥмкіндік беретін іс – 

ҽрекеттер жиынтығы. Заманауи технологияларда басты міндет – 

оқушының оқу – танымдық ҽрекетін жандандыра отырып, 

алға қойған мақсатқа толықтай жету.Оқыту ҥрдісін жандандыру 

оқушылардың оқу материалының теориялық мазмҧнын игеру 

жҿніндегі еңбекті тиімді ҧйымдастыру жҽне олардың тҽжірибелік 

іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқу 

ҥрдісінің тиімділігі мен сапасы мҧғалімнің ҽдістемелік дайындығы 

жҽне сабақ жҥргізу тҽсілдері мен ҽдістеріне, жаңа педагогикалық 

технологиялық технологияларды игерулеріне тікелей байланысты 

болады. Заманауи технологиялардың басты міндеті – оқушының 

оқу – танымдық ҽрекетін жандандыра отырып, алға қойған 

мақсатқа толықтай жету болып табылса, педагогикалық 

технология кҽсіптік қызметтің ерекше тҥрі болып есептеледі. 

Заман талабына сай болашақ ҧрпақтың оқып білім алуын еліміз 

бірінші орынға қойып отыр.  Білім беру мен білім алудағы 

атқарылатын қарқынды жҧмыс ҧстаздардың еншісінде екені 

айтпаса да белгілі.  Осы орайда ҧлы педагог Ушинскийдің  «Бала – 

балқытылған алтын» деген қанатты сҿз бірден ойға тҥседі. Балаға 

қалай бағыт берсең, солай ҿседі. Сондықтан баланың бойында 

жақсы қасиеттердің болуын, олардың жан- жақты дамуын, рухани 

бай тҧлға қалыптастыра білуіміз керек. 

Қазіргі таңда әдіс-тәсілдің тиімдісін мҧғалім ҿз еркімен таңдайды. 

Қ. Жҧбанов айтпақшы: «Егер мұғалім пәнді жақсы білсе, онда 

дұрыс әдісті де табады». Сондықтан тҥрлі ҽдіс-тҽсілдерді 
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саралай отырып, тиімдісін ҿзіндік ой еңбегімен ҧштастыра алса, 

ҽр сабақ ҿз нҽтижесін беретініне сенемін. Заман талабына сай 

шҽкірт шығармашылығын дамытуға, мҧғалімнің қажеттіліктеріне 

жан-жақты жауап беретін тиімді технологиялар шексіз. 

Тҽжірибеде сол технологияларды қолдану, оның-солын тану, 

зерттеу, пысықтап анализ жасау – ҽр ҧстаздың міндеті. Сондықтан 

сабақтарды жоспарлағанда оқушыларда сыни ойлауын тудыратын 

сҧрақтар немесе деңгейлік, кеңейтілген, қҧзырлылық 

тапсырмаларды сабақта қолдануға болады. Сыни ойлауды 

дамытуда қолданылатын стратегиялар оқушыларға мынандай 

мҥмкіндіктер береді: 

 Айқын мақсат қоя білу; 

 Белсенді қатысуды қолдау; 

 Жақсы дискуссияның болуына себеп тудыру; 

 Ҿзінің жеке сҧрақтарын қҧрастыру мен қоюға деген 

ынталарын жандандыру; 

 Ҿзінің жеке пікірі мен ойын білдіруге кҿмектесу; 

 Оқуға деген оқушылардың мотивацияларын қолдау; 

 Басқалардың пікірлерін де сыйлау керек деген атмосфера 

қҧру; 

 Кейіпкерлерге деген сезімдері мен елестету қабілеттерін 

дамыту; 

 Ҿзгерту стимул болады; 

 Сыни ойлауды дамытуды жоғары деңгейде қамтамасыз 

етеді. 

Біліктілікті арттырудың негізгі бағыты – мҧғалімнің білім беру 

мен оқытудағы ҽдіс-тҽсілдері жаңа бастама болып отыр. Сол 

бағыт шығармашылықпен, кҽсіби шеберлікпен оқытуға негізделіп 

отыр. Бҧл оқушының тапсырманы орындауда алған білімдерін 

бҧрынғы білетіндерімен ҧштастыру болып табылады. Оқушы 

сабақ барысында жан-жақты  дамып, сыныптастарынан ҥйренеді, 

бір-бірін ҥйретеді. 

Бастауыш сынып оқушыларына жаңа ҽдіс-тҽсілдерді тиімді 

қолдану арқылы оқушының білімге деген қызығушылығын оятып, 

терең ойлау қабілетін, белсенділігін қалыптастыруға болады. 

Бҧған дейін оқушы мҧғалім мен оқулыққа ғана бағынатын болса, 

енді ол сыни тҧрғыдан ойланып, ҿз ойын дҽлелдей алатын тҧлғаға 

айналды. Оқушылардың тілін, ойын, еркін сҿйлеуін дамытып, 

топпен жҧмыс істеу кезінде бірін-бірі тыңдай білуге ҥйретеді. 

 Оқушының ҿз бетінше білім алуға деген қҧштарлығы 

оянады; 

 Шығармашылық жҧмыс істеуге дағдыланады; 

 Оқуға ынта-ықыласы артады; 

 Бір-бірінің ойын, пікірін сыйлауға ҥйренеді; 

 Ҿз бойларына жақсы қасиеттерді жинауға ҥйренеді; 

 Ҿз ойын қағазға тҥсіруді ҥйренеді; 

 Оқушының жеке басын, ҧжымды сыйлауға ҥйренеді. 

Сонымен бірге, кҥнделікті  сабағымда профессор Ж. 

Қараевтың «Деңгейлік саралап оқыту» технологиясын 

пайдаланамын. Бҧл технологияның мақсаты – ҿз бетімен ізденісті 

жҧмыс жҥргізе алатын, оны жҥзеге асыруда тынбай ізденетін 

шығармашылық тҧлғаға мҥмкіндік беретін, білім алудың 

мҥмкіндігін сабақ барысында дамыта алатын тҧлға қалыптастыру 

екенін тҥсіндім. Бастауыш сыныпта негізгі пҽндер бойынша 

деңгейлік тапсырмалар беріп ҥйретемін. Тапсырмаларды ҽр 

уақытта тҿрт деңгейде беріп отырамын. Тапсырма кҥрделенген 

сайын оқушылар арасында кҿшбасшылар да анықтала бастайды. 

Олар ҿздері неге қабілетті, нені зерттей, зерделей алатындарын 

даралап кҿрсете бастайды. Осы арада мҧғалім қай оқушының 

қабілетін қалай ашуға болады, неге қабілетті екенін анық кҿріп 

зерттей алады. Сонымен қатар сынып оқушыларының арасынан 



641 
 

кімнің қай пҽнге қабілетті екенін байқап ары қарай қалай 

дамытуға болатынын білемін. Ҽрине, барлық оқушылар барлық 

деңгейде орындауы мҥмкін емес. Деңгейлік тапсырмалар орындау 

арқылы оқушлылардың деңгейлік сауаттылығын білуге болады. 

Нҽтижесінде оқушылар сараланып, дараланып шығатынына кҿзім 

жетті. Жалпы мҧғалім қауымның міндеті бала бойынағы 

жасырынып жатқан қабілеттерді ашып, кҿрсету. Кез келген оқушы 

тапсырманы мҧғалімнің басшылығымен орындап дамытады. 

Оқушы бойындағы қабілет пен дарынды анықтау ҥшін жеке, 

топтық тапсырмалар орындатамын. 

Оқу ҥдерісінде оқушыларға ҿздері ойлап ізденетіндей жағдай 

туғызып, кҥнделікті сабақта оқушы қабілетін дамытатындай, 

қалыптан тыс ойландыратын ҽдіс-тҽсілдерді қолдануда жҧмыс 

істеудің ең тиімді ҽдісі – топтық жҧмыс. Оқушы бойындағы 

мҥмкіндікті, жақсы қасиеттерді ашудың бірден-бір тиімді жолы. 

Топтық жҧмыс – оқушының жалпы сабақта орындаған іс-

ҽрекетінің тҥрі. Топтық жҧмыс жасауда мақсатты сҧрақтар қоя 

отырып, оның жауабын топ болып іздеп, тауып, анықтамасын 

жасап, ҿздерінің неге қабілетті екендерін біледі. Топтың аты, 

топбасы, хатшы, уақыт ӛлшеуші, қалғандары сӛйлеушілер болу 

керек. Топ тапсырмасы нақты уақытқа есептеліп беріледі. Егер 

уақыт асып кеткен жағдайда оқушылар жалығып, 

қызығушылықтары тҿмендейді. Мҧғалім тарапынан оқушыларға 

дҧрыс бағыт-бағдар берілу керек. Егер балаға бастапқы кезеңнен 

дҧрыс бағыт берілмесе, олардың зейіні, сҿйлеу дағдылары 

жеткілікті деңгейде қалыптастырылмаса, жасҿспірім кезеңде оның 

кедергісі кҿп болады. 

Топпен жҧмыс істеу барысында ҽр баланың сҿйлеу тілі, сҿйлеу 

мҽдениеті, логикалық ойлауы, жылдамдығы, еркіндігі 

қалыптасады. Бастауыш сыныптың қай пҽнінде болсын топтық 

жҧмыс тҥрлері оқушылардың танымдық, шығармашылық 

қабілеттерін дамытып, олардың сабаққа деген қызығушылығын, 

ынтасын оятып, ой-ҿрісін, жҥйелі тҥрде ойлай білуін, танымдық 

қабілеттерін арттыра тҥседі. 

 Ҿз бетімен ізденеді; 

 Қызығушылығы артады; 

 Шығармашылықпен жҧмыс істейді; 

 Ҿз ойын еркін айтады; 

 Тіл байлығы артады; 

 Жҥйелі ойлайды 

Кҿрсетілген ҽдіс-тҽсілдер бастауыш сыныптарға тиімді екендігіне 

кҿзім жетті. Ҽрбір мҧғалімнің басты міндеті оқушының жеке 

басының қасиеттерін, қабілеттерін дамытып, талантын, 

шығармашылығын ашу. 

Осыған орай мектептегі оқу ҥдерісінде оқушылардың танымдық 

қызығушылықтарын арттыру, дамыту болашақта білімді ҿз 

бетінше жинап алу қабілеттерін дамытуда жетекші рҿл атқарады 

жҽне пҽндерді оқыту барысында кҿзделетін білімділік, 

дамытушылық, тҽрбиелік міндеттерді жҥзеге асыруда 

оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту жҽне 

қалыптастыруда сабақта ҽртҥрлі ҽдіс - тҽсілдерді қолданудың 

тиімділігіне кҿз жеткізуге болады 

       Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

1. Қазақстан мектебі, 2013 ж. 

2. Бастауыш сыныпта оқыту ҽдістемесі. 2014 ж., 2015 ж. 

3. Педагогика. Қоянбаев Ж., Қоянбаев Р. 

Заманауи технологияларды білім беруде пайдалану. 
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Суюнгарина Айсулу Габбасовна 

                                                                                              Бауыржан 

Момышҧлы атындағы №62 ЖББОМ  физика пәнінің мҧғалімі 
 

«Мен шәкірттерімді ешқашан да үйретпеймін; 

мен тек олардың үйренуіне тиімді 

жағдайлар  жасауға тырысамын» 

А.Эйнштейн 

 

Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаевтың кезекті жолдауларында атап 

кҿрсеткендей бҥгінгі заманның білім берудегі ҿзекті мҽселесі – 

оқытудың инновациялық сапасын кҿтеру. Бҧл міндетті жҥзеге 

асыруда педагог қызметкерлерден ҿз кҽсіби ҽрекетіне заманауи 

кҿзқарасты талап етеді.  Мҧндай кҿзқарас мҧғалімнен оқытып 

отырған оқушының дамуына белсенді ҽрекеттер мен тиімді ҽдіс-

тҽсілдерді қолданудың маңызды екендігін кҿрсетеді. 

Тҽуелсіз ел тірегі – білімді ҧрпақ десек, жаңа дҽуірдің кҥн 

тҽртібінде тҧрған мҽселе - білім беру, ғылымды дамыту. Ҿркениет 

біткеннің ҿзегі, ғылым, тҽрбие екендігіне ешкімнің таласы жоқ. 

Осы орайда білім ордасы – мектеп, ал мектептің жаны – 

мҧғалімдердің басты міндеті – ҿз ҧлтының тарихын, мҽдениетін, 

тілін қастерлей жҽне оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани 

қҧндылықтарға ҧштастыра білетін тҧлға тҽрбиелеу.Мҧғалімдердің 

алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі – оқытудың ҽдіс 

– тҽсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру жҽне заманауи педагогикалық 

технологияны меңгеру. Осыған орай, Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» Заңында «Білім беру жҥйесінің басым 

міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу» деп атап кҿрсетілген.Жаңа педагогикалық 

технология – мҧғалімнің кҽсіби қызметін жаңартушы жҽне 

сатыланып жоспарланған нҽтижеге жетуге мҥмкіндік беретін іс – 

ҽрекеттер жиынтығы. Заманауи технологияларда басты міндет – 

оқушының оқу – танымдық ҽрекетін жандандыра отырып, 

алға қойған мақсатқа толықтай жету.Оқыту ҥрдісін жандандыру 

оқушылардың оқу материалының теориялық мазмҧнын игеру 

жҿніндегі еңбекті тиімді ҧйымдастыру жҽне олардың тҽжірибелік 

іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқу 

ҥрдісінің тиімділігі мен сапасы мҧғалімнің ҽдістемелік дайындығы 

жҽне сабақ жҥргізу тҽсілдері мен ҽдістеріне, жаңа педагогикалық 

технологиялық технологияларды игерулеріне тікелей байланысты 

болады. Заманауи технологиялардың басты міндеті – оқушының 

оқу – танымдық ҽрекетін жандандыра отырып, алға қойған 

мақсатқа толықтай жету болып табылса, педагогикалық 

технология кҽсіптік қызметтің ерекше тҥрі болып есептеледі. 

Оқытудың жаңа технологияларын меңгеру мҧғалімнен орасан зор 

іскерлік пен шығармашылыққа негізделген ізденістерді қажет 

етеді. Осындай мақсат кҿздеген жҥйелі ізденістер мҧғалімнің жаңа 

технологияны меңгеріп, инновациялық жетілуіне 

ҽкеледі. Заманауи педагогикалық технологиямен жҧмыс істеу 

ҥшін тҿмендегідей алғышарттар керек: оқу ҥрдісін 

интенсивтендіруді жаппай қолға алу, оқушылардың 

сабақтастығын болдырмау шараларын кешенді тҥрде қарастыру, 

оның ғылыми – ҽдістемелік, оқыту – ҽдістемелік, 

ҧйымдастырушылық себептеріне ҥнемі талдау жасап, назарда 

ҧстау, жаңа буын оқулықтарының мазмҧнын зерттеп білу, пҽндік 

білім стандартымен жете танысу, білімді деңгейлеп беру 

технологиясын игеру арқылы оқушыларға білімді мемлекеттік 

стандарт деңгейінде игертуге қол жеткізу, оқу ҥрдісін ізгілендіру 

мен демократияландыруды ҥнемі басшылыққа алу. Заманауи 

технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары:-Балаға 

ізгілік тҧрғысынан қарау-Оқыту мен тҽрбиенің бірлігі-Баланың 

танымдық кҥшін қалыптастыру жҽне дамыту-Баланың ҿз бетімен 

ҽрекеттену ҽдістерін меңгерту-Баланың танымдық жҽне 

шығармашылық икемділігін дамыту-Ҽр оқушыны оның қабілеті 
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мен мҥмкіндігіне орай оқыту-Барлық оқушылардың дамуы ҥшін 

жҥйелі жҧмыс істеу-Оқу ҥрдісін оқушының сезінуіЗаманауи 

педагогикалық технологияны меңгеру барысында оқыту 

міндеттері жаңаша сипат алады. Олар: педагогикалық қызметтің 

ҿзекті мҽселелерін білу, оқу бағдарламасының тҥрлендірілген 

нҧсқауларын қарастыру, оқу модулін қҧрастыру, оқу 

жобаларының мазмҧнын анықтау, ҽр оқушыға арналған 

тапсырмалар қҧрастыру, оқушылардың жаңа материалдарды 

меңгеруі бойынша деңгейленген жаттығулар жҥйесін жасау, оқу 

ҽрекетінің бағалау кҿрсеткіштерін анықтау.Педагогикалық 

технологияны игеруге қойылатын жаңа міндеттерді меңгеру 

оқытудың ең жоғары нҽтижесіне жетуге мҥмкіндік беретін оқу – 

тҽрбие ҥрдісін ҧтымды ҽрі ҥйлесімді жобалап, ҧйымдастырып 

басқаруды жҥзеге асыруға тікелей 

байланысты.Заманауи технология ҥрдістерінің талабы – 

оқушыларға білім беруде белгіленген мақсатқа жету, 

оқушылардың іс – ҽрекеті арқылы ойлау дағдыларын, оқу – 

танымдық іс – ҽрекетін белсендіре отырып, сабақтағы ҥш біріккен 

мақсатты жҥзеге асыруға қол жеткізу.Белгілі бір дҽрежеде оқу – 

танымдық іс – ҽрекетті белсендірудің қажеттігі туындайды. Мҧнда 

оқыту ҥрдісіндегі ҽдістемелік жҥйенің ҿзара байланысы негізінде 

оқу – танымдық іс – ҽрекет міндеттерін жҥзеге асырылуын талап 

етіледі.Қазіргі кезеңгі қоғам талабына сай 

оқытуда заманауи технологияны пайдалана отырып, 

оқушылардың оқу – танымдық іс – ҽрекетін белсендірудің 

шығармашыл ҽлеуетін кҿтерудің маңызы зор.Жаңа педагогикалық 

технология арқылы оқыту барысында оқушыларды тҧлға ретінде 

қалыптастыруға бірден – бір ҽсер етеді. Мҧғалім мен оқушылар 

бірлесіп оқи отырып, субъект – субъект ретінде болады. 

Мҧғалімнің рҿлі кҿбінесе оқу ҥрдісін ҧйымдастырушы топ 

басшысы, оқушылардың ынта – ықыласын белсенді етуші 

қалпында кҿрінеді. Жаңа технология оқушылардың ҿз ҿмір 

тҽжірибесіне, біліміне сҥйенулеріне негізделген. Сондықтанда 

олар ынтымақтастық педагогикасының жҥзеге асуына, бірлесіп 

«ҽрекет етуге», сабақта жайлы да жағымды психологиялық жағдай 

орнауына мҥмкіндік жасайды. Оқыту нҽтижесі оқушылардың бір 

– бірімен байланыс бірлігінен кҿрініп, оқушылар оқу нҽтижесінде 

бір – бірінің жауаптылығын сезінеді.Заманауи технология 

қолдануда практикалық тҧрғыда зерттеуші қажет ететін дидактика 

міндеттерінің бірінен саналады. Жаңа технологияны пайдалану 

мҧғалім мен оқушының қарым – қатынас жағдайын аса шеберлік, 

білімділік, демократиялық бағытта уақыт талабына сай таңдауды 

қалайды. Педагогикалық ҥрдісте жаңа технологияны енгізіп, 

пайдалану мҧғалімдерді шеберлік жағынан шыңдайды.Еліміз 

егемендік алып, қоғамдық ҿмірдің барлық саласында, соның 

ішінде, білім беруде жҥріп жатқан демократияландыру мен 

ізгілендіру, осы кезге дейінгі дағдарыстан шығаратын қуатты 

талпыныстарға жол ашты. Қазіргі кезде білім берудің жаңа жҥйесі 

жасалып, ҽлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алады. 

Осыған орай, қазіргі мектептерде оқу – тҽрбие ҥрдісіне енгізген 

жаңа педагогикалық технологиялар оқушыларды тиімді білім алу 

жолдарымен жҽне тҧлғаның жеке қалыптасуындағы іс – 

ҽрекеттеріне кең тҥрде қолданылуда. 

Педагогикалық қызметке ынтасы жоғары, білім беру саласындағы 

ҥнемі жаңарып отыратын ҿзгерістерге икемді, жаңа 

технологияларды оқу-тҽрбие ҥрдісінде қолдана алатын мҧғалім 

ғана қоғамдағы ҿзгерістерге бейім оқушының жеке тҧлғасын 

қалыптастыруда тҥйінді тҧлға болып табылады. Бҥгінгі таңда 

білім берудегі басты міндет ҽртҥрлі ҽдіс – тҽсілдерді, жаңа 

технологияларды қолдана отырып оқушылардың бойында 

шығармашылық іс-ҽрекетті, ізденімпаздықты қалыптастыру, 

жҥйелі қортынды жасай білу, дҽлелді пікір айту іскерлігін 

арттыру, оқу материалдарын сараптау, талдап салыстыру 

іскерліктерін ҥйрету жҽне білім сапасын жақсарту қажеттілігі 

туындайды..  

Елбасының жолдауында «Білім беру жҥйесі реформасының 
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орталық  буыны осы заманғы білім беру ҥрдістерін, ақпараттық 

технологияларды жаппай енгізу, бҧл кезеңде назарды 

оқушылардың біліктілігін арттыруына аудару қажет» дегеніндей, 

біз инновациялық оқытуды тҽжірибемізге енгізіп, ойлау қабілеті 

дамыған, ҿз бетінше шешім қабылдай білетін білімді ҧрпақты 

тҽрбиелейміз.  

Педагогикалық технология оқу ҥрдісімен, яғни мҧғалім мен 

оқушының іс-ҽрекетімен, оның қҧрылысымен, қҧралдармен, 

ҽдістері жҽне тҥрлерімен тҥбегейлі байланысқан. Жаңа 

технологияны меңгеру мҥғалімнен асқан шеберлікті, арнайы 

дайындық пен ізденісті, сауаттыдықты қажет етеді. Инновациялық 

оқыту білімді тереңдетумен қатар оқушыны оқу ҽрекетіне 

жетелеп, олардың оқуға деген ынтасын оятады. Бҧл жаңа 

технологиялар шығармашыл қабілеттің дамуына жағдай 

туғызады. Ҽр мҧғалім қазіргі жаһандану саясатына сҽйкес жаңа 

технологияны ҿз ыңғайына, пҽніне лайықтап пайдалануға тиіс. 

Сабақты тартымды ҿткізу жҽне оқушылардың оқуға деген 

қызығуын арттыру ҥшін ҽр сабақты тҥрлендіріп отыруы шарт. Ол 

ҥшін  ҽр тҥрлі технологияның сан қилы элементтерін пайдалану  

қажет. Инновация кҿпсалалы,кең қолданыста. «Жаңа 

техналогиялық сабақ мҧғалімнің ҿз ҽдісін жаңартуға арналған 

емес, оқушының пайдасына, қажеттілігіне арналу қажет, сонда 

ғана сапа болады». Ҿйткені педагогтің жеке тҧлға 

қалыптастырудағы іс-ҽрекетінің басты материалы – 

педагогикалық техналогия. Сондықтан мектепте жҥргізілетін 

ғылыми — ҽдістемелік жҧмыстың негізгі бағыты, мазмҧны, 

формасы, мақсат пен міндет айқындалса, бҧл мектепте оқу – 

тҽрбие ҥрдісінің сапалық деңгейі жоғары болары сҿзсіз. Сабақты 

оқытуда жаңа педагогикалық технологиялардың кҿптеген 

тҥрлерін пайдалана отырып сабақ ҿткізуге болады. Жаңа 

технологиялардың ерекшелігі – оның оқушыға жан - жақты ықпал 

етуі. Яғни тек білімді немесе оқу бағдарламасын меңгертіп 

қоймай, жеке тҧлғаның танымдық қабілеттерін арттыруға, ҿзін - 

ҿзі ҿзектендіруге, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға, 

ҿз бетімен білім алуға, ізденуге деген ықыласы мен іскерлігін, оқу 

- танымдық ынтасын жетілдіруге, ҽрі жеке тҧлғаны жан – жақты 

дамытуға жетелейді. Ҽр мҧғалім ҿз сабағының – кҿшбасшысы. 

Білім беру мен білім алудағы жаңа тҽсілдер арқылы оқытуда 

оқушылар бҧрынғыдай тек тыңдап жҽне кҿшіріп қана қоймай, 

белсенді ҽрекеттер атқарады. Белсенді ҽрекеттерге ойлау, оқу, 

сҿйлеу, талқылау, жазу, пікірлесу, пікір таластыру жатады. Жаңа 

технология арқылы бала білім алу мен қатар ҿз бетінше шешім 

қабылдауға дағдыланады. Білім беру мен білім алудағы жаңа 

тҽсілдер арқылы оқытуда білім дайын кҥйінде берілмейді, ол тек 

белсенді ҽрекеттер арқылы ғана игеріледі, яғни оқушылармен 

ҿзара қоян - қолтық қарым - қатынаста болып, онымен бірлесе 

ҽрекет жасау, диалог қҧру.  

Сонымен қатар Қазақстан Республикасының білім беру ҧйымдары 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын, коммуникативтік, 

лингвистикалыққҧзыреттіліктің негізін қалыптастырады.Бҧл 

мақсатқа жету ҥшін білім беру ҧйымдары ҥш тілді оқытуды 

жҥзеге асырады. Ҥштілді оқу оқушының сҿйлеу ҽрекетінің 

(тыңдалым, айтылым,оқылым, жазылым) тҥрлерін дамыту арқылы 

қазақша еркін жҽне сауатты сҿйлеу, жазу коммуникативтік 

дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.  

Қазіргі заман – математика, физика ғылымдарының ҿте жан жақты 

тараған кезеңі.  

Бҥгінгі заманның бір талабы – ғылыми-техникалық прогресспен 

бірге алға жҥру. Адам жаңадан жаңа білім алуы тиіс. Бҥгінгі таңда 

жарияланатын жҽне шығарылатын ғылыми-техникалық ҽдебиет 

негізінен ағылшын тілінде. Сол себепті ҽрқайсымызға жаңа 

ақпарат алу ҥшін ағылшын тілін білу керек. Осыған байланысты 

мҧғалім оқушыларына заманға сай білім беруі тиіс жҽне де 

пҽндерді ағылшын тілінде оқытылуына кҿп кҿңіл аудару керек; 

оны тек халықаралық сҿз алмасу тілі емес, ғылым жҽне 

техниканың тілі ретінде қарастыру керек. 
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Сондықтан ҿз сабақтарымда ғылыми терминдер мен физикалық 

шамаларды орыс тілінде, ағылшын тілінде қолданып келемін. 

Сабақтың ҽр кезеңінде тҥрлі ҽдіс-тҽсілдерді қолданам.  

Бҥгінгі таңда білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмҧнын 

жаңартумен қатар, окытудың ҽдіс-тҽсілдері мен ҽр тҥрлі 

қҧралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 

Елбасы Қазақстанның ҽлемдегі бҽсекеге қабілетті 50 елдің 

қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында да «Білім беру 

реформасы – Қазақстанның бҽсекеге нақтылы қабілеттілігін 

қамтамасыз етуге мҥмкіндік беретін аса маңызды қҧралдарының 

бірі» деп атап кҿрсеткен еді. Осы кезге дейінгі білім беру 

саласында тек мҧғалімнің ауызша тҥсіндіруін немесе оқулықты 

пайдаланып келдік, алайда ол ҽдіс қазіргі заман талабына сай 

емес. Қазіргі заман талабына сай сабақ ҿткізу мақсатында жаңа 

технологиялармен сабақ ҿткізу арқылы айтарлықтай нҽтижеге қол 

жеткізуге болады. «Егер мҧғалім ғылымға ҿзі беріліп, оны толық 

меңгеріп, сҥйе білмесе, онда оқушыларды да ғылымға 

қҧлшындыра алмайды, мҧғалімнің бҧл саладағы еңбегі де жеміссіз 

болмақ»,-деген ҧлы ғалым Д.И.Менделеевтің ҿсиетін негізге алып 

ҽрбір ҿткізген сабағымды оқулықпен ғана шектемей, қосымша 

ақпараттар беру арқылы, ҽр-тҥрлі ҽдіс-тҽсілдерді ҧтымды қолдана 

отырып ҿткізіп келемін. Сондықтан да кҥнделікті сабаққа: -

мультимедия (видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, 

электрондық оқулықтарды); -зертханалық тҽжірибелер; -

компьютер (компьютерлік бағдарламалар, интерактивті тақта); -

анықтамалық мҽліметтер (сҿздік, энциклопедия, карта, деректер 

қоры); -интернет жҽне т.б. кҿрнекі материалдарды пайдаланып 

отырамын. Мҧндай қондырғылар оқушылардың қызығушылығын 

арттырып, зейін қойып тыңдауға жҽне алған мҽліметтерді 

нақтылауға мҥмкіндік береді. Электрондық оқулық оқушының 

уақытын ҥнемдейді, оқу материалдарын іздеп отырмай, ҿтілген 

жҽне оқушының ҧмытып қалған материалдарын еске тҥсіруге зор 

ықпал етеді. Электронды оқулықпен оқыту, мҧғалімнің оқушымен 

жеке жҧмыс iстегенiндей болады. Дҽстҥрлi оқытуда кейбiр 

оқушылар тҥсiнбей қалған материалды мҧғалімнен қайталап сҧрай 

беруге кейде қысылады, сол себептi жаңа тақырыпты дҧрыс 

қабылдай алмауына ҽкеп соғады. Ал электронды оқулықпен жеке 

жҧмыс iстеуiнiң арқасында сол тақырыпты бiрнеше қайталап 

оқуына, тыңдауына кҿптен-кҿп кҿмегiн тигiзедi. Кҿптеген жаңа 

технологиялармен қатар соңғы кездері физика пҽні сабақтарында 

ақпараттық технологиялар жиі қолданылуда. Ақпараттық 

технология негіздері тҧлғаның физика пҽнінен алған білім сапасы 

мен сауаттылығын кеңейтуге жҽрдемдеседі, мысалы: интернет 

сайты арқылы жоғары деңгейдегі кҿрнекіліктерді пайдалануға 

болады. Заман ағымына қарай сабаққа видео, аудио 

қондырғылары мен теледидарды, компьютерді қолдану оқушының 

дҥниетанымын кеңейтеді. Ҽсіресе,оқулықтағы тарауларды 

қорытындылау кезінде оқушылар қосымша материалдар 

жинақтап, білімдерін кеңейтіп, танымдық белсенділігін арттырып 

қана қоймай, қисынды ойлау жҥйесін 

қалыптастырып,шығармашылығын дамытады. Компьютер 

кҿмегімен оқыту оң нҽтижелер береді. Ақпараттық мҽдениет 

дегеніміз- тек компьютермен дҧрыс жҧмыс істей білу ғана емес, 

кез-келген ақпарат кҿзін: анықтамаларды, физикалық формулалар, 

сҿздіктерді, теледидар бағдарламаларын т.с.с. дҧрыс пайдалана 

білу деген сҿз.Менің ойымша, сабақты сҽтті ҧйымдастырудың 

бірнеше алғышарттары бар. Олар: - Сабақтың тақырыбына сай 

сабақ жоспарын жасау. Сабақ жоспары нақтылы жҥзеге асатындай 

етіп жасалынуы қажет. Дҧрыс қҧрылмаған сабақ жоспары жақсы 

нҽтиже бермейді. 

- Тақырыпқа сай сабақ тҥрін, оның ҽдіс-тҽсілдерін тҥрлендіріп 

отыру. 

- Қосымша материалдарды тақырыпқа сай шығармашылықпен 

іріктеп ала білу. 

- Дидактикалық, техникалық қҧралдарды, электрондық 

оқулықтарды мақсатқа сай, оқушы сезіміне ҽсер ететіндей тҧрғыда 



646 
 

пайдалану. 

Білімді ҧрпақ – ел болашағы. Оқушы кҥш пен қуатты да, шабыт 

пен дарынды да ҧстаздан алады. Сондықтан бҥгінгі таңда 

ақпараттық жаңашыл технологиялармен қаруланған педагог 

ҿскелең ҧрпақтың толық қанды білім алуына, ізгілік қасиеттерді 

бойына сіңіруге, ҧлтжанды, тҽрбиелі жеке тҧлға болып 

қалыптасуына ҥлкен септігін тигізері сҿзсіз. 
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БАСТАУЫШ  СЫНЫП  ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  ТАНЫМДЫҚ  

ІС –ӘРЕКЕТТЕРІН БЕЛСЕНДІРУ 

Тҧрмағанбетова Қаным   Қуанышбекқызы 

Ақтӛбе қаласы 

Бауыржан  Момышҧлы  атындағы  № 62 жалпы  білім  

беретін  орта  мектебінің  бастауыш класс мҧғалімі                                                          

                                                Аннотация 

Бастауыш саты - білім, дағды, іскерліктің қалыптасуының 

бастамасы болып табылады.Бҧл  жҧмыста бастауыш  сынып  

оқушыларының  танымдық  ҥрдістерін  дамыту жолдарын  

айқындап  кҿрсету кҿзделеді.   Оқушының оқуға, білімге деген 

ынта - ықыласының, қҧштарлығының ерекше кҿрінісі танымдық 

белсенділік  болып  табылады.. Таным теориясы оқу ҽрекетіне 

тікелей қатысты. Білім игеру ҽрқашан таныммен байланысты 

келеді. Оқудың міндеті - табиғат, қоғам жҽне оқушының 

психикалық процестерінің даму заңдылықтарын оқушы санасына 

ендіру. Таным мен оқу арасында жалпы ортақтастық кҿп. Оқушы 

қоршаған дҥниені тану арқылы дамиды, кемелденеді. Оқу 

жҧмысын таным істерінің ҿзінше бір формасы ретінде 

қарастыруға болады Ахмет Байтҧрсынов оқушының ҿзіндік 

жҧмысының маңызын бала білімді тҽжірибе арқылы ҿздігінен 

алуы керектігін атап айтқан болатын. Жалпы білімге деген 

қҧштарлық – кез келген сыныптағы балаға тҽн қасиет. Кҥн сайын 

жаңа бір нҽрсені білуге ҧмтылу – бала ҥшін зор қуаныш, ҥлкен 

мерей.    

       Егеменді еліміздің ҿсіп келе жатқан ҧрпағын ойлы да іскер, 

ҿзіне - ҿзі сенімді, интеллектуалдық  деңгейі  биік азамат етіп 

тҽрбиелеуде мектептің алатын орны ерекше. Бастауыш саты - 

білім, дағды, іскерліктің қалыптасуының бастамасы болып 

табылады. Біздің міндетіміз - жеке тҧлғаны дамытып, білімге 

деген сенімін нығайту, оқуға қызығушылығын оятып, ынтасын 

арттыру. 

Қазіргі  заманғы  ғылыми - техникалық  ҥрдістің  қарқыны  білім  

беру жҥйесінің алдына ҥлкен  мақсаттар  мен  жаңа  міндеттер  

жҥктейді. Жас ҧрпақты  жан - жақты  жетілген, ақыл - парасатты, 

ой - ҿрісі  биік, бҽсекеге қабілетті  азамат  етіп  тҽрбиелеу – 

қоғамымыздың  ең  ҿзекті  мҽселесі. Бҧл ҽр мҧғалімнің  
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шығармашылық  ізденіспен  жаңаша  істеуін  қажет етеді. 

Бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын 

дамытудың негізгі факторы олардың білімі мен дағдыларының 

дҽрежесі ғана емес, сонымен бірге, баланың маңызды психикалық 

қызметтерін, ақыл - ой жҧмысының тҽсілдерін қалыптастыруға 

мҥмкіндік беретін оқу процесін жолға қою керектігі саналады. 

Оқушының шығармашылық қабілеті де оның ойлау мен 

практикалық ҽрекеттері арқылы ғана дамиды. Ойлауға ҥйренетін 

сабақтарды дамыта оқыту сабақтары деп білеміз. 

Білім негізі бастауыштан басталатыны белгілі. Бастауыш сынып 

оқушысы не нҽрсені болса да білуге қҧмар, қолымен ҧстап, кҿзбен 

кҿргенді ҧнатады. Зейіндері тҧрақсыз болғандықтан бір сарынды 

оқудан тез жалығады.  

Ҽр сабағымызды қызықты, ҿзгеше ҿткізу ҥшін, ҽр пҽн бойынша 

кҿптеген жҧмыстар жасауға тура келеді. 

Ал, «таным - ойдың білмеуден білуге қарай дҽл емес, білуден 

неғҧрлым толық дҽл білуге қарай ҧмтылатын ой - ҿрісінің кҥрделі 

ҥрдісі». 

Мҧғалім мен оқушы арасындағы бірлескен қарым - қатынастың 

маңызы ерекше. Оқушының ой - пікірі мен бастамасы, ҧсынысы 

мен тапсырманы орындау шеберлігі, сҿйлеу мҽдениеті мен ой 

тҧжырымы, пайымдаулары, талпыныстары мен ізденістері, 

қызығушылығы мен байқампаздығы, іскерлігі мен дағдысы, іске 

батыл, сеніммен кірісуі жҥзеге асады, мҧнда бағыт - бағдар беру, 

істің дҧрыс - бҧрыстығын анықтау педагог тарапынан болуы шарт. 

Оқушының танымдық ынтасын қҧптау, оған сенімділік таныту - 

оның мінез - қҧлқында тҧрақтылықты, ҿзін - ҿзі бағалауды, ерік 

ҽрекетінде батылдық пен табандылық, ҧстамдылық пен 

сабырлылықты, ҿзіне - ҿзі талап қоя білуді,      т.б.ҥйретеді. 

Оқушының танымдық іс - ҽрекет қҧрылымын: танымдық 

қызығушылықтан, танымдық белсенділік, танымдық 

ізденімпаздық жҽне шығармашылық іс - ҽрекеттен тҧрады. Оқушы 

қоғам ҿмірінде маңызды іс - ҽрекетке дайындалып жатқандықтан, 

оның оқу - танымдық ҽрекеті болашақ кҽсіби ҽрекетінің 

дидактикалық бейнесі болуы керек. Сондықтан оқушының іс - 

ҽрекеті бағытталған, ал оның ҽлеуметтік жҽне танымдық 

белсенділігі оның ҿмірлік жолын анықтаудағы ҧмтылысы болып 

табылады. Сонымен қатар, оқушылардың іс - ҽрекет ерекшелігіне: 

ҿзіндік мақсаты мен нҽтижесінің болуы (білім, білік жҽне дағдыны 

игеру, жеке қасиеттерінің дамуы); оқу нысанының ерекше сипаты 

(ғылыми білім, болашақ қызметі туралы ақпарат жҽне т. б.); 

оқушы іс - ҽрекетінің жоспарлы жағдайда ҿтуі (бағдарлама, оқыту 

мерзімі); оқыту қҧралдарының болуы - кітаптар, лабораториялық 

қҧрал - жабдықтар, болашақ кҽсіптік еңбектегі модельдер, 

техникалық қҧралдар, т. б. жоғары интеллектуалды жҥктеме 

(емтихан, сынақ тапсыру, ғылыми жҧмыс қорғау, т. б.) жатады. 

Оқушылардың танымдық белсенділігі оқу ҥрдісінде қалыптасады. 

Белсенді оқу - танымдық іс - ҽрекетінің кҿздейтін мҥддесі, 

білімнің қоғамдық мҽнін ҧғыну, қоғамға қызмет ету қарқынын 

ҥдету қажеттілігі негізінде дамиды. Белсенділіктің ең жоғары 

кҿрінісі оқушылардың алған білімдерін ҿмірде пайдалана білу 

болып табылады. Демек, оқушылардың оқу - танымдық 

белсенділігін қалыптастыру - оқу ҥрдісін жетілдірудің негізгі 

шарты ретінде қарастыру қажеттілігі туындайды. Оқушының 

белсенділігі, негізінен, екі тҥрлі сипатта болатындығын айтты. 

Олар: сыртқы жҽне ішкі белсенділік. Сыртқы белсенділік 

дегеніміз - оқушы ҽрекетінің сыртқы кҿріністері (белсенді қимыл - 

қозғалыстары, практикалық ҽрекеттері, мҧғалімге зейін қойып 

қарауы, т. б.). Оқушының ішкі белсенділігіне оның белсенді тҥрде 

ойлау ҽрекеті жатады. Белсенділік жеке басқа тҽн, маңызды бір 

қасиет болып саналады. Бҧл қасиетсіз адамның қандай да болсын 

жҧмысы нҽтижелі болуы мҥмкін емес. 
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Жеке оқушының белсенділігіне жасалған талдау негізінде 

белсенділікті жеке тҧлғаның сипаты деп айқындауға негіз 

беретінін атап ҿтеміз, ол адамның ҽрекетке қатынасынан кҿрініс 

табады, бҧл ҽрекет етуге дайын болушылық, ҧмтылушылық, оны 

жҥзеге асыру сапасы, алға қойылған мақсаттарға жету ҥшін 

оңтайлы жолдарды таңдау. Жеке адамды білім алуға қол жеткізген 

білімін тереңдетуді, қоғамдық рухани мҽдениетін ҧғынуды, ҿз 

қабілетін кҿрсетуді қажетсінуі танымдық белсенділіктің қайнар 

кҿзі болып табылады. 

Оқудағы белсенділік оқып - ҥйренетін тақырыпқа, пайда болған 

мҽселеге, міндетке тҧрақты ынтаның пайда болуымен, назар мен 

ой - сана операциясының бағыттылығымен (талдау мен синтез, 

салыстыру мен салмақтау, т. б.) оқып жатқан материалды 

тҥсінумен бейімделінеді. 

Белсенділік адамның ҽрекетке қатынасын ҿз бетінше ҽрекет етуге 

дайын болудан ҧмтылысынан, алға қойған мақсаттарға жету ҥшін 

оңтайлы жолдарды таңдай білуден кҿрініс табатын жеке тҧлғаның 

сипаты ретінде айқындалады. 

Оқушының танымдық белсенділігі ҿз кезегінде қабылдау, есте 

сақтау, ойлау, қиялдау ҥрдістері мен зейіннің тҧрақты кҥйін қажет 

етеді. Оқу барысында оқушының танымдық белсенділігін 

арттыруда олардың ҿз бетінше танымдық ықылас - ынтасын, 

шығармашылық ҽрекетін дамытатындай етіп ҧйымдастыру қажет. 

Оқушының қабылдауы, негізінен мҧғалімнің сабақты жҥйелі 

тҥрде жҥргізуіне байланысты. Оқушылардың жаңа материалдарды 

қабылдауына негіз болатындай етіп даярлық жҧмыстары 

жҥргізіледі. Оқушылардың оқу - танымдық қызметін арттыру 

дҧрыс ҽрі нақты ҽрекеттер негізінде іске асады. Оқушының ҿзіндік 

сезімдік танымы (қалауы, ынтасы, қҧштарлығы, ҽсерленуі) 

негізінде қабылданған білім, дағды, ептілік ҽлдеқайда нҽтижелі ҽрі 

жемісті болады. 

Оқушылардың оқу - танымдық іс - ҽрекетін белсендіруде оқу 

материалының маңыздылығы дҽрежесіне қарай, оның 

қҧндылығын анықтай білу, сабақ беру мен оқу ҥрдісін 

ҧйымдастыра білудің маңызы зор. Оқытудың мазмҧнына да 

фактілерден, ҽрекет тҽсілдерінен басқа оқытудың шын 

мазмҧнымен бірге оқу ҥрдісінде қатысушылардың арасында 

ақпарат алмасу қорын қҧратын жҽне оқушылардың осы мазмҧнды 

игеруіне жҽне оны практикада қолдануына қызмет ететін 

мҽліметтер қамтылады.Қазіргі кезеңгі қоғам талабына сай оқытуда 

жаңа технологияны пайдалана отырып, оқушылардың оқу - 

танымдық іс - ҽрекетін белсендірудің шығармашылық ҽлеуетін 

кҿтерудің маңызы зор. 

Жаңа технология ҥрдістерінің талабы - оқушыларға білім беруде 

белгіленген мақсатқа жету, оқушылардың іс - ҽрекеті арқылы 

ойлау дағдыларын, оқу - танымдық іс - ҽрекетін белсендіре 

отырып, сабақтағы ҥш біріккен мақсатты жҥзеге асыруға қол 

жеткізу. 

Оқу - танымдық белсенділіктің деңгейлерінің даму барысы дҽл 

анықталуы, мҥмкіндігінше неғҧрлым дҽл бақылау ҿлшемдеріне ие 

болу ҥшін қажет. Бҧл адамның «ішкі» мҥмкіндіктерін «сыртқы» 

факторлар арқылы жарыққа шығару нҽтижесінде жҥзеге асады. 

Оқушылардың белсенділігін арттырудың жаңа формаларын епті 

пайдалана отырып, жаңашыл ҧстаз белсендіру ҽсерін жҥзеге 

асырады, онда оқушылар: ҿз пікірінде тҧра алуы; пікірталастар 

мен талқылауларға қатысуы; ҿз жолдастарына   жҽне 

мҧғалімдеріне сҧрақ қоя алуы; жолдастарының жауаптарын 

тҥзету; жолдастарының жауаптары мен жазба жҧмыстарын 

бағалай білу; артта қалған оқушыларды оқытуы; ҥлгерімі нашар 

оқушыларға тҥсініксіз жерлерді тҥсіндіруі; ҿз бетінше шамасы 

келетін тапсырмаларды таңдауы; танымдық міндетті (мҽселені) 

шешудің бірнеше тҥрін табуы; ҿзін - ҿзі тексеру ҥшін, ҿзіндік 
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танымдық жҽне тҽжірибелік ҽрекеттерін талдау ҥшін жағдайлар 

ойластыруы; танымдық міндеттерді шешімнің ҿзіне белгілі 

тҽсілдерін жинақтап қолдануы. Кҿптеген зерттеушілердің 

пікірінше, ҿз бетінше ҥздіксіз білім алудың қажетті жағдайы 

ретінде оқу - танымдық белсенділікті қалыптастыру болып 

табылады. Алайда, мектептерде оқушының осы қасиеттерін 

дамытуға байланысты бағытталған оқушылардың ҿзіндік 

жҧмысының жҥйесі ҽзірге қалыптасқан жоқ. 

Ҽртҥрлi жҥргiзiлген саяхат жҧмыстары бастауыш сынып 

оқушыларының ынтымақтастығын жетiлдiре тҥседi.  

Бҧл туралы психолог Л. С. Выготский «Дербес жҧмыс iстегеннен 

гҿрi бала ынтымақтастықта кҥштiрек ҽрi ақылдырақ болып, ол ҿзi 

шеше алатын интеллектуалды қиындықтар деңгейi жҿнiнен биiкке 

кҿтерiледi…», - дейдi.Бастауыш мектепте оқыту процесінде 

дидактикалық ойындар ҽрі оқу, ҽрі ойын қызметін қатар 

атқарумен ерекше орын алады. Ойын - балалар ҽрекетінің бір тҥрі. 

Оқушыларды оқыту жҽне тҽрбиелеу мақсатындағы қарым - 

қатынастың ҽдісі мен қҧралы.  Ойын ҽрекеті естің, ойлау мен 

қиялға, барлық таным процесіне ҽсерін тигізеді. 

Ойын - оқытуда жаңа технологияның маңызды бҿлігі болып 

табылады. «Ойын» ҧғымына тҥсініктеме берсек - бҧл адамның 

мінез - қҧлқын ҿзі басқарумен анықталатын қоғамдық тҽжірибені 

қалыптастыруға арналған жағдаяттар негізінде іс - ҽрекеттің бір 

тҥрі. Ойын - адамның ҿміртанымының алғашқы қадамы. 

Сондықтан ойын арқылы балалар ҿмірден кҿптеген мҽліметтер 

алып білімін жетілдіреді. Ойын арқылы ҧйымдастырылған сабақ 

балаларға жеңіл ҽрі тартымды, ҽрі тҥсінікті болады. Ойын 

сабақтары оқушылардың ҿздігінен жҧмыс істеуге, танымдық 

қабілетін дамытуға ҥйретеді. 

Қорыта келгенде Тҽуелсіз мемлекетіміздің ертеңі ҧрпақтың 

рухани байлығы, мҽдениеті, саналы ҧлттық ойлау қабілеті мен 

біліміне, іскерлігіне байланысты. Осыған орай мектептегі оқу 

ҥдерісінде оқушылардың танымдық қызығушылықтарын арттыру, 

дамыту болашақта білімді ҿз бетінше жинап алу қабілеттерін 

дамытуда жетекші рҿл атқарады жҽне пҽндерді оқыту барысында 

кҿзделетін білімділік, дамытушылық, тҽрбиелік міндеттерді 

жҥзеге асыруда оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту 

жҽне қалыптастыруда сабақта ҽртҥрлі ҽдіс - тҽсілдерді 

қолданудың тиімділігіне кҿз жеткізуге болады. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.А.Рысбекова « Танымдық қабілетті арттыру шарттары», 

«Қазақстан мектебі» 

журналы  №7  2010 ж. 

2.С.Ильясов « Танымдық белсенділікті дамыту – ҿзекті  мҽселе», 

«Қазақстан мектебі» журналы №2  2011ж. 

ИЗУЧЕНИЕ ПОДХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Головнѐва Инна Андреевна 

КГУ «Общеобразовательная средняя  

школа- гимназия № 11 города Актобе », г. Актобе 

 

Аннотация. Проблема организации самообразования педагогов 

многоаспектна. В первую очередь мы рассмотрим понятие 

«профессиональная компетентность», «самообразование». Затем 

приступим к рассмотрению метода «Коучинг». 

Постиндустриальный этап развития современного общества, все 

чаще рассматривает проблему самообразования педагогов 
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общеобразовательных учреждений. Наблюдается непрерывный 

процесс перестройки системы дошкольного и школьного 

образования, главной целью которого является обновление 

содержания образования, методов и форм работы с детьми. 

Современный подход в образовании подталкивает педагогов 

пересмотреть свой прошлый опыт и научиться идти в ногу со 

временем. А получение новых знаний дает возможность педагогу 

внедрить новые идеи в работе дошкольных учреждений. 

        На современном этапе развития отечественного дошкольного 

образования огромное значение приобретает личность самого 

педагога, так как она является «инструментом», основой его 

педагогической деятельности. 

Самообразование  - добровольный, возникающий по желанию 

педагога процесс.  Осознанный мотив к самообразованию 

является потребностью ответственного и творческого педагога. 

Образовательный и воспитательный процесс требует знаний и 

компетентности на высоком уровне в соответствии с реалиями 

времени. В условиях обновления образования педагог должен 

постоянно учиться. Выпускники ВУЗов, придя на работу в 

образовательное учреждение, не сразу осознают необходимость в 

непрерывном самообразовании. 

  Способность и потребность в самообразовании вырабатывается 

постепенно в процессе трудовой деятельности. Для реализации 

способности к самообразованию необходимы определенные 

психологические и педагогические условия. Мотивация 

складывается постепенно, если педагог привык постоянно 

работать с информацией. При работе с большим количеством 

информации, педагог уже вступает в процесс самообразования, 

поскольку необходимо эту информацию изучить, 

проанализировать, сделать выводы, применить на практике 

теоретические знания. Существует много факторов, которые 

способствуют созданию мотивов к самообразованию у педагога.  

Среди них необходимо отметить прежде всего общественное 

мнение, которое заставляет педагога углублять свои знания, чтобы 

быть высокопрофессиональным специалистом.  Косвенный опыт, 

сравнение себя с другими так же заставляют педагога 

совершенствовать свои знания путем самообразования. Педагоги 

изначально понимают, что их профессия требует знаний и 

компетентности. Немаловажным фактором в мотивации к 

самообразованию являются материальные стимулы. Так при 

аттестации необходимо представлять обобщение опытом, а 

формирование портфолио по обобщению возможно только при 

сознательном и ответственном подходе к самообразованию. 

           Эффективным процесс самообразования будет, если будут 

соблюдены определенные психолого - педагогические условия по 

организации самообразования.  На первом этапе процесса 

самообразования  методическая деятельность может быть 

реализована в форме коучинга по вопросам планирования. Такой 

коучинг поможет создать высокую степень внутренней мотивации 

к самообразованию.  Можно провести анкетирование с вопросами 

– чего Вы хотите получить от процесса самообразования, для чего 

это мне нужно, как можно этого достичь, почему это важно. 

Подобная рефлексивная практика поможет самокритично и 

рационально рассмотреть вопросы, связанные с процессом 

самообразования. Чем больше аналитических инструментов, тем 

более эффективным будет процесс самообразования для педагога. 

Желание педагога работать над собой и способность творчески 

учиться, экспериментировать и апробировать свои знания и 

делиться опытом, приобретенными в процессе самообразования 

важные психологические составляющие,  которые двигают весь 

процесс самообразования. 

        Современная система образования не всегда создает условия 

для эффективного самообразовательного условия. Не всегда сами 

педагоги понимают важность самообразования, ограничены 

возможности психологических условий для оптимального 

процесса самообразования. Часто педагоги элементарно не 
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осведомлены о самом процессе самообразования, его организации 

и возможностей. Роль методической службы ДОО 

информировать, пропагандировать, иногда даже рекламировать 

преимущества и возможности самообразования. Педагоги часто не 

готовы информационно к самообразованию, не знают,  как 

составить план, не знают методы и формы самообразования. 

Методическая служба помогает преодолеть эти трудности , чтобы 

педагог увидел все преимущества и возможности процесса 

самообразования.  

Самообразование  – специально организованная, самостоятельная, 

познавательная деятельность, цель которой достичь определенных 

результатов: удовлетворение познавательных, общекультурных и 

профессиональных запросов , повышения профессиональной 

компетенции.  

Различают три уровня самообразования – адаптивный, проблемно- 

поисковый и инновационный. В основу такой классификации 

положена дифференциация потребностей педагогов в зависимости 

от опыта работы.  

Адаптивный уровень предполагает расширить знания в 

профессиональной области от вузовских знаний до практических. 

Проблемно- поисковый уровень позволяет педагогам с небольшим 

стажем работы найти наиболее эффективные приемы и методы 

работы. Тогда как инновационный уровень дает возможность 

педагогам с большим стажем работы творчески представить свои 

технологии и методы. Методист помогает определится педагогам 

с целью самообразования и выйти на более рациональный 

уровень. Цели и задачи самообразовательного плана должны 

выполнять две задачи. Одна – отвечает потребностям педагога , 

другая – решает проблемы организации . Методическая служба 

помогает педагогам включится в процесс самообразования с 

помощью информативных мероприятий , обучающих тренингов, 

различных диагностик и рефлексивных практик. С помощью 

диагностики проблем и противоречий методист помогает педагогу 

определиться с темой самообразовательного плана. Определенных 

знаний требует умение составлять планирование по теме 

самообразования. Умения планировать недостаточно для 

эффективного процесса самообразования. Педагог должен быть 

проинформирован о своей деятельности по выполнению плана 

самообразования. Деятельность по самообразованию может 

состоять из следующих этапов – определение тематики, целей и 

задач планирования самообразования,  разработка плана с 

определением сроков выполнения пунктов планирования,  работа 

по плану , практическая деятельность , подведение итогов. 

 Исследователи П.И. Третьяков и К.Ю. Белая разделяют  

содержание методической работы следующим образом. С 

помощью информационно-аналитической функции формируется 

банк данных о профессиональных качествах педагогов. 

Мотивационно- целевая функция помогает  определять  цели и 

задачи научно-методической работы и самообразования. Планово-

прогностическая функция помогает на основе диагностики 

определить зону ближайшего развития педагогов. 

Организационно-исполнительская функция обеспечивает 

выполнение годового плана работы при помощи правильно 

организованной методической работы в образовательной 

организации. Контрольно - диагностическая функция совершает 

оценивание процесса.   Регулятивно-коррекционная функция 

помогает педагогам организовать работу. 

       Эффективность работы по самообразованию определяется  

умением педагога планировать и организовывать свою работу. 

Самообразование путь к мастерству и высокому 

профессионализму. Поскольку процесс самообразования 

представляет собой индивидуальную и самостоятельную работу, 

педагог с помощью методиста может быть обучен приемам 

метапознания, то есть обучения тому как учиться. Приемы 

мнемоники (запоминания), различные обучающие стратегии, 

приемы оценивания своей деятельности и рефлексии – все это 
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сделает самообразовательный процесс высокорезультативным. 

         Процесс самообразования обеспечивает удовлетворение 

различных потребностей педагога. Ученый Авраам Маслоу 

предложил иерархическую пирамиду потребностей, что 

становится мотивацией. 

        Так, если проанализировать мотивы к деятельности по 

самообразованию , то можно выделить следующие мотивы. 

Самыми высшими мотивами являются потребность в 

самовыражении, самореализации и личностном росте. На ступени 

ниже находятся мотивы, связанные с потребностью в уважении, 

достижении определенного статуса, репутации. Третий пример 

мотивации определяется потребностями работы в сотрудничестве 

и взаимоотношений. Так же можно отметить четвертую ступень 

мотивов, которая появляется из потребности в стабильности и 

защищенности. 

       Биологические и физиологические потребности являются 

основанием пирамиды Маслоу, они являются фундаментом для 

всех остальных мотивов. Можно критически анализировать 

мотивацию, по потребностям  пирамиды Маслоу, но мотивы 

деятельности взаимосвязаны на всех ступенях.  Самообразование, 

как вид обучения, это своеобразная форма творческого 

самовыражения.  Самовыражение и самоуважение основываются 

на мастерстве, высоком профессионализме, компетентности.  

         Планово-прогностическая функция методической службы  

помогает определить зону ближайшего развития педагога.  Л.С. 

Выготский называл зоной ближайшего развития расстояние 

между актуальным и возможным развитием. Методическая 

служба выступает в роли подмостков в решение задач , которые 

требуют помощи. Взаимодействие с более знающими людьми 

помогает решать сложные задачи и достигать поставленных 

целей.  

       Методическая служба предоставляет образовательные 

средства для успешного выполнения запланированных задач по 

самообразованию.  Ознакомление с различными стратегиями , 

методиками позволяет педагогу  уверенно и успешно действовать 

самостоятельно.  Для решения сложных задач помощь методиста 

помогает выполнять процесс самообразования компетентно и 

результативно.  Методисту необходимо быть последовательным в 

своей помощи педагогам и это будет способствовать высоким 

результатам самообразовательного процесса.  
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        Чтобы процесс самообразования находился всегда под 

воздействием высокого уровня внутренней мотивации, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Методическая деятельность 

По отношению к конкретному педагогу 

целью методической работы является 

формирование индивидуальной, 

авторской высокоэффективной системы 

педагогической деятельности. 

Для достижения этой цели происходит: 

-   Обогащение знаний педагогов 

- Развитие ценностных ориентиров, 

убеждений, мотивов к творческой 

деятельности 

-   Формирование современного стиля 

педагогического мышления 

-   Развитие педагогической техники 

исполнительского мастерства 

 

По отношению к педагогическому 

коллективу целью методической работы 

является формирование коллектива 

единомышленников. 

Цель достигается путем решения 

следующих задач: 

  - Выработка единой педагогической 

позиции, ценностей, традиций 

  - Организация анализа и самоанализа 

  - Экспертная оценка созданных в 

коллективе конспектов, пособий, 

технологий 

   - Контроль и анализ конкретного 

учебно-воспитательного процесса 

    -Выявление, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

  - Приобщение коллектива к научно-

исследовательской 

     деятельности 

 

 

 

Посредничество между ДОО и 

более широкой системой 

непрерывного образования: 

   - Распространение  опыта 

работы (посредством организации 

семинаров-практикумов, 

методических объединений,  Дней 

открытых дверей и т.п.) 

    -Изучение опыта работы других 

педагогических коллективов 
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ТҦЛҒАНЫҢ ДАМУЫНЫҢ БАРЛЫҚ КЕЗЕҢДЕРІНДЕ 

ОТБАСЫ МЕН БІЛІМ БЕРУ ҦЙЫМДАРЫНЫҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОҒАМДАСТЫҒЫН ЕНГІЗУ - БІЛІМ 

БЕРУ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ ҚАЖЕТТІ ШАРТЫ  

Уменова Шарипа Әлқожақызы  

№106 «Қайнарбҧлақ» жоббм  

тарих пәнінің мҧғалімі Шымкент қаласы 

 

Аңдатпа 

          Ғылым мен техника, ақпараттық технология жедел қарқынмен 

дамыған ХХІ ғасырда білімін дамытпаған ел жаһандық ҿркениет 

кҿшінен кейін қалып қоятыны анық. Мектеп білім беру мекемесі 

ретінде бҽсекеге қабілетті жан-жақты ҥйлесімді дамыған тҧлғаны 

қалыптастыруда негізгі тҽрбиелік жҧмыстарды атқарады жҽне 

жетекшілік жасайды. Тҧлға қалыптастыруда саналы, білімді, ҧлттық 

қҧндылықтарды жас жеткіншек бойына дарыта тҽрбиелеу – отбасы, 

білім беру ҧйымдары мен қоғамдық оқу-тҽрбие орындарының бірден 

бір парызы, асыл мҧраты. Сондықтан отбасы мен білім беру 

ҧйымдарының педагогикалық қоғамдастығын қҧрып, бірлесе жҧмыс 

жасап – тҧлғаны оқу-тҽрбиелеуде білім беру сапасын арттырып 

нҽтижеге жету.  

  

Аннотация 

Очевидно, что страна, не развивающая знания в ХХІ веке, в 

котором развита наука и техника, информационные технологии, остро 

встает за лидером глобальной цивилизации. Руководит и 

осуществляет основную воспитательную работу в формировании 

всесторонне гармонично развитой личности, конкурентоспособной 

как образовательной организации школы. В рамках реализации 

государственной программы развития образования Республики 

Казахстан на 2011 – 2020 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113, в целях 

реализации государственной программы развития образования 

Республики Казахстан на 2011-2020 годы, утвержденной Указом 

Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113, в 

период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года проводится 

государственная программа развития образования Поэтому создание 

педагогического сообщества семьи и организаций образования, 

сотрудничество – повышение качества образования в учебно-

воспитательном процессе личности. 

 

Annotation 

It is obvious that a country that does not develop knowledge in the 

ХХІ century, in which science and technology and information 

technologies are developed, is acutely behind the leader of global 

civilization. Directs and carries out the main educational work in the 

formation of a comprehensively harmoniously developed personality, 

competitive as an educational organization of the school. In the framework 

of the state program of education development of the Republic of 

Kazakhstan for 2011 – 2020, approved by presidential decree of the 

Republic of Kazakhstan dated 29 November 2010 № 1113, in order to 

implement the state program of education development of the Republic of 

Kazakhstan for 2011-2020, approved by presidential decree of the 

Republic of Kazakhstan dated 29 November 2010 № 1113, during the 

period from 1 January 2011 to 31 December 2011 the state program of 

education development So the creation of the educational community of 

family and educational institutions, cooperation – improving the quality of 

education in the educational process of the individual. 

              Отбасы – адам ҥшін ең жақын ҽлеуметтік орта жҽне ҿсіп-

ҿнер, қаз тҧрар, қанат қағар ҧясы, алтын бесігі. Отбасында бала алғаш 

рет ҿмірмен, қоршаған ортамен танысып, мінез-қҧлық нормаларын 

игереді. Бала ҿмірінің алғашқы кҥнінен бастап ата-ана ҿздерінің 

негізгі борыштарын яғни, баланы тҽрбиелеуге кіріседі. 

Қазақстан Республикасының Ата Заңының 27 бап 2-ші 

тармағында: «Балаларға қамқорлық жасау жҽне оларды тҽрбиелеу ата-
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ананың табиғи қҧқығы, ҽрі парызы деп, отбасы тҽрбиесінің аса 

жауапты екендігі атап кҿрсетілген».[1.1999.03.12.№3/2қаулысы.] 

Сондықтан ата-аналардың балалары алдында олардың 

денсаулығының дҧрыс жетіліп ҿсуін қамтамасыз ету, тҽрбие беру, 

білім беру, отбасы қҧндылықтарын жас ҧрпақтың бойына бала жастан 

сіңіруге қатысты міндеттерді орындауы, ал балалары алдында ата-

анасын қамқорлыққа алып, сҥйеніш болуы, ҥлкенге қҧрмет, кішіге 

ізет кҿрсету міндеттерімен жалғасады. Осы міндеттерді бҥгінгі 

таңдағы отбасы тҽрбиесінде, қоғам, білім беру ҧйымдары жҽне ата-

аналар алдындағы ҥлкен жауапкершілікпен қарап, Қазақстан 

қоғамында отбасының мҽртебелік мҽні қашанда терең екенін ҽрқашан 

естен шығармауымыз керек. Ҿйткені «Мҽңгілік Елдің» іргесін берік, 

керегесін кең, шаңырағын биік ететін ҧлттың басты қҧндылығы – 

ҿрелі ҧрпақ, ҧлағатты отбасы екені ақиқат.     

Отбасы тҽрбиесінің негізгі мҽні отбасындағы ҿзара 

ынтымақтастық пен тҥсіністік болып табылады. Балалар ата-

анасының еңбектегі ісіне кҿңіл бҿліп, оны тҥсінуге тырысады. Ата-

аналар да балаларының кҥн сайынғы ҽрекеттерін қадағалап 

жағдайларын біліп отырады. Отбасының берік негізі міне, осы рухани 

мҥдденің бірлігінде. Оның біртҧтас ынтымақта болуы, береке бірлігі 

ең алдымен ата-ана мҥддесінің мҽні мен мағынасында, ҽке мен 

шешенің бір-біріне, балаларына, олардың достары мен жолдастарына 

деген қарым-қатынасына байланысты болады. Бала жақсы адам 

болып ҿсуі ҥшін ол кҥн сайын отбасы мҥшелері арасындағы ең 

жарасымды, ең ҽділетті қарым-қатынастың куҽсі болуы керек. Ол ата-

анасының ҿзіне қандай қамқоршы екенін кҿрумен қатар, олар бір-

біріне де сондай қамқоршы, сҥйеніш екенін сезінуі керек. Ҿз ата-

анасын сыйлап, қҧрметтеп ҥйренген бала ҿзге ата-аналарды да 

қҧрметтей біледі, қашан да ҥлкендер алдында ҿзін дҧрыс ҧстап, 

қҧрмет пен қамқорлық таныта біледі. 

Бала мектепке барғаннан бастап отбасында жҽне мектепте бір 

мезгілде қатар тҽрбиелеу ҥдерісі жҥреді. Баланың оқуы мен қоғамға 

пайдалы іс-ҽрекеттері отбасындағы ҥй шаруасына кҿмектесу 

міндеттерімен ҧштасады. Ал мектепте қоғамдық мінез-қҧлықтар мен 

қоғам алдындағы ҿз міндеттерін орындау, отбасындағы міндеттерін 

орындау, бос уақытты кітап оқып білімін дамыту, ҿзінің сҥйікті ісімен 

айналысып ҥйреніп оның орындалу деңгейінде жауап берудің 

алғашқы тҽжірибелерін жинақтайды. Ата-ананың тҽрбиесі – бала 

мінезінің іргетасы. Сондықтан балаға ҿмірінің алғашқы жылдарынан 

бастап адамгершілік сезімдерін егудің орны бҿлек.  Тҧлғаның 

жастайынан бойға сіңген мінез есейгенде де де сақталады. Олай 

болса, тҧлғаны жҿргегінен ізгі адамгершілік мінез-қҧлықтарға баулуға 

ҽрбір ата-ана міндетті. 

Ата-ананың ҧстамсыздығы, ҧрыс жанжал, дҿрекіліктер бҽрі 

баланы бҧзады, оны теріс қылықтарға тҽрбиелейді. Егер бала ҥйде 

ҥлкендердің айтқанын бірден орындайтын болып ҥйретілмесе, ол 

мектепте де тіл алмайтын қырсық болуы мҥмкін. Жас жеткіншектің 

сҿзге қҧлақ қойғыш болып ҿсуі мектеп ҿмірінде де, ҥй тҧрмысында 

да, болашақ ҿмірі ҥшін де қажет. Жанҧяның ықпалы мен 

педагогикалық мҥмкіндіктері кҿптеген педагог ғалымдардың 

еңбектерінде кҿрініс тапқан.  Ҿзбектің ғалым-педагогі Н.Зуннун 

ҿзінің «Данышпандардың тҽрбие жайлы айтқан ойлары»,- деген  

еңбегінде ата-аналарға бала тҽрбиесінде бірқатар кеңестер берген. 

Онда ата-аналарға: 

- Балаларыңызды бар ықыласыңызбен тҽрбиелеңіз. Таза 

жҥруге, ҥйлесімді киінуге жҽне жарасымды мінез-қҧлыққа 

ҥйретіңіз. 

- Балаларыңызды жас кезінен бастап тҽрбиелеңіз, олардың 

пҽк, нҽзік кҿңілдеріне жарасымды мінез-қҧлықтың, 

адамгершіліктің, инабаттылықтың қандай екенін 

тҥсіндіріңіз. Керек болған кезде аздап қаталдау да 

мейірімділеу де болған жҿн. 

- Балаңызды шектен тыс еркелетіп ҿсірмеңіз. Балаға деген 

мейірімділік, еркелету, жазалау ҿз кезегімен орын алып 

отыруы керек. Бірақ барлық нҽрсенің мҿлшерден артық 

болуы тҽрбиеге кері ҽсер етенінін ҧмытпағанымыз жҿн. 

Олардың сізге қарсы сҿйлеуіне жол бермеңіз. Ол ҥшін 

балалардан талап ете отырып, ҽруақытта ҿзіңізді талапқа 

сай ҧстай біліңіз. 

- Балаңыз ҿскенде ҿз жҧмысыңызды, ҿнеріңізді кҿрсетіңіз. 
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          Баланың тҧлғалық қасиеттерінің дамуында жанҧя тҽрбиесінің 

рҿлі туралы қазақ халқының ҧлы ақын дана ойшылы - Абай 

Қҧнанбайҧлы отбасында балаларға тҽрбие беру ҥшін ғасырлар бойы 

қалыптасқан ҥй-іші қатынастарының елеулі маңызы бар деп 

есептейді. Ата-аналарды сыйлау, оларға қҧрметпен қарау, ҥлкендерді 

қҧрметтеу. Ҽке мен ҧлдың, шеше мен қыздың арасындағы ҿте бір 

нҽзік жарасымды ҿзара қатынас инабаттылыққа, ізеттілікке 

тҽрбиелейді. 

Баланың отбасындағы ҿмірін жҽне іс-ҽрекетін ҧйымдастыруда 

кҥн тҽртібін жасау жҽне талап қоя білудің мҽні ерекше. Кҥн тҽртібі 

баланың еңбегі мен демалысының, парасаттылықпен бірге жас жҽне 

дербес ерекшелігіне сҽйкес ҿтуін қамтамасыз етуі тиіс. Отбасы 

мҥшелері бала бойында жақсы ҽдеттерді қалыптастыруды жҽне оның 

дҥниетанымы мен ҿмірлік бағыт-бағдары мен кҿзқарастарын дҧрыс 

қалыптастыруды мақсат тҧтады. 

Баланың кҥн тҽртібін ҧйымдастырудағы отбасының іс-ҽрекеті: 

- кҥнделікті сабақ ҥлгерімін бақылау, сабақты себепсіз 

қалдырмауына атсалысу; 

- оқуда ҥлгеруіне, достарымен қарым-қатынасының дҧрыс 

болуына кҿмектесу, жағдай туғызу; 

- сынып жетекшісімен, мектеппен тығыз байланыс орнату; 

- қызығушылығын дамыту, танымдық қасиеттерін кеңейту 

ҥшін ҥйірмелер мен факультеттерді таңдауына кҿмектесу; 

- қоғамға пайдалы, алған білімін ҿмірде қолдана алуға, 

дағдыларды қалыптастыруға, ҿнімді еңбекке, 

имандылыққа, сауаттылыққа тҽрбиелеу. 

 Тҧлға болашағының негізі балалық шақта қаланады. Жанҧяда, 

мектеп жасына дейінгі оқыту ҽсерлі ҽрі кҥшті, есте ҧзақ сақталғыш 

болады. Сондықтан осы кезде меңгерілген білім, біліктілік пен дағды, 

мінез-қҧлық берік қалыптасады, жеке тҧлғаның дамуына негіз болады 

жҽне адамзат ҧрпағына жанҧяның аса қҧнды ықпалы мен ҽсерін еш 

нҽрсенің кҥшімен салыстыруға болмайды. Сондай-ақ тҧлғаның 

қалыптасуында ата-ана тҽрбиесінің орнын ешнҽрсе толтыра алмайды.   

Отбасы мектеппен бірлесіп оқу-тҽрбие ҥдерісінің табысты не 

табыссыз болуын анықтайтын тҽрбиелеуші ортаның факторларының 

бірден бір маңызды кешенін туғызады.  

Білім беру ҧйымы мен отбасы – балалық   жҽне жасҿспірім 

шақтағы тҧлға ҽлеуметтенуінің негізгі жҽне тең қҧқылы субьектілері. 

Отбасы мен мектептің қарым-қатынасы туралы айтқанда, бҧлардың 

тҽрибе ісінде ҿзара байланысы – бірін-бірі  толықтырып отыруы жҽне 

тығыз жҧмыс жасауын атап ҿткен жҿн. Бала ҥшін маңызды бҧл 

институт бірге отырып ҽрекет еткенде ғана жағымды жетістіктерге 

жетуге болады. Тҽрбие мен оқытудың маңызды міндеттері мен 

мақсаттарын шешуде ата-аналар ҿздерінің педагогикалық ҧжымның 

мҥшелері ретінде сезінуі жҽне сол тҧрғыдан балаға ықпал етуге тиіс. 

Ҿз тарапынан да мектепте тҽрбие обьектісі ретіндегі ҿз 

тҽрбиеленушісіне байланысты емес оның ата-анасына жҽне 

отбасының басқа мҥшелеріне назар аудару, ықпал ете білуі қажет.  

Мектеп – отбасы жҽне қоғамдық ҧйымдардың біріккен іс-

ҽрекетін ҧйымдастырушы орталық. Ҧйымдастырушы орталық 

ретіндегі мектеп іс-ҽрекетінің негізгі бағыттарының бірі мектеп, 

отбасы жҽне қоғамдық мекемелер кҥшін біріктіру болып 

табылады.[2.162б.]. Мектеп, отбасы жҽне қоғамдық мекемелердің 

тҽрбиелік іс-ҽрекетінің бірлігі білім беру жҥйелеріне қойылатын 

бірқатар талаптарды қанағаттандыратын мектептің жҥйелі 

жҧмысымен айқындалады. Мҧндай талаптарға: ғылыми негізділік, 

шығармашылық ізденіс, отбасылық тҽрбие нҽтижесінде 

жауапкершілік пен қызығушылық, ата-аналардың педагогикалық 

мҽдениетін мақсатты жҽне жҥйелі қалыптастыру жатады. 

 Мектеп білім беру мекемесі ретінде бҽсекеге қабілетті жан-

жақты ҥйлесімді дамыған тҧлғаны қалыптастыруда негізгі тҽрбиелік 

жҧмыстарды атқарады жҽне жетекшілік жасайды. Мектеп отбасының 

тҽрбиелік мҥмкіндіктерін кеңейтеді, тҽрбие ҥдерісіне қатысушы 

қызметкерлердің педагогикалық дайындығын қамтамасыз етеді. 

Ғылым мен техника, ақпараттық технология жедел қарқынмен 

дамыған ХХІ ғасырда білімін дамытпаған ел жаһандық ҿркениет 

кҿшінен кейін қалып қоятыны анық. Ҽрине, біздің мемлекетімізде 

білім беру жҥйесін ҽлемдік ҥрдістерге сай жаңаша ҧйымдастыру, 
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реформалау бағытында нақтылы іс-ҽрекеттер жҥзеге асырылып 

жатыр. 

Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесін жаңартудың 

басты міндеті сапалы біліммен қамтамасыз ету жҽне білім беру 

жҥйесінің барлық компоненттерін жеке тҧлғаны қоғам мен 

мемлекеттің болашақ табыстарымен сҽйкестендіру болып 

табылатыны, отандық білім беру жҥйесін заман талабына сай жаңаша 

ҧйымдастыру ең басты назарда. Сондықтан қазіргі таңда халықты 

толғандыратын басты мҽселенің бірі де осы білім сапасы екені анық.   

К.Д.Ушинский: «Мҧғалім ҿзінің білімін ҥздіксіз кҿтеріп отырғанда 

ғана мҧғалім, оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мҧғалімдігі де 

жойылады»,-деген. Ендеше, білім сапасы мҧғалімнің біліктілігі мен 

қабілетіне тікелей байланысты. Бастауыш мектеп мҧғалімі - ерекше 

мҧғалім. Ол балалар мен ересектер ҽлемін ҧштастырушы. Ол енді 

қалыптасудағы сҽби психикасының терең қҧпияларын жете таниды, 

балаға білім бере алады, оны тҧлға – азамат болуға баулиды. 

Маңыздылық тҧрғысынан бастауыш мектеп мҧғалімінің еңбегін басқа 

кез келген ешбір еңбекпен салыстыруға болмайды, себебі мҧғалім 

тҿккен маңдай тердің жемісі – тҧлға. Осы аса білгір, ҿте 

жауапкершілікті, бала ҿміріндегі тҧңғыш мҧғалімге отбасы мен қоғам 

ҿзінің ең ардақты перзентін, аяулы азаматы мен елінің тағдырын, ҿз 

мемлекетінің жарқын болашағын ҥлкен сенім мен ҥмітпен тапсырады. 

Мҧғалім мінберіне кҿтерілген адам баршаға жауапкершілікпен 

қарайды, бҽрін біледі де істей алады. Мҧғалім лауазымының сипаты 

да оның осы ҽр оқушы, ҿсіп келе жатқан ҧрпақ, қоғам мен мемлекет 

алдындағы жауапкерлігімен анықталады.[3.381б.]  

 Педагог еңбегінің бҥгінгі нҽтижесі қаншама жоғары болса, 

біздің қоғамымыздың ертеңгі мҽртебесі де соншама жоғары болмақ. 

Ҽрбір жеке тҧлға мен бҥкіл халықтың тағдырына шексіз байланысты 

ҽрі жауапкершілік жҥгін арқалаған қандай да бір мҧғалімдіктен басқа 

қызмет тҥрін ойға келтіру тіпті де мҥмкін емес. Сонау ҿткен заман 

ҿміріне кҿз жҥгіртсек, қатаң заңдылық байқалған: мҧғалім дҽрежесі – 

қоғам деңгейінің кҿрсеткіші. Адамзат ҿркениетінің даму тарихында 

қай елдің мектебі мен мҧғалімі жетілген, білімді болса, сол ел биік 

дҽрежелі жетістіктерімен танылған. Бҥгінгі заманауи жаңашыл ҧстаз 

болу – кҽсіби шеберлігі жоғары, жаңартылған ақпараттық 

инновациялық технологияларды игерген, дені сау, ой-ҿрісі жоғары 

дамыған жеке тҧлғаға ғылым негіздері мен адами қасиеттерді бойына 

дарыту, дҥниежҥзілік білім, ақпарат, ҽлемдік экономика кеңістігіне 

шығуына, жаһандық бҽсекеге қабілеттілік жағдайында ҿмір сҥруге 

тҽрбиелеу ҽрбіріміздің міндетіміз ҽрі жауапкершілігіміз. 

Тҧлға қалыптастыруда саналы, білімді, ҧлттық қҧндылықтарды 

жас жеткіншек бойына дарыта тҽрбиелеу – отбасы, білім беру 

ҧйымдары мен қоғамдық оқу-тҽрбие орындарының бірден бір 

парызы, асыл мҧраты. Тҽрбиенің бастауы болған отбасы мҥшелері 

тҽрбие мен оқу жоспарын іске асыруда мектептің ең басты одақтасы 

бола алады. Білім беру ҧйымдары отбасы мҥшелері ҿзара бірлесіп 

жҧмыс істегенде ғана ынтымақтастықпен қарым-қатынас болып, 

арада тҥсіністік пен ҥйлесімділік орнамақ. Себебі, баланың ҿмір 

сҥруге қҧштарлығының оянуы тҽлім-тҽрбиедегі бір жҥйелілікпен, ҿзін 

қоршаған ортамен, бірге оқыған қҧрбы-достарымен, олардың 

кҥнделікті іс-ҽрекетімен, сҿйлеген сҿзі, жҥріп-тҧруы тағы басқа 

қасиеттерімен байланысты. Орынды тҽрбие арқылы адам баласының 

тағдыры шешіледі, оның білімді тҧлға болып қалыптасатынын, елдің 

берік тірегі болатынын кҿрсетеді. Ҧлы педагог В.А.Сухомлинский: 

«Тек ата-аналармен бірге жалпы кҥш-жігерді біріктіру арқылы ғана 

мҧғалімдер балаларға ҥлкен адамдық бақыт беруі мҥмкін» деген 

ҧтымды ойды айтқан.[4.78б.] Бҥгінгі таңда тҧлға тҽрбиесінде 

кездесетін келеңсіз жайыттардың алдын алу ҥшін ата-ана, мектеп, 

қоғамдық ҧйымдар қай кезде де бірлесе отырып жҧмыс жасауы керек. 

Адамның адамшылығы жақсы ата-ана мен білікті тҽрбиешіден. 

Білімді, ойлы ҧрпақ тҽрбиелегіміз келсе, ата-ана, мектеп пен бала 

ынтымақтастықта отырып, білім ордасындағы тҽрбие отбасында 

жалғасын табатындай етіп ҧштастыра білгеніміз жҿн. 

 Қазақтың зиялы қауым ҿкілі М.Жҧмабаевтың: «Тҽрбиедегі 

мақсат баланы тҽрбиешінің дҽл ҿзіндей етіп шығару емес, келешек ҿз 

заманына лайық қылып шығару» деп айтуы бала тҽрбиесіндегі ата-

ана, мектеп, қоғам алдында ҥлкен жауапкершіліктің тҧрғандығын 

дҽлелдейді. Ҽрине, отбасы ҿзінің дербес ҽрекеті арқылы тҽрбие 

саласында ауқымды мҽселелерді шешуде ҽлсіздік танытады. Ата-
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аналар балаларын тҽрбиелеу ісінде мектеппен қарым-қатынас, тікелей 

байланыс жасауды басты міндетіміз деп есептеуі тиіс, ҿйткені 

олардың ҿз балаларын тҽрбиелеудегі жетістіктері сынып, мектеп 

ҧжымдарының оқу-тҽрбие жҧмысының нҽтижесіне байланысты. Бҧл 

жағдай оқу-тҽрбие процесінің мазмҧнын, сапасын жҽне тиімділігін 

жақсарту ҥшін отбасы мен мектептің ынтымақтасып жҧмыс жасау 

білім беру сапасын арттырудың бірден бір жолы. Ол ҥшін отбасы мен 

мектептің ҿзара ынтымақтастығын нығайту ҿте маңызды. Ал тҽрбие 

қоғамдық қҧбылыс болғандықтан, оны қоғам талаптарынан тыс 

ҧйымдастыру мҥмкін емес. Бҧл тҧста ҥштік одақ: мектеп,отбасы жҽне 

қоғамдық мекемелер жҧмысындағы ҿзара сабақтастық жҽне 

ынтымақтастық ҿз ҥйлесімін табуы тиіс. Сондықтан отбасы мен білім 

беру ҧйымдарының педагогикалық қоғамдастығын қҧрып, бірлесе 

жҧмыс жасап – тҧлғаны оқу-тҽрбиелеуде білім беру сапасын 

арттырып нҽтижеге жету. Мектептер – жҥйе қҧрушы ҽлеуметтік 

орталық ретінде, отбасы мен қоғам мҥддесін біріктіріп ҥйлестіретін, 

ҿз мҥддесін ҧжымдық жҽне қоғамдық міндеттермен қиыстыра 

отырып, оларды жеке-жеке бҿлініп кетуден қорғайтын тиімді қҧрал 

ретіндегі рҿлі баршаға аян.  

Қоғамдастықтың дамуына ынтымақтастық пен кҽсіби 

қызығушылығын дамытуда серіктестердің жеке пікірі мен қатысуы 

маңызды екендігі туралы идеяға сҥйене отырып адамдарды біріктіру – 

сенімді қарым-қатынас қҧруға кҿмектеседі. Білім беру желілері мен 

желілік қоғамдастық: ата-аналар, мҽдени, діни қоғам ҿкілдері мен 

ҽлеуметтің қызығушылығының деңгейі бойынша жіктеледі жҽне 

жергілікті сипатта болады немесе қашықтықтан оқыту 

технологияларын пайдалану негізінде жҧмыс істейді.[5.8б.]  Қоғам 

қайраткері, ақын, жазушы М.Дулатҧлы: «Басқалармен тізелесуге, 

тартысуға, жарысуға оқу-білім керек... Жалғыз сҥйеніш, жалғыз ҥміт 

– оқуда. Теңдікке жетсек те, жҧрттығымызды сақтасақ та дҥниеде 

сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. 

Жақсылыққа бастайтын жарық жҧлдыз - оқу» екендігін 

айтқан.[6.130б.]  Мектепте – отбасымен, игілікті болашақ жолында 

ҿзара ынтымақтастық қоғамдастығының қызметі: жеке тҧлғаның оқу 

ҥлгеріміне қойылатын талаптарды арттырудың қажетті шарты 

екендігіне басымдық беру.  Бҥгінгі заманауи ҧстаздың алдындағы 

мақсат дайын ғана ақпарат беру емес, тҧлғаның ҿздігінен оқып-

ҥйренуі, ҿзіне қажетті білімді табуы, алған білімді ҿмірде қолдана 

білуі жҽне ҧтымды пайдалануы.  

Білім жҥйесінде экономикалық ынтымақтастық жҽне даму 

ҧйымы елдерінің стандартына біліктілігі мен қҧзіреттілік деңгейі сай 

келуі ҥшін бҽсекеге қабілетті сапалы білім жҽне саналы тҽрбие беруге 

қажетті жағдайлар жасалды.[7.5б.] Осы мақсатқа қол жеткізу ҽр 

мҧғалімнің сапалы жҧмысына, оқушының білімге деген уҽждемесіне 

жҽне ата-ананың қызығушылығына байланысты қалыптасады. 

Бҽсекеге қабілетті жас ҧрпақ қоғамның қозғаушы кҥші болуға тиіс.   

 Дегенмен, ҽлемдік ҿркениетке бет алған бҥгінгі қазақ елінің 

болашағы білім мен тҽрбие алауын жаққан мектеппен тікелей 

байланысты. Ҧлтымыздың ең асыл қазына-қҧндылығымыз ҧрпағымыз 

– ҧлттық бҽсекеге сай, интеллектуалды, дені сау, ой-ҿрісі жоғары 

дамыған, халықаралық деңгейге сҽйкес білімі бар, жеке тҧлғаны  

дамыта оқыту мен тҽрбиелеуде: отбасы, мектеп жҽне  ҧстаздар 

алдында сапалы нҽтижеге бағытталған білім беру мақсаты мен 

міндеттерін  ҥлкен жауапкершілікпен атқару талабы тҧр.   
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Современные методы обучения, применяемые на уроках 

изобразительного искусства 

                                                     

                                                Детская школа искусств имени 

Казангапа 

Жангасиева Самал Айсагалиевна  

 

Аннотация 

 

Освоение художественных техник не даѐт гарантии создания 

гениального произведения. Искусство должно не только изучаться, но 

и проживаться.  

Ребѐнок приходит на урок искусства не только для того, чтобы 

посмотреть слайды, узнать о произведении и выполнить работу на 

заданную тему. А для того, чтобы почувствовать себя неотъемлемой 

частью человечества, т.е. приобрести эмоционально-нравственный 

опыт, который необходим ему для жизни, для овладения способами 

познания мира.  

Разнообразие видов восприятия, методов и приемов, а также 

практической деятельности приводит учащихся к индивидуальным 

творческим открытиям.  

Применение интерактивных методик и педагогических 

технологий на уроках ИЗО способствуют формированию учебной 

мотивации, творческой и познавательной активности, 

самостоятельности, ответственности; критического и художественно-

образного мышления учащихся, умению самостоятельного поиска 

информации. 

Изобразительная деятельность нетолько дает возможность развития у 

воспитанников изобразительных способностей, художественного 

вкуса, эстетического восприятия, фантазии, творческой 

индивидуальности, но и способствует овладению объемом знаний, 

навыков и умений в области рисования, лепки, аппликации, дети 

получают возможность успешного обучения в школе.  

Мой опыт работы в школе – это время постоянного поиска и 

творческих идей, работа удивительная по насыщенности, 

интенсивности, по обилию радостных эмоций, сомнений, тревог и 

волнений, которые делают мой труд результативным, интересным, 

удовлетворяющим запросы моих учеников и современного общества.  

В современном обществе востребованы нравственные, 

предприимчивые люди, обладающие динамизмом, мобильностью, 

самостоятельностью в принятии решений. В связи с этим развитие 

творческих способностей школьников становится очень актуальной.  

Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к 

творчеству, более успешно адаптируется к меняющимся условиям 

жизни, способен к самореализации и самовыражению. Практика 

доказывает, что творческие способности развиваются в деятельности, 

требующей проявления творчества. Творчество школьника 

выражается в открытии, создании субъективно нового, без опоры на 

образец.  

Задача педагога состоит в том, чтобы за годы обучения 

сформировать информационную компетентность - научить ребенка 

отбирать сведения, оценивать их качество, формировать умение 

находить требуемые данные, проявляя при этом творческую 

активность. Уроки изобразительного искусства не могут быть 

скучными, неинтересными для детей, а применение компьютерной 

техники еще больше развивает познавательный интерес детей к 

такому уроку. Думаю, что через повышение творческой активности 

учащихся можно достичь повышения эффективности усвоения 

учебной программы, культурного уровня учащихся, воспитание у них 

эстетического вкуса и высоких нравственных качеств. Чтобы решить 

эту задачу, урок надо сделать современным.  
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В процессе работы с детьми на уроках изобразительного 

искусства используются различные современные технологии 

обучения. 

 технология уровневой дифференциации; 

 игровая технология; 

 мультимедийные технологии; 

 кейс-технология; 

 метод проектов; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология интерактивного обучения; 

 обучение в сотрудничестве; 

 развивающие технологии. 

Приведѐм характеристики некоторых современных 

педагогических технологий, применяемых в процессе обучения на 

уроках изобразительного искусства, а именно: технология 

активного обучения, технология игрового обучения, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Целью активного обучения является организация активности 

учащихся. Сущность технологии активного обучения заключается в 

моделировании предметного и социального содержания учебной 

деятельности. Реализуется данная технология с помощью различных 

принципов, методов активного обучения. 

Развитие технологии активного обучения привело к разработке 

системы форм, методов, средств обучения и  типов уроков, которые 

способствуют развитию творческих способностей учеников на уроках 

изобразительного искусства. Классно-урочная форма является 

основной системой организации обучения, поэтому учитель 

изыскивает возможности для дифференциации, применяя 

индивидуально-групповые формы обучения.  Особенностью 

изобразительной деятельности, отличающей ее от других видов 

художественного творчества детей, является то, что ее результат не 

исчезает в момент прекращения ребенком действий по созданию 

изображения, т. е. созданный детьми рисунок остается. Его можно 

рассматривать, оценивать, сравнивать с раннее созданным, 

совершенствовать. А использование коллективной деятельности  не 

только влияет на конечный общий результат работы, но и дает 

возможность выходу творчества каждому участнику творческого 

процесса. Сочетание парной, групповой и индивидуальной работы 

учащихся позволяют учителю в организации трех основных форм 

коллективной деятельности: совместно-индивидуальной, совместно-

последовательной, совместно-взаимодействующей. 

Совместно-последовательная деятельность вовлекает в 

коллективную творческую деятельность довольно большую группу 

детей. Класс делится на микрогруппы и выполняет коллективные 

творческие работы. Примером может служить урок  на  тему 

«Красота, застывшая в стекле», ребята выполняют в группах 

коллекцию изделий из стекла. Такой урок позволяет выявить 

индивидуальные творческие способности каждого ученика, но уже в 

коллективной деятельности. 

Совместно-взаимодействующая деятельность, в отличие от двух 

других, создает условия для мобилизации творческих возможностей 

ребенка и требует их проявления в качестве необходимого условия. 

Коллективная творческая деятельность школьников актуальна тем, 

что каждый ребенок чувствует свою ответственность, сопричастность 

к полученной общей работе, получает эмоциональное удовлетворение 

от конечного результата. Примером такой коллективной деятельности 

создание творческих проектов. Проектная технология учит 
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оперировать добытыми фактами, доходить до сути проблемы, 

отстаивать свои идеи, у детей формируются такие личностные 

качества, как ответственность, умение анализировать результаты 

деятельности, умение планировать свою работу. Кроме того, 

презентация проекта, результата своего труда повышает самооценку. 

Технология проектного обучения - альтернативная технология, 

которая противопоставляется классно – урочной системе, при которой 

не даются готовые знания. Творческий проект предполагает 

максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению 

результатов.  

Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность 

делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, 

максимально используя свои возможности; это деятельность, 

позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат; 

это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда 

результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы 

– носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, 

что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Разнообразие тем на занятиях с применением технологии 

проблемного обучения позволяет сделать занятия интересными и 

даже незабываемыми.  

Целью игрового обучения является обеспечение личностно-

деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений. 

Сущностью данной технологии является самостоятельная 

познавательная деятельность, направленная на поиск, обработку и 

усвоение учебной информации. Применение игрового обучения 

позволяет расширить кругозор, идет воспитание идеи сотрудничества, 

развивается общительность, коммуникативность, самостоятельность. 

Реализуется игровое обучение через игровые методы, 

вовлечение обучаемых в творческую деятельность. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие 

группы игр: 

 обучающие, тренировочные, контролирующие и 

обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие; 

 репродуктивные, продуктивные, творческие; 

 коммуникативные, диагностические и др. 

Целью игровых технологий на уроках ИЗО является решение 

ряда следующих задач: 

 дидактические (расширение кругозора, познавательная 

деятельность; формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности и др.); 

 развивающие (развитие внимания, памяти, речи, 

мышления, воображения фантазии, творческих идей, умений 

устанавливать закономерности, находить оптимальные 

решения и др.); 

 воспитывающие (воспитание самостоятельности, воли, 

формирование нравственных, эстетических и 

мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, 

коллективизма, общительности и др.); 

 социализирующие (приобщение к нормам и ценностям 

общества; адаптация к условиям среды и др.). 

Применение информационно-коммуникационных 

технологий. 

Современный урок – понятие многогранное. Это и логика 

изложения, и разнообразие дидактического материала, и организация 

работы учащихся, и постоянные поиски форм и методов 

преподавания, и техническое оснащение урока. Информационные 

технологии, в совокупности с правильно подобранными 

технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, 

вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания. Среди дидактических возможностей 

применения  информационных технологий на уроках 

изобразительного искусства  можно выделить:  фрагментарное 

использование информационных технологий в зависимости от цели 

этапа урока;  осуществление индивидуализации обучения, ориентация 

на конкретного ученика;  сочетания обучения с игрой;  управление 
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самостоятельной деятельностью школьников на различных этапах 

обучения. 

Применение техники требует особой проработки драматургии 

урока. Используя экран, можно совершать путешествия по разным 

странам и знакомить учащихся с мировыми шедеврами архитектуры, 

скульптуры, изобразительного и декоративного искусства. 

Соединение поэтического слова, музыки, слова учителя и 

современной техники может превратить урок изобразительного 

искусства в увлекательное зрелище. Учитель может остановить 

мгновение с помощью пульта и обратить внимание учащихся на 

определенное явление искусства. Многие учащиеся владеют 

компьютерными технологиями, а учителю изобразительного 

искусства это просто необходимо. Ссылки на образовательные 

ресурсы Интернета помогут расширить и углубить теоретические 

знания и найти партнеров по общению.  

Компьютерные образовательные  программы в игровой форме 

предлагают  виртуальное посещение музеев, картинных галерей, 

концертных залов, дают возможность проникнуть в тонкости 

творчества живописцев, композиторов, архитекторов, скульпторов. 

Ресурсы Интернета позволяют «оказаться» в самых интересных 

местах на планете и  найти ответы на вопросы, возникающие при 

изучении теоретических дисциплин.  

Информатизация теоретических уроков - одно из  требований 

времени. Компьютер — это инструмент, с помощью которого 

обучение может  стать более интересным и простым, а получаемые 

знания - более глубокими и обобщенными. Использование 

технологии мультимедиа базируется на подходах, в основе которых 

лежат естественное для детского возраста любопытство и средства 

для удовлетворения этого любопытства. 

Преимущества использования компьютерных технологий на 

уроках изобразительного искусства очевидны. Они открывают новые 

возможности в работе учителя, позволяют решать различные 

образовательные задачи: 

 Открывают новые творческие возможности для учителя 

по подбору и использованию дидактического материала. 

 Расширяют виды учебной деятельности для учащихся 

(поиск информации по предмету в Интернете и обработка 

информации). 

 Посещение через Интернет музеев, выставок, галерей и 

пр. становится естественной средой развития личности 

учащегося. 

Для эффективной организации учебной деятельности 

необходимо добиваться оптимального сочетания классических и 

информационно-технологических приемов и методов обучения.  

Успех обучения зависит от правильного определения его целей 

и содержания, а также от способов достижения целей, то есть методов 

обучения. 
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                  Аннотация 

Статья посвящена анализу ключевых компетенций учащихся, 

формирующихся в процессе обучения истории. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в теории и  практике 

образовательного процесса. 

       В статье рассматриваются такие понятия как 

«компетентностный подход» и «ключевые компетентности», которые 

получили распространение в связи с дискуссиями о проблемах и 

путях модернизации казахстанского образования.  

     Обращение к этим понятиям связано с изменениями в  

школьном  образовании, обусловленные изменениями, 

происходящими в обществе. 

       В статье раскрывается содержание ключевых компетенций, 

отражающих степень готовности ученика к применению знаний, 

умений, навыков на практике. Ученик в процессе обучения должен 

овладеть ключевыми компетенциями, теми, что понадобятся ему и в 

дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни.  

 

       Новые запросы общества обусловливают подготовку 

выпускников соответствующих уровней в системе образования, что 

отражено в государственных общеобязательных стандартах 

образования, государственной программе развития образования 

Республики Казахстан на 2011-2020  годы. 

Сегодня, как никогда становится важным вопрос обновления 

сознания подрастающего поколения в условиях, когда кардинально 

меняются требования к системе образования, в том числе, к изучению 

истории своей страны.  

    Основой новых образовательных парадигм является 

компетентностный подход в процессе обучения. Современная школа 

должна формировать целостную систему знаний, умений и навыков, 

самостоятельную деятельность учащегося, то есть ключевые 

компетенции, которые определяют качество содержания образования. 

Достижение данной цели, формирование ключевых компетенций, 

способствует развитию положительной мотивации учения. 

     Наши дети – это люди нового поколения, нового 

информационного общества.  Научить молодых людей 

заканчивающих школу, нести личную ответственность как за 

собственное благополучие, так и благополучие общества является 

одним из актуальных требований современности. 

      Как помочь ребѐнку стать компетентным? Этого можно 

добиться при использовании новых инновационных технологий, 

которые направлены на необходимость мыслительной деятельности и 

развитие коммуникативности. Ключевые компетенции формируются 

лишь в опыте собственной деятельности, поэтому образовательная 

среда должна способствовать тому, чтобы познавательная активность 

учащегося мотивировала выработку личностного знания. 

      Процесс активизации учебно-познавательной деятельности на 

уроках истории является основой и залогом формирования ключевых 

компетенций школьников. В технологическом смысле познавательная 

активность обеспечивается за счет: внедрения эффективных 

педагогических технологий; постоянного использования меж 

предметных связей, повышающих научный уровень образования; 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

организации процесса личностного осмысления исторического опыта. 

     Одним из условий формирования ключевых компетенций 

является – внедрение интерактивных технологий. Интерактивные 

технологии обладают рядом особенностей, позволяющих с 

достаточной эффективностью использовать их в процессе обучения: 

организуют процесс приобретения нового опыта и обмен 

имеющимися, позволяют максимально использовать личностный 

опыт каждого участника, используют социальное моделирование, 

основываются на атмосфере сотрудничества, уважения мнения 

каждого, свободного выбора личных решений.   

       Информационные технологии позволяют по-новому 

использовать на уроках истории текстовую, звуковую, графическую и 
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видеоинформацию, что позволяет применять учителю и учащимся в 

творческой деятельности различные источники информации. 

      В современных условиях главной задачей образования как 

говорилось ранее, является  формирование у учащихся навыков 

самостоятельной работы. 

     Важным элементом в  обучении является направленность 

на творческое развитие учащихся, необходимость подготовки 

учащихся к самостоятельной добыче знаний, развитии и воспитании 

культурной, творческой, мобильной, инициативной, и в целом 

конкурентоспособной личности. 

     На основе новых информационных и педагогических 

стратегий, методов и приемов обучения  изменилась роль учителя, он 

не просто носитель знаний готовый «передать» их, но и консультант, 

инициатор самостоятельной творческой работы учащегося. Здесь 

актуальным стало понимание учителем современных условий 

развития рынка образовательных услуг. 

     Для достижения эффективности и качества преподавания 

истории  важно аккумулировать в себе как директивную, так 

и инновационную, интерактивную модель обучения. Интерактивная 

модель ориентирована на необходимость достижения понимания 

передаваемой информации. Причем сам процесс передачи 

информации направлен на большую активность обучаемого, его 

творческое переосмысление полученных сведений. 

      Развитие современного общества показало необходимость 

воспитания ученика творческого, активно преобразующего 

действительность на основе нравственных ценностей, ученика, 

способного активно включаться в различные социальные процессы и 

отношения, умеющего принимать самостоятельные решения и нести 

личную ответственность. Учащийся должен не только обладать 

знаниями, умениями и навыками, но и активно взаимодействовать с 

окружающим миром, причем, в основе его взаимодействия должен 

лежать позитив и нравственная составляющая. 

      Предмет истории помогает ученику найти собственную 

позицию в обществе, определить свое место в жизни, сформулировать 

свое собственное отношение к таким понятиям как «толерантность»  

и «общечеловеческие ценности». 

      Главная цель уроков истории  - помочь становлению и 

развитию ценностных ориентаций и убеждений обучающихся, 

позитивного мироощущения. 

Образовательный процесс на уроках должен организовываться 

так, чтобы учащийся время от времени ставился в ситуацию решения 

вопроса и решал, как он относится к конкретному историческому 

событию. При этом необходимо выявлять объективные свойства 

исторических событий и процессов, определять значение данного 

события для развития личности, общества и т.д.  

    Очень важным моментом является создание положительной 

личностной мотивации на изучение каждой темы. Построить начало 

урока таким образом, чтобы ученик осознал – мне это важно, ему это 

интересно! 

Учителю необходимо быть компетентным в целеполагании, 

выборе педагогических технологий и методик, отборе исторической 

литературы, информационном аспекте. Использование 

компетентностного подхода на уроках истории способно в корне 

поменять когнитивные способности учащихся в оценке 

исторического миропонимания.  

     Самым удачным средством и помощником в обучении 

предмета истории является исследовательский  метод обучения. При 

подготовке любого проекта ученику необходимо научиться 

принимать решения, ставить цель и определять направление своих 

действий и поступков (ценностно-смысловая компетенция); работать 

в команде, принимать и понимать точку зрения другого человека 

(общекультурная компетенция); самостоятельно находить материал, 

необходимый для работы, составлять план, оценивать и 

анализировать, делать выводы и учиться на собственных ошибках и 

ошибках товарищей (учебно-познавательная компетенция); кроме 

того, ученику приходится осваивать современные средства 

информации и информационные технологии (информационная 

компетенция); учиться представлять себя и свою работу, отстаивать 

личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы 
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(коммуникативная компетенция); ученик, выполняя работу над 

собственным проектом, учится быть личностью, осознавая 

необходимость и значимость труда, который он выполняет 

(социально-трудовая  компетенция, и компетенция личностного 

самосовершенствования. 

      Образовательный процесс на уроках истории организуется 

таким образом, что учащийся постоянно ставится в ситуацию 

решения вопроса о том, как отнестись к данному историческому 

событию. При этом учащийся проводит как фактический анализ 

(выявляет объективные свойства исторических событий и процессов), 

так и ценностно-оценочный анализ, определяя значение данного 

события для развития общества, личности.  

      Обязательным этапом при использовании ценностно-

деятельностного подхода является этап коллективной познавательной 

деятельности. На этом этапе отрабатывается умение самостоятельно 

формировать свою позицию по той или иной проблеме, защищать ее и 

аргументированно обосновывать.  

      При ценностно-деятельностном подходе ученик получает 

право на субъективность при оценке исторических фактов, явлений и 

событий. 

Перед изучением новой темы учитель рассказывает учащимся 

о ней, а учащиеся формулируют по этой теме вопросы, которые 

начинаются со слов: «зачем», «почему», «как», «чем», «о чем», далее 

совместно с учениками  оценивается самый интересный, при этом 

стремится  к тому, чтобы ни один из вопросов не остался без ответа. 

Если регламент урока не позволяет ответить на все вопросы, 

ученикам предлагается дома поразмышлять над вопросами и в 

последующем на уроках или во внеурочное время учитель 

обязательно возвращается к ним. Данный прием позволяет 

ученикам понять не только цели изучения данной темы в целом, но и 

осмыслить место урока в системе занятий, а, следовательно, и место 

материала этого урока во всей теме. 

    На уроках ученикам дается задание самостоятельно 

изучить параграф учебника и составить краткий конспект этого 

параграфа в качестве домашнего задания. Перед учениками ставится 

задача – определить главное в пункте. 

 В итоге учащиеся не только более глубоко понимают изучаемый 

материал, но и учатся выбирать главное, обосновывать его важность 

не только для других, но и, самое главное, для себя. 

        Особенно эффективной является формирование учебно-

познавательной компетенции. Данный вид 

компетентности   развивается при решении нестандартных, 

занимательных, исторических задач, а так жепри проблемном способе 

изложения новой темы, проведения мини-исследований на основе 

изучения материала. 

     Создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к 

воспитанию и развитию творческих способностей учащихся, к 

обучению их системе активных умственных действий. Эта активность 

проявляется в том, что ученик, анализируя, сравнивая, обобщая, 

конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую 

информацию.  

  При ознакомлении  учащихся с новыми историческими 

понятиями, учитель  побуждает учащихся  к сравнению, 

сопоставлению и противопоставлению фактов, в результате чего 

возникает поисковая ситуация. 

    При формировании данного вида компетенций можно 

использовать тесты с информационно-познавательной 

направленностью, тесты с информационно-познавательной 

направленностью, тесты составленные учащимися, тесты, 

содержащие  задания с лишними  данными. 

Компетентностный подход является отражением осознанной 

потребности общества в подготовке людей не только знающих, но и 

умеющих применить свои знания. 

В основе лежит специальная деятельность по построению 

учебного познания – исследовательская, эвристическая, проектная, 

коммуникативно-диалоговая, дискуссионная, игровая. Суть 

деятельности заключается в том, что усвоение любого материала 

(понятия, способа действия и т.п.) происходит в процессе решения 

практической или исследовательской задачи, познавательной 
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проблемной ситуации. При этом, чем сложнее ситуация, тем выше 

будет личностный развивающий потенциал занятия. 

метадеятельности может стать система инновационных творческих 

проектов. 

Учащиеся смогут свободно и самостоятельно выбирать цели и 

средства различных видов деятельности, управлять своей 

деятельностью, одновременно совершенствуя и развивая свои 

способности к ее осуществлению. 

   На уроках необходимо развивать аналитические умения: правильно 

употреблять основные исторические понятия и описывать их главные 

отличительные признаки; воспроизводить и объяснять готовые 

выводы по содержанию урока; относить изучаемый факт к 

хозяйственной, политической, духовной областям жизни людей; 

главные и второстепенные событийные сведения; устанавливать связи 

между событием и его причинами, между событием и его прямыми 

последствиями и воспроизводить их в своем ответе; 

систематизировать событийный материал в логике: причины -- ход 

событий -- итоги; сравнивать  сопоставимые факты. 

Учителю  необходимо организовать учебный процесс таким 

образом, чтобы учащиеся могли развивать умения и навыки 

исторического и критического мышления на каждом уроке, 

постепенно расширяя их диапазон. Построение обучения с фокусом 

на определенные исторические концепты позволяет развить у 

учащихся навык исторического мышления на основе конкретного 

учебного материала. Данный подход предполагает обучение, 

основанное на исследовательской деятельности. 

Содержание ежедневного образовательного процесса 

подчинено целям обучения и ориентировано на формирование у 

учащихся готовности к творческому применению полученных знаний, 

умений,навыков в обычной жизни и в школе, на развитие упорства в 

достижении  успеха, мотивирует к обучению в течение всей жизни. 

В завершении хотелось бы сказать - современное образование 

сегодня претерпевает большие изменения. Проблемы ключевых 

компетентностей всѐ более широко обсуждаются среди педагогов. 

Одних знаний, умений, навыков недостаточно, нужно осваивать 

деятельностные технологии, изменять содержание уроков. 

Современный учитель должен обладать большим жизненным опытом, 

научными знаниями, быть инициативной и творческой личностью. 

Это необходимо, чтобы выработать достаточно высокую 

компетентность в передаче знаний учащимся и применение 

полученных знаний в жизни в комплексе. 
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Химия және экология  

 

Утепова Аксауле Алдабергеновна  

Ақтӛбе автожол колледжі 

 

 

Аннотация 

Қалдықтар проблемасы адамзат тап болатын ең ҿзекті 

экологиялық проблемалардың бірі болып табылады. Қалдықтар жер 

асты жҽне жер ҥсті суларындағы, ауа мен топырақтағы зиянды 

химиялық жҽне биологиялық заттардың кҿзі ретінде қоршаған ортаға 

жҽне адам затына кері ҽсерін тигізеді. 

-//- 

Проблема отходов- одна из наиболее актуальных 

экологических проблем, с которой столкнулось человечество. Отходы 

негативно воздействуют на окружающую среду и человека, являясь 

источником поступления вредных химических и биологических 
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веществ в грунтовые и поверхностные воды, атмосферный воздух и 

почву. 

-//- 

The problem of waste is one of the most pressing environmental 

problems faced by mankind. Waste has a negative impact on the 

environment and human beings, as a source of harmful chemicals and 

biological substances in groundwater and surface water, air and soil. 

 

Қоршаған ортаны қорғау мҽселесін шешуде ең маңызды рҿлді 

білім саласы атқарады. Жер бетінде ҿмір сҥретін адам жас кҥнінен 

бастап қоршаған ортаға қамқорлықпен қарамау қандай зардабтарға 

ҽкелетінін білу керек; қоршаған ортаның ластану себебінен қандай 

арурулар пайда болатыны; генетикалық ауытқулар; ҿсімдіктермен 

жануарлырдың ҿлімдері; жердің қҧнарлығының тҿмендеуі; ауыз су 

қорының азаюы т.б. Бҧны тек біліп қоймай, сонымен қатар, бҧл 

жағдайдағы ҿзінде жауапкершілігін сезіну қажет. 

Егер біз байыптап қарасақ, адам баласы ерте кезден бастап-ақ 

ҿзінің тҧрған мекенін таза ҧстаған. Ҥйінің айналасына тал егіп, 

ауласының, кҿшесінің тазалығына кҿңіл бҿлген. 

Экология ғылымының мақсаты – барлық тіршілік атаулының 

табиғи ортасын тҧрақтандырылуы, бҥлінуге, ластануға жол бермеу, 

табиғат қорларын тиімді пайдалану, болашақ ҧрпақтаң салауатты ҿмір 

сҥретін ортасын қалыптастыру.  

Енді экология ғылымының қазіргі кезеңдегі зерттеу бағытына 

тоқталайық. Олар: 

-тірі организмдер тіршілігіндегі тҧрақтылықтың сан жҽне сапа 

жағынан ҿзгеру себептері; 

-табиғи бірлестіктер, популяциялар жҽне экожҥйелер; 

-тіршілік ортасындағы ҿзгерістер жҽне оған ҽсер етуші факторлар; 

-антропогендік факторлардың зардабы жҽне оны тҧрақтандыру 

шаралары; 

-жергілікті жҽне аймақтық экологиялық проблемалар; 

-дҥниежҥзілік экологиялық проблемалардың туу себептері; 

-қоршаған ортаның ластануы факторлары жҽне оны болдырмау; 

-адам – қоғам – табиғат арасындағы ҥйлесімділікті тҧрақтандыру; 

-қоршаған орта жҽне адам денсаулығы, т.б. мҽселелер. 

Биосфера - тірі организмдер ҿмір сҥретін жер қабаты. Биосфераның 

ластануы- адамның іс-ҽрекетінің нҽтижесінде биосферада зиянды 

заттар мҿлшерінің кҿбеюі, жаңа химиялық қосылыс-тардың пайда 

болуы, температураның кҿтерілуінен климаттың ҿзгеруі. Негізгі 

себептері: ҿнеркҽсіптің (энергетика, транспорт, т.б.) тез қарқынмен 

дамуы, ауыл шаруашылығы мен кҥнделікті тҧрмыста химиялық 

жетістіктерін кеңінен пайдалану, халық санының ҿсуі жҽне 

урбанизациялану (қалалардың ҿсуі). 

Кен қазындыларын ҿндіру кезінде жер қойнауынан жылына 100 млрд. 

т тау жыныстары алынады. Оның 10%-і ғана іске асады да, 90%-і 

жарамсыз қалдықтарға айналып жер бетін ластайды. Жыл сайын 

шартты тҥрдегі 1 млрд. т отын жағылады, атмосфераға 20 млрд. т 

СО2, 300 млн. т СО, 50 млн. т NO,150 млн. т SO2, 5 млн. т H2S, 400 

млн. т-ға жуық кҥл, тҥтін, шаң-тозаң тҥседі. Ал гидросфераны 600 

млрд. т-дай ҿндірістік жҽне тҧрмыстық ағын сулар ластайды. Мҧнай 

ҿндіру жҽне мҧнай ҿнімдерін тасымалдау кезінде ҽлемдік мҧхитқа 10 

млн. т-ға жуық мҧнай ҿнімдері тҿгіледі. Бҧл ондағы тіршілікке ҥлкен 

зиян келтіреді. Жыл сайын топыраққа 100 млн. т-дай минералды 

тыңайтқыштар сіңіріледі. 

Биосферада жыл сайын тҥзілетін жҥздеген мың т. ҽр тҥрлі 

жаңа химиялық қосылыстардың кҿпшілігі биологиялық жҽне 

физиологиялық жолмен ыдырамайды. Биосферада ыдырамайтын 

заттардың шамадан артық жинақталуынан (мысалы, пестицидтер, 

полихлордифенилдер, т.б.) жҽне табиғи ыдырау механизмдері немесе 

сіңіру қабілеті бар заттардың ҽсерінен (тыңайтқыштар, ауыр 

металдар, т.б.) табиғи жҥйелер мен олардың биосферадағы 

байланыстары бҧзылады. Биосферадағы зат айналымына бірнеше 

млн. т хлорорганикалық қосылыстарды енгізу, бір жағынан, 

жануарлардың (ҽсіресе, балықтар мен қҧстардың) кҿптеген тҥрлерінің 

жойылуына, ежелден қалыптасқан трофикалық тізбектердің ҥзілуіне, 

соның нҽтижесінде биоценоздардың бҧзылуына ҽкелсе, екінші 

жағынан, ҧсақ жҽндіктер мен микроорганизмдердің (космополит 

организмдердің) шамадан тыс кҿбеюіне соқтырды. Ағаш жҽне қазба 

отындарды (тас кҿмір, мҧнай) негізгі қуат кҿзі ретінде пайдалану 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2583
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D2%25B1%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2582
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D2%25B1%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B4%25D1%258B_%25D1%2582%25D1%258B%25D2%25A3%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%25D2%259B%25D1%258B%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B4%25D1%258B_%25D1%2582%25D1%258B%25D2%25A3%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%25D2%259B%25D1%258B%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258B%25D2%259B_%25D2%259B%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%258B%25D0%25BB%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%25D2%259B%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D2%2593%25D0%25B0%25D1%2588
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D1%2581_%25D0%25BA%25D3%25A9%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2580
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D2%25B1%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9
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атмосфераның зиянды газдармен жҽне шаң-тозаңмен ластануының 

басты кҿзі болып табылады. 

Соңғы жылдары атмосферадағы қорғаныштық рҿл атқаратын 

озон қабаты жҧқарып, кейбір аймақтарда (мысалы, полюстерде) “озон 

ойықтары” пайда бола бастады. Олардың пайда болуына 

ҿндірістерден бҿлінетін N, Cu, Fe, Mn, Cl, F, Br оксидтері мен ғарыш 

кемелерін ҧшыру ҽсер етеді.    

Химиялық ластануға қоршаған ортада табиғи, табиғи – 

антропогенді жҽне антропогенді немесе тіршілік ортада болып жатқан 

физикалық – химиялық процестер кезінде зиянды, улы заттардың 

пайда болуын жатқызамыз. Дамуы жоғары елдерде соңғы екі-ҥш 

онжылдықта қолда-нылған шараларға байланысты қоршаған ортаның 

химиялық ластануы екінші орынға тҥсіп, бірінші орынға радиоактивті 

ластану шығып отыр. Біздің елімізді қоршаған ортаның химилық 

ластану қаупі ҽлі де жоғары болып тҧр. Қазіргі кезде химиктерге 

химиялық заттардың 4 – 5 млн тҥрі белгілі. Олардың саны жыл сайын 

10% ҿсіп отырады. Адам организміне ҽр тҥрлі жолдармен (тамақпен, 

ауамен, сумен) тҥсіп тҧратын организмге жат химиялық ластаушы 

заттарды ксенобиотиктер (грек. ксенос – жат, биос - ҿмір) деп айтады. 

Жердің геосферасы бойынша атмосфераның, гидросфераның 

жҽне литосфераның ластануын айтады. Қоршаған ортаның 

компоненттері мен ластану орындары бойынша химиялық ластануды 

келесі тҥрлерге бҿледі: 

1) ауаның ластануы (мысалы, адамдар тҧратын аймақтар, жҧмыс 

істейтін жерлер); 

2) тҧрмыстық жҽне ҿндірістік бҿлмелердің; 

3) жербетілік жҽне жерасты суларның; 

4)  топырақтың; 

5) тамақтың жҽне т.б. 

Ортаның химилық ластаушы кҿздерін мынадай ҥлкен топтарға 

бҿлеміз: 

1)  қоршаған ортаға сҧйықтық, газды жҽне қатты тҥрдегі ҿндірістік 

қалдықтарын шығаратын техникалық қондырғылар; 

2)  ластанушы заттар шығаратын, немесе оларды жинақтап, сақтайтын 

шаруашылықтар; 

3)  ластаушы заттар келіп тҧратын (трансшекаралық жылжу) 

аймақтар; 

4)  планетарлық ластануға ҽкелетін атмосфералық жауын – шашын, 

тҧрмыстық, ҿндірістік жҽне ауылшарушылық қалдықты сулар.  

Химиялық элементтердің маңызды сипаттамаларының бірі – 

олардың табиғатта таралуы болып табылады. Элементтердің жер 

қыртысында (шартты тҥрде 16км-ге дейін тереңдікке кететін жердің 

қатты қыртысы) таралуының геохимиялық мҽліметтері бойынша жер 

қыртысының 50% массасын – оттек, кремний - 25%-ін, алюминий, 

темір, кальций, натрий, калий, магний, сутек жҽне тағы басқалары – 

қалған бҿліктерін қҧрайды. Жер қыртысында элементтер біркелкі 

таралмаған, олардың мҿлшері ауытқып отырады. Ғарышта аса жеңіл 

элементтер – сутек жҽне гелий кҿп таралған. Фотосинтез процесі 

нҽтижесінде кҿмірқышқыл газын ҿсімдік сіңіріп, органикалық 

заттарға айналдырады. Олармен жануарлар, адамдар қоректенеді 

жҽне тыныс алу арқылы қайтадан атмосфераға шығарады. 

Кҿмірқышқыл газы кҥн сҽулесін жер бетіне ҿткізгенімен, жер бетінен 

жоғары жібермейді, нҽтижесінде «жылыжай ҽсері» деп аталатын 

қҧбылыс пайда болады. Бҧл қҧбылыс жер бетінде ҿсімдіктердің 

біркелкі дамуына кері ҽсерін тигізіп, қоршаған ортаға ҥлкен зиян 

келтіреді. Сондай-ақ ҿсімдіктер мен жануарлар қалдықтары ҽрі қарай 

шіру процесінің нҽтижесінде, жанғыш кенге, яғни таскҿмір, мҧнай 

жҽне табиғи газға айналады. Оларды ҿндіріп, отын ретінде 

пайдаланып жаққанда тҥзілген кҿміртек (ІV) оксиді тағы да 

атмосфераға қайтады. Осылайша табиғатта кҿміртектің айналымы 

ҥздіксіз жҥріп жатады.  

Соңғы жылдары халықтың салауатты ҿмір сҥруіне кҿп кҿңіл 

бҿлінуде. Табиғаттағы ҿзгерістер жҽне қоршаған ортаның ҽсері 

жайлы зерттеу жҧмыстары жҥргізілуде.  Топырақ, ауа, су - 

тіршілік  кҿзі екендігі белгілі.  Элементтердің ағза мен қоршаған 

ортада ҽркелкі таралуы олардың сіңірілуіне, табиғи қосылыстардың 

судағы ерігіштігіне байланысты. Суармалы жерлерден жылына 6 

млн.т. тҧздар шайылып, жер беті-не  таралып отырады. Бҧл кҿрсеткіш 

жылдар  ҿткен сайын  12 млн.тоннаға дейін артатындығы жайлы 

ғылыми болжамдар бар. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2582%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0
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Кремнийдің, алюминийдің табиғи қосылыстары суда ерімейді, 

сондықтан олар тірі ағзаларға сіңірілмейді. Тірі жҥйелер негізін, 

ағзаның 97,4%-ын  қҧрайтын элементтер - органогендер: кҿміртек, 

сутек, оттек, азот, кҥкірт, фосфор (кҿміртек негізгі органоген). Оттек 

пен сутекті кҿміртектің органикалық  қосылыстарының тотығу жҽне 

тотықсыздандыру қасиеттерін реттеуші ретінде қарастыруға болады. 

Қалған ҥш органоген – азот, фосфор, кҥкірт ферменттердің белсенді 

ортасын тҥзушілер.  

Адамның ағзалары химиялық элементтерді ҽр тҥрлі 

концентрлейді, яғни микро-жҽне макроэлементтер мҥшелер мен 

ҧлпаларда ҽркелкі таралады. Микроэлементтердің кҿпшілігі бауырда, 

сҥйек жҽне бҧлшық ет ҧлпаларында жиналады. Элементтер кейбір 

мҥшелерге тҽн болып табылады жҽне онда концентрациясы жоғары 

болады. Ағзада микроэлементтер байланысқан жҽне бос 

ионды  тҥрінде де кездеседі. Кремний, алюминий, мыс жҽне титан бас 

миы ҧлпаларында нҽруыздармен комплекс тҥрінде, ал марганец ион 

тҥрінде кездеседі. Сутек жҽне оттек – макроэлементтері су 

молекуласын тҥзейтіні белгілі, ал, ересек адам ағзасының шамамен 

65%-ы су болып келеді. Су-маңызды еріткіш жҽне ол адамның 

мҥшелерінде, ҧлпаларында жҽне биологиялық сҧйық-тықтарда 

ҽркелкі таралған, асқазан сҧйығының, сілекейдің, қан плазма-сының, 

лимфаның 99,5% - дан 90% - ға дейінгі аралығын қҧрайды.  

Химиялық элементтердің ағзадағы мҿлшерінің ҿзгеруіне ҽр 

тҥрлі аурулар ҽсер етеді.  Ағзадағы макро- жҽне микроэлементтердің 

мҿлшерін гормондар реттеп отырады.  Химиялық элементтердің адам 

ағзасындағы биологиялық орны ҽр тҥрлі болып 

келеді. Макроэлементтер - ҧлпаның қҧрылысын, осмос қысымының 

тҧрақтылығын, иондық жҽне қышқыл– негіздік қҧрамын реттеушілер. 

Микроэлементтер қан жасалу, тотығу – тотықсыз-дану, тамырлар мен 

ҧлпалардың ҿткізгіштігіне белсенді ҽсер етушілер. Макро - жҽне 

микроэлементтер – кальций, фосфор, фтор, йод, алюминий жҽне 

кремний, сҥйек жҽне тіс ҧлпаларының тҥзілуін қамтамасыз етушілер. 

Микроэлементер ферменттер, гормондар, дҽрумендер, биологиялық 

белсенді заттар қҧрамына комплекс тҥзушілер немесе активаторлар 

тҥрінде  кіреді де зат алмасу, кҿбею, ҧлпаның тыныс алу, улы 

заттарды залалсыздандыру ҥрдістеріне қатысады. Кейбір 

элементтердің мҿлшері адам ағзасында жасы ҧлғайған сайын ҿзгеріп 

отырады. Ҽр тҥрлі микроэлементтердің жетіспеушілігіне немесе 

артуына байланысты кҿптеген аурулар белгілі. Адам ағзасындағы 

биогенді элементтер концентрациясы ҿмір сҥрудің тепе-теңдігін 

сақтайды   (химиялық гомеостаз). Бҧл баланс элементтің 

жетіспеушілігіне немесе артық болуына байланысты бҧзылады жҽне 

ҽр тҥрлі аурулар туады. Сондықтан да соңғы жылдары 

микроэлементтер жайлы зерттеу жҧмыстары жҥйелі жҥргізіліп келеді.  
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                                                              Аннотация 

         В статье рассмотрены вопрос формирования 

здоровьесберегающих компетенций младших школьников .В 
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настоящее время при организации учебного процесса перед каждым 

учебным заведением ставится задача – вести подготовку учащихся с 

применением современных методов организации учебно-

воспитательного процесса, направленных на использование 

здоровьесберегающих технологий. Здоровый образ жизни молодого 

поколения является залогом здоровья нации. Вот почему так 

необходима и образовательная и воспитательная деятельность 

классных руководителей по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья.   

 Здоровый дух в здоровом теле — вот краткое, но полное 

описание счастливого состояния в этом мире. 

              

Локк Джон 

Здоровый образ жизни - это образ жизни, который направлен 

на сохранение и укрепление здоровья человека, а также на 

профилактику заболеваний. 

Для достижения этих целей человеку необходимо быть физически 

активным, питаться здоровой пищей, следовать правилам гигиены, 

отказаться от вредных привычек, а также следовать советам, 

направленным на укрепление организма и здоровья человека. 

          Здоровый образ жизни способствует сохранению и улучшению 

здоровья и самочувствия человека. С каждым годом он приобретает 

всѐ большую популярность, потому что многие люди желают не 

просто наслаждаться жизнью, а наслаждаться жизнью долго. И 

здоровый образ жизни в этом поможет, поскольку он не только 

значительно увеличивает долголетие, но также избавляет от многих 

недугов. Важный этап в формировании понятия     « здоровый образ 

жизни» - это младший школьный возраст. Именно в это время 

происходит интенсивный рост организма ребенка, его адаптация к 

новым школьным условиям. Кроме того, сам учебный процесс 

требует интенсивного умственного труда. И от того, какие условия 

для учебы и развития ребенка созданы в образовательном 

учреждении, в первую очередность зависят здоровье и формирование 

здорового образа жизни младшего школьника. Второе для младших 

школьников особенно актуально, так как в это время происходит 

определение личной позиции в разных сферах жизнедеятельности. 

Образование в наши дни предъявляет серьѐзные требования к 

здоровью учащихся. Поэтому сегодня как никогда актуальны 

здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе, 

которые помогают формировать бережное отношение к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейшие социальные 

навыки, способствующие успешной адаптации детей в обществе. 

   Сохранение здоровья детей -  главное, на что должен направить своѐ 

особое внимание каждый учитель.   

   Здоровьесберегающие технологии–предполагают совокупность 

педагогических, психологических и медицинских воздействий, 

направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование 

ценного отношения к своему здоровью. 

  Здоровьесберегающие образовательные технологии – это многие из 

знакомых большинству педагогов психолого – педагогических 

приемов и методов работы, технологий, подходов к реализации 

возможных проблем плюс постоянное стремление самого педагога к 

самосовершенствованию. Только тогда можно сказать, что учебно – 

образовательный процесс осуществляется по здоровьесберегающим 

образовательным технологиям, если при реализации используемой 

педагогической системы решается задача сохранения здоровья 

учащихся и педагогов. 

Здоровьесберегающие технологии — это система мер по охране 

и укреплению здоровья школьников, учитывающая характеристики 

образовательной среды и условия жизни ребенка. 

  Цель здоровьесберегающих технологий обучения - обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки, 

по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания 

в повседневной жизни. В здоровьесберегающих образовательных 

технологиях обучения применяются две группы методов: 

специфические (характерные только для процесса педагогики 

оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 

обучения и воспитания). Только оптимальное сочетание этих методов 
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в соответствии с методическими принципами может обеспечить 

успешную реализацию комплекса задач здоровьесберегающих 

технологий обучения. 

  Задача здоровьесберегающих технологий — организация учебного 

процесса без нанесения вреда здоровью детей. 

     При формировании правильного восприятия здорового образа 

жизни классному руководителю необходимо научить учащихся и их 

родителей воспринимать свою жизнь и здоровье, как величайшую 

ценность. Поэтому с первого дня поступления ребенка в школу 

необходимо начинать работу по формированию здорового образа 

жизни. 

 Проблема воспитания потребности в здоровом образе жизни в наше 

время  встаѐт особенно остро, причѐм начинать эту работу 

необходимо как можно раньше. Образ жизни может быть здоровым 

только тогда, когда он развивается, дополняется различными новыми, 

полезными для здоровья элементами, привычками и тем самым 

совершенствуется. Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством 

его сохранения и укрепления. Поэтому здоровому образу жизни надо 

постоянно учиться, а значит, ему надо и постоянно учить. 

    Перед нами  стоит серьѐзная задача сохранения и укрепления 

здоровья детей после их поступления в школу, когда возрастает и 

психологическая, и физическая нагрузка на организм. Формирование 

здорового образа жизни ребѐнка должно стать приоритетным 

направлением в деятельности педагога, работающего с детьми 

младшего школьного возраста. 

   Наша  цель - сохранение и укрепление здоровья учащихся. Отсюда 

вытекают основные задачи,  которые мы  ставим в своей работе на 

первое место: 

– сформировать у учащихся знания, умения и навыки, необходимые 

для создания здорового образа жизни; 

- сформировать представление о правильном питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

интернетом, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки; 

   Наши дети в классе очень активные и подвижные. Двигательный 

режим имеет важное место в жизни младших школьников. В  этот 

период идѐт бурный рост и становление организма ребѐнка. Большое 

оздоровительное значение в режиме дня учащихся имеет подвижная 

перемена, прогулки. Игры - хороший отдых между уроками; они 

снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 

эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Активный 

отдых на переменах и прогулках должен носить произвольный 

характер. Дети сами, соответственно своим интересам, выбирают 

игры и упражнения. Однако ненавязчивая помощь и контроль 

взрослых способствуют уменьшению конфликтных ситуаций, 

поддерживают дисциплину и соблюдение правил игры. Используем  

простые, уже знакомые детям игры, средней и малой интенсивности, 

в которых можно быстро менять состав участников, и также быстро 

выявлять победителей. 

   Уроки здоровья. Темы для них мы подбираем  актуальные и 

интересные для учеников.  Главная цель уроков здоровья – 

всестороннее развитие личности на фоне доступного в младшем 

школьном возрасте уровня физической культуры. Темы уроков: 

«Компьютер и я!», «Если хочешь быть здоров» и др. Дети разучивают 

стихи, участвуют в викторинах, ближе знакомятся друг с другом. В 

результате формируется положительная мотивация к соблюдению 

этих правил.                 

Немаловажную роль в формировании потребности к ЗОЖ играют 

беседы и разговоры о правильном питании, которые не только 

интересны сами по себе, но и полезны для детей, так как  далеко не 

все родители  рассказывают детям о необходимости правильного 

питания. 

   Беседы, проводимые по данной теме, преследуют следующие 

образовательные и воспитательные задачи: 
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 - формирование у учащихся знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья, а также 

готовности соблюдать эти правила; 

 - освоение детьми практических навыков рационального питания; 

-  просвещение родителей в вопросах организации рационального 

питания детей. 

Главные персонажи – герои любимых  телевизионных передач.  Эти 

герои помогают задуматься над вопросами, важными для здоровья 

ребѐнка. В игровой форме они помогают найти ответы на вопросы: 

 - Какие продукты полезны? 

 - Как правильно есть? 

 - Как сделать кашу вкусной? 

 - Что такое меню? 

 - Что надо есть, если хочешь стать сильным? 

 - Как вырасти сильным, красивым, здоровым? 

  Систематически проводим с учащимися  классные часы, конкурсы 

по проблеме сохранения и укрепления здоровья: 

  - Классные часы «Мои увлечения», «Мои любимые игры», «Мой 

режим дня - мой друг и помощник», 

 - Игры «В гостях у Айболита», «Здоров будешь - всѐ добудешь», 

«Мы – здоровые, смелые, умелые». 

- Викторины «Береги свою жизнь», «Для чего нужна зарядка», 

«Режим дня», «Осторожно на дорогах!», «Если хочешь быть здоров». 

 - Лекция   о правильном питании. 

 - Изготовление книжек - малышек по здоровому питанию. 

 - Музыкальные физминутки  

 - Физминутка для глаз 

 - Релаксация 

 - Смена посадочного места 

 - Дыхательная гимнастика  

- Игры на свежем воздухе 

 Многие ребята посещают спортивные кружки, принимают участие в 

различных спортивных соревнованиях. 

Безусловно, школа не может обойтись без помощи родителей. Ведь 

именно родители должны стать для своих детей положительным 

примером в сфере сохранения и укрепления здоровья.       

       С родителями проводим  различные профилактические беседы и 

лектории на  собраниях о сохранении и укреплении здоровья детей: 

-Роль семьи в формировании навыков здорового образа жизни. 

-Физическое воспитание детей в семье. 

-Режим дня и его значение для здоровья младших школьников. 

-Основы здорового питания. 

-Предупреждение несчастных случаев (бытовых травм, дорожно-

транспортных происшествий). 

-Профилактика вредных привычек. 

-Формирование у детей навыков личной гигиены. 

В работе с родителями имеют место совместные классные 

мероприятия. Среди них хотелось бы особенно выделить спортивно-

оздоровительные конкурсы и эстафеты: «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Здоровому – всѐ здорово!», « Веселые старты».  

Участвуя в различных праздниках, родители имеют возможность 

наблюдать своего ребенка в коллективе сверстников, сравнивать его 

физическую подготовку с подготовкой других детей. Они видят, 

какую радость и пользу приносят ребѐнку динамические игры, 

состязания. 

Повышению активности родителей способствуют дни открытых 

дверей, где предоставляется возможность присутствовать на 

внеклассных мероприятиях. 

Надо научить  детей ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, будем 

личным примером демонстрировать здоровый образ жизни,   

   Опыт показывает, что использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве,  а 

учителю эффективно проводить профилактику асоциального 

поведения, активнее приобщать родителей школьников к работе по 

укреплению и сохранению здоровья детей. Внедрение в обучение 

здоровьесберегающих технологий ведѐт к снижению показателей 

заболеваемости детей, улучшению психологического климата в 
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детском коллективе. Учителю, освоившему эти технологии, легче и 

интереснее работать, поскольку исчезает проблема учебной 

дисциплины, происходит раскрепощение учителя, открывается 

простор для его педагогического творчества. 

   Поэтому, внедрение здоровьесберегающих технологий должно 

стать неотъемлемой частью педагогической и воспитательной работы 

в школе. Владеть этими технологиями обязан каждый педагог.  
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Аннотация 

Развитие математических способностей младших школьников 

предполагает развитие их творческого  воображения. Проблема 

развития воображения детей актуальна тем, что этот психический 

процесс является, неотъемлем компонентом любой формы творческой 

деятельности человека,  его поведения в целом. В статье рассмотрены 

игровые технологии которые являются одной из уникальных форм 

обучения, позволяющие сделать интересными и увлекательными не 

только работу учащихся на творческом уровне, но и будничные шаги 

по изучению базового материала. 

 «У ребенка есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять. Надо не 

только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой игрой всю 

его жизнь», советовал А.С. Макаренко. 

В настоящее время в психологических исследованиях особое место 

занимают исследования, направленные на диагностику интеллекта 

человека и его интеллектуального потенциала. Важнейшее место в 

системе школьного образования отводится начальным классам, как 

базовому звену в развитии интеллектуально-творческой личности. 

Поэтому проблема развития интеллекта детей занимает особое место 

в психологической и педагогической науках. С каждым годом жизнь 

предъявляет все более высокие требования к детям: неуклонно растет 

объем знаний, которые им нужно передать; педагоги стремятся, 

чтобы усвоение этих знаний было не механическим, а осмысленным. 

Интеллектуальное развитие выступает как существенное направление 

любой человеческой деятельности. Для того, чтобы удовлетворить 

свои потребности, общаться, играть, учиться и трудиться, человек 

должен воспринимать мир, обращать внимание на те или иные 

моменты или приемы деятельности, представлять то, что ему нужно 

делать, запоминать, обдумывать, высказывать суждения, при 

необходимости искать пути к усовершенствованию процесса и 

результатов своего труда. Интеллектуальные возможности 

развиваются в человеческой деятельности, и сами представляют 

собой особые виды деятельности. 

Приступая к педагогической работе с детьми, прежде всего, нужно 

разобраться в том, что ребенку дано от природы и что приобретается 

под воздействием среды. 

Единого подхода к пониманию понятия «интеллект» нет, разные 

ученые видят его по-своему, по-разному понимают его строение и 

структуру, разрабатывают свои методики. Определенные 

закономерности в становлении и  развитии интеллекта выявлены, 

известны критерии, по которым различаются уровни развития 

интеллекта и стадии развития интеллекта у младших школьников. 

Формирование гармонического склада ума – одна из основных задач 

педагогического процесса. Задача эта нелегкая, но вполне 

разрешимая. Школьники, как все люди вообще, обладают разными 
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складами ума: у одних аналитический, у других преобладает 

наглядно-образный, у третьих образные и абстрактные компоненты 

мышления развиты относительно равномерно. Задача педагогов – как 

можно выше поднять планку уровня развития как логического, так и 

абстрактного мышления школьников. 

Оригинальность и самобытность игр, с которыми наши дети 

знакомятся, уже в дошкольных группах заключается в том, что их 

содержание учитывает особенности психики ребенка, как 

дошкольника, так и младшего школьника, интересует его, мобилизует 

внимание, и незаметно втягивает в процесс ―думания‖ над задачей. 

Ребенок неизбежно входит в ситуацию, требующую от него четких, 

последовательных действий: анализа содержания, осознания цели, 

поиска средств, способов путей ее выполнения, планирования и 

получения результата. Происходит глубокая задействованность 

психических процессов (анализирующее восприятие, память, 

мышление, речь.) А также качеств личности (целеустремленность, 

настойчивость, самостоятельность, усидчивость.) Многовариантность 

и разные степени сложности заданий одной игры позволяет мне 

использовать их в индивидуальной работе на уроке для углубления 

знаний учащихся и как наглядное практическое пособие для изучения 

новых тем. Импонирует мне и наличие сказочного образа в играх, для 

детей младшего школьного возраста это является одним из стимулов 

выполнения задания. Проявления творчества в придумывании 

заданий и приключений сказочных персонажей, позволяет развивать 

речь, обучать составлению диалогов, умению логически завершать 

задание. В игре развиваются конструктивные умения, происходит 

тренировка тонких движений пальцев, что, по мнению физиологов, 

является мощным физиологическим средством, стимулирующим 

развитие речи. Система развивающего обучения в начальной школе 

направлена на развитие у детей интеллектуальных способностей, 

желаний и умений учиться, навыков делового сотрудничества со 

сверстниками. В младшем школьном возрасте у ребѐнка происходит 

интенсивное развитие интеллекта. Формирование гармонического 

склада ума – одна из основных задач педагогического процесса. 

Школьники обладают разными складами ума: у одних он 

аналитический, у других преобладает наглядно-образный, у третьих 

образные и абстрактные компоненты развиты относительно 

равномерно. Поэтому практическим во всех случаях необходимо как 

можно выше поднять планку как логического, так и абстрактного 

мышления. 

Для достижения этой цели учебный материал требуется преподносить 

более объѐмно, с выделением в нѐм логической и образной стороны. 

Для успешного обучения у школьников должны быть 

сформулированы 3 составляющие мышления: 

1) высокий уровень элементарных мыслительных операций – анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, суждения, 

умозаключения; 

2) высокий уровень активности, раскованности мышления, которая 

заключается в возникновении нескольких вариантов решения 

проблемы, большого количества гипотез и идей; 

3) высокий уровень организованности и целенаправленности, которые 

проявляются в ориентации личности на выделение существенного в 

явлении, в использовании обобщѐнных схем анализа явления. 

Наиболее благоприятные условия для этого созданы в технологии 

развивающего обучения, потому что в еѐ основе лежит участие 

ребѐнка в учебном процессе в качестве субъекта учения. Формой 

цели, при которой ученик становится субъектом учебной 

деятельности, является задание. Задание должно быть 

сформулировано таким образом, чтобы оно могло выполнять 

функцию цели, а именно определять характер и способ деятельности. 

Учебный материал должен носить проблемный характер. Задания, 

предлагаемые учащимся, должны представлять проблемную задачу. 

Такая задача является искусственной педагогической конструкцией, 

поскольку в учебном процессе используются те проблемные задачи, 

которые уже решены обществом и это решение уже знает учитель. 

Для ученика же задача выступает как субъективная проблема. Если 

учебный материал имеет проблемный характер, а у детей нет базы для 

решения абстрактно-мыслительной творческой задачи, то в этом 

случае учитель так должен построить задание, чтобы условия задачи 

стали доступны непосредственному восприятию учащихся или могли 
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быть ими зрительно представлены. Далеко не весь учебный материал 

имеет проблемный характер. Однако и он должен быть представлен 

детям в форме заданий, выполняющих функциональную цель.  

Постоянное выполнение типовых заданий расширяет 

информационную базу школьников для новых знаний. Таким 

образом, знания и способы интеллектуальных действий 

приобретаются в процессе выполнения множества разнообразных 

заданий. 

Успех выполнения развивающих заданий вызывает сильные 

эмоциональные явления, в том числе так называемое чувство 

«умственной радости». 

―Игровизор‖ наиболее эффективен в моей работе при использовании 

в начале урока для математической разминки (устный счет, состав 

числа, ориентир в пространстве, закрепление знаний геометрических 

фигур, решение математических ребусов и т.д.). 

«Трехмерные фигуры: Задания с кубиками — воображение, 

мышление, интеллект». Игра для определения пространственного 

воображения и комбинаторных способностей, диагностировать 

способности визуального синтеза, оценить точность и время принятия 

решения. 

В ходе игры стараюсь исследовать уровень развития практического 

математического мышления: математический интеллект и 

арифметическое мышление, легкость оперирования числовым 

материалом. 

Для выявления креативности я использую специальную методику 

"Вербальная фантазия" (автор Р.С.Немов). 

Школьнику дается задание придумать рассказ (историю, сказку) о 

каком-либо живом существе (человеке, животном) или о чем-либо 

ином по выбору ребенка и изложить его устно в течение 5 минут. На 

придумывание темы или сюжета рассказа (истории, сказки) отводится 

до 1 минуты, после этого ребенок приступает к рассказу. 

В ходе рассказа творчество ребенка оценивается по следующим 

признакам: 

1) скорость процессов воображения; 

2) необычность, оригинальность образов; 

3) богатство фантазии; 

4) глубина и проработанность (детализированность) образов; 

5) впечатлительность, эмоциональность образов. 

Настольно-печатные игры разнообразны по видам: парные картинки, 

различные виды лото, домино. При их использовании решаются 

различные развивающие задачи. Так, например, игра, основанная на 

подборе картинок по парам. Ученики объединяют картинки не только 

по внешним признакам, но и по смыслу. 

Подбор картинок по общему признаку – классификация. Здесь от 

учеников требуется обобщения, установление связи между 

предметами. 

Составление разрезных картинок направлено на развитие у детей 

умения из отдельных частей составлять целый предмет, логическому 

мышлению. 

Описание, рассказ по картинке с показом действий, движений 

направлено на развитие речи, воображения, творчества у младших 

школьников. 

Для того чтобы играющие отгадали, что нарисовано на картинке, 

ученик прибегает к имитации движений (например, животного, птицы 

и.т.д.). В этих играх формируются такие ценные качества личности 

ребенка, как способность к перевоплощению, к творческому поиску в 

создании необходимого образа. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких 

играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о 

предметах, углублять знания о них, так как в этих играх требуется 

использовать приобретенные ранее знания о новых связях, в новых 

обстоятельствах. Дети самостоятельно решают разнообразные 

мыслительные задачи: описывают предметы, выделяя характерные их 

признаки; отгадывают по описанию; находят признаки сходства и 

различия; группируют предметы по различным свойствам, признакам; 

находят алогизмы в суждениях и др. 

Упражнения, направленные на развитие интеллекта одновременно 

работают на формирование всех мыслительных приемов: сравнивать, 

обобщать, анализировать, синтезировать, классифицировать. 
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Математическое содержание оптимально для развития 

интеллектуальных способностей, что приводит к активному развитию 

математических способностей ребенка. Итак, взаимосвязь 

математических и интеллектуальных способностей выглядит 

следующим образом в соответствии с психологическими 

особенностями усвоения детьми математических понятий, а также в 

соответствии с дидактическими принципами организации 

развивающего обучения. 

Игра формирует познавательную активность и саморегуляцию, 

позволяет развивать внимание и память, создает условия для 

становления абстрактного мышления. Игра для младших школьников 

– любимая форма деятельности. В игре, осваиваются игровые роли, 

дети обогащают свой социальный опыт, учатся адаптироваться в 

незнакомых ситуациях. 

Развитие творческого начала младших школьников средствами игры 

будет эффективно при условии: 

- систематического использования игровых методов и приемов в 

образовательном процессе; 

- учета возрастных и психологических особенностей детей младшего 

школьного возраста; 

- создания комфортных психолого-педагогических условий, для 

становления гармонично-развитой подрастающей личности. 

Игровой метод включения школьника в деятельность предполагает 

личностный подход, когда педагог ориентирован на личностный 

подход в целом, а не только на его функции как ученика. Игра – не 

развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую 

деятельность, метод стимулирования их активности. 

Игра как психологическая проблема дает еще очень много фактов для 

научной мысли, еще много предстоит открыть ученым в этой области. 

Игра как проблема воспитания требует неустанных, каждодневных 

раздумий родителей, требует творчества и фантазии от нас, педагогов. 

Воспитание ребенка – это большая ответственность, большой труд и 

огромная творческая радость, дающая сознание полезности нашего 

существования на земле. 
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"менеджмент" термині "басқару" терминімен ҧқсас. Қазіргі тҥсінік 

бойынша "басқару" ҧғымынан "менеджмент" ҧғымы кеңірек, ҿйткені 

ол адамзат қызметінің ҽр тҥріне қолданылады.                    

Менеджмент (мanage ағылшын тілінде – басқару, меңгеру, 

ҧйымдастыру) – ҧйымда немесе кҽсіпорында жҧмыс істейтін 

адамдардың еңбегін басқара отырып, алға қойған мақсатқа жетуді 

ҧйымдастыра білу, ҽлеуметтік, оның ішінде білім беру ҥдерісін 

басқару принциптері, ҽдістері, қҧралдары мен нысандарының 

жиынтығы. Басқару объектілері – биологиялық, техникалық, 

ҽлеуметтік жҥйелері. Ҽлеуметтік жҥйелердің бірі – білім беру жҥйесі. 
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Ҽлеуметтік басқарудың жалпы заңдылықтарына бағынғанмен, білім 

беру жҥйесін басқарудың ҿзіне тҽн ерекшеліктері бар.  

Білім беру менеджментінің негізгі мақсаты — білім беру 

жҥйесінің мҥмкіндіктерін пайдалану арқылы тиімділігін арттыру. 

Педагогикалық менеджмент оқу-тҽрбие, оқу-таным ҥдерісінің жҽне 

білім берудің бҥкіл жҥйесінің тиімділігін арттыруға бағытталған, 

оларды басқарудың принциптері, ҽдістері, ҧйымдастыру нысандары 

мен технологиялық тҽсілдерінің кешені. 

Қазіргі басшы педагогикалық ҧжымның жҧмысын ҥнемі 

бақылап, оны жҥйелі тҥрде ынталандырып, оқу-тҽрбие жҧмысын 

сауатты ҧйымдастырып жҽне оны ҧйымдастыру мен басқаруда 

педагогиканың ғылыми негіздерін жеткілікті деңгейде меңгергенде 

ғана,  педагогикалық міндеттерді тиімді шеше алады. Педагогикалық 

жҥйені нҽтижелі басқару ҥшін басқару мҽдениеті қажет, ал басқару 

мҽдениеті – басқару ҽрекетінің кҿп жылғы ҽлемдік тҽжірибесін ҧғыну 

мен мҽні мен мағынасын тҥсіну деген сҿз. Мектеп тҽжірибесінде оқу 

ҥдерісінің сараптамасы, білім беру мекемелерінің алдына қойылған 

мақсаттары, педагогикалық ҧжымды қадағалау мен бағалау жҥйесін 

ҽзірлеу жҧмыстары ғылым ҧсынған ҽдістерді, мекеменің ҿзіндік 

ерекшеліктерін  ескермей жҥргізу, яғни ҿткен тҽжірибеге сҥйену 

арқылы жҥзеге асыру басым болатын жағдайлар кҿптеп кездеседі. 

Білім беру жҥйесіндегі басқару қазіргі таңда «педагогикалық 

менеджмент» ҧғымымен байланысты. Алайда, педагогикаға қатысты 

«басқару» ҧғымының аясы кең ҽрі кҿлемді болып келеді, себебі 

«менеджмент» термині басынан басқарудың бір формасы ретінде, 

нақтырақ айтсақ, кҽсіпкерлер корпорациясы немесе акционерлік 

компания арқылы ҽлеуметтік-экономикалық ҥдерістерді басқарудың 

бір формасы тҥрінде енгізілген. Менеджмент ҧғымы алғашқыда 

бизнес саласында пайда болғанымен, бҥгінде Батыста  тек фирманы, 

корпорацияны басқару ғана емес, оның қолдану аясы ҽлдеқайда 

кеңіген.Оның кҿптеген постулаттары мен теориялық позициялары 

кез-келген саладағы басқаруға, оның ішінде білім саласындағы 

басқаруға  да қолданылады. 

         Педагогикалық менеджментті қазіргі білім беру мекемелерінің 

тҽжірибесіне енгізу бҥгінгі таңдағы қазақстандық білім жҥйесінің 

реформалану жағдайында, білім жҥйесін демократияландыру 

негізінде білім беру мекемелері бір ҥлгіліктен арылып, халыққа кҿп 

нҧсқалы білім қызметін ҧсынып, инновациялық ҥдерістерге қатысып 

жатқанда басқаруды лайықты тҥрде жҥзеге асыру қажеттілігінен 

туындап отыр. Алайда басқару объектісінің – мектептің, мектепке 

дейінгі мекеменің мҧндай ҿзгерісі – басқару субъектісінің де ҿзгеруін 

қажет етеді. 

         Білімді басқарудың тҥбегейлі жаңғыртылуы басшылар 

ҽрекетінің де жаңаруын да талап етеді. Мектептің пайда бола бастаған 

қҧқықтары мен дербестендірілген, бҽсекеге қабілетті саясат жҥргізе 

білу қажеттілігі жасалған таңдау ҥшін жауапкершіліктің 

жоғарылауына да тікелей байланысты. Білім беруді басқарудың 

кҿпдеңгейлі жҥйесінде басты роль ойнай отырып жҽне ҽлеуметтік-

экономикалық, педагогикалық ҿзгерістер мен жаңартулардың қақ 

ортасында бола отырып, мектеп басшылары педагогтардың еңбегін 

ҥйлестіреді, бағыттайды, ҽрекетке талпындырып, оларды 

ынталандырып отырады. 

          Бҥгінде мектепті немесе басқа да кез-келген білім мекемесін тек 

ҿткен жолға қарап, ҿткен тҽжірибеге немесе жеке тҽжірибеге сҥйеніп 

басқару мҥмкін емес.Бҧл жолда ҽлеуметтік басқару теориясы 

саласынан терең білім мен педагогика жҽне психология 

ғылымдарының озық жетістіктерін ҧтымды пайдалана білу керек. 

Педагогикалық жҧмыстың ҿзіндік ерекшелігі, оның шығармашылық 

сипаты озық тҽжірибе қҧруға ерекше назар салуды талап ете отырып, 

басқарудағы бҧйрық беру мен қҧрғақ ҽкімшілікпен ҽуестенуге жол 

бермейді. Білім беру мекемесін тиімді басқарудың негізгі шарты – 

педагогикалық ҧжымның бастамасына сҥйену, олардың 

шығармашылық ізденістерін жан-жақты қолдау жҽне ынталандыру. 

Білім беру мекемелерін басқарудың негізгі міндеті басқарылып 

отырған ҧжымда белгіленген мақсатқа табысты қол жеткізуды 

қамтамасыз ететін тиімді ҿзара байланыс пен қарым-қатынасты 

ҧйымдастыру болып табылады. Ҽрбір басшы ҥшін қайталанбас жҽне 

ҿзіне ғана тҽн басқару моделін қҧру ҿте маңызды. 

Басқару жағдаяттарының психологиялық модельдерінде 

ынталандыру, танымдық жҽне қызметтік-ҽрекеттік компоненттерді 
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белгіленген. Ынталандыру компоненті басшыны тиімді басқару 

ҽрекетін жҥзеге асыруға тҥрткі болады. Танымдық компонент 

басшының басқару жағдаяттары мен ҧжымның нақты қызметтік 

ҽрекеттері туралы ақпараттануын байытады. Қызметтік-ҽрекеттік 

компонент оның басқару ҽрекетінің қҧрылымына кіретін іс-ҽрекеттер 

мен операцияларды жҥзеге асыруына тура келетін жағдайларды 

тудырады. 

           Мектеп директорының басқару ҽрекеті кҿпқырлы, кең ауқымды 

жҽне кҿп пҽндердің ғылыми негіздемесінен тҧрады, кҿптеген ғылыми 

пҽндердің тқағидалары мен нҽтижелерін басшылыққа алады, алайда 

оның ең негізгі жҽне маңызды ғылыми негізі, ҿз кезегінде, білім 

беруді басқару теориясының ішіне кіретін, мектепішілік басқару 

теориясы немесе білім менеджменті болып табылады. 

         Педагогикалық ҧжымды тиімді басқаруда мектептің мақсатынан 

туындайтын алдыға қойылатын міндеттерді анықтау, ҧжымды 

басқару модельдерін енгізу мен оның тиімділігін бағалау сияқты 

жҧмыстар мектеп басшысының белсенді жҽне ҥнемі қатысуынсыз 

мҥмкін емес. Мектеп директорының негізгі міндеті педагогтарды бір 

мақсатқа жҧмылдыру арқылы, алдыға қойылған мақсаттарға, 

педагогикалық ҥдерістің озық нҽтижелеріне қол жеткізе алатын ҧжым 

қалыптастыру болып табылады. Мектептің ҿзегі ондағы адамдар 

болғандықтан, педагогикалық ҧжымды басқару басшының маңызды 

қызметтік функциясы болып табылады жҽне директордың жеке 

тҧлғасының ерекшеліктері педагогтар ҧжымын басқаруға едҽуір 

ҽсерін тигізеді. 

          Басқару ҽдістерін таңдауда субъективті факторлар едҽуір роль 

атқарады: басшының мектеп басқарудағы арнайы білімді меңгеру 

деңгейі; тҽжірибелілігі мен оны қалыпсыз жағдаяттарда пайдалана 

алу дҽрежесі; басшының тҧлғалық қҧрылымы; мектепті басқарудағы 

ҥстем стилі; педагогикалық жҽне оқушылар ҧжымдарының 

ерекшеліктерін есепке алу біліктілігі; педагогикалық шығармашылық 

пен жаңашылдыққа деген кҿзқарасы; басқару иерархиясындағы 

басшының баспалдағы сияқты факторлар жиі есепке алынады. 

          Соңғы жылдары мектепте психологиялық қызметтің 

қалыптасуымен жаңа басқару ҽдістері пайда бола бастады. Оқу-

тҽрбие ақпараттарымен жҧмыс жҥргізетін қызметкерлер мен мектеп 

директоры оларды жинау, ҿңдеу, сақтау жҽне пайдалану тҽсілдерін 

жақсы білгені жҿн. Мектеп басшысы, менеджер ретінде, ҿз 

қызметінде бақылау, ҽр тҥрлі сауалнамалар жҥргізу, тестілеу, 

нҧсқаулармен жҽне ҽдістемелік материалдармен жҧмыс жасау 

ҽдістерін белсенді қолдана білуі шарт. Мектеп ҽкімшілігінің ҽлеуеті 

басқарудың мектепішілік ақпараттық технологиясын нақтылап, 

тҽжірибеге ендіруге жҧмсалуы тиіс.              Сонымен қатар, мектепті 

басқаруды ҧйымдастырудағы маңызды жағдай– педагогикалық 

басқару жҥйесінің қалыпты кҥйге келіп, ҽрекетшеңдік жағдайында 

болуы жҽне оны іске асыру жолдарын ҽрбір басшының жете білуі 

бҥгінгі кҥн талабы болып табылады. 

            Білім беру жҥйесін басқарушылардың басқару мҽдениеті 

олардың кҽсіби педагогикалық мҽдениетінің бір бҿлігі болып 

табылады. Дҽстҥрлі кҿзқараста кҽсіби-педагогикалық мҽдениет 

негізінен педагогикалық іс-ҽрекет, педагогикалық техника мен 

шеберлік нормалары мен ережелерін бҿліп кҿрсетумен 

байланыстырылды. Ал қазіргі кезде педагогикалық қҧндылықтар, 

педагогикалық технология жҽне педагогикалық шығармашылық 

категорияларымен байланыстырыла қарастырылады. 

             Мектеп жетекшісінің басқару мҽдениеті оның мектепті 

басқарудағы қҧндылықтар мен технологияларды меңгеруге, беруге 

жҽне жасауға бағытталған ҽр тҥрлі басқару іс-ҽрекеттеріндегі тҧлға 

ретінде ҿз мҥмкіндіктерін шығармашылық деңгейде байқату жолдары 

мен ҿлшемі болып табылады. 

           Білім беру мекемесін басқаруға қазіргі таңда қалыптасқан 

кҿзқарастар тҧрғысынан қарайтын болсақ, мҧнда мектепті басқару 

объектісі ретінде қарастыру мен мектеп басшысының басқару 

ҽрекетіне қойылатын нақты талаптарының негізгі кҿзі ретінде 

қарастыру басым. Бҥгін, мектеп, ең алдымен, мектеп басшысының ең 

маңызды болып табылатын білім беру ҥдерісімен ғана емес, сонымен 

бірге, осы ҽрекетті қамтамасыз ететін басқа да ҥдерістермен, мектеп 

ҧжымымен, сыртқы ортамен ҿзара ҽрекетін қалыптастыратын кҥрделі 

де ашық жҥйе ретінде қабылданады. Сондықтан басқарудың мҽні 

кездойсоқтық пен белгісіздікті толық жоюда емес, оның мҽні мен 
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ҽкімгерлер мен менеджерлерді, ҧстаздар мен оқушыларды  ортақ 

жағымды нҽтижеге жету жолында бір мақсатқа жҧмылдыру мен 

ҧйымдастыру, олардың ҽрекеттерін бір ортаға ҥйлестіру, кіріктіру, 

шоғырландыру. 

               Тиімді басқару – толық деңгейде ҿзінің мақсатына, ҿзінің 

ҧғымына сҽйкес басқаруды айтуға болады. Сондықтан, басқарудың 

міндетін анықтаудың кез-келген нҧсқаларында, ең алдымен, оны 

қоғамдық мҧқтаждықты қанағаттандыруға, ҽлеуметтік маңызды 

қҧндылықтарға қызмет етуге жҽне ҿз ҧжымының ішкі мҧқтаждығын, 

қажеттігін қанағаттандыруға бағытталған ҽрекет ретінде қарастыру 

керек. 

               Білім беру мекемелері басшыларының стратегиялық жҽне 

тактикалық сипаттағы маңызды дербес шешім қабылдауларының 

маңыздылығы кҥннен кҥнге ҿсіп келе жатқан макро- жҽне 

микросоциум талаптары аясында кҥшейе тҥсуде. Мектеп 

басшысының басқару біліктілігінің кҽсіби деңгейінің жоғарылауы 

білім берудегі инновациялық ҥдерістердің табыстылығының басты 

шарты болып табылады жҽне ол білім менеджменті саласында да 

жҥзеге асырылуы тиіс. Бҥгінгі мектеп басшылары стратегиялық 

жобалау,  мекемедегі болып жатқан процесстерді жҥйелі модельдеу 

мен педагогикалық ҧжымдағы тҧлғааралық жҽне кҽсіби қарым-

қатынасты тиімді ҧйымдастыру дағдыларын меңгеруге ынталы. 

Мектеп басшыларына білім беру ҥдерісінің мазмҧнын ҽлеуметтік, 

мҽдени, табиғи, ҿндірістік ортамен ҥйлесімді байланыстыру қажет, 

сонымен қатар мектеп қабырғасынан тыс ортамен білім, мҽдениет, 

ақпарат кеңістігін қалыптастыру міндеттерін шешу қажет.Мектептің 

проблемаларын шешудің кҿп нҧсқалылық жолы мектеп 

басшыларының кҽсіби дайындығының сҽйкестігін талап ететін тҥрлі 

білім модельдерін енгізуге байланысты. Жалпы білім беретін 

мекеменің жҧмысын жетілдіру қалыптасқан жағдайды егжей-тегжейлі 

талдау мен мектеп басшысының басшылық қҧзіреттілігіне, оқыту мен 

тҽрбиелеу ҥдерістерін ҧйымдастыруға жаңа талаптар қойылуды қажет 

етеді. 

          Жалпы ҿмірдің барлық талаптарына сай келетін жҽне барлық 

жағдаяттар мен талаптарға жауап бере алатын басқарудың ҽмбебап 

ҽдістері жоқ. Сондықтан, қазіргі жағдайда білім беру мекемелерін 

басқаруда тек жҥйелі, кешенді  тҽсілдемені пайдалану ғана білім 

мекемесін табысты басқаруды жҽне оқу мен тҽрбие ҥдерісінің 

тиімділігі мен белгіленген мақсатқа қол жеткізуді қамтамасыз ете 

алады. 
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Метод проектов и ИКТ на уроке математики 

 

Музафарова В. В., преподаватель математики, г. Алматы 

 

"Цель обучения ребенка состоит в том,  

чтобы сделать его способным  

развиваться дальше без помощи учителя". 

амер. писатель П. Хаббард  

 

В статье рассматривается применение метода проектов и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках 

математики. Метод проектов раскрывает творческий потенциал, 
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повышает интерес обучающихся к математике и к учебе в целом. 

Проанализированы особенности деятельности педагога как 

консультанта, приведен план работы над проектом. Основные 

достоинства метода проектов: актуальность, дифференцированный 

подход, право выбора, то есть возможность самим обучающимся 

контролировать процесс и сотрудничать с одноклассниками, что 

повышает мотивацию обучения.  

"Педагог" – три слога, семь букв, а сколько ответственности! 

Мы живем в век бурного развития современных ИКТ. В этих 

условиях педагогу необходимо ориентироваться в широком спектре 

современных инновационных подходов к конструированию учебных 

материалов нового поколения. На современном этапе развития 

образования педагог находится в постоянном процессе повышения 

своего мастерства, в поиске: "Как обучающегося научить мыслить и 

действовать самостоятельно? Как обучающегося научить учиться? 

Как обучающемуся реализовать себя и адаптироваться в социуме?" В 

современном обществе при решении повседневных жизненных 

проблем ценятся умение мыслить самостоятельно, применение 

знаний и опыта на практике. 

Как отметил в своем Послании Первый Президент Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаев "… В современном мире простой 

поголовной грамотности уже явно недостаточно. Наши граждане 

должны быть готовы к тому, чтобы постоянно овладевать навыками 

работы на самом передовом оборудовании и самом современном 

производстве. Необходимо также уделять большое внимание 

функциональной грамотности наших детей, в целом всего 

подрастающего поколения. Это важно, чтобы наши дети были 

адаптированы к современной жизни".  

На современном этапе развития образования перед педагогом стоит 

задача – освоение новых технологий обучения и применениях их в 

своей практике. Известный венгерский математик и педагог Дьѐрдь 

Пойа писал: "Хороших методов существует ровно столько, сколько 

существует хороших учителей". Одним из примеров педагогической 

технологии является метод проектов, имеющий богатый творческий 

потенциал, и данная технология "означает системную совокупность и 

порядок функционирования всех личностных, инструментальных и 

методологических технологий, используемых для достижения 

педагогических целей" писал известный педагог Селевко Г.К.
 
 

Применение метода проекта на уроках математики позволяет 

раскрыть творческий потенциал обучающихся и их 

индивидуальности, а педагогу выйти на новый уровень образования, 

это проявляется в том, что обучающиеся свободно применяют 

полученные ими звания на практике, в различных жизненных 

ситуациях. 

Применение на уроках математики информационно-

коммуникационных технологий позволяют для обучающихся: 

создавать условия для развития познавательного интереса, развить 

личность, подготовить к самостоятельной продуктивной деятельности 

в условиях современного информационного общества.  

При применение в проекте информационно-коммуникационных 

технологий обучающиеся приобретают навыки их использования в 

современной жизни. Приобщение обучающихся к проектной 

деятельности с использованием ИКТ (создание для защиты проекта: 

видео, квестов, презентаций и т.д.) позволяет наиболее полно 

определять и развивать интеллектуальные и творческие способности. 

Следовательно, применение метода проектов является одним из 

условий становления личности обучающегося. 

Контроль за ходом проекта и за учебой обучающихся в методе 

проектов должен выступать скорее в форме наблюдений, 

сдерживания и ведения переговоров по условиям взаимодействия 

обучающихся в реализации проекта. Педагог принимает роль 

"доброжелательного консультанта", "наблюдателя", "навигатора", 

"помощника" и "путеводителя", который направляет обучающегося 

для самостоятельного поиска знаний и анализа полученной 

информации, создает в рамках работы проекта доброжелательную, 

демократичную атмосферу.  

Как писала Джейн Нелсен: "Дети будут слушать нас тогда, когда 

увидят, что мы их слушаем", в методе проекта педагог принимает 

роль обучающегося, который слушает информацию, исходящую от 

остальных участников проекта. Он сам должен придерживаться 
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принципа, говорящего о том, что в оценивании участников в проекте 

на первом месте должны быть положительные оценки, которые они 

вызывают положительные эмоции и успех у обучающихся, что 

рождает желание работать дальше, а информацию о слабых сторонах 

– высказывается в конце. Педагог имеет право выработать свой стиль 

контроля  за ходом проекта и оценивания. Однако он не должен в 

этом стиле ограничивать субъективность участников проекта, 

например, давать им готовые концепции, касающиеся того, как 

решать появляющиеся отдельные проблемы. Это не соответствует 

принципам консультации, а кроме того, ограничивает чувство 

ответственности обучающихся. От того, насколько они почувствуют 

свою ответственность по отношению к себе за результаты и ценности, 

достигнутые в проекте, зависит, в значительной степени их 

мотивация к непрерывному образованию. 

Ниже приведен план проектного урока по математики в 6 классе. 

"Скажите мне – и я забуду, 

Покажите мне – и я запомню, 

Вовлеките меня – и я пойму". 

Китайская пословица 

 

Тема проекта: "Числовые неравенства и их свойства". 

Участники проекта: обучающиеся 6 класса. 

Группы: 3 группы, в каждой группе 3-4 чел. 

Сроки реализации проекта: две недели. 

Результат: защита проекта и оказание помощи одноклассникам, 

испытывающим затруднения по данному учебному материалу. 

Задания для групп: 

1 группа  – "Исследователи"  

Сбор информации по теме: "Исторический очерк о неравенствах" 

(использование материалов учебника математики, справочной 

литературы, Сети Интернета). 

Подобрать примеры доказательств, что в природе существуют 

неравенства. 

Оформление отчета о проделанной работе: теория + практические 

задания ("бумажный" вариант и выпуск стенгазеты в виде 

бюллетеня). 

Подготовка к защите проекта. 

Защита проекта (презентация). 

2 группа – "Теоретики"  

Сбор информации по теме "Решение неравенств различными 

способами. Алгоритм их решения" (использование материалов 

учебника математики, справочной литературы, Сети Интернета).  

Кратко изложить свои мысли по проекту. Подбор неравенств по 

данной теме (с разбором их решения).   

Оформление отчета о проделанной работе: теория + практические 

задания ("бумажный" вариант и выпуск стенгазеты в виде 

бюллетеня). 

Подготовка к защите проекта.  

Защита проекта (презентация). 

Задание для группы: 3 группа – "Практики"  

Эссе на тему: "Где в жизни я могу использовать неравенства?" 

(использование материалов учебника математики, справочной 

литературы, Сети Интернета). 

Создание квеста: "Думай, считай, отгадывай!" (использование ИКТ)  

Оформление отчета о проделанной работе: теория + практические 

задания ("бумажный" вариант и выпуск стенгазеты в виде 

бюллетеня). 

Подготовка к защите проекта. 

Защита проекта (презентация). 

Результаты проекта:  

Входе выполнения проекта, обучающиеся становятся раскованнее, 

изобретательнее, увереннее в себе и максимально раскрывают свой 

творческий потенциал. Работа в малых группах позволяет слабым не 

бояться предлагать свои методы решения проблемы, что позволяет им 

раскрыться приобретая уверенность в себе при поддержке более 

уверенного в себе напарника. 

Проектная деятельность: 
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– воспитывает целеустремленность и организованность, 

расчетливость и предприимчивость, способность ориентироваться в 

ситуации неопределенности; 

– вырабатывает навык сотрудничества; 

– зарождает основы системного мышления;  

– развивает творческие способности, воображение, фантазию;  

– позволяет проявить себя индивидуально или в коллективной работе; 

– позволяет попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу; 

– позволяет показать публично достигнутый результат; 

– формирует навык выдвижения гипотез, формулирования проблем, 

поиск аргументов;  

– направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 

зачастую самими обучающимися в виде задачи, когда результат этой 

деятельности – найденный способ решения проблемы – носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что 

весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.  

В ходе работы над проектом у обучающихся развиваются навыки 

самостоятельного целенаправленного поиска информации в Сети 

Интернет, выработаются навыки работы со справочной литературой, 

формируются навыки обработки и анализа полученной информации.  

При защите проекта обучающиеся демонстрируют и комментируют 

глубину разработки поставленной проблемы, ее актуальность, 

объясняют полученный результат, развивая при этом свои ораторские 

способности. Оценивается каждый проект всеми участниками 

занятий. 

В проектной деятельности обратная связь педагога с обучающимся 

является дополнительным материалом в оценке ценности проекта. 

Для самооценки участнику проекта предлагается ответить на 

следующие вопросы: 

"Какие новые знания, умения у меня появились в процессе работы над 

проектом?"; "Что в работе над проектом мне было наиболее 

интересным?"; "Какие основные трудности у меня были и как я их 

преодолевал?"; "Чему я научился, участвуя в проекте?" 

Основной механизм развития личности как обучающегося, так и 

педагога – это не останавливаться на месте, а ставить новые цели и 

стремиться к их достижению. Проектная деятельность – это развитие 

творческой компетенций обучающихся, которые он может применить 

на практике и ему будет проще адаптироваться в мир, ждущий от него 

нового, неизведанного. 
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«ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Учитель английского языка Буременко Л.И. 

 КГУ средняя школа №28 г. Актобе 

 

         Основываясь на своем опыте работы в школе, можно сделать 

вывод о том, что игровые моменты являются одной из самых 

необходимых и актуальных форм в методике преподавания 

английского языка. 

         Игра в любом школьном возрасте не только не теряет своего 

психологического значения как желаемая деятельность, но и 

http://www.edu.gov.kz/ru/zakonodatelstvo
http://www.openclass.ru/pages/173401
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продолжает развивать психические функции ребенка, прежде всего 

воображение, навыки общения в играх с правилами, в 

интеллектуальных играх. Кроме того, игра как свободная 

деятельность оказывает на ребенка релаксирующий эффект.  

         В учебной деятельности могут быть использованы игровые 

моменты, что помогает ребенку не только передохнуть, снять чувство 

давящей напряженности, но и научиться отличать особенности, 

разницу игры и учебной деятельности.  

         Тема применения игр на уроках является актуальной в 

современной педагогической действительности, так как игра – одно 

из важнейших средств физического, умственного и нравственного 

воспитания ребенка.  

         Использование игр в учебном процессе помогает активизировать 

деятельность ребенка, развивает познавательную активность, 

наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает 

интерес к изучаемому, развивает творческое воображение, образное 

мышление, снимает утомление у детей, так как игра делает процесс 

обучения занимательным для ребенка.  

         Таким образом, моя цель – продемонстрировать использование 

игровых технологий в урочной системе , доказать, что их применение 

важно для учащихся, способствует развитию памяти, воображения, 

творческого мышления детей, расширяет их словарный запас, 

прививает интерес к английскому языку и культуре англоязычных 

стран.  

         Поскольку в общеобразовательной школе классы смешанные, и, 

как следствие, языковые способности могут быть самыми разными, то 

при использовании типовых программ у многих учащихся возникают 

трудности в усвоении учебного материала. Игра определяется как 

форма деятельности в условных ситуациях, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в 

социально закрепленных способах осуществления предметных 

действий, в предметах науки и культуры.  

          Игра – специфическая деятельность, которая включает все 

компоненты деятельности, а результатом является эмоциональное 

насыщение. Это только некоторые определения понятия игры, но 

хочу отметить, что все они схожи по сути. Несмотря на некоторые 

различия, исследователей проблемы объединяет то, что игра является 

способом развития личности.  

         В настоящее время существует множество видов игр, но среди 

них можно выделить следующие группы: 1) фонетические; 2) 

лексические; 3) игры с фразами; 4) грамматические игры; 5) игры для 

обучения чтению; 6) игры для обучения аудированию; 7) игры для 

обучения говорению; 8) смешанные игры; 9) коммуникативные игры . 

         В языковых играх основным материалом является сам язык. В 

различных играх развиваются разные лингвистические навыки: 

Listening – аудирование, Reading – чтение, Speaking – говорение, 

Writing – письмо.  

         Однако я часто модифицирую игру, подстраивая ее под свои 

нужды. Приведѐм примеры игр, относящихся к каждой из 

вышеперечисленных групп.  

         Среди фонетических игр можно выделить, например, игры-

загадки, игры-имитации, игры-соревнования, игры с предметами, 

игры на внимательность. При обучении лексике целесообразно 

использовать игры на карточках, загадки, кроссворды, чайнворды, 

игры типа «Найди слово», «Найди пословицу». Очень 

распространены игры типа «Аукцион» или «Дуэль», «Лотерея», 

«Цепочка слов по теме» и т. д. Среди грамматических игр можно 

использовать следующие: «Узнай, кто говорит» (Guess, who is 

speaking), «Where were you?» (Где ты был? – отработка The Past 

Simple Tense), «Прятки на картинке» (Hide-and-Seek in a Picture), 
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«Lazy-bones» (I'll ask you to do smth. Say that you did it yesterday – Я 

попрошу тебя сделать что-то. Скажи, что ты уже сделал это вчера).  

         При обучении чтению можно использовать игры, которые 

имитируют реальные жизненные ситуации, например «На приеме у 

глазного врача», «Конкурс теледикторов», «Playing the computer 

(Компьютерная игра)». 

         При обучении аудированию необходимо учитывать, что речь 

является одним из важнейших средств общения. Общение можно 

осуществлять устно и письменно. Устная же речь является средством 

осуществления двух видов деятельности – говорения и аудирования, 

так как использование устной речи для общения подразумевает и ее 

порождение, и ее понимание.  

         Механизмы говорения и аудирования между собой тесно 

связаны, иногда вообще совпадают. Поэтому обучать аудированию 

невозможно без говорения, а говорению без аудирования. Обучение 

аудированию должно предусматривать:  формирование механизмов 

речевого слуха, памяти, вероятностного прогнозирования; 

         Использование игровых методов и приемов на уроках 

английского языка как способ повышения мотивации к обучению. 

         В качестве примеров коммуникативных игр можно также 

привести ролевые игры. В таких играх даѐтся определѐнная задача, 

которую ученики могут выполнить, следуя некоторым правилам. 

Большую роль при этом играет метод драматизации – это творческое 

использование письменной и устной речи на основе литературных 

произведений (фактически школьный театр). Этот метод даѐт 

возможность формирования позитивного отношения к изучению 

иностранного языка. Среди методов драматизации выделяют также 

диалог и импровизацию. Сказка также может выступать в качестве 

ролевой игры на уроках английского языка.  

Ссылки на источники: 

1. Байкова Л. А., Гребенкина Л. К., Еремкина О. В. Технология 

игровой деятельности. – Рязань, 1994.  

2. Конышева А. В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – 

М., 2002.  

3. Мильруд Р. П. Методика преподавания английского языка. – М., 

2005.  

4. Нестандартные уроки английского языка в школе / под общ. ред. С. 

Н. Смоленского. – Ростов н/Д, 2007.  

5. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. – М., 

1981.  

6. Борисова Р. Г. Инсценировки и игры на внеклассных занятиях и 

уроках английского языка // Иностранные языки в школе. – 1996. – № 

2.  

7. Бочарова Л. Н. Игры на уроках английского языка на начальной и 

средней ступенях обучения // Иностранные языки в школе. – 1996. – 

№ 3.  

8. Колесникова О. А. Игры в обучении иностранным языкам // 

Иностранные языки в школе. – 1989. – № 4. 

 9. Курбатова М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике 

английского языка на начальном этапе // Иностранные языки в школе. 

– 2006. – № 3.  

10.Natalia Terekhina, English teacher MBOU ―School 7 "The Russian 

classical school‖, Ryazan nataly_vin98@mail.ru The use of gaming 

methods and techniques in English lessons as a way to increase motivation 

for learning Abstract.  



685 
 

11.Терехина Н. В. Использование игровых методов и приемов на 

уроках английского языка как способ повышения мотивации к 

обучению // Научнометодический электронный журнал «Концепт». – 

2016. – № S13. – 0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2016/76161.htm.  

 

Инклюзивті білім беру – қажеттілік 

 

Есеева Тамара Нарымбековна 

Дощанова Гҥлдана Хайырханқызы 

Ақтӛбе қаласы  

Новый орта мектеп – лицейі 

 

Аннотация 

    

  Инклюзивное или включенное образование – обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

  Инклюзивное образование – это обучение, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных и 

других особенностей, включены в общую систему образования. 

 

Аnnotation 

    

   Inclusive or inclusive education - ensuring equal access to education for 

all learners, taking into account the diversity of special educational needs 

and individual opportunities. 

  Inclusive education is learning in which all children, regardless of their 

physical, mental, intellectual and other characteristics, are included in the 

general education system. 

 

 

                                   Инклюзивтік білім беру дегеніміз - барлық 

балаларды, соның ішінде мҥмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы 

білім ҥрдісіне толық енгізу жҽне ҽлеуметтік бейімдеуге, жынысына, 

шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын 

кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға, баланың 

тҥзеу-педагогикалық жҽне ҽлеуметтік мҧқтаждықтарына арнайы 

қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға 

бағытталған мемлекеттік саясат.  

   Инклюзивті оқыту – ерекше мҧқтаждықтары бар балалардың жалпы 

білім беретін мектептердегі оқыту ҥрдісін сипаттауда қолданылады. 

Демек, инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір 

дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік 

қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше 

қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы 

жатыр. Осы бағыт балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, 

жақсы ҿмір сҥру жағдайын  қалыптастырады. Мҥмкіндігі шектеулі 

балалардың білім алу қҧқықтары «Қазақстан Республикасының 

балалардың қҧқықтары туралы», «Білім беру туралы», «Мҥмкіндігі 

шектеулі балалардың ҽлеуметтік жҽне медициналық-педагогикалық 

тҥзетуге ықпал ету туралы», «Қазақстан Республикасында 

кемтарларды ҽлеуметтік қорғау туралы», «Арнайы ҽлеуметтік қызмет 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарында, Қазақстан 

Республикасының Конституциясында бекітілген. 

   Инклюзивті білім беру немесе «білім баршаға» бағдарламасы - 

барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте жҽне 

мектеп ҿміріне белсене қатысуға мҥмкіндік береді. Бҧл 

бағдарламаны  Біріккен Ҧлттар Ҧйымының Бас Ассамблеясы 

мақҧлдап, БҦҦ-ның Конвециясына 2006 жылдың  13 желтоқсанында 

енгізілді. 

  Инклюзивті білім беру дегеніміз – балалардың жынысына, жас 

ерекшеліктеріне, географиялық тҧратын жеріне, қимыл-қозғалыстық 

жҽне ақыл-есінің жағдайына, ҽлеуметтік-экономикалық жағдайына 

қарамастан, сапалы білім алу жҽне ҿздерінің потенциалдық дамыту 

мҥмкіндігіне ие болу. 

Инклюзивті оқыту - барлық балаларға мектепке дейінгі оқу 

орындарында, мектепте жҽне мектеп ҿміріне белсене қатысуға 

мҥмкіндік береді. 
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Инклюзивті оқыту - оқушылардың тең қҧқығын анықтайды жҽне 

ҧжым іс - ҽрекетіне қатысуға мҥмкіндік береді. 

Инклюзивті оқыту - адамдармен қарым - қатынасына қажетті 

қабілеттілікті дамытуға мҥмкіндік береді. 

Инклюзивті оқытудың негізгі принциптері: 

 

1. Адам қҧндылығы оның мҥмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен 

жетістіктерімен анықталады. 

2.Ҽрбір адам сезуге жҽне ойлауға қабілетті. 

3. Ҽрбір адам қарым - қатынасқа қҧқылы. 

4. Барлық адам бір - біріне қажет. 

5. Білім шынайы қарым - қатынас шеңберінде жҥзеге асады. 

6. Барлық адамдар қҧрбы - қҧрдастарының қолдауы мен достығын 

қажет етеді. 

7. Ҽрбір оқушы ҥшін жетістікке жету - ҿзінің мҥмкіндігіне қарай 

орындай алатын ҽрекетін жҥзеге асыру. 

8. Жан - жақтылық адам ҿмірінің даму аясын кеңейтеді. 

  Инклюзивті оқыту – барлық балалардың мҧқтаждықтарын ескеретін, 

ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін 

жалпы білім ҥрдісінің дамуы. Инклюзивті оқыту балалардың оқу 

ҥрдісіндегі қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ 

берудің жаңа бағытын ҿңдеуге талпынады. Егер инклюзивті 

оқытудың оқыту мен сабақ беруге енгізілген ҿзгерістері тиімді болса, 

онда ерекше қажеттіліктері бар балалардың жағдайлары да ҿзгереді. 

Инклюзивті оқытуды ашқан мектептерде оқыған балалар адам 

қҧқығы туралы білім алуға мҥмкіншілік алады, ҿйткені олар бір - 

бірімен қарым - қатынас жасауға, танып білуге, қабылдауға ҥйренеді. 

  Инклюзивті оқыту – барлық балаларға мектепке дейінгі оқу 

орындарында, мектепте жҽне мектеп ҿміріне белсене қатысуға 

мҥмкіндік береді; оқушылардың тең қҧқығын анықтайды жҽне ҧжым 

іс-ҽрекетіне қатысуға мҥмкіндік береді; адамдармен қарым-

қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мҥмкіндік береді. 

  Даму мҥмкіндігі шектеулі балаларға білім беруді ҧйымдастыру 

мақсатында,  типтік арнайы білім бағдарламасы жасалды. Онда 

балалардың мҧқтаждықтары ескеріліп, білім алуларын қамтамасыз 

ететін жалпы білім ҥрдістері қарастырылған.  Қазіргі таңда барлық 

ҽлем жҧртшылығының назарын аударып отырған мҽселе балалардың 

жеке сҧраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отбасының 

қатысуымен білім беру ҥрдісіне толық қосуды қарастыратын 

инклюзивті білім беру. Осы жаһандық мҽселеге ҽлем ғалымдары 

мынадай анықтама береді: инклюзивтік білім беру дегеніміз - барлық 

балаларды, соның ішінде мҥмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы 

білім ҥрдісіне толық енгізу жҽне ҽлеуметтік бейімдеуге, жынысына, 

шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын 

кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға, баланың 

тҥзеу-педагогикалық жҽне ҽлеуметтік мҧқтаждықтарына арнайы 

қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға 

бағытталған. Сонымен, инклюзивті білім беру жағдайында жҧмыс 

жҥргізетін мектептерде білім мазмҧнын ҥш тҥрлі бағдарлама 

бойынша реттеген абзал. Атап айтқанда: жалпы мектептерге арналған 

типтік оқу бағдарламалары; мҥмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық 

типтеріне сҽйкес арнаулы білім беру бағытындағы оқу 

бағдарламалары; мҥмкіндігі шектеулі балалардың психофизикалық 

ерекшеліктерін есепке ала отырып ҽзірленетін оқытудың жеке 

бағдарламасы. 

   Біздің елімізде инклюзивті білім беру жҥйесінің дамуы туралы 

ресми дерек «Қазақстан Республикасының Білім  беруді дамытудың 

2010-2020 жылдарға арналған мемлекеттік  бағдарламасында» 

кҿрсетілді. Осы бағдарлама тҿңірегінде инклюзивті білім беруді 

жетілдіру мҽселелері қарастырылып, 2015 жылға мына міндеттерді 

шешу кҿзделген: 

-мҥмкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оқытудың модульдік 

бағдарламалары жасалады; 

- мҥмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада 

біріктіріп оқыту ережесі ҽзірленеді; 

- тҥрлі кемістігі бар балалар ҥшін бірігу нысандары анықталады; 

-мҥгедек балаларға қашықтықтан білім беруді ҧйымдастыру 

қағидалары ҽзірленеді. 

   Мемлекеттік бағдарлама негізінде 2020 жылға қарай мектептерде 

мҥгедек балалар ҥшін кҿтергіш жабдықтар, пандустар, санитарлық 
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бҿлмелерде арнайы қҧралдар орнату, тҧтқалармен, арнайы 

парталармен, ҥстелдермен жҽне басқа да арнайы компенсаторлық 

қҧралдармен жабдықтау арқылы «кедергісіз аймақтар» қҧруы 

жоспарланған. 3030 мектепте мҥмкіндіктері шектеулі балаларды 

оқытуға жҽне тҽрбиелеуге тең қол жеткізу ҥшін жағдайлар жасалу 

міндеті  (мектептерде педагог-дефектологтардың, балаларды 

психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеудің, арнайы жеке 

техникалық жҽне компенсаторлық қҧралдардың болуы) алға 

қойылған. Ҥйде білім алатын мҥгедек балалар жеке мҥмкіндіктері мен 

қажеттіліктері ескеріле отырып, компьютерлік техникамен 

қамтамасыз ету сияқты істері жҥзеге асырылмақшы. Осылайша 

мемлекетіміз мҥмкіндігі шектеулі жандарды ҽлеуметтік қорғау, 

олардың қоғамға етене араласуына, оларды оңалту, жҧмысқа 

орналастыру жҽне жаңа жҧмыс орындарын қҧру, білім алу, оқыту, 

қайта мамандандыруда қолдан келгенше жағдай жасамақшы. 

Саламан Декларациясына сҽйкес инклюзивті білім беру саясатының 

міндеттері мынадай: 

·   Ҽрбір бала білім алуға қҧқылы жҽне оны алуға тиіс. 

·   Ҽрбір баланың дара қабілеттері, қызығушылықтары, қажеттіліктері 

жҽне оқуға деген мҧқтаждықтары болады. 

·  Білім беру жҥйесіне оң ҿзғерістер, яғни осы мҧқтаждықтарды 

қанағаттандыру мақсатына орай ҿзгерту. 

 Осыған орай, инклюзивті білім берудің  негізгі 8 принципі 

туындайды. 

Яғни ол мына принциптер: 

1. Адам қҧндылығы оның мҥмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен 

жетістіктерімен анықталады. 

2. Ҽрбір адам сезуге жҽне ойлауға қабілетті. 

3. Ҽрбір адам қарым-қатынасқа қҧқылы. 

4. Барлық адам бір-біріне қажет. 

5. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жҥзеге асады. 

6. Барлық адамдар қҧрбы-қҧрдастарының қолдауы мен достығын 

қажет етеді. 

7.Ҽрбір оқушы ҥшін жетістік кежетуҿзінің мҥмкіндігіне қарай 

орындай алатын ҽрекетін жҥзеге асыру. 

8. Жан- жақтылық адам ҿмірінің даму аясын кеңейтеді. 

Инклюзивті білім беруге дайындық жасау барысында туындайтын 

мҽселе оқу орнының талапқа сай жабдықталуы. Ерекше білім беру 

қажеттілігі бар балалардың жалпы дамуы жҽне бҧзылысын тҥзету 

мақсатында жаңа компьютерлік технологияны, бала бойындағы 

кемістіктерді тҥзетуге бағытталған қҧрылғыларды қолдану 

қажеттілігін де ретін тауып шешкен жҿн. Инклюзивті оқыту – барлық 

балалардың мҧқтаждығын ескеретін ерекше қажеттілігі бар 

балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім ҥрдісінің 

дамуы. Балалардың оқу ҥдерісіндегі қажеттіліктерін 

қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын ҿңдеуге 

талпынады. Егер инклюзивті оқытудың оқыту мен сабақ беруге 

енгізілген ҿзгерістері тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері бар 

балалардың жағдайы да ҿзгереді деп нық сеніммен айта аламыз. 

Сонымен қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту- оқушылардың тең 

қҧқығын анықтайды жҽне ҧжым іс-ҽрекетіне қатысуға, адамдармен 

қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мҥмкіндік береді. 

Инклюзивті оқыту арқылы барлық балалардың мҧқтаждықтарын 

ескеріп, ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуын 

қамтамасыз ететін жалпы білім ҥрдісін дамытуға болады. Мҧндай 

оқыту тҥрі арнаулы білім беру жҥйесінде дҽстҥрлі тҥрде қалыптасқан 

жҽне даму ҥстіндегі формаларды ығыстырмайды, қайта жақындатады. 

Инклюзивті бағыт арқылы мҥмкіндігі шектеулі балаларды оқуда 

жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ҿмір сҥру мҥмкіншілігін 

қалыптастырады. Осы бағытты білім беру жҥйесіне енгізу арқылы 

оқушыларды адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тҽрбиелей 

аламыз.Сонымен қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту- оқушылардың 

тең қҧқығын анықтайды жҽне ҧжым іс-ҽрекетіне қатысуға, 

адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға 

мҥмкіндік береді. Инклюзивті оқыту арқылы барлық балалардың 

мҧқтаждықтарын ескеріп, ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім ҥрдісін дамытуға 

болады.  Мҧндай оқыту тҥрі  арнаулы білім беру жҥйесінде дҽстҥрлі 

тҥрде қалыптасқан жҽне даму ҥстіндегі формаларды 

ығыстырмайды,  қайта жақындатады. Инклюзивті бағыт арқылы 
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мҥмкіндігі шектеулі  балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, 

жақсы ҿмір сҥру мҥмкіншілігін қалыптастырады. Осы бағытты білім 

беру жҥйесіне енгізу арқылы оқушыларды адамгершілікке, ізгілікке, 

қайырымдылыққа тҽрбиелей аламыз. Сонымен қоса, инклюзивті 

оқыту ҥрдісі балаларды толеранттылыққа тҽрбиелеудің бастауы 

болмақ . 
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ПРЕДМЕТ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД» В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 

                                                Боровец Н.С. 

школа № 3 г. Актобе 

     Уже сегодня необходимо заботиться не только о постоянном росте 

образовательного уровня, но и воспитывать в людях с молодых лет 

способность к творческому мышлению. Так, одной из основных целей 

школы должно быть развитие у учащихся творческих способностей, а 

не только простое накопление ими знаний и овладение 

определенными навыками в решении стандартных задач. Однако 

главное, что должно дать образование и о чем часто забывают, - это 

не «багаж» знаний, а умение владеть этим «багажом». Большинство 

учащихся или не имеют возможности, или не способны решать 

творческие задачи. Основной причиной этого являются система 

воспитания и образования, не направленная на развитие творчества. 

    В настоящее время в Казахстане идет поэтапное обновление 

содержания среднего образования. В школе внедрен  новый 

интегрированный предмет «Художественный труд», который 

разработан на основе слияния предметов «Изобразительное 

искусство» и «Технология». Он направлен на формирование 

художественно-технологических знаний, умений и навыков в 

различных видах творческой деятельности и способствует 

формированию образного мышления, пространственного 

воображения и конструкторских способностей.  Для реализации этой 

программы потребуется творческий учитель, который должен не 

только научить детей грамотно рисовать или создавать декоративные 

поделки, но и уделять большое внимание развитию творческих 

способностей учащихся.    Применение различных средств 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения  

является необходимым условием реализации учебной программы. Но, 

к сожалению, во многих школах в мастерских отсутствуют 

проекционная аппаратура. Так же нет станков и необходимого 

количества инструментов и приспособлений. Школа не имеет 

возможности приобретать основные конструкционные материалы в 

необходимом количестве, а в соответствии с программой на каждом 

уроке предполагается изготавливать различные изделия. Мало 

надежды на то, что ученики будут приносить необходимые 

материалы и инструменты для изготовления изделий из дома. А самое 

главное, что на урок художественного труда ребята идут работать, а 

не заниматься изучением теории как и на остальных школьных 

предметах. А так как есть проблемы с материалами и инструментами, 

урок в основном содержит теоретическую составляющую и ученики 

быстро теряют к нему интерес. 

   Для реализации новой программы учитель должен знать основы  

конструирования, макетирования и моделирования технических 

изделий, а также технологию изготовления и  различные  способы 

обработки материалов. Должен уметь рисовать графические и 
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живописные работы, изготавливать изделия способом плетения, 

выжигания и выпиливания, изготавливать предметы национального 

быта. А также изготавливать куклы и декорации для кукольного 

театра, настольные игры и модели транспортных средств. Уметь 

выполнять столярные и слесарные операции ручным и механическим 

способом, выполнять работы на сверлильном, токарном и фрезерном 

станках. Ремонтировать и обслуживать эти станки. Подготовить 

специалиста такого широкого профиля очень сложно, потому что 

один человек должен быть одновременно и хорошим  художником и 

хорошим технологом, а также токарем, слесарем и электриком.    

   Эффективность урока во многом зависит от личности учителя. 

Учащимся нравятся уроки, на которых они активно участвуют в 

творческом процессе, изучают новое не только с преодолением 

трудностей, но и с радостью побед. А для этого нужен активный 

учитель. Чтобы увлечь ребят надо самому быть увлеченным. И 

вообще, по силам ли одному человеку в совершенстве владеть всеми 

требованиями и умениями, которые заложены в программу предмета 

«Художественный труд»? Ведь чтобы чему-то научить, надо быть в 

этом направлении настоящим мастером и самому в совершенстве 

уметь выполнять то, чему следует научить учеников.  А самое 

главное, надо организовать работу так чтобы каждый учащийся 

выполнил работу от начала до конца, а не изготавливал бы какую-

либо отдельную часть изделия, работая в группе.  Надо всегда 

нацеливать учащихся на то, чтобы они могли примерно оценить свою 

работу, сравнивая собственное изделие с образцами, выполненными 

на «отлично». Так ученики знакомятся с понятием «качество». Но это 

сегодня трудно реализовать, так как оценки отменили, а 

выставляются просто зачеты. А это не сильно мотивирует учащихся 

работать качественно. В новой программе больше внимания 

уделяется разработке творческой идеи, а на изучение 

технологических операций и изготовление изделия времени 

отводится очень мало. В учебниках абсолютно отсутствует обучение 

технологическим приемам и операциям. Подразумевается, что все это 

ученики умеют и знают, а также могут правильно организовать свой 

труд.   

    Разработка проекта начинается с графической документации, но в 

учебниках об этом всего две строчки.  Как можно будит заниматься 

конструированием, если из школьной программы убрали предмет 

«Черчение»? Этот предмет теперь является предметом на выбор и 

называется «Графика и проектирование». А если его выберут только 

треть учеников класса, а остальные выберут «Основы экономики»? 

Такой необходимый для архитекторов и инженеров предмет сразу 

исчезает из школьной программы. 

   Занятие в мастерской способствуют тому, что учащиеся могут 

быстро ориентироваться в подборе материалов и инструментов, точно 

знают технологическую последовательность выполнения работ. 

Участвуя в различных конкурсах, выставках и соревнованиях, 

учащиеся глубже познают азы технического творчества, развивают 

такое необходимое сегодня качество, как профессиональная 

мобильность. Творческая активная деятельность формирует у 

человека ряд качеств, которые в конечном итоге положительно 

скажутся на характере личности будущего рабочего, инженера, 

ученого. Важным фактором в развитии творческих способностей 

личности являются занятия по предмету «Художественный труд». Но 

как можно научить человека трудиться, если трудовое обучение всего 

сорок минут  в неделю, а это всего1/50 от общего учебного времени. 

    «Художественный труд» не является предметом, это 

образовательная область. И поэтому каждый раздел программы 

должен преподавать специалист высокой квалификации 

(преподаватель художественного лицея, артист кукольного театра, 

технолог), а все вместе они должны быть собраны в передвижную 

творческую лабораторию. Или можно организовать межшкольные 

Центры технического и художественного творчества. Создать в них 

методическую и материальную базу для проведения занятий. Проще 

приобрести оборудование и инструменты для нескольких центров, 

чем для полусотни школ. Такое оборудование будет постоянно 

использоваться. Тогда как в отдельно взятой школе использовалось 

бы один раз в год. 
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    Раньше учащиеся старших классов общеобразовательных школ 

были обязаны проходить начальное профессиональное обучение. 

Обеспечением этого процесса занимались межшкольные учебно-

производственные комбинаты. Для этого один день в неделю 

старшеклассники занимались не в школе, а проходили обучение в 

УПК. По окончании обучения ученики сдавали квалификационные 

экзамены и получали свидетельство об овладении трудовой 

специальностью. В 2000 году обязательное начальное 

профессиональное образование  в Республике Казахстан было 

исключено из программ общего среднего образования. Необходимо в 

ближайшее время решить вопрос организации профессиональной 

подготовки учащихся. При таком подходе к обучению появится 

возможность создать систему непрерывного образования, что 

значительно улучшит его качество. Система УПК предполагала 

централизацию в обеспечении мастерских производственным  

оборудованием, а такое оборудование использовалось максимально. 

    Инвестиции в образование не только важный способ наращивания 

человеческого капитала страны и улучшения перспектив 

экономического роста. Грамотность и уровень образования человека 

являются одними из важнейших показателей качества жизни в стране. 

Можно утверждать, что государственные расходы на образование — 

это не бюджетное бремя, а инвестиции в человека, которые являются 

основой формирования новой экономики. Знания дают возможность 

его обладателю устроить и свою жизнь, и жизнь общества наилучшим 

образом. 

Современное образование: новые требования, новые 

возможности, новая ответственность 

 

О.М.Кенжегалиева  СШЛ № 27 г.Актобе 

А.Ж.Мухамадиева   СШ № 38 г.Актобе  

 

Аннотация 

 

Получение качественного образования школьниками, а также их 

надлежащее воспитание в период пребывания в учебном заведении – 

одни из самых актуальных и постоянно обсуждаемых вопросов в 

педагогической и научно-педагогической литературе. Однако 

реального механизма изменения ныне сложившейся не лучшей 

ситуации в этой сфере не выработано. С точки зрения авторов статьи, 

единственно верным направлением деятельности является устранение 

таких пробелов, которые связаны с ответственностью субъектов 

образовательных отношений (учащихся и  педагогов) и реальной, 

логичной оценкой обязанностей каждого из них. Данная статья будет 

полезна с целью определения истинных причин некачественного 

уровня получения детьми знаний, деформации их воспитания как 

свободных, ответственных и прилежно относящихся к делу 

личностей; а также направления совершенствования педагогической 

деятельности в плане повышения качества среднего образования. 

 

Задача сегодняшней школы противостоять деградации общественной 

жизни, пробудить у молодежи чувство взаимопонимания, доверия, 

сотрудничества. Необходимо молодое поколение научить мыслить 

самостоятельно, и критично, умело творчески использовать 

полученные знания, решать моральные проблемы межличностного и 

социального  общения.   

Условиями  качественного образования являются: современно 

оборудованные учебные классы,  высококвалифицированные 

педагоги, свободный доступ школьников и учителей к 

профессиональной литературе и к современным техническим 

средствам. Необходимо определить «зону ближайшего развития» 

школы – то, что можно сделать сейчас при определенной позиции 

всех участников образовательного процесса. Одним из важнейших 

направлений решения этой проблемы является интенсификация 

учебного процесса, т.е. разработка и внедрение таких форм и методов 

обучения, которые предусматривали бы целенаправленное развитие 

мыслительных способностей учащихся, развитие у них интереса к 

учебной работе, самостоятельности и творчеству. 
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Совершенствовать структуру учебного процесса, его методы и 

организационные формы, вносить элемент новизны в способы и ход 

выполнения учебных задач. Педагоги школы, обучая детей, обязаны 

обучаться сами. 

Остается актуальной задача вывести ученическое самоуправление на 

инициативный уровень. Ученическое самоуправление может успешно 

функционировать лишь в той школе, где школьники ощущают себя 

хозяевами, ответственными за происходящие в ней события, где они 

проявляют инициативу и творчество в совершенствовании 

собственной жизни, стремятся к лучшей ее организации. Этому их 

необходимо научить собственным примером педагогам, классным 

руководителям. 

Современный этап развития общества ставит перед школой новые 

сложные задачи, решить которые возможно только при глубоком 

анализе имеющихся достижений на основе четко спланированной 

деятельности. 

На современном этапе одной из важных задач школьного образования 

является обеспечение условий выработки самостоятельности, 

творческой активности учащихся. 

Главная социальная функция усвоение общественно-исторического 

опыта не в накоплении, а в преобразовании уже имеющихся знаний, в 

их активной творческой переработке и в получении на этой основе 

новых знаний. 

Задача школы в нынешних условиях – добиться  существенного 

повышения эффективности в формировании и развитии творческой 

активности школьников. 

Видеть будущее учебного учреждения – важнейшая творческая задача 

педагогического коллектива, решение которой зависит от 

инновационной, исследовательской работы, способности и 

возможности изменить структуру, статус и назначение школы.  В 

этом сложном процессе важную роль играет «Программа развития 

школы», ибо она определяет не только работу сегодняшней школы, 

но и помогает построить концепцию развития, наметить и 

структурировать приоритетные проблемы, разработать направления 

работы. 

Основным  принципом   организации     содержания      образования 

является  принцип  единства  обучения  и  воспитания.  Это   означает, 

что  образцы  воспитания  не  задаются  извне:  воспитательная 

функция реализуется   через   такие   формы   сотрудничества   в   

учебной   и других  видах  деятельности,  в  которых  ребенок  

сохраняет  себя как целостность. 

Нет, и не может быть двух школьников, обладающих одинаковым 

набором способностей, умений, поведенческих реакций, мышления. 

Как правило, выбираемый учителем средний темп работы на уроке,  

оказывается нормальным лишь для определенной части учеников,  

для других он слишком быстрый, для третьих  - очень медленный. 

Одна и та же учебная   задача для одних является сложной, для других 

– легкой. Одни понимают учителя сразу, другим надо повторить, а 

третьим необходимо разъяснить. Успешность усвоения учебного 

материала, темп овладения им, прочность осмысления знаний, 

уровень развития учащихся зависит не только от деятельности 

учителя, но и от познавательных  возможностей и способностей 

учащихся, обусловленных многими факторами, в том числе 

особенностями восприятия, памяти,  мыслительной деятельности и 

физическим развитием. 

Следовательно, перед каждым учителем постоянно стоит задача 

создать такие условия, при которых  стало возможным использование 

фактических и потенциальных возможностей каждого ученика в 

классе. 

Современная  школа   должна   соответствовать   целям 

опережающего инновационного   развития   экономики   и   

социальной   сферы,   обеспечивать   рост благосостояния   страны   и   

способствовать   формированию   человеческого потенциала. Сегодня   

образ   успешного   выпускника   школы   становится   ориентиром   

для проектирования   процессов   и   условий   получения   

образовательных   результатов. Система образования в Казахстане 

характеризуется всплеском активности по ее реформированию. 

Действительно новые стандарты нужны школе, ребенку и родителю, 

учителю и администратору,   чтобы   четко   знать   к   какому   

результату   должны   подойти   к окончанию начальной основной, 
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старшей школы все участники образовательного процесса. Стандарты   

должны   меняться,   уже,   хотя   потому,   что   с   бешеной   

скоростью меняется общество, появляются новые вызовы уровням 

образования. И дети тоже меняются.    Уже в школе дети должны 

получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться 

в высокотехническом конкурентном мире.   Этой   задаче   

соответствуют   обновленные   образовательные   стандарты, 

включающие три группы требований: требования к структуре 

образовательных программ; требования к условиям реализации 

образовательных программ; требования к результатам их освоения. 

Требования к результатам должны включать не только знания, но и 

умения их применять. 

Учебные программы предусматривают такую систему задач и средств 

решения, которые обеспечили бы высокую мотивацию учеников и их 

интерес к предмету,   формирование   универсальных   учебных   

действий   и   как   следствие   – усвоение системы знаний и 

формирование компетентности. Универсальные учебные действия 

должны быть положены в основу выбора и структурирования 

содержания образования, приемов, методов, форм обучения, а также 

построения целостного образовательно-воспитательного процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном 

счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 

учиться. Данная способность обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия – это обобщенные способы действий, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых 

характеристик. 

Школьник учится взаимодействовать в социуме, приобретает умения 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

четко выражать свои мысли, аргументировать свои высказывания, 

учитывать мнения других людей. 

В школе ученики не только получают знания, но и учатся 

взаимодействовать между собой. Происходит это часто на 

интуитивном уровне, что не у всех учеников приводит к 

положительному результату. Следует целенаправленно обучать 

школьников правильно отстаивать свое мнение, аргументировано 

убеждать другого человека, а также уметь соглашаться с оппонентом. 

Необходимо учить подрастающее поколение выстраивать 

доброжелательные отношения в коллективе, уметь разрешать 

конфликты, осуществлять взаимопомощь, а также эффективно 

добывать знания и приобретать соответствующие умения при 

взаимодействии со сверстниками. 

Главная задача образовательной политики - обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

Первые робкие шаги были сделаны во всех школах по освоению и 

внедрению в педагогический процесс элементов деятельностного 

подхода. Педагоги получили мощный стимул к профессиональному 

саморазвитию, при применении в своей работе, например, проектной 

деятельности. Учащиеся этих педагогов   выступают   активными   

участниками   в   учебном   процессе,   становятся субъектом 

познавательной деятельности.  Школьники свободны в выборе 

способов 3 и видов деятельности для достижения поставленной цели, 

им никто не навязывает, как   и   что   делать.   С   самого   начала   

проекта   ученик   оказывается   в   ситуации неопределенности, что 

именно стимулирует его познавательную активность. Эффективное   

внедрение   новых   образовательных   стандартов   невозможно   без 

адекватной обратной связи – системы оценки качества образования. 

 Современная   школа   может   развиваться   и   быть   

востребованной   только   при хорошем   учителе,   от   деятельности   

которого   зависят   и   предметные,   и метапредметные, и личностные 

результаты школьников.  Учитель   –   ключевая   фигура   в   

образовании.   Его   работа   не   ограничивается только урочными 

занятиями, выполнением учебных программ и образовательных 

стандартов. Безупречное   владение   своим   ремеслом   –   это   
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только   первая   ступень профессионализма. Учитель – Мастер, не 

отбывает учебные часы, а совместно с детьми   проживает   и   

переживает   все,   что   происходит   каждый   день   в   школе, 

соединяя воедино и кропотливое невидимое творчество по подготовке 

к урокам и внеклассную   работу   по   предметам,   и   всю   

многообразную   многостороннюю 4 деятельность   в   

сотрудничестве   с   учащимися.   Это   профессионалы   с   большой 

буквы, целеустремленные, творчески мыслящие и работающие 

педагоги. Это и учителя – лингвисты, которые показывают высокие 

результаты своей работы. 

Педагог,   стремящийся  воспитывать   в  каждом учащемся    

индивидуальность,  должен уметь намеренно организовывать такие 

педагогические ситуации,  которые требуют  от  воспитанника  ума  и  

потому его воспитывают, отсекая при этом  все  мешающие  этому  

факторы  и  условия. В этом, собственно, и состоит весь секрет 

педагогического искусства. 

Во   все   времена   значимость   воспитания молодого поколения  для   

судеб   государства   оценивалась чрезвычайно высоко.  Свободной   и   

законопослушной   может   быть   только   нравственная   личность. 

Нравственность не просто формируется, она воспитывается с малых 

лет. Система образования в прямом смысле слова образует личность, 

формирует сам образ жизни народа, передает новым поколениям 

ценности нации. 
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Оқушы бойындағы дағдыларды   қалыптастырудағы 

тарих сабағының  рӛлі 

 

Нҧран Айбарша Біржанқызы  

КГУ "Тауагашевская средняя школа" 

 

         Жаңартылған білім беру мазмҧны – болашақтағы сапалы 

білім кепілі. Қазақстан Республикасының тҧңғыш Президенті 

Н.Ҽ.Назарбаев «Қазақстан   жолы – 2050: бір мақсат, бір мҥдде, бір 

болашақ» атты Жолдауында:  

«Орта білім жҥйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев 

зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек екенін 

айтқан болатын. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі 

Білім беруді тҧжырымдамасына, яғни «Орта білім берудің мақсаты 

терең білім, кҽсіби дағдылар негізінде еркін бағдарлай білуге, ҿзін - 

ҿзі іске асыруға, ҿзін - ҿзі дамыту жҽне ҿз бетінше дҧрыс 

адамгершілік тҧрғысынан шешім қабылдауға білім беру жҥйесіне 

кҿптеген жаңалықтар енгізуде. қабілетті жеке тҧлғаны қалыптастыру» 

сай қоғамдағы тҥбегейлі ҿзгерістер білім беру жҥйесіне кҿптеген 

жаңалықтар енгізуде. Қазақстанның халықаралық қарым-

қатынасының кеңеюі, ҽлеуметтік-экономикалық жетістіктері 

экономиканың қай саласында болсын жҧмыс пен қызметті 

ҧйымдастыруды ҽлемдік талаптармен ҥйлестіруді қажет етеді. Бҧл 

ҥздіксіз процесс, оны тоқтату мҥмкін емес. Сондықтан да білім 

саласын қоғамның осы ерекшеліктеріне қарай  бейімдеу қажет. 

 Н.Ҽ. Назарбаевтың «Жаңа ҽлемдегі жаңа Қазақстан» атты 

жолдауында Қазақстандағы білім беру жҥйесінің алдында тҧрған 

негізгі міндет – еліміздегі білім берудің ҧлттық ҥлгісін ҽлемдік 

стандарттарға сҽйкестіндіре отырып, білім сапасын арттыру деген 

болатын.  

Білім туралы заңға сай мҧғалім оқушыға мемлекеттік ҿлшем 

деңгейінен тҿмен тҥсірмей білім беруі тиіс, ал нҽтижеге жету ҥшін 

оқытудың белгілі технологиясын игеру қажет. Осындай сҧраныстарға 

сай оқытудың ҽр тҥрлі технологиялары жасалып, мектеп тҽжірибесіне 

енуде. Мысалы, академик В.И.Монаховтың технологиясы 

В.К.Дьяченконың «ҧжымдық оқыту ҽдістемесі», профессор 

Ж.А.Қараевтың «Деңгейлік саралап оқыту технологиясы» жҽне тағы 

басқалар.  Қазіргі мектептерде тарих пҽнін оқытудың негізгі 
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мҽселелерінің бірі оқушылардың білімді ҿз бетінше игеруі болып 

табылады. Соған сҽйкес мҧғалімнің басты міндеті – білімнің жаңа 

мазмҧнынан туындайтын сабақтың маңызды ерекшеліктерін анықтап, 

сабақтың ҥлгісін қҧру жҽне сабақты жетілдірудің жолдарын тауып, 

оның сапасын арттыру. Ол ҥшін оқушылардың ҽрбіреуі тарихи 

оқиғаларға ғылыми тҧрғыдан баға беріп, олардың сабақтастық 

байланысын тҥсінуіне жағдай жасау қажет. Соңғы жылдары заман 

талабына сай оқытудың жаңа ҽдіс – тҽсілдері іздестіріліп, 

бағдарламалап оқыту, дамыта оқыту сияқты оқытудың жаңа 

технологиялары кеңінен тарауда. Сабақты оқушыны 

ынталандыратындай қызықты ҽрі сапалы ҿткізу ҥшін, ең алдымен 

тақырыпқа сай оның ҧйымдастырылу нысанын дҧрыс таңдап алу 

қажет.  

 Тарих сабағында оқушылардың ізденісін арттыру мақсатында 

педагогикалық ҽдебиеттерде білім берудің тҿмендегідей 

технологиялары ҧсынылады: дамыта оқыту, модульдік дамыта оқыту, 

перспективтік оқыту, ірі – блоктік оқыту, проблемалық оқыту жҽне 

тағы басқалар. Мектеп оқушыларының танымдық белсенділігі мен 

ізденушілік қасиеттерін қалыптастыру жҽне дарыту мҽселесіне 

педагогтардың, психологтардың кҿптеген еңбектері арналған. 

Мысалы, белгілі ғалым Сократ оқыту ҥрдісінде оқушылардың 

ізденімпаздығын арнайы басқарып отырудың керектігі туралы айтқан. 

Кейіннен бҧл қағидалар Я. А. Коменский, А. Дистервег еңбектерінде 

дамытылды. Сонымен қатар, М. Н. Скаткиннің, И .Есимовтың, И. Я. 

Лернердің, М. И. Шамованың зерттеулерінде бҧл мҽселеге 

айтарлықтай кҿңіл бҿлінді. Оқу сапасын арттыру ҥшін пҽн мҧғалімі 

оқушы бойындағы танымдық, ізденушілік,  дамытушылық 

қасиеттерді дҽріптеу ҥшін кҥнделікті сабақтарда жаңа 

технологияларды тҿменгі сыныптан бастап пайдалану керек. Осы 

мақсатта тҿменгі сыныптарда оқушының логикалық ойлауын дамыту 

негізінде «Сыни тҧрғыдан ойлау» жобасы стратегияларын қолданған 

тиімді. Сыни тҧрғыдан ойлау – ол американдық ғалымдардың 

идеялары негізінде қҧрылған жоба. Сыни ойлау дегеніміз оқушының 

қоршаған ортаға, ақпарат ҽлеміне, ҿзінің  іс - ҽрекетіне сын 

тҧрғысынан қарауын етілдіру деген сҿз. «Сыни тҧрғыдан ойлау» 

жобасының стратегияларын пайдалану жаңа оқу материалындағы 

оқиға мен қҧбылыстарды оқушылардың ҿздерінің байқап, 

талдауларына жағдай жасайды. Демек, білім даяр кҥйінде берілмей, 

оқушылардың ҿздерінің ой еңбегін қажет ететін тапсырмаларды 

орындауы арқылы қол жеткізуге болады. Сонымен қатар, 

оқушылардың ізденушілігі мен дербес ойлауын дамыту, сабаққа деген 

ынтасын арттыру мақсатында тарих сабақтарын тҥрлендіріп ҿткізілуі 

оң нҽтиже береді. 

  Дҽстҥрден тыс сабақтарды, мысалы, жарыс, ойын, КТК, пікір – 

сайыс, сот сабақтарын ҿткізген жҿн. Жоғарыда айтылған дҽстҥрлі 

емес сабақтарды ҿткізу негізінде оқушылар іздену жҧмыстарымен 

шҧғылданған уақытта келесі іс - ҽрекет тҥрлерімен айналысады:  

Оқушының ізденуі арқылы тест қҧрау; 

Тақырып бойынша модель қҧрау; 

Эксперимент жҥргізуі, талдауы;  

Тірек конспектімен жҧмыс;  

Жаңа метериалды сызба – нҧсқа ретінде кҿрсетуі; 

Сҿзжҧмбақ жаза білуі; 

Ҿз бетімен оқулықтан тыс ҽдебиеттерді оқи жҽне пайдалана білуі. 

Белгілі озық технологияларды сабақта қолайлы ҽрі оқу ҥрдісін тиімді 

пайдалану ҥшін кҿптеген ҽдістерді, олардың мҥмкіндіктерін білу, 

меңгеру қажет. Ҽр мҧғалім негізгі ҽдіс – тҽсілдерді, ҿз пҽнін жетік 

білуі қажет; сабақ жоспарын сынып деңгейіне сай жоспарлауы, осы 

сабаққа ең қажетті ҽдіс – тҽсілдерді тиімді пайдалану керек. 

Оқытудың жаңа технологияларын қолдану арқылы оқушыларды 

ғылыми жҧмыстарға баулу, ҿз ойын еркін жеткізе білетін салауатты 

тҧлғаны қалыптастыру жолындағы шығармашылықтың мҽні ҿте зор. 

Ал шығармашылық дегеніміздің ҿзі ізденімпаздықтан туады.  

           Жаңа тақырыпты оқушылар ізденіс ҥстінде ҿздігімен меңгеру 

барысында берілген жҧмыстың мақсатын анық тҥсіну, сол жҧмыстың 

оқушылармен еркін, ҿздерінің қалауымен орындалуын, қосымша 

тарихи ҽдебиеттерді пайдалану жҽне тағы басқа жақты 

қағидаларды іске асыру жолын ҧстанған деп айтуға жҿн. Ол ҥшін: 

тҥрлі типтегі сабақтар, дҽрістер, зертханалық-сарамандық жҧмыстар, 

теориялық жҽне практикалық семинарлар, саяхаттар, оқу 
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конференциялары, ҥй тапсырмаларын тҥрлендіріп берген жҿн. 

Оқушылардың шығармашылығын, ізденімпаздығын қалыптастыруда 

сыныптан тыс , жеке, ҧжымдық жҧмыстар ҧйымдастыруда 

факультативтік сабақтардың маңызы зор. 

Баланың жеке тҧлға ретінде дамуы, ҿзіндік кҿзқарасының 

қалыптасуы, ой-ҿрісінің кеңеюі мектеп қабырғасында басталады. Ол 

ҥшін балаларда қызығушылық пен кҿтеріңкі кҿңіл-кҥй туғызатын, 

тҥрлі шығармашылық тапсырмаларға толы сабақтар кеңінен 

қолданылады.  Бҧл мҧғалімнің шығармашылығы, оқушыға деген 

қҧрмет, ізгі қатынас, оқушының тҧлғалық  ерекшеліктері ашылатын, 

қасиеттері қалыптасатын, мҥмкіндіктері жҥзеге асырылатын кез. 

Мҧғалім бҧл жерде тек бағыттаушы, бағдар беруші емес, психолог та 

болуы керек.  

Туған елі мен жерінің, халқының ҿткен ҿмірі мен бҥгінгі тіршілігін, 

ертеңгі болашағын оқып-ҥйрету ҽр оқушының бойында Отанға деген 

сҥйіспеншілігін арттырып қана қоймай, баланың ой-ҿрісін дамытып, 

тҽрбиелейді, адал азамат болып қалыптасуына кҿмектеседі. Ҽр азамат 

тарихты білуі қажет. Отан тарихында кҿп маңызды оқиғалар болды. 

Тарих пҽнінің алғашқы сабақтарынан бастап оқушылар ҿз шығу тегі, 

жеті атасы, ҽулетінің тарихы, ҿзі туған жердің, ҿлкесінің  тарихын 

білуден бастайды. Сол уақытта бҧл мҽліметтер неғҧрлым шынайы, 

неғҧрлым тҥсінікті болса бала ҽрі қарай тарихты білуге, зерттеуге 

қызығып, қҧштарлығы ояна бастайды. Ҿлкетану материалдары 

тарихты оқыған кезде аса маңызды. Ҽр сыныпқа жоғарлаған сайын 

бала бойында ҿз еліне деген қҧрмет арта тҥседі. Қазақстан тарихын 

оқып ҥйрену барысында адамзат жинаған қҧндылықтар, рухани жҽне 

адамгершілік тҽжірибелер  туралы материалдар оқушыларды 

ізгілікке, мейірімділікке, адаҚазақстан тарихын оқып ҥйрену 

барысында адамзат жинаған қҧндылықтар, рухани жҽне 

адамгершілікке, салауатты ҿмір сҥруге тҽрбиелеуге ҥлес қосады.  

Білім сапасын кҿтеру, оқу ҽдісін жандандыру мақсат болып отырған 

қазіргі кезеңде ҿздік жҧмыс оқушылардың белсенділігін арттыруға, 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға кҿмектеседі. Ҿз бетінше 

жҧмыс істеу – ҿтілген курстардағы біліміне сҥйене отырып, іске 

асыру. Ҿзіндік жҧмысқа тарих курсы оқытыла бастағаннан ҥйрете 

бастаймыз. Басында бҧл жҧмысты орындау қиын болады. Ҿйткені, ҽлі 

ҿтілген материал аз болады. Бірақ, соған қарамастан алғашқы 

сабақтардан бастап дағыды қалыптастыра бастау керек. Ол сҧрақтарға 

жауап беру,  жауапты мҽтіннен іздеп табу, кестені толтыру, бара-бара 

мысалдар келтіру, экономикалық, саяси, ҽлеуметтік, мҽдени жағынан 

ажырату, топтарға бҿлініп шаған зерттеу жҧмыстарын жҥргізу т.б. 

болып келеді.  

Тарих пҽнін оқытуда сыныптан тыс оқу, қосымша кҿркем – тарихи 

ҽдебиеттеріді сабақта пайдалану – тарихи ҧғымдардың қабылдануына 

ҽсер етеді, оқушының ақыл-ойын, таумдық қабілетін дамытуға жағдай 

жасайды. Оқушыны еңбекке баулиды. Себебі, оқушылар тарихи 

шығарманы тарих тҧрғысынан талдайды. Пікір айтып, жазады, 

мҽтінмен жҧмыс жасайды. Қосымша ҽдебиеттерді пайдалану 

оқушының ой-ҿрісін дамытып, біл байлығын молайтады. Осы ҿмірде 

ҿзіндік кҿзқарасы қалыптасқан, ҧлтжанды, патриот тҧлға тҽрбиелеуде 

қосымша ҽдебиеттің рҿлі орасан зор.  

Тарих сабағында қолданылатын ҽрбір ҽдіс, ҽрбір жҧмыс оқушының 

жеке «менін» қалыптастыруда, оның қоғамда ҿз орнын табуға тиіс. 

Сол кезде біз ҿз міндетімізді толық атқарып, мақсатымызға жете 

аламыз.  
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Автор в своей статье рассматривается роль обобщения 

пройденного материала с новыми. Для достижения поставленной 

цели урока, чтобы урок прошел на позитивном уровне, автор делиться 

некоторыми премами проведения урока.  

In this article  is  considered the role of   generalization  of the 

material  with new . To achieve  the aim of the lesson  so that  the lesson  

will pass  on a positive  level , the author  shares  sobe of the technique.   

  Қазіргі тағдағы негізгі талаптарының бірі – білімді ҽлемнің 

бҥтіндей бейнесін қабылдай алатын, логикалық ойлауы дамыған 

жаңаша, тҽуелсіз ойлай алатын шығармашыл адамға айналдыру. 

Мектептегі оқыту ҥрдісінің негізгі мақсаттары – баланың білімді 

игеру кезінде ойлау қабілетін қалыптастыру, сол арқылы таным 

ҽрекетін белсендіріп, жан-жақты жеке тҧлғаны тҽрбиелеу. Оқытудың 

мақсаты оқушыларға білім беру ғана емес, сонымен бірге олардың 

ойлау қабілетін дамыту жҽне белсендіру оқушылардың білімді, 

дағдыны меңгеру ҥшін, болашақта танымдық жҽне тҽжірибелік іс-

ҽрекетке оқушыларды дайындау қажетті шарт болып табылады.  

Балалардың ойлауын дамыту туралы М.Жҧмабаевтың сҿзімен алсақ: 

«Ойлау жанның ҿте бір қиын, терең ісі. Жас балаға ойлау тым ауыр, 

сондықтан басқыштап іс істеу керек. Оқулықтағы берілген 

тапсырмалар, суреттер баланың жанына дҧрыс ҽсер ететіндей, 

оқушының оқуға, білімге деген ынта – ықыласы, қҧштарлығы болуы 

керек». Оқу материалын балалардың ойлау қабілеті жетерліктей жас 

ерекшеліктерін ескере ҧйымдастырса ғана, оның ойлау қабілетінің 

дамуына мҥмкіндік туады. Сондықтан да мҧғалім балаларды ҥнемі 

ойланып оқуға бағыттауы тиіс, бҧған оқу ҥрдісін жҥйелі 

ҧйымдастыру, сабақта бала логикасын дҧрыс дамыта алатын 

мҥмкіндіктерді мол пайдалану арқылы жетуге болады.  Бастауыш 

мектеп – оқушыны тҧлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы 

деген дҧрыс тҧжырым. Кіші мектеп жасындағы оқушылардың негізгі 

ерекшелігі - білімді қызығушылықпен алуы. Ол ҥшін оқу ҥрдісін бала 

талпынатындай жҽне қызығатындай ҧйымдастыру қажет. Алдына 

қойған мақсатқа жету ҥшін мҧғалім кез келген технологияны таңдауға 

ерікті. Білім беруде тиімді нҽтижеге жету ҥшін оқыту ҽдістері мен 

қҧралдарын іріктеу, оқу ҥрдісін қҧру – мҧғалім қҧзырындағы іс.   

Бастауыш білім берудегі бекітілген негізгі талаптар мен қағидаларға, 

баланың психологиялық ерекшеліктерін ескере жҧмыс жасаса, онда 

мҧғалім ҥшін оқыту жетістіктерінде алынбайтын қамал жоқ деп 

есептеймін.  Ҿзіме ҧстаным ететін негізгі қағидаларым:  - Ҽрбір 

сабақта білім беру, даму жҽне тҽрбиелеу мақсаттарының бірлігі 

сақталуы керек. Ҽрбір сабақ оқыту процесінің басты заңдылықтарын 

жҥзеге  асыруға ықпал етуі қажет. Сабақта белгілі бір білімді баяндай 

отырып,  оқушылардың пайымдауын дамыту, олардың ойлау 

қабілетінің дамуына ықпал ету жҽне оларды қоршаған дҥниеге 

лайықты қатынасын қалыптастыру, оларға осы қатынастар негізінде 

мінезқҧлық дағдысын сіңіру қажет. Тҧлғалық қасиет қалыптасуы 

ҥшін алған білімнің оқушылардың мінез-қҧлқын айқындауына, 

оларда қажетті тҧлғалық қасиеттің қалыптастыруына ҧмтылу керек 

(жҧмыс орнындағы мҽдениеттілік, тапсырманы орындау сапасын 

жауапкершілікпен қарау, оларды орындаудағы қиындықтарды жеңу).  

- Ҽрбір сабақ дидактиканың барлық принциптеріне жҽне бҽрінен 

бҧрын оқыту мен ҿмірдің ғылымилығы мен байланысына жауап беруі 

керек. Кез-келген оқу пҽні бойынша кез келген сабақ - ол процестін 

бір бҿлігі, сондықтан да оқып-ҥйретуді ғылыми танымда 

нақтылықтың критерийі рҿлін атқаратын ҿмірмен, практикамен 

байланыстыра білуге, ал оқу процесінде - оқуға ынталықты, оған оң 

кҿзқарасты, айналадағы ортаның қҧбылыстарын тҥсіндіру ҥшін 

теориялық білімдерін практикада қолдан білу дағысын 

қалыптастыруға тиіс.  - Ҽрбір сабақ, ең алдымен, сабақтың 

тақырыбымен жиі ауыстырылатын айқын дидактикалық мақсатпен 

сипаттауы керек.  

- Ҽрбір тақырып бойынша бірнеше сабақ ҿткізілуі мҥмкін жҽне 

олардың ҽр қайсысының ҿзінің нақты дидактикалық мақсаты болуы 

тиіс: оқушыларды ойлау операцияларымен қаруландыру 

(классификаиялау, кҿшіру, жалпылау, т.б.), білімін практикада 

қолдануға дағдыландыру, оқуды тақырып бойынша жекелеген 
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фактілермен таныстыру, теориялық қорытындыларды ҿз бетінше 

тҧжырымдау дағдысын қалыптастыру жҽне т.б.  - Сабақтың барлық 

кезеңдерінде оқушылардың танымдық қызметін жандандыру 

мақсатында оқытудың ҽр алуан ҽдістері мен тҽсілдерін пайдалану. 

Оқушыларға кез-келген бірыңғай ҧзақ ықпал ету (мысалы: ҧзақ 

ауызша тҥсіндіру) олардың ынтасының ыдырауына, енжарлыққа алып 

келуі мҥмкін. Олар сабақта алаңдайды, мҧғалімнің ақпаратын 

қабылдамайды. Сондықтан да ҽрбір сабақта оның ҽрбір кезеңдерінде 

оқушылар қызметінің тҥрлерін орынды ҿзгертуге ҧмтылу керек. Ол 

ҥшін ҽлсін-ҽлсін ҽр тҥрлі сезім органдарына ҽсер ететін, тиімдірек 

танымдық қызметке жағдай туғызатын, оқытудың ҽр алуан ҽдістері 

мен тҽсілдерін пайдалану қажет.  - Сабаққа дайындалғанда, қашан, 

сабақтың қай бҿлімінде қандай ҽдіс, тҽсіл немесе қҧрал 

пайдаланылатынын жеткілікті ойластыру қажет. Дегенмен, сабақта 

қызмет тҥрлерін ауыстыруда оқушылардың жас ерекшеліктері, 

сыныптың ерекшеліктері ескерілуі тиіс. Балалардың барлығы барлық 

уақытта қызметтің бір тҥрінен екіншісіне ауыса алмайды.  Мен 

оқушылар сергек болуы ҥшін сабақ эмоционалды болуы керек, бҧл 

олардың белсенділігін арттыру тҽсілдернің бірі деп санаймын. 

Сабақта ҽр тҥрлі проблемалық ситуацияларды пайдалану да 

эмоционалдылыққа жағдай жасайды, оқушылардың танымдық 

кызметін жеделдетеді. Ҽр сабақта оқушылардың білімін ҥздіксіз 

есепке алуды жҥргіземін. Оқыту процесі кез-келген сабақта тҧрақты 

кері байланыс болған жағдайда тиімді болатынына тҽжірибеде кҿзімді 

жеткіздім. Сабақтың ҽрбір кезеңінде оқушының оқу материалын 

игеру деңгейін біліп отырамын, ҿйткені ол осы деңгейдің ҥнемі ҿсіп 

отыруына жағдай туғызады. Сондықтан да оқушылардың білімін 

бақылаудың ҽр алуан тҥрлерін пайдалану керек. Осы мақсатта ҽр 

тҥрлі компьютерлік бағдарламалар, жазбаша тапсырмалар, 

сауалнамалар, перфокарталар пайдаланылуы мҥмкін, олар білімді 

тексерудің нҽтижесін бірден алуға мҥмкіндік береді. Бҧл жерде ең 

бастысы - ҽрбір мҧғалімде оқушының сабақтағы танымдық 

кызметінің нҽтижесін бағалау ҥшін байқағыштық қасиеті жақсы 

дамуы керек.  Жаңа материалды баяндағанда мҥмкіндігінше оны 

алдыңғы ҿткен тақырыппен байланыстырамын. Ҽрбір сабақ 

техникалық оңтайлы жҽне дидактикалық қамтамасыз етілгеніне зор 

кҿңіл бҿлемін.  Кез-келген пҽн бойынша ҽрбір сабақтың ҿткен жҽне 

алдағымен байланысы. Кез-келген сабақ басқалардан оқшауланып 

қарастырылмауы керек, ол сабақтың жалпы жҥйесіндегі белгілі бір 

буын болуы керек. Мҧғалім белгілі бір пҽн бойынша сабаққа 

дайындалғанда ҿтксн сабақты жақсы елестете білуі керек. Біщлің 

мектептің ҽрбір мҧғалімі ҿз мҥмкіндігінс қарай сабақтың материалын 

ҿткен материалмен байланыстыруға тырысады. Сондай-ақ алдағы 

сабақтың қҧрылымы меп мазмҧнын да жақсы білуді жоспарлайды. 

Бҧл бастауыш педагогтар ҥшін ҿте маңызды екенін біз жетік 

тҥсінеміз.  

  

Пайдаланылған әдебиеттер:  
1. Жарықбаев Қ. Психология. – Алматы, 2002. – 415 бет.  

2. Қосанов Б.М. Бастауыш оқыту тҽсілдері. – Алматы, 2005. – 72 бет.   

 

«ӚЛКЕ  ТАРИХЫ – ОТАН ТАРИХЫНЫҢ БАСТАУЫ» 

атты авторлық курс бағдарламасы 

 

Садиева Хаятхан Болатовна 

«Созақ ауданы әкімдігінің білім бӛлімінің 

Науайы атындағы жалпы орта мектебі» КММ 

Тҥркістан облысы,Созақ ауданы,Созақ ауылы 

 

Мақсатқа жету үшін біздің                                                                                                           

санамыз ісімізден озып жүруі, яғни                                                                                                           

одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс                                                                                                      

Н.Ә.  Назарбаев 

                                             Тҥсіндірме жазба                                                                                                         

Бҧл бағдарлама жалпы орта мектептердің «Ҿлкетану курсы» ҥшін 

дайындалған.                                                                                                                                  

Бағдарламаны жасауда Президентіміз Н.Ҽ.Назарбаевтың ҧлттық 

тарихты оқып-ҥйрену қҽжеттігі  туралы айтқандары «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» ҧлттық идеясындағы пікірлері ескерілді. 
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Мҽселен:«Ҿткенін білмейтін халықтың ҿзіне сенімі болмайды». [2] 

Егемен Қазақстан, 1998 жыл  18 наурыз.                                                                    

Қазақстан Республикасында білім беруді жҽне ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы, «2017-2018 

оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін 

ҧйымдарында оқу процесін ҧйымдастырудың ерекшеліктері туралы» 

ҽдістемелік нҧсқау хат басшылыққа алынды.                                                                                                                                              

Президентіміз Н.Ҽ.Назарбаевтың « Ҿз тарихына деген мақтаныш 

сезімін ҧялатып, отаншылдық тҽрбие беру мектеп қабырғасынан 

басталуға тиіс»-деп Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласында 

айтқан сҿздеріде ҿсы бағдарламаны жасауға тҥрткі болды десем 

жаңылыспаймын. [17]  https://egemen.kz/article  

 Сонымен қатар, бҧл бағдарлама 2003 жыл, 28 қарашадағы Қазақстан 

ҧлттық кеңесінде қабылданған «Мҽдени мҧра» бағдарламасының 

талаптарын ескере отырып жҽне ел басымыздың 2015 жыл 30 

қарашадағы Қазақстан халқына жолдауында айтылған «Мҽңгілік Ел» 

идеясы жҽнеде  

 Н.Ҽ.Назарбаев. «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласын 

(21.11.2018) ескере отырып жасадым. 

          Бағдарлама 34 сағатқа арналған. Бҧл бағдарламада жалпы орта 

мектептің жас ерекшеліктері мҥмкіндіктері ескерілді жҽне 

оқушыларда ҿлке тарихы жайлы кеңірек,толығырақ білім 

қалыптастыруға арналған. Тағыда бір айта кететін жайт, бҧл 

бағдарламаны мҧғҽлім оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай 

ынғайлап жасай алады.                                                                                                                                       

Бағдарламаның мақсаты: Қазақстан тарихын, ҿлке тарихын оқып 

білуге ерекше кҿңіл бҿлген оқушылардың талап-тілектерін орындай   

отырып,олардың отан тарихынан, ҿлке тарихынан қызықты,тың жҽне 

тереңірек білім алуларына барынша мҥмкіндік жасау. Отанымыз 

Қазақстанды «Мҽнгілік Ел» ету идеясын жҥзеге асыруда 

оқушылардың бойында туған ҿлкеге, Отанға деген патриотық 

сезімдерін,  сҥйіспеншіліктерін қалыптастыру мақсатында жҽнеде 

Президентіміздің «Мҽнгілік Ел» идеясына жҽнеде «Ҧлы даланың жеті 

қыры» атты мақаласында айтылған пікірлерді,идеяларды негізге ала 

отырып,бугінгі таңдағы заманауи білім берудің талаптарына сай,ҿзін 

–ҿзі дамыта жҽне ҿздігімен алдына қойған  мақсаттарын жҥзеге асыра 

алатын жеке тҧлғаны қалыптастыруға азда болса ҿз ҥлесімді қосу 

мақсатында жасалды. Сонымен қатар жасалған бҧл бағдарламаның 

мақсаты бҥгінгі қазақ мемлекеті халқына, келешек ҧрпақтарына ҿзін 

ежелгі Ҧлы Даланың мҧрагері, кҿне ҧлттық дастҥрлердің 

жалғастырушысы ретінде таныта білу, дамыған, ықпалды мемлекет 

қҧруға ҧмтылу, кҿптің бірі болып қалмау қазіргі ҧрпақтың асыл 

мҧраты болу керектігін ҧғындыру.  

Себебі қазіргі заманда тек белсенді, қуатты мемлекет қана ҽлемдік 

бҽсекеге, қатерлерге тҿтеп бере алатын ҿміршең ел болып қала 

алатындығын тҥсіндіру жане оқушы бойына сіңдіру. 

     Курс бағдарламасында ҿлке тарихынын аса маңызды кезендерімен  

басты мҽселелері іріктеліп алынған. 

        Бҧл курста оқушылардың ҿлке    тарихынан   білім   жҽне 

біліктерін  кеңейтіру,одан ҽрі жетілдіру  мақсатында  осы бағдарлама  

жасалып  отыр. 

     9 – 11  сынып  оқушыларының дайындық дҽрежесінің 

едҽуір жоғарылығын ескерсек, оқушылар енді мҧғалімнің берген 

шығармашылық тапсырмаларын кітапханалардағы каталогтармен, 

тҥрлі қажетті ҽдебиеттермен, мерзімді баспасҿз материалдарынан, 

интернет материалдарынан, жергілікті ҿлкетанушы, тарихшылар, 

қариялар, білікті мамандар кісілердің пікірлерін салыстыра отырып, 

хабарлар рефераттар,баяндамалар жасайды,шығармашылық папкалар, 

ізденістер жасайды.Сабақта ҿлке тарихы туралы материалдарға 

тҥсініктерге, оқиғаларға тарихи қайраткерлердің қызметіне баға беру, 

пікірін білдіру, салыстыру. Оқиғалардың, фактілердің ҧқсастық жҽне 

айырмашылықтарын талдау, ҿз беттерінше ізденіп,шығармашалықпен 

айналысу сияқты тапсырмаларға кҿбірек орын беріледі.       

      Бағдарламаның міндеті: ҿлке тарихын ҥйрету арқылы 

оқушыларды отансҥйгіштікке, ҧлтжандылыққа тҽрбиелеу, ҿлке 

тарихына қызығушылықтарын арттыру.Ҿлке тарихын ҥйрету арқылы 

Қазақстан тарихы  туралы ондағы айтылған оқиғалар , қҧбылыстар 

тарихи  тҧлғалардың ҿмірлері жайлы кеңірек білім беру, білім 

дағдыларын дамыту,белсенділікке шығармашылық тҧрғыда 

ойлауға,шешім қабылдай алуға,ҿмір бойы білім алуға шақыру жҽнеде 

https://egemen.kz/article
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таңдаған кҽсіптеріне оңды ықпал етуші пҽн ретінде ҧсынылады.                                                                                                         

Сонымен қатар мемлекетімізді «Маңгілік Ел» ету идеясының 

алдындағы ҿз міндеттеріміздің бірі деп санаймын. Сондықтанда бҧл 

бағдарлама ҿте қажет деп ойлаймын. Аталмыш бағдарлама Қазақстан 

тарихы география, этнография, ҽдебиет, тіл,археология, топонимика, 

география, ҿнер пҽндерімен байланысты. 

                  Ҿлкетану  курсын  іске  асырудан  кҥтілетін  нҽтижелер: 

Оқушылардың  бойында  туған  жерге   деген   сҥйіспеншілігін  

арттыру 

Туған  жердің қадыр-қасиетін ҧғыну 

Тарихи-ҿлкетану ескерткіштерін зерттеу жҧмыстарын жҥргізу; 

Туған ҿлкесінің тарихын, ата-бабаларының асыл мҧраларын 

қҧрметтей білулері; 

Туған жерінің тарихы тҧлғаларын қҧрметтеуге ҥйрету 

Елбасымыз  Н.Назарбаевтың «Мҽңгілік Ел» идеясын жузеге асыруда 

сҥйіспеншілік пен патриоттық сезімдерін қалыптастыру 

Туған жерінің салт-дҽстҥрлерінің, ҿнерінің, мадениетінің 

ерекшеліктерін ізденіп табуға,оны қҧрметтей білуге шақыру; 

Осы «Мҽнгілік елді»қалыптастыруда қазіргі заман   білімдерімен 

сҧсындаған жан-жақты дамыған тҧлға болып қалыптасуларын 

ҧғындыру. 

Оқушылардың функционалды сауатты болуларының дамуына улес 

қосу Туристік маршруттарды қҧрастырудың алғашқы дағдыларын 

меңгеру                                                          

 

                                 Курстың маңызы,мазмҧны,қҧрылымы, 

ҽдістемелік нҧсқаулар. 

Барлығы 34 сағат.Аптасына 1 сағат. 

 

Курсқа кіріспе 

   Ҿлкетану курсының маңызы:   

     Бҥгінгі таңда Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін 

мектептерінде ҿлкетану курстары тарихын оқыту жақсы жолға 

қойылып отыр. Сондықтанда біз тарихшы мҧғалімдер туған ҿлкенің 

тарихын оқыту- тҽрбие жҧмыстарында жоспарлы жҽне жҥйелі тҥрде 

пайдаланып отыруымыз аса маңызды. Сондықтанда президидентіміз 

Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Мҽңгілік Ел» идеясын басшылыққа алып, 

оқыту ҥдерісіне еңгізер болсақ, ҿте ҧтымды болар еді. 

   Бҧл курста мҧғалім егемендік алғанға дейінгі жҽне  алып болғаннан 

кейінгі отанымыз Қазақстанның тарихи белестері жайлы  қысқаша 

тоқталып ҿтеді. Оқушыларды отансуйгіштікке, еңбек 

етуге,адалдыққа, білімді болуға, парасаттылыққа, ҿткен тарихымызды 

қҧрметтеуге шақыра білу қажет.Сонымен бірге мҧғалім  Қазақстан 

тарихын ҿлке тарихы (Созақ) менде байланыстыра алуы қажет.Ҿлке 

тарихын оқушыларға ҥйрету арқылы ҧлтжандылық, ҿлке тарихына 

деген қҧрметтерін дамытуымыз қажет. Қазақстанымыздың, 

тҽуелсіздігіміздің, қазақ халқының, қазақ мемлекетінің Ҧлы Дала 

мҧрагері екендігін ҧғындыра білуіміз қажет.  

  Бҧл курсты ҿту барысында мҧғалім ҽр тҥрлі сабақ тҥрлерінен  

пайдаланады. Сабақтарда сҧхбат, сҧрақ-жауап, жеке ізденіс, жҧптық 

ізденіс, топтық ізденіс  шығармашылық ҽдіс-тҽсілдерінен 

пайдаланады. 

I бҿлім. Қазақ тарихы-Созақ тарихынан бастау алады. 3 сағат. 

Созақ ауданына тарихи – географиялық  сипаттама. Жер кҿлемі 

шекарасы, халқы,халықты ағарту саласы, денсаулық саласы, 

мҽдениет, ауыл шаруашылығы.   Табиғат ресурстары:   ҿсімдіктері, 

пайдалы қазбалары, жануарлары. 

Бҧл тақырыпта мҧғалім Созақ ауданының ежелгі тарихына жҽне 

бҥгінгі кҥндегі тарихына, географиясына қысқаша шолу жасайды. 

Мҧғалім сабақ ҿту барысында оқушыларды ҿлке тарихына қызықтыра 

білуі қажет. Мҧғалім оқушыларды сабақтан бос уақытта жеке ізденуге 

шақырадыжҽңе ҿлке тарихтары туралы ҽдебиеттер ҧсынады. 

Мҽселен: С.Табризовтың «Созақ ҿңірі» кітабы жҽне басқалар. 

Мҧғалім сабақ ҿту барысында «Қазақстан тарихы» ғылыми- тарихи 

жҧрналы жҽне «Қазақ тарихы» тарихи ҽдістемелік жҧрналынан 

пайдаланады. 

ІІ бҿлім. Ауылым алтын бесігім. 2 сағат 

«Созақ» сҿзінің келіп шығу тарихы (Этнонимі). Созақ сҿзі туралы 

аңыздар. Созақ ауылындағы жер-су аттары. (топонимдері). Мҽселен: 

«Созақ» сҿзі, «Кҿктҿбе», «Тастақсай», «Рамет», «Жузей», «Топар», 
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«Ҽбді», «Қошқар ата», «Балықшы», «Ҿр кҿше», «Дала базар», 

«Қызыл кҿл», «Баба тҥкті Шашты Азиз», «Қостҿбе», «Бақай», 

«Ҿртенді», «Соқыр қоян»,    

                           III бҿлім. Шежірелі туған ҿлкем. 4 сағат. 

Шежіре сыр шертеді. Ауыл тарихына байланысты естеліктер,аңыз 

ҽңгімелер,шапқыншылықтармен шайқастар. Ауылдың қазақ 

хандарымен байланысты тарихы. «Кҿктҿбе», «Ақназар», «Шу», 

«Ақтҿбе», «Тарса тҿбе» тағы басқа жерлер атауларының шығу 

тарихы. «Қыземшек» жайлы аңыз. «Бетпақ дала» жайлы аңыз. Бҧл 

тақырыпта мҧғалім Созақ ауылына жҽне Созақ ҿңіріне тиеслі 

оқиғалар, шапқыншылықтар мҽселен: Сҽді атаның Созақ тарихы, 

қаланың орналасуы, қҧрылысы ҽңгімелері, Созаққа Кенесарының 

келуі, жоңғар шапқыншылығы жайлы толық мҽлімет беруі қажет. 

     IV бҿлім. Созақ тарихының  дҽуірлерге бҿлінуі жҽне қазақ 

тарихында алған орны. 7 сағат. 

Ежелгі Созақ. Созақ ауданындағы ежелгі адамдар, палеолит 

адамдарының іздері. Орта ғасырлық Созақ  жҽне қазақ халқының  

қалыптасуы. Созақ Қоқан хандығы жҽне Ресей патшалығы дҽуірінде. 

Кеңес ҥкіметі тҧсында Созақ.  Кҥштеп ҧжымдастыру жылдарындағы 

Созақ кҿтерілісі. Созақ тҽуелсіздік жылдарында. 

  Бҧл тақырыпта мҧғалім ежелгі Созақ жайлы, орта ғасырлардығы 

қазақ хандығының қалыптасу  кезеңіндегі Созақ, Кеңес ҥкіметі 

тҧсындағы Созақ кҿтерілісі жҽне тҽуелсіздік жылдарындағы Созақ 

жайлы толық мҽлімет беруі қажет. 

V бҿлім. Созақ ауданындағы орта ғасырлық қалалар. 5 сағат 

«Тарса тҿбе» тарихы. Созақ қамал қаласының орналасу қҧрылысы. 

Шолаққорған, Жартытҿбе, Қумкент  шаһарлары. 

«Ақсҥмбе-Ақбикеш»,  «Тасты»  бекінісі туралы аңыздар,  оларға 

байланысты шапқыншылықтар, оқиғалар. Мҽселен: «Тарса тҿбе» дегі 

«мық»тайпалары жайлы аңыздар айтылуы қажет.         

VI бҿлім. Ауданымыздан жҽне ауылдан шыққан беделді тҧлғалар. 2 

сағат 

Соғыс жҽне еңбек ардагерлері: Асылбеков Атабек, Кҿштен Бҿрғазиев, 

Сҽді Насруллаев, Абсаламов Қошқар  т.с.с. 

Ақын, жазушылар, ғалымдар, ҿнер қайраткерлері. 

К.Сыздықов,Е.Аманжолов, Ҿ.Бҿрғазиев, С.Қожанов, І.Кеңесбаев, 

Ф.Камал, Ж.Мҧсаев, Т.Ҽлімқулов, С.Бақбергенов, С.Байділдаев, 

А.Асанов жҽне басқалардың ғылым, ҽдебиет, ҿнерге қосқан ҥлестері 

жайлы білім беріледі.  

VII бҿлім.Тарихи-мҽдени есткерткіштер.5сағат. 

Қарабура мешіті тарихы, Ноғай ишан мешіті тарихы. Жылтырақ, 

Қазаншы, Қҧлақ ата, Мҽмет халифа, Баба Тҥкті шашты азиз, Бибі 

Мариям зират орындары, тарихы жҿнінде материалдар жинақтау, 

іздестіру жҧмыстарын жҥргізу. Мҧражай экспонаттарымен танысу. 

Бҧл тақырып бойынша мҧғалім кҿбінесе оқушылардың жеке 

ізденулеріне кҿңіл бҿледі. Мҧражайға,тарихи орындарға саяхат 

ҧйымдастырады   

«Ташей» ж.б.   Бҧл тақырып бойынша мҧғалім жҽне оқушы ҿз ізденуі, 

шығармашылығына кҿбірек суйенеді.  

VIII бҿлім. Аудан  мҽдениеті.4сағат.   

  Алғашқы оқу ағарту ісі. Аудандағы мектептер тарихы, олардың 

алғашқы тулектері, қашан ашылғандығы. Білім беру саласының 

қызметкерлері. Науайы атындағы мектеп тарихы. Салт-дҽстурлері, 

ҽдет-ғҧрып жҽне қол ҿнер. Ауыл қариялары ҧстанатын кҿне 

дҽстурлер, қолҿнер, діни наным сенімдер, тойлар, мерекелер жайлы 

айтылады. Бҧл бҿлімде де мҧғалім кҿбірек ҿзінің жҽне оқушылардың 

ізденімпаздығына сҥйенеді. Кҿптеген қосымша ҽдебиеттерге ҥңіледі. 

IX  бҿлім.  Қортынды бҿлім. 2 сағат. 

   Тың деректер жайлы шығармашылық сабақ.  Туған ҿлке  тарихына 

байланысты оқушылардың шығармашылық жҧмыстарының байқауы. 

Ізденген шығармашылықтарын талдап, баға беру. 

 Жинақтау сабағы. Сынақ сабағы. Сҧрақтармен жҽне тапсырмалар 

беру арқылы жҧмыс жасалады. Шығармашылық жинақтау сабағында 

оқу жылының басында мҧғалім  оқушыларға ізденулеріне тақырыптар 

бҿліп береді, оқушылардың бір жыл бойы осы ізденген тақырыптары 

бойынша жыл соңына келіп шығармашылық жҧмыстар  жҿнінде 

қортынды сабақ ҿткізіледі.  

 Қорытынды. Зерттеу жобаларын ҽзірлеу.  
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 Тақырып . Туристік маршруттар. Созақ – халықаралық туризмнің 

қҧрамдас бҿлігі. Тарихи-мҽдени ескерткіштерге шолу жҽне саяхат 

жасау. Туристік маршруттардың ҿңір экономикасының дамуына 

қосатын ҥлесі . Ақпараттық  хабарлама ҽзірлеу. 

Оқушылардың білімімен біліктілігіне қойылатын 

талаптар. 

-Ҿлке тарихын жҽне Қазақстан тарихының аса  маңызды кезеңдерінің 

хронологиясын білу. 

-Ҿлке тарихын Қазақстан тарихының қҧрамдас бҿлігі екендігін жҽне 

де осы тарихта ҿзіндік орны бар екендігін дҽлелдей алуы.  

-Басқа ҿлкелерде кездесетін ҧқсас  тарихи оқиғаларға ҿз пікірлерін 

айта алулары, айырмашылықтарын анықтай білулері, таблицалар  

жасау. 

-Ғылыми еңбектердегі фактірлерді бір- бірімен салыстырып ҿз пікірін 

білдіре алуы. 

-Ежелгі жҽне орта ғасырлардағы қалалар тарихы туралы толық 

тҥсінігі болу жҽнеде бҧл қалалар тарихын тарихи ҽдебиеттердегі 

алған білімдерімен ҧштастыра білу, ҿз пікірін білдіру. 

- Қазақ халқының  қалыптасу кезеңін толық менгеру. Созақ  

тарихымен байланыстырған  тҥрде тҥсіндіре білу. 

-  Ҿлке тарихын басқа пҽндерден алған білімдерімен ҧштастыра білу, 

байланыстыра білулері. 

- Топонимика, Этнография,  Археология, Нумизматика туралы 

білімдері болуы. 

-  аңыз ҽңгімелермен тарихи фактілерді салыстырып ерекшеріктерін, 

ҧқсастықтарын таба білулер. 

- Ҿнер, ҽдебиет, тіл пҽндерінен алған білімдерін ҿлкетану пҽнімен 

байланыстыра білу. 

- Кҿшпенділердің жҽне ҿлке халқының материалдық жҽне рухани 

мҽдениеті туралы толық тҥсінігі болуы жҽне басқа тҥркі тілдес 

халықтар мҽдениетімен салыстыра білу ерекшеліктерін кҿрсете білу 

- Діни наным сенімдерді  білу. Ислам дінінің қазақ қоғамындағы 

орнын ҿлкедегі діни наным сенімдермен байланыстырып айтып бере 

алуы. 

 - Қазақстанның  Ресейге қосылуының тҥпкі мақсатын ашып айтып 

беру. 

 -Кҥшпен ҧжымдастыру кезеңі саясатының мҽнін ашып кҿрсете 

білу.Созақ кҿтерілісімен байланыстыра отырып жҽне де бҧл 

кҿтеріліске ҿзіндік баға беру. 

- 1937-38 жылдардағы репрессияның зардаптарын кҿрсету,   ҿз кҿз 

қарасын білдіру. 

- Ҧлы Отан соғысы кезіндегі қазақ халқы батырларларының 

қаһармандығын ауыл ветерандары батырлықтарымен салыстырып 

ерекшеліктерін айтып жҽне де қҧрметтей білулері. 

- Ҿлкедегі жҽне Қазақстандағы тҽуелсіздік жылдарындағы болған 

ҿзгерістерді білу жҽне ҿз пікірін білдіру. 

- Президентіміздің бҥгінгі кҥнде ҿз жолдауларында жҽне « Мҽңгілік 

Ел» идеясында  айтылған істерді дҧрыс жолға қоя білуі, ісінің 

нақтылығы, халықтың кҿңілінен шығып жатқандығы жҽне де 

ҽлеуметтік-саяси тҧрақтылықтың кепілі болып тҧрғандығын тҥсініп 

жету жҽне  ҿз пікірін білдіре алу. 

- Жоғарыдағылармен қатар оқушыларды мынадай біліктер 

қалыптасады. 

- Ҿзіне берілген тапсырма бойынша кітапханаларда карточкалармен, 

мерзімді баспасҿздердегі материалдармен, қосымша ҽдебиеттермен 

жҧмыс істеп, тың деректер іздестіріп,шығармашылық жҧмыстар 

жазып, рефераттар дайындайды жҽне ҿз пікірін білдіреді, дҽлелдейді.  
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«Современное образование: новые требования, 

новые возможности, новая ответственность.» 
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Нур-Султан, Казахстан. 

 

Аннотация. 

 

       Данная статья поможет рассмотреть проблемы современного 

образования, новой модели, новой компетенции человека. Какие 

практики планирования будут работать в условиях неопределенного 

будущего? Какие навыки будут востребованы в сфере образования 

через три-пять лет? Как люди будут зарабатывать на жизнь через 

десять лет? Мартин Селигман и позитивная точка зрения на мир. Как 

строить планы в эпоху волатильности и неопределенности?   

Что такое VUCA-мир?  Что такое «soft skills», «hard skills»? Что такое 

альтернативная модель навыков и как использовать эту модель? Всем 

этим вопросам и посвящается данная статья. 

 

               Главный тренд во всѐм мире, это изменение способов 

коммуникации и образа жизни. Уже сейчас человек передает 

машинам обслуживающий труд, чтобы заниматься более 

«человечными» видами деятельности, и этот процесс  

будет нарастать. Чтобы не потеряться в неопределенном и сложном 

мире, стать его активным участником и творцом, новому поколению 

необходимо быть готовым мыслить, действовать, учиться и 

развиваться всю жизнь. Базовыми компетенциями станут управление 

концентрацией и вниманием, навыки программирования, системное 

проблемно-ориентированное мышление, способность учиться и 

переучиваться на протяжении всей жизни, работать в 

междисциплинарной сфере, а также навыки управления своим 

здоровьем и  

забота о окружающей среде. [2] Речь идет не только о работе человека 

будущего, но и в целом, о новой модели человека, модели 

компетенций и состояний человека, способного работать в условиях 

растущей сложности и неопределенности, человека, способного к 

увеличению личного благополучия и росту коллективного 

благополучия. Мы привыкли думать, что картины будущего — это 

часть настоящего. У любой деятельности должен быть план — в 

нашей культуре это залог успеха. Но сейчас глобальные встряски все 

чаще отправляют наш замечательный план в мусорное ведро — даже 

до пандемии выживали только 10% компаний (с очень хорошими 

бизнес-планами). На самом деле план — это просто картинка того, 

чего ещѐ нет. Мы придумываем планы — и можем их менять. Какие 

практики планирования будут работать в условиях неопределенного 

будущего?   

Какие навыки будут востребованы в сфере образования через три-

пять лет? 

https://egemen.kz/article/178090-nursultan-nazarbaev-uly-dalanynh-zheti-qyry
https://egemen.kz/article/178090-nursultan-nazarbaev-uly-dalanynh-zheti-qyry
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Образование стремительно становится цифровым, «смешанным» 

(комбинация онлайн и офлайн обучения), будут выигрывать те, кто 

умеет его хорошо делать. Все более важны уникальный опыт, 

переживание — и все больше нужны те, кто умеет его создавать, 

например, через игропрактику. Кризис ускоряет трансформацию 

образования. 

 

              Мир становится более сетевым и более гибким. Те, кто 

научится в этом работать — организовывать удаленную работу, 

вовлекать сообщества, быть легкими и текучими — будут выигрывать 

у остальных. Будут выигрывать создатели и держатели экосистем — 

или те, кто делает себя в экосистеме незаменимым, делает 

критический сервис. Данные — «новая нефть», а точнее «новая 

кровь» компаний, и те, кто не сможет быть data driven — просто 

уйдут. 

Как люди будут зарабатывать на жизнь через десять лет? 

Будет все больше самозанятых и все больше тех, кто продает свой 

труд и его результаты через сеть. Таких форматов уже очень много — 

через десять лет они возрастут многократно, разовьются платформы 

«сетевой занятости». Все больше людей будут находить свое 

вдохновение, свое призвание — и зарабатывать им. 

          Как строить планы в эпоху волатильности и неопределенности? 

Волатильность и неопределенность по своей природе противоречат 

идее «плана». Появляется другая логика. Например, когда растение 

прорастает из семечка и становится большим деревом, у него в 

каждой клетке есть «план», генетическая программа. Но эта 

программа очень гибкая, она подстраивается под то, сколько солнца, 

воды, ветра у растения в этом месте, какие у него соседи, едят ли его 

насекомые, и так далее. У растения есть некий образ себя в будущем, 

целевое состояние — но нет однозначного пути, этот путь 

подбирается каждую минуту. Нам нужно научиться вести себя 

так же — иметь в себе образ цели, идеального результата, к которому 

мы стремимся — но одновременно быть гибкими, все время менять 

свой план с учетом обстоятельств.  

Стратегическая гибкость для стратегической неопределенности.. 

           Главная проблема в том, что человечество оказалось в ситуации 

стратегической растерянности. Мы сами и наши предки долго жили 

в ощущении, что мир понятен, хорошо описан и остается лишь до 

уточнять детали. Общество менялось медленно, с частотой, 

превышающей жизнь одного поколения, — и люди успевали 

осмыслить эти перемены. Сейчас мы оказались в так 

называемом VUCA-мире, который описывается как нестабильный 

(volatile), неопределенный (uncertain), сложный (complex) 

и неоднозначный (ambiguous). Мы переживаем шок будущего, 

предсказанный футурологом Элвином Тоффлером еще в 1970-

х: когда будущее наступает быстрее, чем мы успеваем к нему 

приспособиться. И единственный выход — создавать социальные 

системы, способные работать в ситуации тотальной 

неопределенности и постоянных изменений. А для этого надо научить 

людей думать и действовать по-другому. Отсюда вытекает первая 

драма, связанная с образованием, — конец образования как 

«подготовки к деятельности». Сотни лет в профессиональной сфере 

существовали стабильные карьерные траектории. Это могут помнить 

даже те, кто застал Советский Союз, — например, те, кто хотел стать 

академиком, в 17 лет оканчивал хорошую школу, в 22 — хороший 

вуз, еще через 10 лет защищал кандидатскую диссертацию, через 

15 — докторскую и т. д. 

Но сейчас это уже не работает. Невозможно научиться чему-то один 

раз — и на всю жизнь. Профессии постоянно исчезают — 

и появляются новые. То, что кормит сегодня вас, вряд ли будет 

кормить вашего ребенка.  

              Даже у так называемых «вечных» профессий будут постоянно 

меняться содержание, инструментарий. Например, любой хирург, 

в принципе, может быть уверен, что на кусок хлеба всегда заработает. 

Но если он не будет осваивать новые технологии: учиться делать 

операции с помощью хирургических роботов, интересоваться 

возможностями 3D-печати органов и т. д., — то вскоре окажется на 

периферии своей профессии. Следовательно, те, кто не умеет 

постоянно учиться и развиваться «lifelong learning» [3], в мире 
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стратегической неопределенности обречены на проигрыш. Вторая 

драма заключается в том, что национальные системы образования 

не учат людей навыкам, помогающим приспособиться к VUCA-миру. 

Например, умению предпринимать, договариваться, вести командную 

работу, проявлять креативность. 

         Исследования платформы Global Education Futures показали: 

в большинстве стран мира школы и университеты в основном 

следуют противоположной логике. Ученику, студенту запрещают 

интересоваться тем, что ему самому интересно. Творчество 

ограничивают жесткими рамками программы. Вместо командной 

работы стимулируют индивидуализм и конкуренцию. Например, 

наказывают студентов за то, что один списал у другого, — тем самым, 

возможно, на корню пресекая будущий стартап, в котором один 

участник умеет решать задачи, а второй — договариваться. 

          Уже сейчас очевидно, что образование будущего будет гибким 

и децентрализованным, а его сервисы будут постоянно обновляться.  

Также появятся системы сертификации «мягких» навыков «soft 

skills», таких как эмоциональный интеллект или эмпатия, которые 

станут частью некоего репутационного капитала или ему подобного 

инструмента. Традиционно принято делить навыки на твердые, 

профессиональные (за которые человек, собственно, и получает 

деньги) и мягкие, социальные, облегчающие взаимодействие между 

людьми. Первые легко поддаются измерению, вторые — нет. Но если 

ты умеешь находить нестандартные решения, работать в команде, 

вести переговоры и т. д. — эти мягкие навыки могут оказаться 

не менее полезными для успеха дела, чем знания в предметной 

области и профессиональный опыт. С твердыми навыками «hard 

skills» дела обстоят довольно просто. В любой профессии срок жизни 

твердых навыков постоянно сокращается, поэтому специалистам 

нужно все время переучиваться. Что касается мягких навыков «soft 

skills» [4], то сейчас в эту «корзину» оказались свалены самые разные 

навыки — как универсальные, так и специальные.  Их имеет смысл 

разделить, чтобы люди могли управлять своим развитием более 

осознанно, гибко и эффективно. 

Во-первых, есть контекстуальные навыки — чисто профессиональные 

навыки, которыми вы пользуетесь в определенном контексте. 

Например, сегодня вы работаете на токарном станке. Завтра станок 

заменят — и вам придется переучиться, обновить свои навыки. 

Во-вторых, есть надпрофессиональные навыки, которые помогают 

вам лучше делать вашу работу. Например, вы умеете управлять 

проектами, создавать команды, писать деловые тексты, использовать 

тайм-менеджмент, вести переговоры. Завтра вас уволят, 

а представителей вашей профессии заменят роботы. Однако 

надпрофессиональные навыки останутся с вами навсегда 

и пригодятся в любой другой области. 

В-третьих, есть метанавыки, связанные с вашим мышлением, вашей 

способностью думать и творчески применять все остальные навыки. 

Например, хороший управленец отличается от посредственного 

способностью решать нестандартные задачи. 

В-четвертых, есть экзистенциальные навыки. Их часто называют 

характером человека. Считается, что характер формируется однажды 

и на всю жизнь. Ничего подобного! Человек может научиться быть 

другим. Основоположник позитивной психологии Мартин Селигман 

обнаружил, что позитивная точка зрения на мир — выучиваемая 

компетенция. Другими словами, пессимист может научиться быть 

оптимистом. Точно так же способны переучиваться, становиться 

более адекватными этому миру замкнутые, чрезмерно осторожные, 

чересчур вспыльчивые люди и др. [5]  

        Как использовать эту модель? 

Если вы хотите улучшить результаты своей работы и почувствовать 

себя уверенно на рынке труда — развивайте надпрофессиональные 

навыки. 

Хотите повысить эффективность всех своих действий и добиваться 

максимальной самореализации в любом деле? Занимайтесь своим 

мышлением, метанавыками. Хотите повысить качество жизни? 

Понять, как прожить счастливую жизнь? Занимайтесь 

экзистенциальными компетенциями. Они самые сложные, но работа 

над ними дает фундаментальные долгосрочные результаты. Развивать 

экзистенциальные навыки можно и через разум (участвуя в группах 
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психотерапии, саморазвития и т. п.), и через тело (занимаясь спортом, 

йогой, цигуном и др.). И то и другое способно кардинально изменить 

самоощущение человека, его взгляд на мир и свое место в нем. 

             В заключении статьи хочу привести выдержки из обращения 

Министра образования и науки Республики Казахстан господина 

А.К.Аймагамбетова к педагогам, которые помогут всем нам пережить 

сложные времена в наступающем новом учебном году: 

 

«Я хочу обратиться к каждому, кто работает в сфере образования, к 

вам, коллега!  

Мы проходим с вами очень сложный путь. Пандемия коронавируса 

изменила всех нас, наш привычный уклад жизни и затронула почти 

каждую семью. 

Наступила совсем иная жизнь, она принесла новые вызовы, с 

которыми нужно справиться. Еще полгода назад мы не могли 

представить, что такое возможно.  

Сейчас на нас с вами возложена огромная ответственность за наших 

детей и их будущее, и не только за их знания, но и за здоровье и 

моральное состояние. Мы должны сделать все необходимое, чтобы 

они могли получать знания в максимально безопасной и комфортной 

среде, какую мы только можем создать. 

«Я всегда верил в то, что все учителя – лидеры, по сути, и в школе, и в 

жизни. Сегодня на нас с ожиданием и надеждой смотрят не только 

наши дети и их родители, но и вся страна. Поэтому в нынешних 

условиях неопределенности наша миссия – не только учить, но и быть 

проводниками стабильности и уверенности. Проявите терпение, 

доброту и самообладание. Научите этому своих учеников.» 

«Мы сможем преодолеть все неудобства, несмотря на трудности, как 

технические, так и моральные. 

Когда мы вместе, наши силы и возможности безграничны. Трудные 

времена проходят, сильные люди побеждают все!» [1] 
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СЫН ТҦРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АҒЫЛШЫН 

ТІЛІ САБАҒЫНДА 

 

Домаева Гульжавухар Абдужалиловна 

 Шымкент қаласы Еңбекші ауданы  

 Қазақстан Республикасы  

 

Статья рассматривает примеры использования различных приемов и 

стратегий технология критического мышление на уроках английского 

языка при работе с информацией и лексическими единицами. In this 

article considers the using of distinctive receipts and strategies in critical 

thinking technology for teaching and lexical definitions English language    

Білім берудің жаңа мазмҧны білім беру саласында заман талабына сай 

білім беру технологияларын қолдануды талап етеді. Ҽрбір технология 

ҿзіндік жаңа ҽдіс тҽсілдермен ерекшеленеді. Ҽдіс - тҽсілдерді 

мҧғалімдердің ізденісі арқылы оқушы қабілетіне қабылдау деңгейіне 

қарай іріктеліп қолданады.Технологияларды кҥнделікті сабақ ҥрдісіне 

пайдалану ҥшін мен ҿзімнің алдымдағы оқушылардың жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, педагогтік мақсат - мҥддеме сай, 

ҿзімнің шеберлігіме орай таңдап алдым. Білімнің жаңа мазмҧнын 

жҥзеге асыру ҥшін жаңа технологиялар қажет-ақ. Жаңалықты меңгеру 
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мен жҥзеге асыруда дҧрыс тҥсінбеушілік ҧйымдастырушыға ҽртҥрлі 

кедергі жасайтыны белгілі. Сондай педагогикалық технологиялардың 

бірі «Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту». Сын тҧрғысынан ойлауды 

дамыту технологиясы ҽлемнің тҥкпір - тҥкпірінен жиналған білім 

берушілердің бірлескен еңбегі деп тҥсінуіміз керек. Бҧл бағдарлама 

жаңа буын оқулықтарының талаптарын жҥзеге асыруда, 

оқушылардың білім деңгейін кҿтеруде, балаларды шығармашылыққа 

баулуда, ойларын еркін айтуда тез арада дҧрыс шешімдер табуға 

атсалысатын бірден - бір тиімді бағдарлама деп есептеймін.Сын 

тҧрғысынан ойлау - сынау емес, шыңдалған, бірін - бірі толықтырған 

ойлау десек қателеспейміз. Аталмыш бағдарламаның ішкі 

қҧрылымында ерекшелік бар. Бҧл қҧрылым ҥш деңгейден тҧратын 

оқыту мен ҥйретудің ҥлгісі.  

  І. Итермелеу сатысы.  ІІ.Конструкциялық саты.  ІІІ.Нҧсқаулық 

сатысы.  Мҽтіні ҽртҥрлі материалдарды жҽне интерактивті ҽдістерді 

қолдану арқылы ағылшын тілі пҽнініде сын тҧрғысынан ойлау 

технологиясын пайдалану тиімді   жҥзеге асырылады.  Осы 

талаптарды ескере отырып, алдыма қойған мақсатым - оқушыны 

оқуға қызықтыратын, қабілетін арттыратын жағдай туғызу. Оның 

негізгісі - оқу ҥрдісін жаңаша ҧйымдастыру, оқушылардың ойлау 

дағдыларын жетілдіру, ҿздігінен білім алу процесінде бірлесе ҽрекет 

ету. Білім алушы жаңа ақпаратты ала отырып, сыни кҿзқараста ҿз 

пікірін жеткізе алуы қажет. Ағылшын тілі сабағында итермелеу 

сатысында қызмет ететін «Ойлан,жҧптас,талқыла»,«Миға шабуыл», 

«Жуан жҽне жіңішке» сҧрақтар, «Топтастыру», ―Болжау‖, ―Ҽлемді 

шарлау‖ т.б. деген аттары бар стратегиялар жинақталған. Итермелеу 

сатысының  мақсаты – ҥйренушінің белсенділігін арттыру. Ҿйткені, 

ҥйрену – жалқаулыққа қарағанда белсенділікті талап ететін іс - ҽрекет 

екені даусыз. Оқушы ҿзі білетінін еске тҥсіреді, қағазға жазады, 

кҿршісімен бҿліседі, тобында талқылайды. Яғни айту, бҿлісу, ортаға 

салу арқылы оның ойы ашылады, тазарады. Осылайша шыңдалған 

ойлауға бірте-бірте қадам жасала бастайды. Оқушы бҧл кезеңде жаңа 

ақпарат жинап, оны алған біліммен ҧштастырады.   Ойлау мен 

ҥйренуге бағытталған бҧл бағдарламаның екінші кезеңі 

Конструкциялық саты. Бҧл кезеңде ҥйренуші жаңа ақпаратпен 

танысады, тақырып бойынша жҧмыс істейді, тапсырмалар 

орындайды. Оның ҿз бетімен жҧмыс жасап, белсенділік кҿрсетуіне 

жағдай жасалады. Оқушылардың тақырып бойынша жҧмыс жасауына 

кҿмектесетін оқыту стратегиялары бар. Соның бірі INSERT. You 

should put a tick if you knew this fact before. New information, Thought 

differently, Don‘t understand, have questions. Ол бойынша оқушыға оқу, 

тақырыппен танысу барысында V – ―білемін‖, ― - ―мен ҥшін 

тҥсініксіз‖, + - ―мен ҥшін жаңа ақпарат‖, ? – ―мені таң қалдырады‖ 

белгілерін қойып отырып оқу тапсырылады. Сын тҧрғысынан ойлау 

технологиясының сабақтарымда жиі қолданылған тағы бір тиімді тҥрі 

«Фишбоун» стратегиясында балық сҥлдесінің тҿменгі бҿлігіне 

кездескен қиындықтарды (мҽселелердің) ал жоғарғы бҿлігіне сол 

қиындықтарды шешу жолдары жазылады. Бҧл стратегия ҽрі қарай 

зерттеуге шығу жолы болып табылады.Бҧл кезеңде кҿп қолданыстағы 

тағы бір стратегия тҥрі «Жуан жҽне жіңішке сҧрақтар». Ҿзіміздің 

ҿмірлік тҽжірибемізден біз оңай тҥрде «иҽ» немесе «жоқ» деп жауап 

беретін сҧрақтар бар екенін бҽріміз де білеміз,ҽйтсе де мҧндай жауап 

талап етілмейтін сҧрақтың басқа да тҥрлері болатыны мҽлім. Соған 

қарамастан, сҧрақ қойып тҧрған адамдар бір жауапты ғана талап 

ететін сҧрақтар қоятын жағдайларды жиі кездестіреміз. Сол  себепті 

де балаларды ересек ҿмірге дайындау барысында бір ғана жауапты 

талап ететін сҧрақтар (жіңішке сҧрақтар) мен жауап беру оңай 

болмайтын сҧрақтармен де (жуан сҧрақтар) таныстыру маңызды. 

Жуан сҧрақтар дегеніміз–бірнеше жауабы болуы мҥмкін 

проблемалық сҧрақтар тобы. Сабақта мақсатқа жету ҥшін тҿмендегі 

кестені қолданған тиімді болады: Who …? What … ? When … ? Where 

… ? Was it … ? What was the name …? Are you agree that … ? etc. Why 

… ? Explain why … ? Why do you think that … ? Was his/her choice right 

or wrong to your mind? What is the most important idea of the story? What 

is the difference between … ? If you were … would you … ? etc. 

Конструкциялық сатыдағы тағы бір ауқымды, қолданыстағы 

стратегия «БББ»кестесі. Оқу ісҽрекетін графикалық тҥрде 

ҧйымдастырудың кҿптеген жолдары бар. Оның ішінде кҿп тарағаны 

кесте болып табылады. «БББ» кестесін концептуалды немесе білімді 

жинақтаушы кесте деп атауға болады. Бҧл кесте сабақтың соңында 
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рефлексия кезінде немесе сабақты ҧйымдастыру кезінде қолдануға 

болатын ҽмбебап қҧрал. Б – тақырып туралы не білемін  Б – тақырып 

бойынша тағы не білгім келеді Б – тақырып бойынша нені білдім  

 KWL Chart KNOW WANT LEARNT        

Ойлау мен ҥйренуге бағытталған бҧл бағдарламаның ҥшінші кезеңі 

Нҧсқаулық сатысы. Ҥйретушілер білетіндерін анықтап, 

білмейтіндерін белгілеп сҧрауға ҽзірленеді. Бҧл ҽрекет арқылы 

жаңаны тҥсіну ҥшін бҧрынғы білім арасында кҿпірлер қҧрастыруға, 

яғни байланыстар қҧруға дағдыландырады Тақырып туралы ой-

толғаныс – бағдарламаның ҥшінші кезеңі. Кҥнделікті оқыту 

процесінде оқушының толғанысын ҧйымдастыру, ҿзіне, басқаға сын 

кҿзбен қарап, баға беруге ҥйретеді. Оқушылар ҿз ойларын, ҿздері 

байқаған ақпараттарды ҿз сҿздерімен айта алады. Бҧл сатыда 

оқушылар бір-бірімен ҽсерлі тҥрде ой алмастыру, ой тҥйістіру, ҿз 

ҥйрену жолын, кестесін жасау мақсатында басқалардың ҽр тҥрлі 

кестесін біліп ҥйренеді.  Бҧл ҥйрену сатысы – ойды қайта тҥйіп, жаңа 

ҿзгерістер жасайтын кезең болып табылады. Ҽр тҥрлі 

шығармашылықпен ой тҥйістіру болашақта қолданылатын мақсатты 

қҧрылымға жетелейді. Осы кезеңді тиімді етуге лайықталған ―Бес 

жолды ҿлең‖, ―Венн диаграммасы‖, ―Еркін жазу‖, ―Семантикалық 

карта‖, ―Т кестесі‖ сияқты стратегиялар ҽр сабақтың ерекшелігіне, 

ауыржеңілдігіне қарай лайықтала қолданылады. Сыни ойлауды 

дамыту технологиясының дҽстҥрлі оқытудан басты айырмашылығы 

білімнің дайын кҥйінде берілмеуі. Нақты жағдайда «мынаны былай 

жазу немесе айту керек» деп кҿрсетпей, оқушының ҿзінің 

шығармашылық ойлауының орын алуына мҥмкіндік беру, шешім 

қабылдауға ҥйрету, жауапкершілігін арттыру. Сабақта бақылау - 

бағалау қызметін қолдану ҽдістерінің бір тҥрі «Синквейн». Синквейн 

– сабақта білімгерлердің танымдық белсенділігін жандандыру 

ҽдістерінің бірі. Синквейн – бҧл ҽдеттегі ҿлең шумақтары емес, 

ерекше белгілі ережемен ҥйлесімділікте жазылған ҿлең шумағы. Ҽр 

қатарға ҿлең шумағына қажетті сҿз жиынтығы беріледі.Синквейн – 

бҧл 5 қатардан тҧратын ҿлең жолдары, нақты тақырып бойынша 

пысықтауда ауқымды ақпараттарды қысқа сҿйлем, кҿрініс арқылы 

баяндауды талап етеді. «Синквейн» француз тілінен «бес» деп 

аударылады, сондықтан да бес қатардан тҧрады, 1-ші қатар – зат есім 

тҥрінде тақырып, ҿзекті сҿз, ҧғым, синквейн тақырыбы. Кім ? не? 2-ші 

қатар – екі сын есім.Қандай? 3-ші қатар – ҥш етістік. Не істеді? 4-ші 

қатар – фраза, белгілі мҽні бар. Синоним немесе толықтауыш. 5-ші 

қатар – Сезіну, тҥйін сҿз, тҧжырым, бір сҿз. Ағылшын тілінде 

синквейн оқыту міндеттерін шешуге кҿмектеседі. Бҧл ҽдістің 

мҥмкіншілігіне қарай бірнеше тҥрге бҿлуге болады. The synquane is a 

special form of the poem, which consists of 5 lines. 1. QUEEN 2. noble, 

glorious 3. rules,reigns,works 4. A successful woman-politician 5. 

SYMBOL. Пҽнге деген қызығушылықты арттыруда ең кҿп 

қолданылатын тиімді тҽсіл сабақтағы қолданылған стратегиялар деп 

айтсақ артық болмайды. Сондықтан да, жоғарыдағыдай 

ҧйымдастырылған сабақтар аталған кемшіліктерді болдырмаудың 

бірден-бір кепілі. Халқымыздың рухани кҿсемі А.Байтҧрсынов 

«Мҧғалім ҽдісті кҿп білуге тырысу керек. Оларды ҿзіне сҥйеніш, 

қолғабыс нҽрсе есебінде қолдануы керек» дегендей, ҿзім де 

ҧйымдастыруда нҽтижелі болатын ҽдістерді сҧрыптап пайдаланамын. 

Озық тҽжірибелермен танысып, пҽн мҧғалімдерімен тҽжірибе 

алмасуға тырысамын. Ҿйткені, сабақтың тартымды ҿтуі, ҧтымды 

тҽсілдерді дҧрыс қолдана білу бізден, яғни бҥгінгі мҧғалімнен 

ізденісті талап етеді. Қорыта айтқанда, ғылым мен техниканың жедел 

дамыған, ақпараттар ағыны кҥшейген заманда ақыл – ой мҥмкіндігін 

қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту мектептің 

басты міндеті болып тҧр. Ол бҥгінгі білім кеңістігіндегі ауадай қажет 

жаңару мҧғалімнің қажымас ізденімпаздыққа, шығармашылыққа 

тҽрбиелеуді жҥзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 

технологияны меңгеруге ҥлкен бетбҧрыс жасалуы қажет. Ҿйткені 

мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу ҥрдісін ҧйымдастыру 

жаңа педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Сабақтың 

қызықты ҽрі нҽтижелі болуы алдын ала таңдап алынған ҽдіс-

тҽсілдерге байланысты. Қорыта айтқанда, педагогикалық жаңа 

технологиялардың барлығы жеке тҧлғаның ҿзін - ҿзі дамытуына, 

ҿздігінен шығармашылықпен жҧмыс істей білу қабілетін жҽне 

біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған алға қойған 

мақсатқа жетудің тиімділігін, нҽтижелілігін қамтамасыз етуді 
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кҿздейтін, берілген материалды жедел, ҽрі сапалы меңгертуге 

бағытталған.  
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БАСТАУЫШТАҒЫ САБАҚТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ҚАЗІРГІ 

ТАЛАПТАР 

Ахметжанова Лаззат Қазезханқызы 

 «Жалпы орта білім беретін Абай атындағы  

мектеп-лицей»дің бастауыш сынып мҧғалімі  

 

Автор в своей статье рассматривается роль обобщения пройденного 

материала с новыми. Для достижения поставленной цели урока, 

чтобы урок прошел на позитивном уровне, автор делиться 

некоторыми приемами проведения урока.  

In this article  is  considered the role of   generalization  of the material  

with new . To achieve  the aim of the lesson  so that  the lesson  will pass  

on a positive  level , the author  shares  sobe of the technique.   

 Қазіргі таңдағы негізгі талаптарының бірі – білімді ҽлемнің бҥтіндей 

бейнесін қабылдай алатын, логикалық ойлауы дамыған жаңаша, 

тҽуелсіз ойлай алатын шығармашыл адамға айналдыру. Мектептегі 

оқыту ҥрдісінің негізгі мақсаттары – баланың білімді игеру кезінде 

ойлау қабілетін қалыптастыру, сол арқылы таным ҽрекетін 

белсендіріп, жан-жақты жеке тҧлғаны тҽрбиелеу. Оқытудың мақсаты 

оқушыларға білім беру ғана емес, сонымен бірге олардың ойлау 

қабілетін дамыту жҽне белсендіру оқушылардың білімді, дағдыны 

меңгеру ҥшін, болашақта танымдық жҽне тҽжірибелік іс-ҽрекетке 

оқушыларды дайындау қажетті шарт болып табылады.  Балалардың 

ойлауын дамыту туралы М.Жҧмабаевтың сҿзімен алсақ: «Ойлау 

жанның ҿте бір қиын, терең ісі. Жас балаға ойлау тым ауыр, 

сондықтан басқыштап іс істеу керек. Оқулықтағы берілген 

тапсырмалар, суреттер баланың жанына дҧрыс ҽсер ететіндей, 

оқушының оқуға, білімге деген ынта – ықыласы, қҧштарлығы болуы 

керек». Оқу материалын балалардың ойлау қабілеті жетерліктей жас 

ерекшеліктерін ескере ҧйымдастырса ғана, оның ойлау қабілетінің 

дамуына мҥмкіндік туады. Сондықтан да мҧғалім балаларды ҥнемі 

ойланып оқуға бағыттауы тиіс, бҧған оқу ҥрдісін жҥйелі 

ҧйымдастыру, сабақта бала логикасын дҧрыс дамыта алатын 

мҥмкіндіктерді мол пайдалану арқылы жетуге болады.  Бастауыш 

мектеп – оқушыны тҧлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы 

деген дҧрыс тҧжырым. Кіші мектеп жасындағы оқушылардың негізгі 

ерекшелігі - білімді қызығушылықпен алуы. Ол ҥшін оқу ҥрдісін бала 

талпынатындай жҽне қызығатындай ҧйымдастыру қажет. Алдына 

қойған мақсатқа жету ҥшін мҧғалім кез келген технологияны таңдауға 

ерікті. Білім беруде тиімді нҽтижеге жету ҥшін оқыту ҽдістері мен 

қҧралдарын іріктеу, оқу ҥрдісін қҧру – мҧғалім қҧзырындағы іс.   

Бастауыш білім берудегі бекітілген негізгі талаптар мен қағидаларға, 

баланың психологиялық ерекшеліктерін ескере жҧмыс жасаса, онда 

мҧғалім ҥшін оқыту жетістіктерінде алынбайтын қамал жоқ деп 

есептеймін.  Ҿзіме ҧстаным ететін негізгі қағидаларым:  - Ҽрбір 

сабақта білім беру, даму жҽне тҽрбиелеу мақсаттарының бірлігі 

сақталуы керек. Ҽрбір сабақ оқыту процесінің басты заңдылықтарын 

жҥзеге  асыруға ықпал етуі қажет. Сабақта белгілі бір білімді баяндай 

отырып,  оқушылардың пайымдауын дамыту, олардың ойлау 

қабілетінің дамуына ықпал ету жҽне оларды қоршаған дҥниеге 

лайықты қатынасын қалыптастыру, оларға осы қатынастар негізінде 

мінезқҧлық дағдысын сіңіру қажет. Тҧлғалық қасиет қалыптасуы 

ҥшін алған білімнің оқушылардың мінез-қҧлқын айқындауына, 
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оларда қажетті тҧлғалық қасиеттің қалыптастыруына ҧмтылу керек 

(жҧмыс орнындағы мҽдениеттілік, тапсырманы орындау сапасын 

жауапкершілікпен қарау, оларды орындаудағы қиындықтарды жеңу).  

- Ҽрбір сабақ дидактиканың барлық принциптеріне жҽне бҽрінен 

бҧрын оқыту мен ҿмірдің ғылымилығы мен байланысына жауап беруі 

керек. Кез-келген оқу пҽні бойынша кез келген сабақ - ол процестін 

бір бҿлігі, сондықтан да оқып-ҥйретуді ғылыми танымда 

нақтылықтың критерийі рҿлін атқаратын ҿмірмен, практикамен 

байланыстыра білуге, ал оқу процесінде - оқуға ынталықты, оған оң 

кҿзқарасты, айналадағы ортаның қҧбылыстарын тҥсіндіру ҥшін 

теориялық білімдерін практикада қолдан білу дағысын 

қалыптастыруға тиіс.  - Ҽрбір сабақ, ең алдымен, сабақтың 

тақырыбымен жиі ауыстырылатын айқын дидактикалық мақсатпен 

сипаттауы керек.   

- Ҽрбір тақырып бойынша бірнеше сабақ ҿткізілуі мҥмкін жҽне 

олардың ҽр қайсысының ҿзінің нақты дидактикалық мақсаты болуы 

тиіс: оқушыларды ойлау операцияларымен қаруландыру 

(классификациялау, кҿшіру, жалпылау, т.б.), білімін практикада 

қолдануға дағдыландыру, оқуды тақырып бойынша жекелеген 

фактілермен таныстыру, теориялық қорытындыларды ҿз бетінше 

тҧжырымдау дағдысын қалыптастыру жҽне т.б.  - Сабақтың барлық 

кезеңдерінде оқушылардың танымдық қызметін жандандыру 

мақсатында оқытудың ҽр алуан ҽдістері мен тҽсілдерін пайдалану. 

Оқушыларға кез-келген бірыңғай ҧзақ ықпал ету (мысалы: ҧзақ 

ауызша тҥсіндіру) олардың ынтасының ыдырауына, енжарлыққа алып 

келуі мҥмкін. Олар сабақта алаңдайды, мҧғалімнің ақпаратын 

қабылдамайды. Сондықтан да ҽрбір сабақта оның ҽрбір кезеңдерінде 

оқушылар қызметінің тҥрлерін орынды ҿзгертуге ҧмтылу керек. Ол 

ҥшін ҽлсін-ҽлсін ҽр тҥрлі сезім органдарына ҽсер ететін, тиімдірек 

танымдық қызметке жағдай туғызатын, оқытудың ҽр алуан ҽдістері 

мен тҽсілдерін пайдалану қажет.  - Сабаққа дайындалғанда, қашан, 

сабақтың қай бҿлімінде қандай ҽдіс, тҽсіл немесе қҧрал 

пайдаланылатынын жеткілікті ойластыру қажет. Дегенмен, сабақта 

қызмет тҥрлерін ауыстыруда оқушылардың жас ерекшеліктері, 

сыныптың ерекшеліктері ескерілуі тиіс. Балалардың барлығы барлық 

уақытта қызметтің бір тҥрінен екіншісіне ауыса алмайды.  Мен 

оқушылар сергек болуы ҥшін сабақ эмоционалды болуы керек, бҧл 

олардың белсенділігін арттыру тҽсілдернің бірі деп санаймын. 

Сабақта ҽр тҥрлі проблемалық ситуацияларды пайдалану да 

эмоционалдылыққа жағдай жасайды, оқушылардың танымдық 

кызметін жеделдетеді. Ҽр сабақта оқушылардың білімін ҥздіксіз 

есепке алуды жҥргіземін. Оқыту процесі кез-келген сабақта тҧрақты 

кері байланыс болған жағдайда тиімді болатынына тҽжірибеде кҿзімді 

жеткіздім. Сабақтың ҽрбір кезеңінде оқушының оқу материалын 

игеру деңгейін біліп отырамын, ҿйткені ол осы деңгейдің ҥнемі ҿсіп 

отыруына жағдай туғызады. Сондықтан да оқушылардың білімін 

бақылаудың ҽр алуан тҥрлерін пайдалану керек. Осы мақсатта ҽр 

тҥрлі компьютерлік бағдарламалар, жазбаша тапсырмалар, 

сауалнамалар, перфокарталар пайдаланылуы мҥмкін, олар білімді 

тексерудің нҽтижесін бірден алуға мҥмкіндік береді. Бҧл жерде ең 

бастысы - ҽрбір мҧғалімде оқушының сабақтағы танымдық 

кызметінің нҽтижесін бағалау ҥшін байқағыштық қасиеті жақсы 

дамуы керек.  Жаңа материалды баяндағанда мҥмкіндігінше оны 

алдыңғы ҿткен тақырыппен байланыстырамын. Ҽрбір сабақ 

техникалық оңтайлы жҽне дидактикалық қамтамасыз етілгеніне зор 

кҿңіл бҿлемін.  Кез-келген пҽн бойынша ҽрбір сабақтың ҿткен жҽне 

алдағымен байланысы. Кез-келген сабақ басқалардан оқшауланып 

қарастырылмауы керек, ол сабақтың жалпы жҥйесіндегі белгілі бір 

буын болуы керек. Мҧғалім белгілі бір пҽн бойынша сабаққа 

дайындалғанда ҿтксн сабақты жақсы елестете білуі керек. Біщлің 

мектептің ҽрбір мҧғалімі ҿз мҥмкіндігінс қарай сабақтың материалын 

ҿткен материалмен байланыстыруға тырысады. Сондай-ақ алдағы 

сабақтың қҧрылымы мен мазмҧнын да жақсы білуді жоспарлайды. 

Бҧл бастауыш педагогтар ҥшін ҿте маңызды екенін біз жетік 

тҥсінеміз.  
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 
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Аннотация 

 

        В последние годы всѐ чаще поднимается вопрос о применении 

новых инновационных технологий в средней школе. Это не только 

новые технические средства, но и новые формы и методы 

преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью 

обучения русского языка является формирование и развитие 

коммуникативной культуры школьников, обучение практическому 

овладению неродного языка. Задача учителя состоит в том, чтобы 

создать условия практического овладения языком для каждого 

учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 

каждому ученику проявить свою активность, своѐ творчество. Задача 

учителя - активизировать познавательную деятельность учащегося в 

процессе обучения русскому  языку. Актуальность данной темы 

может быть аргументирована важностью проблемы и в тоже время еѐ 

недостаточной разработанностью для применения в условиях 

городской школы. На современном этапе использование 

инновационных технологий в учебном процессе очень актуально. Это 

способствует активизации познавательной деятельности учащихся, 

стимулирует и развивает когнитивные процессы: мышление, 

восприятие, память. Использование инновационных технических 

средств на уроках  позволяет учащимся в яркой, интересной форме 

овладевать основными способами общения: говорением, чтением,  

аудированием, письмом, закреплять материал в интересной форме, с 

использованием дисков, слайдов, видеороликов, что способствует 

чѐткому восприятию материала по той или иной теме. Таким образом, 

к положительным аспектам присутствия инновационных технических 

средств в учебно–воспитательном процессе относится повышение 

уровня образования, качества знаний учащихся, а также рост 

профессиональной компетенции учителя. 

        Высококачественная система образования является одним из 

основных факторов обеспечения  устойчивого роста экономики 

страны, стержнем развития государства. Каждый предмет школьного 

обучения играет свою роль в образовании и воспитании молодого 

поколения, в формировании личности ребѐнка. Как сказано в 

Концепции 12-летнего образования в Республике Казахстан, русский 

язык как общеобразовательный  учебный предмет обладает большим 

воспитательным, образовательным и развивающим потенциалом и 

вносит свой вклад в решение поставленных перед школой задач. 

Одной из проблем, волнующей учителей является вопрос, как развить 

у ребенка устойчивый интерес к учебе, к знаниям и потребность в их 

самостоятельном поиске. Решение этих задач опирается на 

мотивационно-потребностную сферу ребенка. Поэтому учителю 

необходимо формировать учебную мотивацию на основе 

познавательного интереса. Ребенку должна нравиться его 

деятельность, и она должна быть ему доступна. 

       Всему этому способствует включение в учебный  процесс 

инновационных технологий, которые способствуют повышению 

уровня мотивации изучения русского языка на разных этапах, связи 

учебного материала с жизненными ситуациями, развитию 

самостоятельности и творческой инициативы школьников, и как 

следствие, активизации мыслительной деятельности. Знание русского 

языка в современных условиях развития общества является насущной 

необходимостью для каждого человека. От организации учебного 

процесса опирающегося на возрастные и психические особенности 

детей зависит успех освоения детьми данного предмета. За развитие 

умственных способностей ребенка и внедрение обучение 

исследовательского подхода вел борьбу французский философ 

Ж.Ж.Руссо «Сделайте вашего ребенка, писал он, внимательным к 

явлениям природы. Ставьте доступные его пониманию вопросы и 

предоставьте ему решать их. Пусть он узнает не потому, что вы 
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сказали, а что сам понял» [5,С.130]. В этих словах Руссо четко 

выражена идея обучения на повышенном уровне трудности, но с 

учетом доступности, идея самостоятельного решения учеником 

сложных вопросов.  

       Процесс обучения определяется стремлением учителей 

активизировать учебную деятельность учащихся. Поскольку 

проблемное обучение активизирует процесс обучения, его 

отождествляют с активизацией. Термины: «активизация обучения», 

«активность школьника», «познавательная активность ученика», 

часто различаются. 

       Сущность активной учебно-познавательной деятельности 

определяется компонентами:  

 интерес к учению;  

 мотивация;  

 инициативность;  

 познавательная деятельность.  

       Отмеченные особенности активизации учебной деятельности 

младших классов позволяют указать еѐ основные направления, 

учитывающие особую роль интереса. Что касается организации 

учебной деятельности, исследователями отмечено, что совместная 

деятельность создает более высокую мотивацию, например, чем 

индивидуальная [22,С.41]. Совместное обучение способствует 

развитию у детей контрольно - оценочных действий, формированию 

самостоятельности. Во время общения между участниками 

совместной учебной деятельности происходит более ускоренный 

обмен информацией и повышается процесс формирования навыков и 

умений. Общая цель и единая мотивация являются тем залогом для 

совмещения и согласования деятельности участников, при котором 

учащиеся объединяют свои усилия процессе усвоения нового 

материала. При этом возрастает объем усваиваемого материала и 

глубина его понимания. Для формирования понятий, умений, навыков 

тратиться меньше времени. В таком коллективе значительно меньше 

проблем с дисциплиной, ученики получают большее удовольствие от 

занятий, а их познавательная активность и творческая инициатива 

могут возрасти. Также при такой организации учебной деятельности 

особенно успешным является использование игровых форм. 

Обучающая игра - это ориентированная на зону ближайшего развития 

деятельность, совмещающая педагогическую цель с привлекательным 

для ребенка мотивом деятельности и внутренне мотивированная. Это 

обуславливает необходимость проведения специально 

организованной игровой деятельности, используя совместные формы 

работы. Кроме того, игровая совместная деятельность является тем 

механизмом, который переводит требования социальной среды в 

потребности самого ребенка. Использование игровых форм 

организации учебной деятельности способствует созданию ситуаций 

успеха в обучении, включению учащихся в совместную творческую 

деятельность [23,С.340].  

Применение инновационных технологий является обязательным 

требованием к образовательному процессу. Инновационный подход к 

обучению позволяет так организовать учебный процесс, что ребѐнку 

урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву 

или игру.  

Что же такое «инновационное обучение» и в чѐм его особенности?  

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается 

часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». 

Между тем инновация в точном переводе с латинского языка 

обозначает не «новое», а «в новое».  

Понятие «инновационная педагогическая технология» включило в 

себя всѐ, что касается совершенствования учебного процесса.  

Педагогическая технология – это исследование с целью выявить 

принципы и разработать приѐмы оптимизации образовательного 

процесса путѐм анализа факторов, повышающих образовательную 

эффективность путѐм конструирования и применения приѐмов и 

материалов, а также посредством оценки применяемых методов.  

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем:  

-соответствие концепции гуманизации образования;  

-преодоление формализма, авторитарного стиля в системе 

преподавания;  

-использование личностно-ориентированного обучения;  

-поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика;  
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-соответствие социокультурной потребности современного общества  

самостоятельной творческой деятельности.  

Основными целями инновационного обучения являются:  

-развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и  

творческих способностей учащихся;  

-формирование личностных качеств учащихся;  

-выработка умений, влияющих на учебно-познавательную  

деятельность и переход на уровень продуктивного творчества;  

-развитие различных типов мышления;  

-формирование качественных знаний, умений и навыков.  

Задачи инновационного обучения:  

-оптимизация учебно-воспитательного процесса;  

-создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;  

-выработка долговременной положительной мотивации к обучению;  

-включение учащихся в креативную деятельность;  

-тщательный отбор материала и способов его подачи. 

        В современной системе образования сложилась ситуация, когда 

устоявшиеся методы, приемы и формы обучения требуют 

осмысления, коррекции и новых педагогических решений. Это 

обусловлено, прежде всего, повсеместным внедрением и широким 

использованием информационно-коммуникативных технологий. 

Изучив состояние проблемы использование средств ИКТ в сфере 

обучения  языку, можно сделать вывод о том, что эффективность 

применения ИКТ зависит от способов и форм применения этих 

технологий, от того, насколько грамотно учитель владеет методикой 

работы с ними, от используемых им электронных ресурсов. 

Существует большое разнообразие обучающих средств ИКТ. 

Современные методисты выделяют три основных направления их 

использования на уроках: использование готовых мультимедийных 

обучающих программ, таких как мультимедийные учебники, 

электронные словари, программы для создания интерактивных 

тестов, создание учителем собственных мультимедийных 

презентаций и программ и использование средств сети Интернет и 

электронной почты. На данный момент многие учителя хотят 

включать средства ИКТ в процесс обучения. Поднимается еще один 

вопрос, где и в какое время проводить занятия на компьютерах. Во 

многих школах сегодня есть компьютерные классы, но на них лежит 

огромная нагрузка. Необходимо в школах создать условия для 

каждого учителя. Создание информационно-образовательной среды – 

это необходимость современной действительности. Очевидно, что 

использование средств ИКТ на уроках  различных типов способствует 

повышению интереса учащихся к предмету и активизации их 

речемыслительной деятельности, развитию навыков самостоятельной 

работы и работы в коллективе, эффективному формированию всех 

видов речевой деятельности. Систематическая работа с 

компьютерными заданиями формирует у учащихся устойчивые 

навыки самостоятельной работы, что приводит к сокращению 

времени на выполнение стандартных заданий и позволяет увеличить 

время на выполнение работ творческого характера. Уверены, что 

использование ИКТ может преобразовать преподавание 

традиционных учебных предметов, оптимизировав процессы 

понимания и запоминания учебного материала, подняв на более 

высокий уровень интерес учащихся к учѐбе. Использование ИКТ на 

уроках в начальной школе помогает учащимся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими способами работы с информацией, развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств. Таким образом, владение учителями ИКТ 

становится важнейшим элементом профессиональной подготовки. 

Педагоги, которые используют ИКТ, приходят к выводу: 

информационные технологии используют в своей работе только 

неравнодушные к своему труду педагоги, те, кого беспокоит, 

насколько я, педагог современной  школы, соответствую 

требованиям. Исходя вышесказанного, можно сделать вывод, что 

сегодня преподаватель имеет возможность качественно изменить 

процесс обучения и воспитания: информационные и 

коммуникационные технологии облегчают творческую работу 

учителя, помогают совершенствовать, накапливать и развивать свои 

педагогические находки, а также формировать у обучающихся 

образовательные компетенции, совершенствовать навыки работы с 
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информацией, реализовать творческие возможности, увеличивать 

долю самостоятельной работы учащихся, повышать темп урока. 

            Сегодня важно учитывать, что обучаемый должен быть не 

столько объектом, сколько субъектом обучения, причѐм наравне с 

педагогом. Все участники образовательного процесса 

взаимодействуют друг с другом, погружаясь в реальную атмосферу 

делового сотрудничества.  

Использование инновационных технологий в учебном процессе 

позволяет активизировать мыслительную деятельность учащихся, 

способствует развитию речевых навыков. 

В практике преподавания русского языка и на современном этапе 

обучения используются такие технологии как технология модульного 

обучения, проектное обучение, развитие критического мышления 

через чтение и письмо, диалоговые технологии и игровые, уровневая 

дифференциация, личностно-ориентированнное обучение и др.  

Модульное обучение и его элементы базируется на деятельностном 

подходе к обучению: ученик осознанно и прочно усваивает только то 

учебное содержание, которое становится предметом его активных 

действий.  
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«ҚАЗІРГІ ЖАҢАШЫЛ ЖАСТАРДЫҢ  БОЙЫНА 

РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІН СІҢІРУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ» 

 

 

                                                                     Сеитова Айгҥл Жанабаевна 

Ақтӛбе қаласы №28 ОМ  

                                                      қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі 

 

Аннотация 

     Мақаладағы негізгі ой қазақ тілі мен ҽдебиеті сабақтарында қазіргі 

ҿзекті мҽселе  жас ҧрпаққа адамгершілік-рухани тҽрбие беріп, қҧнды 

қасиеттерге ие болуға бағытталған. Білім беру саласында жеке 

тҧлғаның тҽрбиелік қасиеттерінің қалыптасуына, ҿз-ҿзіне  

сенімділікті тҽрбиелеуде отбасы мен мҧғалімдердің  белсенді 

ықпалының арқасында септігін тигізеді. 

Annotation 

    The main topic of the article is the actual problem of the lessons of the 

Kazakh language and literature, aimed at fostering the moral and spiritual 

education of the younger generation and the acquisition of valuable 

qualities. Thanks to the active involvement of the family and teachers in 

the formation of self-esteem, the formation of the educational qualities of 

the individual in the field of education. 

Аннотация 

     Основной темой статьи является актуальная проблема уроков 

казахского языка и литературы, направленная на воспитание 

нравственного и духовного образования молодого поколения и 

приобретение ценных качеств. Благодаря активному вовлечению 

семьи и учителей в формирование чувства собственного достоинства, 

формированию образовательных качеств личности в области 

образования. 

 

                                                 

Жаңа кезеңдегi бiлiм берудiң ҿзектi мҽcелеci жас ҧрпаққа 

адамгершiлiк-рухани тҽрбие беру. Қҧнды қаcиеттерге ие болу, рухани 

бай адамды қалыптаcтыру оның туған кезiнен басталуы керек. 
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Халықта «Ағаш тҥзу ҿсу ҥшiн оған кҿшет кезiнде кҿмектесуге 

болады, ал ҥлкен ағаш болғанда оны тҥзете алмайсың» деп бекер 

айтылмаған. Cондықтан баланың бойына жастайынан iзгiлiк, 

мейiрiмдiлiк, қайырымдылық, яғни адамгершiлiк қҧнды қасиеттерді 

сiңiрiп, ҿз-ҿзіне сенiмдiлiктi тҽрбиелеуде отбасы мен педагогтар 

шешушi рҿл атқарады. Рухани-адамгершiлiк тҽрбие- екі 

жақты процесс. Бiр жағынан ол ҥлкендердiң, ата-аналардың, 

педагогтардың балаларға белсендi ықпалын, екiншi жағынан-

тҽрбиеленушiлердiң белсендiлiгiн қамтитын қылықтарынан, сезiмдерi 

мен қарым-қатынастарынан кҿрiнедi. Сондықтан белгiлi бiр 

мазмҧнды iске асыра, адамгершiлiк ықпалдың ҽр тҥрлi ҽдiстерiн 

пайдалана отырып, педагог iстелген жҧмыстардың нҽтижелерін, 

тҽрбиелеушiлерiнiң жетiстiктерiн зер салып талдау керек. 

Адамгершiлiктiң негiзi мiнез-қҧлық нормалары мен ережелерiнен 

тҧрады. Олар адамдардың iс-қылықтарынан, мiнез-қҧлықтарынан 

кҿрiнедi, моральдық ҿзара қарым-қатынастарды басқарады. 

Отанға деген cҥйicпеншiлiк, қоғам игiлiгi ҥшін адам еңбек ету, ҿзара 

кҿмек, сондай-ақ қоғамға тҽн адамгершiлiктiң ҿзге 

де формалары, бҧл-сананың, сезiмдердiң, мiнез-қҧлық пен ҿзара 

қарым-қатынастың бҿлiнбес элементтерi, олардың негiзiнде 

қоғамымыздың қоғамдық-экономикалық қҧндылықтары жатады. 

Баланың ҿмiрге белсендi кҿзқарасының бағыты ҥлкендер арқылы 

тҽрбиеленедi. Тҽрбиелеу, бiлiм беру жҧмысының мазмҧны мен 

формалары балалардың мҥмкiндiгiн ескеру арқылы нақтыланады. 

Адамгершiлiкке, еңбекке тҽрбиелеу кҥнделiктi ҿмiрде, ҥлкендердiң 

қолдан келетiн жҧмысты ҧйымдастыру процесiнде, ойын 

жҽне оқу iсiнде жоспарлы тҥрде iске асады. 

 Рухани-адамгершiлiк тҽрбие - бҧл дҧрыс дағдылар мен ҿзiн-ҿзi 

ҧстау дағдыларының нормалары, ҧйымдағы қарым-қатынас 

мҽдениетiнiң тҧрақтылығын қалыптастырады. Жеке адамның 

адамгершiлiк санасының дҽрежесi оның мiнез-қҧлқы мен iс ҽрекетiн 

анықтайды. Сананың қалыптасуы-ол баланың мектепке 

бармастан бҧрын, қоғам туралы алғашқы ҧғымдарының 

қалыптасыуна, жақын адамдардың ҿзара қатынасынан басталады. 

Баланы жақсы адамгершiлiк қасиеттерге, мҽдениетке тҽрбиелеуде 

тҽрбиелi адаммен жолдас болудың ҽсерi кҥштi екенiн халқымыз 

ежелден бағалай бiлген. «Жақсымен жолдас болсаң- жетерсiң 

мҧратқа, жаманмен жолдас болсаң- қаларсың ҧятқа...» «Жаман дос, 

жолдасын қалдырар жауға» - деген мақалдардан кҿруге болады. 

Мақал-мҽтелдер, жҧмбақ, айтыс, ҿлеңдер адамгершiлiк тҽрбиенiң 

арқауы. Ҥлкендi сыйлау адамгершiлiктiң бiр негiзi. Адамзаттық 

қҧндылықтар бала бойына iс-ҽрекет барысында, ҽр тҥрлі ойындар, 

хикаялар, ертегiлер, қойылымдар арқылы берiледі. Адамгершiлiк 

тақырыбы - мҽңгiлiк. Ол ешқашан ескiрмек емес. Жас ҧрпақтың 

бойына адамгершiлiк қасиеттердi сiңiру - ата-ана мен ҧстаздардың 

басты мiндетi. Адамгершiлiк ҽр адамға тҽн асыл қасиеттер. 

Адамгершiлiктiң қайнар бҧлағы - халқында, отбасында, олардың 

ҿнерлерiнде, ҽдет-ғҧрпында. Ҽр адам адамгершiлiктi кҥнделiктi 

тҧрмыс -тiршiлiгiнен, ҿзiн қоршаған табиғаттан бойына ciңiредi. 

Кҿрнектi педагог В. Cухомлинский «Егер балаға қуаныш пен 

бақыт бере бiлсек, ол бала солай бола алады», -дейдi. Демек, шҽкiртке 

жан-жақты терең бiлiм берiп, оның жҥрегiне адамгершiлiктiң асыл 

қасиеттерiн ҥздiксiз ҧялата бiлсек, ертеңгi азамат жеке тҧлғаның 

ҿзiндiк кҿзқарасының қалыптасуына, айналасымен санасуына ықпал 

етерi сҿзсiз. 

 Қай заманда болмаcын адамзат алдында тҧратын ҧлы мҧрат-

мiндеттерiнiң ең бастысы - ҿзiнiң iciн, ҿмiрiн жалғастыратын 

салауатты, саналы ҧрпақ тҽрбиелеу. Ҧрпақ тҽрбиесi - келешек 

қоғам тҽрбиесi. Сол келешек қоғам иелерiн жан-жақты жетiлген, 

ақыл-парасаты мол, мҽдени-ғылыми ҿрiсi озық етiп тҽрбиелеу- бiздiң 

де қоғам алдындағы борышымыз. Адамгершiлiк тҽрбиесiнiң 

ҽрқайсысының ерекшелiктерiн жетiк бiлетiн ҧстаз халық 

педагогикасын ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дҽстҥрлердi, ҽдет- 

ғҧрыпты жан-жақты терең бiлумен қатар, ҿркениеттi ҿмiрмен 

байланыстыра отырып, бiлiм берудiң барлық кезеңдерiнде 

пайдаланғаны дҧрыс. Жақcы адамгершiлiк қаcиеттердiң тҥп негiзi 

отбасында қалыптасатыны белгiлi. Адамгершiлiк қаcиеттер iзгiлiкпен 

ҧштастырады. Ҽciресе еңбекке деген тҧрақты ықыласы бар 

жҽне еңбектене бiлуде ҿзiн кҿрсететiн балаларды еңбек сҥйгiштiкке 

тҽрбиелеу басты мiндет болып табылады. Ата-ананың болашақ 
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тҽрбиесi ҥшiн жауапкершiлiгi ҧрпақтан ҧрпаққа жалғасуда. «Балапан 

ҧяда не кҿрсе, ҧшқанда соны iледi»дегендей, ата-ананың кҥн сайын 

атқарып жҥрген жҧмысы- балаға ҥлкен сабақ. Жас балалардың 

ҥлкендер айтса, соны айтатынын, не iстеcе соны icтегici 

келетінiн бҽрiмiз де бiлемiз. Баланың ҥйден кҿргенi, етене 

жақындарынан еcтiгенi-ол ҥшiн адамгершiлiк тҽрбиеciнiң ең ҥлкенi, 

демек жақcылыққа ҧмтылып, жағымды icтермен айналыcатын 

адамның айналаcындағыларға кҿрcетер мен берер тҽлiмi мол болмақ. 

 Ҿз халқының мҽдениетiн, тарихын, ҿнерiн cҥю арқылы 

баcқа халықтардың да тiлi мен мҽдениетiне, cалт-дҽстҥрiне қҧрметпен 

қарайтын нағыз мҽдениеттi азамат қалыптаcады. Қазақ халқының 

ҽлеуметтiк ҿмiрiнде ҥлкендi cыйлау ҧлттық дҽстҥрге 

айналған.Отбасында, балабақшада, қоғамдық орындарда ҥлкендi 

сыйлау дҽстҥрiн бҧзбау жҽне оны қастерлеу ҽрбiр адамнан талап 

етiледі. Халқымыздың тҽлiм- тҽрбиелiк мҧрасына ҥңiлсек, 

ол  адамгершiлiктi, қайрымдылықты, мейiрбандықты дҽрiптейдi.Ата-

бабаларымыздың баланы бесiгiнен жақсы ҽдеттерге 

баулыған. «Ҥлкендi сыйла», «Cҽлем бер, жолын кесiп ҿтпе» деген 

cекiлдi ҧлағатты cҿздердiң мҽнi ҿте зор. Адамгершiлiктi, ар-ҧяты бар 

адамның бет-бейнесi иманжҥздi, жарқын, биязы, ҿзi парасатты 

болады. Ондай адамды халық «Иманжҥздi кiсi» деп қҧрметтеп 

сыйлаған. Балаларды адамгершiлiкке тҽрбиелеуде ҧлттық педагогика 

қашанда халық тҽрбиесiн ҥлгi ҧстайды. Ал, адамгершiлiкке 

тҽрбиелеудiң  бiрден-бiр жолы осы iске кҿзiн жеткiзу, сенiмiн 

арттыру. Осы қасиеттердi балаға жасынан бойына ciңiре бiлcек, 

адамгершiлiк қаcиеттердiң берiк iрге тасын қалағанымыз. 

Адамгершiлiк адамның рухани арқауы. Ҿйткенi адам балаcы қоғамда 

ҿзiнiң жақсы адамгершiлiк қаcиетiмен, адамдығымен, 

қайырымдылығы мен ардақталады. Адам балаcының мiнез – қҧлқына 

тҽрбие мен тҽлiм арқылы тек бiлiм мен ақылды ҧштастыра бiлгенде 

ғана сiңетiн, қҧдiреттi, қасиетi мол адамшылық атаулының кҿрiнic 

болып табылады. 

Қазiргi кезде ҿсiп келе жатқан ҧрпақты тҽрбиелеуде 

қойылған мақсаттардың бiрi қоғамға пайдалы, ҥлкенге қҧрмет 

кҿрcетiп, кiшiге қамқор бола бiлетiн, жан-жақты дамыған жеке 

тҧлғаны қалыптастыру. Осы мақcатқа жету ҥшiн бiз рухани бай, 

адамгершiлiк қҧндылықтарда жоғары бағалайтын, жаңашыл заман 

талабына сай бiлiм мен тҽрбиенi бойына ciңiрген ҧрпақты бiрлесiп 

тҽрбиелеуiмiз керек. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1.Бала тҽрбиесі № 2 2006 ж , № 4 2008 ж 

2.«Ҿзіндіктаным» № 2 2007 № 5-6 2006 ж 

3.Бастауышмектептеоқыту № 4 2007 ж 

4.Аймауытов Ж. ТҽрбиегежетекшіОрынбор, 1924. 

5.Сатыбаев С. Халық ҽдебиетінің тарихы негіздері-Алматы: 1992 

6.Баймҧратова Б. Отбасындағы баланымектепкедайындау, Алматы: 

Шартарап-2000 ж 

 

 

 

Технология уровневой дифференциации, 

еѐ возможности и преимущества. 

 

Р.И.Попенко 

 Мугалжарский район школа-гимназия №3  

г. Кандыагаш  

     

  Данная работа демонстрирует использование технологии уровневой 

дифференциации на уроках русского языка, которая позволяет 

учитывать  индивидуальные способности учащихся, что и является 

актуальным. Учебный материал адаптирован  применительно к 

урокам русского языка средней общеобразовательной школы. 

                                                           

Человек в природном состоянии обладает не столько познаниями,  

сколько способностями познания. 

                                                                                  Ш. Монтескье. 

  

      Совершенствование методов и приемов, способствующих 

повышению познавательной активности учащихся, - существенная 
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задача процесса обучения. Учитель должен стремиться к тому, чтобы 

у учащихся  развивалась гибкость мышления, лингвистическая  

сообразительность, способность  связать общее и частное, изученное 

ранее и новое. 

      Задача педагога – построить свою работу таким образом, чтобы у 

школьников формировался познавательный интерес к учебному 

процессу, чтобы на уроке учащиеся не были пассивными 

созерцателями, а активно раскрывали свои способности к познанию. 

      Страна переживает сегодня сложный процесс становления 

государственности  и построения общества с рыночной экономикой, и 

пользу  могут принести, прежде всего, творческие личности, 

умеющие проявить и применить свои способности, выдвигать 

оригинальные идеи и претворять их в жизнь, находить решение в 

нестандартной ситуации. Поэтому одна из важнейших задач учителя 

– наращивать интеллектуальный потенциал школьников. Ее  решению 

способствует целенаправленное развитие их творческих 

способностей. Это, как известно, зависит не только от умственных 

качеств, но и от определенных черт личности: самостоятельности, 

смелости мысли, готовности к волевому напряжению, 

направленности на высокую самореализацию. 

      Уровневая дифференциация позволяет учитывать индивидуальные 

способности учащихся, воспитывать интерес к изучаемому предмету. 

      При разработке разноуровневых заданий нужно ориентироваться 

на особенности субъектного опыта школьников: способности 

личностно-смысловой сферы: особенности психического развития 

(особенности памяти, мышления, восприятия, умения регулировать 

свою эмоциональную сферу и др.); уровень усвоения материала 

учащимися. 

      Технология уровневой дифференциации базируется на теории 

Л.С.Выготского о движении ученика в процессе обучения из зоны 

«актуального развития»  к зоне «ближайшего развития», которое 

может быть осуществлено на основе деятельности предполагающей  

переход с  репродуктивного уровня на продуктивный. В структуре  

уровневой дифференциации  по обученности   

(а именно она чаще всего и лежит в основе уровневого обучения) 

выделяют, как правило,  три уровня: минимальный (базовый), 

программный, и усложненный. 

      Важным условием разноуровневого  обучения является работа на 

договорных началах, предусматривающая совместное согласование 

следующих позиций: добровольный выбор каждым учеником уровня 

усвоения учебного материала (не ниже Госстандарта); полное 

усвоение базового компонента содержания обучения гарантировано 

всем при условии соблюдения правил коммуникаций и общения, если 

все будут помогать друг другу;  главный акцент в обучении делается 

на самостоятельную  работу в индивидуальном  темпе в сочетании с 

приемами  взаимообучения и взаимопроверки; возможно 

добровольная  дифференцированная посадка учащихся класса  по 

уровням, например: в одном ряду – минимальный, в другом – 

базовый, в третьем – вариативный (включающий учащихся, 

работающих на творческом уровне и  отдельно группу выравнивания, 

зона ближайшего развития представителей которой в силу самых 

различных причин не позволяет на данном уроке работать со всеми 

над одним содержанием – пропуски, болезни, слабая  мотивация и 

т.п.). Учитель сообщает объем обязательной и сверхнормативной  

частей работы,  знакомит  с критериями оценивания. Каждый ученик 

добровольно выбирает свой уровень заданий, осмысливает  их и  

выполняет уже  на оценку. Подготовка учебного материала 

предусматривает выделение в содержании и в планируемых  

результатах обучения нескольких уровней, выбор которых 

определяется составом класса и требованием государственного 

стандарта. 

      Учебник русского языка за восьмой класс начинается с 

повторения  изученного в пятых-седьмых классах. На повторение 

уделяется всего два урока. На втором уроке, когда учащиеся 

воспроизведут в  памяти теоретический материал, повторят стили 

речи, вспомнят строение текста, на этапе закрепления считаю 

целесообразным  дать разноуровневые задания.   

      Для работы используется отрывок произведения «Песнь о соколе» 

А.М.Горького. 
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      Перед каждым учеником на столе лежит текст с разноуровневыми 

заданиями. 

 

      Море огромное, лениво вздыхающее у берега, - уснуло и 

неподвижно в дали,  облитый голубым сиянием луны. 

      Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и 

крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, 

неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звѐзд. 

Кажется, что небо всѐ ниже наклоняется над морем, желая понять то, 

о чѐм шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег. 

      Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд остом, 

резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над 

ними, суровые контуры их округлились, одетые тѐплой и ласковой 

мглой южной ночи. 

      Горы важно задумчивы. 

 

1 – уровень – ученический. 

Микроцель: повторить изученные понятия и определения, развивать 

умение воспроизводить содержание определения грамматического 

понятия в стандартной форме.   

Задания. 

Продолжить предложения. 

Причастие с зависимым словом называется … 

На письме он выделяется…, если стоит …. 

Объяснить правописание выделенных орфограмм, графически указать 

морфему, в которой находится орфограмма, подчеркнуть слова, 

выраженные причастием 

Неподвижно, облитой, мягкое, слилось, сиянием, неугомонные, 

поросшие. 

 

2 – уровень – алгоритмический. 

Микроцель: закрепить грамматические признаки простого 

предложения, развивать умение отличать в художественном тексте 

причастные и деепричастные обороты. 

Задания. 

Подчеркнуть грамматическую основу в предложениях, указать вид 

предложения по структуре. 

Графически выделить причастные и деепричастные обороты. 

 

3 – уровень – эвристический. 

Микроцель: развивать умение определить тип и стиль текста, учить 

аргументировать свои выводы, раскрыть функции причастных 

оборотов в художественном тексте. 

Задание: 

К какому типу текста относится данный отрывок, указать стиль 

текста, мотивировать свой ответ.  

Определить роль причастных оборотов в художественном тексте. 

  

      Разноуровневые задания по теме «Строение и грамматическое 

значение словосочетаний» можно использовать на этапе объяснения 

новых знаний. 

Учащиеся класса объединяются в группы, предварительно выбрав 

уровень заданий.  

      Спикер каждой группы знакомит членов с заданием своего 

уровня. 

 

1 – уровень – ученический. 

Микроцель: повторить изученные понятия и определения, 

воспроизводить содержание определения грамматического понятия в 

стандартной форме. 

Задание: 

Вставить пропущенные слова. Словосочетание – это сочетание … или  

Самостоятельных слов, связанных между собой…  

Словосочетание состоит из … слова и … 

Выделить из ряда сочетаний слов словосочетания.  

Писать письмо; писать другу; друг пишет; писать о своих делах;  

писать и исправлять; друг, но не мой; сад был за домом; один 

товарищ; сказал просто; просто знакомый.  

 

2 – уровень – алгоритмический 
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Микроцель: определить строение и грамматическое значение 

словосочетания, развивать умение составлять словосочетания. 

Задание: 

Из данного текста выписать словосочетания, соответсвующие схемам. 

 

                        х 

   Прилаг. + сущ. 

  х  

Глаг. + сущ. в д.п. 

 х  

Глаг. + нареч.  

 х  

Глаг. + дееприч. 

 

Идет человек по серебряно-зимнему лесу. Кругом сугробы, на 

деревьях тяжѐлые снеговые шапки. Но ѐлки стоят прямо, сильные 

еловые лапы держат снег. А берѐзки «прекрасно белые» согнулись 

дугой под тяжестью снега, уткнувшись головой в сугроб. Да так низко 

стоят, что и не пройти, только заяц может перебежать. (по 

М.Пришвину). 

Составить словосочетания, используя слова-синонимы. 

Представить, предоставить; осудить, обсудить; вдохнуть, вздохнуть. 

 

3 – уровень – эвристический. 

Микроцель: закрепить понятие «тема текста», развивать точность и 

выразительность речи  (точность и образность обозначения предмета, 

действия, признака), раскрыть функции словосочетания в 

художественном тексте. 

Задание: 

Выписать из отрывка своеобразного словаря природы  

К.Г.Паустовского словосочетания, обозначающие тему каждого 

абзаца. 

Выписать словосочетания, рисующие «повадки» каждого вида дождя, 

указать художественные средства языка. 

      Спорый дождь льѐтся отвесно, сильно. Он всегда приближается с 

набегающим шумом. 

      А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лучи от 

этого дождя всегда тѐплые. 

      О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят «Царевна 

плачет». 

      Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные 

слѐзы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя и 

радости, как не сказочной красавице царевне! 

      Спикер каждой группы рассказывает о выполнении работы. 

      Группа каждого уровня формирует вывод, почему другие 

сочетания не являются словосочетаниями.  

      Группы или группа второго уровня называют словосочетания, 

определяя их значение и строение. 

     Спикер группы третьего уровня рассказывает о роли 

словосочетаний в художественном тексте, называя художественные 

средства языка. 

 

4-ый уровень – творческий. 

Микроцель: развивать навыки творческой работы; помочь усвоить 

закономерности построения связного текста.  

Задание: 

Написать мини-сочинение «Сказка леса», варианты названия могут 

быть разные. 

      Выполняя это домашнее задание, учащиеся независимо от своих 

возможностей, начинают работу с выполнения заданий ученического 

уровня. А выполняя работу, каждый включает свое воображение, 

проявляет свои индивидуальные способности и знания усвоенного 

материала. 

 

      Подводя предварительные итоги работы по технологии уровневой 

дифференциации, следует отметить, что она позволяет развивать 

личность ученика, его способности и интересы. Как утверждал 
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М.Горький … человек должен уметь пользоваться своими  

способностями так, чтобы они не иссякли, а развивались гармонично. 
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Специфика преподавания иностранного  языка 
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Учитель английского языка 

Актюбинская область, Темирский район 

г. Темир КГУ ОСШ им.С.Баишева  

 

«Критикуешь-предлагай». 

Аннотация 

       В статье проанализированы и обобщены проблемы преподавания 

иностранного языка в условиях сельской местности. Автор указывает 

на то, что сельская школа – это не только общеобразовательное 

учреждение, но и источник благополучия страны, стабильности, 

основного развития общества и духовности народа. В статье 

рассматриваются особенности социально—психологической и 

кадровой подготовки учителя иностранного языка и использования 

им при обучении современных разработок и информационных 

технологий. Автором подчеркивается, что во внимание должен быть 

принят фактор проживания в сельской местности с целью 

полноценной организации процесса обучения, воспитания и развития 

обучающихся на уроках иностранного языка.   

 

        О достоинствах и недостатках модернизации современного 

образования, о проблемах в системе и всех реформах не говорил 

только ленивый. Но тем не менее хочется высказаться с точки зрения 

обычного сельского учителя, которых в стране — тысячи и которые 

пытаются не отставать от своих городских коллег. Школа на селе не 

только образовательное учреждение, зачастую она выполняет роль 

социально-культурного центра. Дети не только получают знания, но 

и проводят практически все свое свободное время в школе, посещая 

различные кружки, спортивные секции, принимают участия 

в различных мероприятиях районного, а иногда и областного уровней. 

Мы, учителя сельских школ, знаем своих учеников практически 

с рождения, ведь это дети наших друзей, соседей, дальних и ближних 

родственников. Чтобы знать истинные проблемы села, надо там жить. 

И тем более чувствуется огромная ответственность за качество 

знаний ученика, поскольку, после окончания школы он уедет в город 

учиться и там ему нужно будет конкурировать с другими не только в 

знаниях, но и в умении вести себя, адекватно отстаивать свою точку 

зрения, находить общий язык с окружающими. 

     Так какой же должна быть технология обучения в сельской школе, 

отвечающая ценностям гуманистической ориентации, учитывающая 

специфические особенности урока в условиях сельских и 

малокомплектных школ и соответствующая положениям стратегии 

индивидуализации обучения? Оценивая возможности применения 

инновационных образовательных  технологий в сельской школе, 

хочется отметить, что, к сожалению, не все из них адаптированы и 

рассчитаны на сельские школы. 

Обобщая идеи продуктивного обучения, можно выделить в них то 

ядро, которое может стать "катализатором" функционирования 

дидактического процесса в сельской школе с учетом стратегии 



720 
 

индивидуального развития личности и послужит концептуальной 

основой ее технологии: 

1. В сельской малокомплектной школе упор следует делать на 

обеспечение каждому ученику "индивидуального образовательного 

маршрута", стремясь создать индивидуальные образовательные 

программы, что в конечном итоге делает возможным формирование 

"персонального познавательного стиля ученика". 

2. Для сельской школы весьма характерной чертой выступает ярко 

выраженный практически ориентированный подход к обучению 

(трудовой компонент; близость к земле, природе), что говорит о 

необходимости создавать в учебном процессе условия 

самореализации учащихся в практической деятельности. 

3. Современная технология обучения в сельской школе должна 

соответствовать требованиям гуманистической парадигмы, что 

предполагает создание определенного стиля и типа взаимодействия 

между педагогом и учащимся, что сопровождается некоторыми 

особенностями: 

- включение специальных условий соучастия ученика в 

формировании "индивидуального образовательного маршрута" (учет 

его индивидуальных способностей и желаний; формирование 

активно-сознательного отношения к учению и выбору 

образовательных программ и др.); 

- формирование стилевого поведения учителя сельской школы как 

учителя-"советчика", учителя-"консультанта", учителя-"старшего 

друга"; 

- большое внимание в обучении к духовноэмоциональной сфере 

ученика. 

4. Использование в учебном процессе сельской школы современных 

дидактических средств, включая ИКТ. 

5. Управляемость и высокая образовательная эффективность работы 

учителя с учащимися связывается в сельской школе с внедрением 

технологического подхода в организацию учебного процесса. 

      С учетом изученного опыта в области применения эффективных 

технологий обучения, проведенного теоретического анализа можно 

выделить следующие дидактические условия реализации 

технологического подхода в обучении школьников в сельской школе: 

• проведение индивидуального мониторинга успешности обучения 

учащихся; 

• оказание индивидуализированной педагогической помощи в 

освоении основных образовательных программ; 

• создание индивидуальных обучающих программ; 

• поэтапный характер индивидуализации обучения; 

• применение индивидуализированных средств обучения; 

    Во внимание, в первую очередь, должен быть принят фактор 

проживания в сельской местности с целью полноценной организации 

процесса обучения, воспитания и развития обучающихся на уроках 

иностранного языка. Во-вторых, отсутствие полноценных 

лингафонных кабинетов, той материально-технической базы, так 

необходимой для развития речевых навыков на иностранном языке, 

также создают трудности в обучении. Но материальные проблемы — 

не единственная трудность. Малочисленность может негативно 

влиять на качество обучения: например, не все формы коллективной 

работы над материалом могут быть доступны. В малочисленных 

классах без одного/нескольких лидеров снижается мотивация 

у учеников, что негативно влияет на эффективность обучения. 

Современный образовательный стандарт требуют технологически 

компетентного учителя, способного эффективно организовывать 

учебную деятельность обучающихся, в том числе на уроках 

английского языка. Английский язык считается одним из наиболее 

распространенных иностранных языков. Это международный язык в 

таких областях как наука, политика, техника, бизнес, культура и 

торговля и других.  

        Владение иностранным языком сегодня - важное условие 

успешной профессиональной карьеры и активного социального 

взаимодействия: это и образование, и профессионализм, и 

полноценный отдых. Преподавание английского языка предполагает 

мотивированность к его изучению, особенно у обучающихся сельской 

школы, для которых характерны свои взгляды на окружающий их 

мир, на общение  друг с другом и с учителем. Требования порой мало 
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соответствуют реалиям сельских школ, для которых преподавание 

иностранных языков является большой проблемой. Поэтому данная 

проблема весьма значима  для изучения, анализа и общения. Именно в 

таких школах проблема преподавания английского языка стоит 

особенно остро. Каковы же главные особенности преподавания 

английского языка в условиях сельской школы? Российский ученый 

Г. А. Бордовский так характеризует современного учителя: «способен 

видеть человека как уникальную ценность и развивать его на основе 

законов развития науки, техники, искусства, общественной 

жизни…быть путеводителем детей в информационной пространстве, 

научив их самостоятельно находить, осмысливать и применять на 

практике новую информацию». М. В. Ломоносов, В.А. 

Сухомлинский, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой и многие другие 

начали заниматься проблемой подготовки учителя сельской школы. 

Вопросами преподавания иностранного языка занимались такие 

ученые, как Е. И. Пасов, И. В. Рахманов, Г. А. Китайгородская, Д. 

Гамильтон, Я. А. Каменский, И. Л. Бим. Здесь и способны оказать 

помощь инновационные технологии (электронные учебники, 

обучающие компьютерные игрушки и т.д.) Этого далеко не всегда 

возможно достичь в сельских школах, в которых нет специального 

оснащения. В этом случае желательно применять на уроках 

английского инновационные технологии, которые не требуют 

значительных материальных затрат.  Сюда можно отнести игровые 

методы обучения, интегрированные уроки, и т. п. В частности, в 

своей работе я стала использовать лэпбуки, а также технологию CLIL, 

что позволяет мне как разнообразить урок, так и мотивировать 

учащихся на полноценное изучение иностранного языка. В переводе  

с английского языка «лэпбук»  означает ―наколенная книга‖, где 

собран материал по определенной теме, которую необходимо 

проработать. Учебный материал ярко, интересно оформлен в 

кармашках, мини-книжках, книжках – гармошках и т.п. В Казахстане 

этот метод является новым и, пока еще, не получил столь широкого 

распространения.Новизна данной методики заключается в том, что 

для учеников лэпбук, это своего рода игрушка, в которой много 

интерактивных вещей: различных скрытых интересных элементов, 

которые раскрывают себя при взаимодействии. Актуальность данной 

методики в том, что лэпбук очень прост в изготовлении, а сам 

процесс его изготовления очень занятен и интересен. 

Цель использования лэпбука - получение, расширение и закрепление 

знаний по определенной теме в игровой форме. Метод лэпбуков 

предоставляет широкие возможности для педагогов: лэпбук может 

быть  изготовлен самим педагогом, а можно его сделать совместно с 

учащимися. Этот интересный творческий процесс невероятно 

захватывает и позволяет детям проявить креативность и творческое 

начало. К изготовлению лэпбуков можно также привлечь родителей. 

Лэпбук можно использовать как при индивидуальном, так и при 

групповом обучении.  

      Образовательный процесс в сельских школах имеет как 

преимущество, когда учащиеся рано приобщаются к труду: помогают 

родителям, трудятся на пришкольном участке, так и ряд трудностей, 

таких как: малая наполняемость класса (менее пяти, а когда и один 

ученик);  необходимость ежедневного оценивания детей на уроке; 

стимулирование личностного роста ученика и учителя. С другой 

стороны, малокомплектные классы позволяют давать 

дифференцированные домашние задания каждому ученику. 

Отношения учителя и учащихся более близкие, доверительные. 

Качество работы ученика в классе и выполнение им домашних 

заданий контролируется и оценивается на каждом уроке. Большее 

количество времени уделяется на каждого ребенка, что отражается на 

его навыках в чтении, аудировании, письме и других видах 

деятельности. Но в отсутствии одноклассников появляется проблема 

личностного общения. В данном случае учитель выступает и в 

качестве учителя-психолога, и в качестве одноклассника, и в качестве 

собеседника. 

        Зачастую учитель сталкивается с отсутствием мотивации к 

изучению английского языка в целом или отдельных разделов, тем в 

программе, что обусловлено содержанием сегодняшних учебников по 

английскому языку. Если в советских учебниках еще встречались 

тексты о сельской жизни, то в современных учебниках мы можем 

увидеть лишь темы экологии и окружающей среды. В такие темы, как 
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―Summer Holidays‖, ― At the Seaside‖, ―My Camping Holiday‖ и другие 

дети просто не могут включиться, потому что многие из учеников не 

были ни в лагере, ни на море – их кругозор ограничивается местом их 

проживания. Дети часто из неполных, многодетных семей все лето 

помогали работать на огороде, ухаживать за домашними животными, 

косить сено и продавать на рынке выращенный урожай. Поэтому, 

использование лэпбука в работе класса-это самое оптимальное 

решение, если не всех, то, по крайней мере, большинства проблем. 

Опыт работы с использованием лэпбука даѐт незамедлительные 

результаты: учащиеся вдохновляются изготовлением папки, поиском 

информации для заполнения книжки, красочным оформлением. Ещѐ 

одним несомненным преимуществом лэпбука является возможность 

его использования во всех классах, то есть, нет возрастных 

ограничений. Можно использовать как для теоретической, так и 

практической работы. 

      Нет необходимости писать учебники для учащихся сельских школ 

отдельно, можно их адаптировать или приспособить к реальному 

миру, который их окружает. Вот в этом как раз и заключается 

основная помощь лэпбука и поэтому большая ответственность 

ложится на плечи учителя сельской школы [1]. 

      Таким образом, данная проблема является хоть и является 

актуальной, ее можно решить личностно-ориентированным подходом 

к ученикам, что в свою очередь мотивирует их на получение новых 

знаний. Описанные трудности преодолевает каждый учитель сельской 

школы, он должен быть компетентным, высокообразованным, владеть 

всеми современными инновационными технологиями, так как именно 

он несет интеллигентность, имеет высокую потребность в 

обогащении образовательного кругозора не только сельских 

школьников, но и его родителей. Необходимо учесть фактор 

проживания в сельской местности с целью полноценной организации 

процесса обучения, воспитания и развития учащихся на уроках 

иностранных языков. В выполнении этой цели роль сельского учителя 

иностранного языка невозможно переоценить. 
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ОҚЫТУДЫҢ ӘДІС – ТӘСІЛДЕРІН ҤНЕМІ ЖЕТІЛДІРІП 

ОТЫРУ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯНЫ МЕҢГЕРУ. 

 
Томорбатар Бахытгул 

Алматы облысы, Іле ауданы, Жетіген ауылы  

« № 11 орта мектеп» КММ 

 

Аннотация.   «Халық пен халықты теңестіретін - білім» - деп 

қазақтың   заңғар жазушысы Мҧхтар Ҽуезов айтқандай, білім 

бҽсекесіне бейім шҽкірт тҽрбиелеу – біздің мақсатымыз. Сондықтанда 

жаңа жаңалықтардан қалмай  жаңалық жаршысы болуымыз керек. 

Бҧл мақсаттарға жету ҥшін мҧғалімнің ізденісі, жаңа тҽжірибе, жаңа 

технологиялар қолдану қажеттілігі туындайды. Инновациялық 

технологияларды қолдана отырып,оқу ҥрдісінің ҿнімділігін 

арттыру.  Инновациялық технологияны қолдану: оқып ҥйрену, 

меңгеру, ҿмірге ендіру, дамыту кезеңдері арқылы іске асады. 

Баяндамада оқытудың әдіс – тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру 

және заманауи педагогикалық технологияны меңгеруі туралы 

айтылады. 
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Бірінші Елбасы Н. Ҽ. Назарбаев «Қазақстан - 2050» стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында 

«Білім жҽне кҽсіби машық – заманауи білім беру жҥйесінің, кадр 

даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары. Бҽсекеге қабілетті 

дамыған мемлекет болу ҥшін біз сауаттылығы жоғары елге 

айналуымыз керек. Барлық жеткіншек ҧрпақтың функционалдық 

сауаттылығына да зор кҿңіл бҿлу қажет», – деп атап кҿрсетті 

Сондықтан білім берудің мазмҧнын жетілдіре отырып, ҥздіксіз білім 

беру арқылы оларды кҽсіби тҧрғыдан жан - жақты жетілдіру мҽселесі 

бҥгінде кҥн тҽртібіне қойылып отырғанын кҿріп отырмыз. Бҥгінгі 

кҥні «қҧзыреттілік» ҧғымы оқыту ҥдерісінде білімді қолданудың 

негізгі нҽтижесі ретінде қарастырылуда. [1] 

Осы орайда білім ордасы – мектеп, ал мектептің жаны – 

мҧғалімдердің басты міндеті – ҿз ҧлтының тарихын, мҽдениетін, тілін 

қастерлей жҽне оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани 

қҧндылықтарға ҧштастыра білетін тҧлға тҽрбиелеу. Мҧғалімдердің 

алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі – оқытудың ҽдіс – 

тҽсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру жҽне заманауи педагогикалық 

технологияны меңгеру. Осыған орай, Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» Заңында «Білім беру жҥйесінің басым міндеттерінің 

бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге 

шығу» деп атап кҿрсетілген. Жаңа педагогикалық технология – 

мҧғалімнің кҽсіби қызметін жаңартушы жҽне сатыланып 

жоспарланған нҽтижеге жетуге мҥмкіндік беретін іс – ҽрекеттер 

жиынтығы. Заманауи технологияларда басты міндет – оқушының оқу 

– танымдық ҽрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа 

толықтай жету. Оқыту ҥрдісін жандандыру оқушылардың оқу 

материалының теориялық мазмҧнын игеру жҿніндегі еңбекті тиімді 

ҧйымдастыру жҽне олардың тҽжірибелік іскерлігі мен дағдыларын 

қалыптастыру болып табылады. Оқу ҥрдісінің тиімділігі мен сапасы 

мҧғалімнің ҽдістемелік дайындығы жҽне сабақ жҥргізу тҽсілдері мен 

ҽдістеріне, жаңа педагогикалық технологиялық технологияларды 

игерулеріне тікелей байланысты болады. 

Заманауи технологиялардың басты міндеті – оқушының оқу – 

танымдық ҽрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа 

толықтай жету болып табылса, педагогикалық технология кҽсіптік 

қызметтің ерекше тҥрі болып есептеледі. Оқытудың жаңа 

технологияларын меңгеру мҧғалімнен орасан зор іскерлік пен 

шығармашылыққа негізделген ізденістерді қажет етеді. Осындай 

мақсат кҿздеген жҥйелі ізденістер мҧғалімнің жаңа технологияны 

меңгеріп, инновациялық жетілуіне ҽкеледі.  

Жаңа педагогикалық технологиялар оқушының шығармашылық 

қабілеттерін арттыруға ҿз ҥлесін қосады. Жаңа технологияны қолдану 

тҿмендегідей кезеңдер арқылы іске асады: 

I кезең — оқып ҥйрену;  

II кезең — меңгеру; 

III кезең — ҿмірге ендіру; 

IV кезең — дамыту. 

Заманауи педагогикалық технологиямен жҧмыс істеу ҥшін 

тҿмендегідей алғышарттар керек:  

-оқу ҥрдісін интенсивтендіруді жаппай қолға алу; 

-оқушылардың сабақтастығын болдырмау шараларын кешенді тҥрде 

қарастыру; 

-оның ғылыми – ҽдістемелік, оқыту – ҽдістемелік, 

ҧйымдастырушылық себептеріне ҥнемі талдау жасап, назарда ҧстау; 

-жаңа буын оқулықтарының мазмҧнын зерттеп білу; 

-пҽндік білім стандартымен жете танысу, білімді деңгейлеп беру 

технологиясын игеру арқылы оқушыларға білімді мемлекеттік 

стандарт деңгейінде игертуге қол жеткізу, оқу ҥрдісін ізгілендіру мен 

демократияландыруды ҥнемі басшылыққа алу.  

Заманауи технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары:  

-Балаға ізгілік тҧрғысынан қарау; 

 -Оқыту мен тҽрбиенің ; 

 -Баланың танымдық кҥшін қалыптастыру жҽне дамыту; 

-Баланың ҿз бетімен ҽрекеттену ҽдістерін меңгерту; 

 -Баланың танымдық жҽне шығармашылық икемділігін дамыту; 

-Ҽр оқушыны оның қабілеті мен мҥмкіндігіне орай оқыту; 

-Барлық оқушылардың дамуы ҥшін жҥйелі жҧмыс істеу; 

- Оқу ҥрдісін оқушының сезінуі. 
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Жаңа технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: балаға 

ізгілік тҧрғысынан қарау; оқыту мен тҽрбиенің бірлігі; баланың 

танымдық кҥшін қалыптастыру жҽне дамыту; баланың ҿз бетімен 

ҽрекеттену ҽдістерін меңгерту; баланың танымдылық жҽне 

шығармашылық икемділігін дамыту; ҽр оқушыны оның қабілеті мен 

мҥмкіндік деңгейіне орай оқыту; барлық оқушылардың дамуы ҥшін 

жҥйелі жҧмыс істеу; оқу ҥрдісін оқушының сезінуі. [3] 

Жаңа технология жҥйесінде проблемалық, іскерлік ойын арқылы 

оқытудың маңызы зор. Оқушылар ҽр тҥрлі проблемаларды талдайды, 

оның шешу жолдарын іздестіреді. Мҧндай сабақтар оқушылардың 

логикалық ойлау қабілетін дамытады, пҽнге деген қызығушылығын 

арттырады, ҿмірде кездесетін тҥрлі қиындықтарды жеңуге 

тҽрбиелейді. Іскерлік ойын сабақтарын ҿткізу технологиясы 3 

кезеңнен тҧрады. 

I кезең. Дайындық (рольдерді бҿліп беру, оқушыларды топтарға бҿлу, 

проблемаларын алдын ала таныстыру, қажетті материалдарды жинау) 

II кезең. Ойын кезеңі (оқушылар жасаған хабарламаларды тыңдау, 

пікірталас жасау, қабылданатын шешімді талқылау жҽне оны 

бақылау, талқыланған шешімді қабылдау) 

III кезең. Қорытындылау (проблеманы шешудің тиімді жолдары 

іздестіру) 

Іскерлік ойындарының дидактикалық, тҽрбиелік, дамытушылық 

(ҽлеуметтендірушілік) маңызы зор. [3] 

Оқушылар ҽрбір сабақтан мол білімділік, тҽрбиелік, дамушылық алу 

керек. Сондықтан пҽнаралық байланыс арқылы сабақтың біліми, 

ғылыми сипатымен қатар оның тҽрбиелік танымдық, адамгершілік 

мазмҧнда ҧйымдастырылуын ойластырған абзал.Оқыту ҥрдісі кезінде 

сабақтағы басты тҧлға білім беретін мҧғалім емес, осы білімді қызыға 

қабылдауға дайын оқушының болуы.Білім беру саласындағы қазіргі 

оңды ҿзгерістер ҽрбір мҧғалімнен ҿз ісіне мҧқияттылықты талап етеді. 

Нағыз ҿз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге ие бола алады. Ал 

білікті маман болу ҥшін кҿп ізденіс керек екені даусыз. 

Қай заманда болсын ҿзінің атқаратын қызметіне қарай, жеке 

қасиеттерінің кҿптҥрлілігіне орай, ҿзіне міндеттелген талаптарға сай, 

оқытушы мамандығы басқа мамандықтарға қарағанда ең қиын жҽне 

ең ізгілікті мамандық болып саналады. Себебі, мҧғалімнің негізгі 

міндеті жер жҥзіндегі ең қҧнды дҥние- адамды кемелдендіру болып 

табылады. 

Оқушы жҥрегінен орын алатын педагог рухани бай, зиялы жҽне 

шығармашыл тҧлға болуы қажет.Ең керемет деген педагогты есіңе 

тҥсіргенде оның тҧлғалық бейнесі кҿз алдымызда ең бірінші тҧрады. 

Ал  кҽсіби қасиеті екінші орында болады. Педагог ҿз пҽнін жетік – 

жоғары деңгейде, жан-жақты білгенде ғана шҽкірт дайындай алады. 

Қҧзыретті маман даярлау мақсатында «білім алушылардың 

білімдік  белсенділігін арттыру технологиясын» пайдалана отырып, 

жаңа оқыту технологиясы бойынша білім беру мақсаты студенттерге 

ҿндірістік ситуациялар беру арқылы ҿз бетінше жҧмыс жасау 

қабілетін, дҧрыс шешім қабылдау мҥмкіндігін қалыптастыру арқылы 

бҽсекеге қабілетті маман ретінде дамуына кҿмектесу. 

Ақпаратты, коммуникативті, ҽлеуметті-қҧқықтық қҧзыреттер 

педагогтан ақпараттық технологияларды қолдана алу (мультимедиа, 

смартмедиа, электрондық пошта, интернет) мҥмкіндіктерін, бҧған 

қоса студент  пен педагог арасындағы байланысын, бірін-бірі 

тҥсінуін, топпен жҧмыс жасауын, ҧйымдастыру басқару шешімдерін 

дҧрыс таба алуын, қолдану қабілеттерінің басым болуын, ҽлеуметтік 

қызметтердің маңызын тҥсінуін, қоғамдық міндеттерге тҧрақты 

қарауын талап етеді. 

Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық ҥдерістің қарқыны, білім беру 

жҥйесінің алдына жаңа міндеттер қойып отыр. Ең бастысы –ҿз жҧмыс 

орнына жҽне бҥкіл техникалық тізбекте технологияның ҥздіксіз 

ҿзгерістеріне бейімделе алатын қҧзыретті маман тҧлғасын 

қалыптастыру міндетті. Біліміне, біліктілігіне, парасатына пайымы 

сай ҧстаз бҥгінгі таңда жас ҧрпаққа білім беру жҥйесінде болып 

жатқан оң ҿзгерістерге байыппен қарап, оның заман талабына сай 

мҽн-маңызын тҥсінуі хақ. Сондықтан, жҥктеліп отырған аса жауапты 

міндет, білім саласындағы реформалар, педагогикалық ҽдіс-

тҽсілдердің тың, мҽнді, ҽрі сапалы болуын талап етіп отырған осы бір 

айтулы кезеңде, педагогтың жылдар бойы жинақтаған іс-тҽжірибесін 

жаңа ақпараттық технологияға ҧштастыруын қажетті санайды. [2] 

Білім беру жҥйесін дамыту ҥшін елімізде аталмыш сала қҧрылымдық, 
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мазмҧндық бағытта жаңаруда. Озық ҽлемдік технологиялар енгізіліп, 

ауқымды жҧмыстар жасалып жатыр. Білімнің жоғары деңгейге 

кҿтерілген заманда адамның білімі мен кҽсіби біліктілігі экономика 

дамуының басты тетігіне айналып, мҧның ҿзі заманауи техниканы 

жан-жақты меңгерген кҽсіби білікті мамандардың қажеттілігін 

туғызуда. Осы мақсатта қабылданған білім беруді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламалары аталған мҽселелерді шешуге арналған 

ҧлттық  мамандар даярлаудағы негізгі қарқынды жоба болып 

табылады. 

Техникалық жҽне кҽсіптік білім беруде оқу орындары мен ҽлеуметтік 

серіктестіктердің байланысының жақсарғандығын осы секілді игі 

бастамалардан аңғару қиын емес. 

Техникалық жҽне кҽсіптік білім беруге қазіргі уақытта ел кҿлемінде 

айрықша мҽн беріліп отыр. Кҽсіптік-техникалық білімнің бҽсекеге 

лайық ілгерілеп дамуы мемлекет, бизнес қҧрылымдарының жҽне 

азаматтардың ҽлеуметтік жағдайына орасан серпін берері сҿзсіз. 

Елдің экономикалық қуаты да осы аталып отырған сала мамандарына 

тҽуелді екені ақиқат. Жалпы бҧл сала мамандарына біздің ҿңірімізде 

де сҧраныс жоғары. Ҥкіметтің арнайы қаулысымен бекітілген 

тҧжырымдамасында жастардың халықаралық стандарттарға сҽйкес 

келетін отандық кҽсіптік білім алуына жағдай жасау, жастарды 

жҧмыспен қамту жҽне жҧмысқа орналастыру деңгейін арттыру 

мҽселелері жіті қарастырылған. Ал оны іске асыру ортақ мҥдде 

болғандықтан сала мамандарының ҽріптестік жҧмысы игі 

нҽтижелерге бастайтыны хақ. 
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ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІ 

 
Ахметова Хазиза Сериковна 

Шығыс Қазақстан облысы,Аягӛз қаласы                                                           

«К.Бозтаев атындағы қазақ мектеп-гимназиясы» КММ 

 
Аннотация.  Жаңаша білім беру дегеніміз – оқушыны жеке пҽннен 

ғана оқытып қоймай, ҿмірде қадамын нық басуға, қоғамнан ҿз орнын 

адаспай табуға, Абай атамыз айтқандай «Дҥниедегі кетікке кірпіш 

болып қалана білуге» ҥйрету. Ҧстазға берілген жаңа талап: оқытуда 

жаңа идеяларды ҽр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың 

тиімді жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде қолдану. 

 
ҚР Тҧңғыш Президенті, Елбасымыз Н. Назарбаев «Қазақстан-2050» 

Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Жолдауында тҽуелсіздіктің ҥшінші онжылдығына қадам басып 

отырған кезеңдегі ел дамуының негізгі басымдықтарын айқындап 

берді. Олардың қатарында еліміздің білім беру жҥйесін, соның ішінде 

жоғары оқу орындарын оңтайландыру мҽселесі де бар. 

Білікті маман, мықты тҧлға тҽрбиелеп шығару ҥшін,ҧстаз  заман 

талабына ілесіп отырған жағдайда ғана ҧлт мақсаты орындалып, даму 

жолында алға баспақ. Ҿйткені, ҧлт тағдыры тікелей осы мамандық 

иелерінің қолында екені баршаға аян. Ал, оған сай бола білу оңай ма?! 

Оның салмағы қандай?  

Адам кҿру, есту арқылы білімді тезірек сезінеді. Яғни ҿзінің де сол 

білімді меңгергендердің қатарына қосылуы жеңілдей тҥседі. 

Сондықтан білім беру жҥйесінде жаңа технологияларды тиімді 

пайдалану заман талабы. 

Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен 

дағдысын ғана емес, оның жеке бас тҧлғасын, білім алу арқылы 

азамат ретінде дамуын қойып отыр. Дҽстҥрлі оқыту оқушыларға 

дайын, жаңаша оқыту технологиясы процесін ҧйымдастыру, басқару 

жҽне бақылау болып табылады. Жаңаша оқыту технологиясы — 

белгіленген мақсатқа нҽтижелі қол жеткізуді қамтамасыз етуде 

оқытудың формасы, ҽдістері мен қҧралдарын ашып кҿрсетіп, оқу 

бағдарламасында белгіленген оқытудың мазмҧнын жҥзеге асыру 

тҽсілі. Оқытуды жаңаша ҧйымдастыруда мына міндеттерді қамтуы 

тиіс: 
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оқушыларды оқу ҥрдісін басқаруға қатыстыру; 

ҧжымдық іс-ҽрекетті ортақ қарым-қатынас қҧралы ету; 

деңгейіне қарап саралап, ерекшелігіне қарап даралап оқыту. 

Міне, осы міндеттерді қамтитын «дамыта оқыту» жҥйесі даму 

заңдылықтарын ескере отырып, теориялық ойлауға бағытталған іс-

ҽрекет арқылы баланың жақын даму аймағында оқытады. 

Бҽсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу ҥшін біз сауаттылығы 

жоғары елге айналуымыз керек. Қазіргі ҽлемде жай ғана жаппай 

сауаттылық жеткіліксіз болып қалғаны белгілі. Біздің азаматтарымыз 

ҥнемі ең озық жабдықтармен жҽне ең заманауи ҿндірістерде жҧмыс 

жасау машығын меңгеруге дайын болуға тиіс. Заманауи қоғамның 

негізгі бҿлшегі – білімді ҧрпақ. «Білімді ҧрпақ» дегеніміз алдымызда 

жан-жақты білім нҽрімен сусындатып отырған оқушы. Ал 

заманымыздың негізгі талабы – бҥгінгі қоғамдағы ақпараттану 

желісінің негізгі қҧралы – компьютерді жетік меңгеру, ақпараттық-

коммуникация қҧралдарын талапқа сай пайдалана алу, ақпарат 

алмасудың негізгі кҿзі – Интернет желісін тиімді пайдалану болып 

табылуда. Ақпараттық технологияның негізгі мақсаты – оқушыны 

қазіргі қоғам сҧранысына сай, ҿзінің ҿмірлік іс-ҽрекетінде дербес 

компьютердің қҧралдарын қажетті деңгейде пайдаланатын жан-жақты 

дара тҧлға ретінде тҽрбиелеу. Бҥгінгі таңда ҽрбір отбасының 

кҥнделікті ҿмірге қажетті техникалық қҧралдарының бірі – 

компьютер. Компьютерге деген қызығушылықтың басқа да пҽндерге 

деген қызығушылықтан басым тҥсе бастауы, оның ҽр кҥн сайын жаңа 

моделдерінің шығуы жҽне заман талабына сай ҽртҥрлі 

бағдарламалардың кҥніге саны артып келе жатуында деп ойлаймын.  

Білім беруді ақпараттандыру : 

1. Мультимедиялық мҥмкіндіктерді қолдау: музыкалық немесе 

дикторлық дайындау, анимация бейне клиптер, слайд шоу. 

2. Жҥйенің басқару қҧрылымы – оқытушы ҿз ойын, кҿзқарасын, ҿз 

кезегіндегі материалдық ҧсынылыным, ҽртҥрлі аудиторияға бір ғана 

оқу мҽліметтерін ҧсынуға мҥмкіндік алды . 

3. Жҥйенің білімді бақылаумен тез арада нҽтиже алуы, орындалған 

жаттығулардың бағалануы. 

Бҧл технология негізінде білім сапасын арттыру жҧмыстарының 

мысалы ретінде тек білім беру саласында басқаруды автоматтандыру 

болды. 

Бҧдан қол жеткізетін жетістіктер: 

1. Кроссворд, кестелерді қҧру ҥшін дербес компьютерді қолдану 

арқылы гром/қ жҽне лексикалық оқу маралдарын ҿңдеу. 

2. Ағылшын тіліндегі сҿздерді сауатты жазу мен кҿркемдеп 

безендіруді ҥйретеді. 

3. Дербес компьютерді пайдалану арқылы оқушылардың ҿзіндік жҽне 

жҧмыс жасауды игеру мен білім алуды кеңейту. 

4. Интернет желісін пайдалану арқылы оқушылар электрондық пошта 

арқылы оқушылар хат-хабарлама алмасу, ҿзінің ойын еркін жеткізу. 

Бҥгінгі кҥні барлық елдер жоғары сапалы білім жҥйесімен жҧмыс 

істеуде. Ҿйткені қазіргі заманда елдің бҽсекеге қабілеттілігі оның 

азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру 

жҥйесі болашақтың талабына сҽйкес дамуы тиіс. Оқушыларды 

заманауи ҽдіс –тҽсілдермен оқытып, ой –ҿрісі кең, саналы, еркін 

азамат етіп тҽрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. 

Оның ҥстіне білім берудің жҥйесін қарқынды дамытқан бҧл ҥрдістің 

жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы кҿңілді 

қуантады. 

Жаңартылған оқу бағдарламасының қҧрылымын, мақсат-міндеттерін 

меңгерту,оқу бағдарламасы, оқу жоспарлары, тілдік дағдылар, 

педагогикалық ҽдіс-тҽсілдер жҽне белсенді оқыту технологиялары да 

қарастырылды. 

Аталмыш бағдарламаның мҽні, баланың функционалды 

сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы ҿзінің мектеп қабырғасында 

алған білімін ҿмірінде қажетке асыра білуі керек. Сол ҥшін де бҧл 

бағдарламаның негізі ҿмірмен байланыс ҧғымына қҧрылған.  

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушыға ҥйлесімді, 

қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлау, 

зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тҽжірибе жасау, АКТ–ны қолдану, 

коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта жҧмыс 

жасай білу функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана 

білуді жҽне оны тиімді жҥзеге асыруға дағдыландыру. Жаңартылған 

білім беру бағдарламасының ерекшелігі – спиральді қағидатпен 
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берілуі. Оған оқу мақсаттарын зерделей отырып, тапсырмаларды, 

ықшам сабақтарды қҧрастыру барысында кҿз жеткіздік. Бағалау 

жҥйесі де тҥбегейлі ҿзгеріске ҧшырап, критериялық бағалау жҥйесіне 

ҿтті. Бағдарлама оқушының тҿрт тілдік дағдысын: тыңдалым, 

айтылым, оқылым, жазылымды жетілдіруге бағытталған. Бҧл тҿрт 

дағды оқу жоспарында «Шиыршық ҽдісімен» орналастырылған жҽне 

бір –бірімен тығыз байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет 

қайталанып отырады жҽне сынып ҿскен сайын тілдік мақсат та 

кҥрделене тҥседі.Бҥгінгі кҥні барлық елдер жоғары сапалы білім 

жҥйесімен жҧмыс істеуде. Ҿйткені қазіргі заманда елдің бҽсекеге 

қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады, 

сондықтан білім беру жҥйесі болашақтың талабына сҽйкес дамуы 

тиіс. Оқушыларды заманауи ҽдіс –тҽсілдермен оқытып, ой –ҿрісі кең, 

саналы, еркін азамат етіп тҽрбиелеу қажеттілігі де осы себептен 

туындап отыр. Оның ҥстіне білім берудің жҥйесін қарқынды 

дамытқан бҧл ҥрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле 

бастауы кҿңілді қуантады. Жаңартылған оқу бағдарламасының 

қҧрылымын, мақсат-міндеттерін меңгерту. Курста жаңартылған оқу 

бағдарламасы, оқу жоспарлары, тілдік дағдылар, педагогикалық ҽдіс-

тҽсілдер жҽне белсенді оқыту технологиялары да қарастырылды.  

Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына 

ХХІ ғасырда ҿмірдің барлық салаларында табысты болу ҥшін, қажетті 

дағдыларды дарыту ҥшін, мҧғалімдер тынымсыз еңбектену керек. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек ҿз пҽнін, ҿз мамандығын 

шексіз сҥйетін, бала ҥшін ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті деп санайтын 

білімді мҧғалімдер ғана жҧмыс істей алады. Оң мотивацияларды 

қалыптастыру - мҧғалімнің кҽсіби міндеті. Мотив оқушының 

танымдық қызығушылықтары, жаңа білім, іскерлік, дағдыны 

меңгерудегі қажеттіліктерімен тығыз байланысты. Жағымды жағдай 

туғызу ҥшін оқушыны коммуникативтілікке бағыттап, сабақта оқушы 

іс-ҽрекетін ынталандыратын ерекше сабақ формаларын таңдау керек 

[2]. Мҧғалімдердің тҽжірибесі кҿрсеткендей, дҽстҥрлі емес 

сабақтарды ҧйымдастыру оқушылардың сабаққа деген ынтасын 

арттырады. Бҥгінгі кҥнде мҧғалімдер оқушылардың жемісті жҽне 

тиімді іс-ҽрекетін ҧйымдастыру ҥшін белсенді тҥрде дҽстҥрлі емес 

сабақтарды пайдалануда. 

Ҽрбір ҧстаздың алдына келген бала да ҽртҥрлі ойлау қабілетінде 

болады, мысалы кейбірі шапшаң ойлап, шапшаң жҧмыс істесе, кейбірі 

тақырыпты баяу қабылдап, оған тапсырманы (тақырыпты) қайтадан 

қарап шығу тиімді болып табылады. Осы орайда ҽрбір сабақты 

интерактивті тақтаны пайдалана отырып презентация қҧралдары 

арқылы сипаттап, артынан осы материалды флеш-карталарына салып 

берудің тиімділігін білеміз. Видео-сабақтарды қолдану мен 

презентацияларды демонстрациялау оқу қҧралы ретінде қиялды, 

абстрактілік ойлауды, оқытылатын оқу материалына жҽне пҽнге 

қызықтырушылықты арттырады. Презентациялар бір жағынан, 

оқушыларға жаңа материалды (иллюстрация, фотографиялар, 

бейнелік, дидактикалық материалдар, т.с.с) кҿрнекті тҥрде кҿрсету 

қҧралы болса, екінші жағынан, мҧғалімдерге осы материалдарды 

дайындауды жҽне оны қолдану процесін де жеңілдетеді. [3] 

ХХІ ғасыр – білім беру жҥйесін ақпараттандыру ғасыры. Заманауи 

қоғамның негізгі бҿлшегі – білімді ҧрпақ. «Білімді ҧрпақ» дегеніміз 

алдымызда жан-жақты білім нҽрімен сусындатып отырған оқушы. Ал 

заманымыздың негізгі талабы – бҥгінгі қоғамдағы ақпараттану 

желісінің негізгі қҧралы – компьютерді жетік меңгеру, ақпараттық-

коммуникация қҧралдарын талапқа сай пайдалана алу, ақпарат 

алмасудың негізгі кҿзі – Интернет желісін тиімді пайдалану болып 

табылуда. Ақпараттық технологияның негізгі мақсаты – оқушыны 

қазіргі қоғам сҧранысына сай, ҿзінің ҿмірлік іс-ҽрекетінде дербес 

компьютердің қҧралдарын қажетті деңгейде пайдаланатын жан-жақты 

дара тҧлға ретінде тҽрбиелеу. Бҥгінгі таңда ҽрбір отбасының 

кҥнделікті ҿмірге қажетті техникалық қҧралдарының бірі – 

компьютер. Компьютерге аяғын апыл-тапыл басқан сҽбиден бастап, 

еңкейген кҽріге дейін қызығушылық танытуда. Ал мектеп жасындағы 

балалар ҥшін компьютерді жақсы меңгеру, яғни ҽртҥрлі бағдарламада 

жҧмыс тҽжірибесін жанындағы қҧрбысынан асыра кҿрсете алса, ҿзі 

қҧралыптастарының алдында бала беделін одан да жоғары кҿтеретіні 

сҿзсіз. Компьютерге деген қызығушылықтың басқа да пҽндерге деген 

қызығушылықтан басым тҥсе бастауы, оның ҽр кҥн сайын жаңа 

моделдерінің шығуы жҽне заман талабына сай ҽртҥрлі 
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бағдарламалардың кҥніге саны артып келе жатуында деп ойлаймын. 

[1] 

Қазақстанның бҽсекеге қабілеттілігін арттыра тҥсетін білікті 

мамандарды дайындау ҥшін ЖОО-лары да тҥрлі инновациялық 

методикаларды пайдалана бастады. «Академиялық мобильділік» 

бағдарламасы еліміздегі бірқатар жоғары оқу орындарында жҥзеге 

асуда. Жоғары білім саласына кҿп сатылы оқу гранттары жҥйесін 

ҽзірлеу, қолданбалы білім берудің ҿңірлік мамандықтарды ескеретін 

мамандандырылған оқу орындары жҥйесін қҧру, оқыту ҽдістемелерін 

жаңғырту, оқытудың онлайн жҥйелерін дамыту сынды жоғарыдағы 

бағыттың негізгі тетігі ретінде қарастыруда. Хакім Абайдың мынадай 

сҿзі бар: «Балаң білімді, парасатты болсын десең, малыңды аяма» 

деген. Сондықтан, білімді ҧрпақ тҽрбиелеу ҥшін білім беру саласына 

ерекше кҿзқарас пен қомақты қаржы бҿлінуі керек. Біздің елде осы 

салаға бҿлінген қаражат саны жыл сайын ҿспесе, кеміп жатқан жоқ. 

Білім жҥйесіне бейжай қарауға болмайды. Ҿйткені, бҥгінгі оқушы - 

ертеңгі маман. Білімсіз оқушыдан жақсы маман шықпайды тағы 

белгілі. Сондықтан, білім беру саласына мемлекет тарапынан 

жасалып жатқан тҥрлі шаралар, жаңашыл бастамалар осы 

олқылықтардың орнын толтыруы тиіс.  

Ҥйренгеніміз де, ҥйренеріміз де кҿп Ҥнді халқының тарихи тҧлғасы 

Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы ҿзгерісті байқағың келсе, 

сол ҿзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы 

бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, 

жақсы істі бастағалы отырмыз. Жаңартылған білім – болашақтың 

кепілі. 
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Аннотация 

В данном докладе описаны тенденции и возможности нового 

развития образования в условиях модернизации и информатизации, а 

также применение информационно-коммуникативных технологий в 

образовании и в дистанционном обучении. Автор раскрывает понятия 

дистанционного обучения, выделяет основные направления 

внедрения компьютерной техники в образовании, рассматривает виды 

дистанционного обучения для организации качественного учебного 

процесса. 

Аннотация 

Бҧл баяндамада модернизация жҽне ақпараттандыру жағдайында 

білім берудің жаңа даму тенденциялары мен мҥмкіндіктері, сондай-ақ 

білім беру мен қашықтықтан білім беруде ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану сипатталған. Автор 

қашықтықтан оқыту ҧғымдарын ашады, білім беруде компьютерлік 

технологияны енгізудің негізгі бағыттарын анықтайды, сапалы білім 

беру процесін ҧйымдастыруда қашықтықтан оқыту тҥрлерін 

қарастырады.                                                             
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Annotation 

This report describes the trends and opportunities for the new development 

of education in the context of modernization and informatization, as well 

as the use of information and communication technologies in education 

and distance learning. The author reveals the concepts of distance learning, 

identifies the main directions of the introduction of computer technology in 

education, considers the types of distance learning for organizing a high-

quality educational process. 

В современном мире конкурентоспособность страны определяется 

уровнем интеллекта ее граждан, поэтому система образования должна 

развиваться в соответствии с потребностями завтрашнего дня. 

Современное состояние казахстанского общества, его интеграция в 

мировое образовательное пространство требуют повышения 

конкурентоспособности образования, развитие человеческого 

капитала путем обеспечения доступности качественного образования 

для устойчивого роста экономики и соответствия реалиям времени 

системы образования Республики Казахстан. [3]  

Для удовлетворения потребностей в образовании современному 

обществу необходимо использование в системе образования 

информационных и коммуникативных технологий, так как 

информационная цивилизация, культура и грамотность стали залогом 

успешной профессиональной деятельности человека. [2] 

С появлением Интернета возникло противоречие между 

неограниченным объѐмом информации и ограниченной 

возможностью ее потребления. Происходит переход от 

традиционного обучения к компетентностному,  в основе которого 

лежит выработка у обучаемых способности применять полученные 

знания, умения, навыки, опыт творческой деятельности и ценностных 

отношений для решения проблем в нестандартных ситуациях. [1] 

 В целом обновление содержания образования должно 

осуществляться, с одной стороны, в сторону уменьшения учебной 

нагрузки на ученика, а с другой — в сторону его обогащения через 

отражение ценностей нового мира, достижений общественных и 

естественных наук.  

Обновленное содержание образования РК – это программа 

образования, которая в будущем будет удовлетворять запросам 

будущих поколений. Обновленное образование – гарант будущего. 

Критерии обновленного образования: ученик в центре образования 

стоит как личность, которая умеет думать, исследовать, проводить 

опыты, умеет использовать функциональную грамотность, творчество 

в работе, работает индивидуально и в группе.  

Причины осуществления модернизации образования связаны с 

переменами, происходящими во всем мире. Благодаря росту научно-

технического прогресса усиливается спрос на информацию, 

образование, культуру. Большая часть людей занята творческой 

деятельностью по обеспечению разнообразных потребностей 

общества в целом и каждого по отдельности. Эти обстоятельства 

сводятся к информационным проблемам. Поэтому главное, чему 

следует учить – умение осваивать и использовать новую информацию 

для решения стоящих перед человеком проблем, то есть 

информационная культура. [4] 

В обновленной программе образования продумана межпредметная 

интеграция. Так как в современном мире преобладают тенденции к 

таким видам интеграции, как: экономическая, политическая и 

информационная, то и в среднеобразовательной школе также должна 

осуществляться предметная интеграция.  

Новшеством обновленной программы является четкое определение 

ожидаемых результатов по каждой цели программы. Теперь у учителя 

появится возможность точно оценивать результаты обучения, 

которые помогут и учителю, и ученику  определить степень 

достижения целей. Отсюда – возможность корректировки 

преподавания для учителя и возможность определения своего уровня 

знаний для ученика, что также приводит к формированию 

размышления у ученика, становлению навыков саморегуляции и 

рефлексирующего учителя. [5] 

Использование информационных технологий в образовательном 

процессе позволяет повысить эффективность учебного процесса, 

усилить разнообразие и привлекательность подачи материала, 

осуществлять дифференциацию в обучении, а также внедрить 

различные формы обратной связи. Особое место занимают 
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технологии позволяющие развивать активность и самостоятельность 

учащихся. Это обучение в сотрудничестве, проектное обучение и т.д. 

Современное общество требует от учащихся и учителей такого  

системного подхода к образованию, при котором знания обучащийся 

получает через свою деятельность и, благодаря своевременному и 

мудрому сопровождению учителя в процессе, приводит собственные 

знания в систему. 

В данное время информационно-коммуникативные технологии 

открывают новые горизонты не только в работе, но и в обучении. С 

распространением Интернет технологий образование подверглось 

существенным изменениям. Дистанционные технологии в 

образовании значительно расширили его возможности. В 

современном мире получать различное образование можно, находясь 

в любой точке планеты, даже не выходя из дома. И хотя 

традиционные формы получения образования не сдают своих 

позиций, дистанционное обучение в последнее время набирает все 

большую популярность. [6] 

Новые технологии обучения не отбрасывают преподнесение 

информации ученикам. Просто меняется роль информации. Она 

необходима не столько для запоминания и усвоения, сколько для 

того, чтобы ученики использовали ее в качестве условий или среды 

для создания собственного творческого продукта. 

В настоящее время принято выделять следующие основные 

направления внедрения компьютерной техники в образовании: 

-использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его 

качество и эффективность; 

-использование компьютерных технологий в качестве инструментов 

обучения, познания себя и действительности; 

-рассмотрение компьютера и других современных средств 

информационных технологий в качестве объектов изучения; 

-использование средств новых информационных технологий в 

качестве средства творческого развития обучаемого; 

-использование компьютерной техники в качестве средств 

автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и 

психодиагностики; 

-организация коммуникаций на основе использования средств 

информационных технологий с целью передачи и приобретения 

педагогического опыта, методической и учебной литературы; 

-использование средств современных информационных технологий 

для организации интеллектуального досуга.  

 Основная цель информатизации состоит в создании единой 

образовательной и информационной среды учебной, педагогической, 

управленческой и обслуживающей деятельности школы, где однуиз 

основных ролей играют информационно-коммуникационные 

технологии, позволяющие повысить качество и доступность 

образовательного процесса. [ 

Весь процесс ориентирования новой системы образования на 

интеграцию в мировое информационно-образовательное 

пространство, которое происходит на сегодняшний день, 

сопровождается значимымиизменениями в организации всего 

процесса обучения, который должен соответствовать техническим 

возможностям. Постепенное погружение современных 

информационных технологий в сферу образования позволяет 

изменить организационные методы и формы обучения, сделав его 

более комфортным и легкодоступным.  

Информационно-коммуникационные технологии является важной 

частью процесса модернизации образования. На данный момент ИКТ 

— это различные технические устройства и способы обработки 

информации, в первую очередь — компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций, на 

которых размещена необходимая информация. Они дают 

возможность воплотить в жизнь дистанционное взаимодействие 

учителей и обучающихся, другими словами — получать образование 

дистанционно. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

современном образовании предполагает несколько вариантов:  

Электронное обучение (E-Learning), которое изначально 

подразумевало обучение при помощи персонального компьютера, но 

в данное время это понятие расширилось. Теперь E-Learning 
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охватывает большое количество различных образовательных 

технологий, делящихся на две группы — синхронные (дистанционное 

обучение в реальном времени) и асинхронные (обучение, при котором 

ученик получает всю необходимую информацию из онлайн-

источников или с электронных носителей информации и 

самостоятельно регулирует темп и график освоения материала).  

Дистанционные образовательные технологии являются 

совокупностью  интерактивного самообучения и интенсивной 

консультационной поддержки. Дистанционное обучение — это 

совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым 

основного объема учебного материала и интерактивное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения. 

При этом доставка пособий может осуществляться и без участия 

компьютеров и Интернета.  

Дистанционное обучение обучающихся  имеет ряд характеристик, 

которыми оно отличается от других способов получения среднего 

образования и подчеркивающими его инновационность и 

актуальность:  

основная доля учебного процесса не требует непосредственного 

взаимодействия учителя и учащегося;  

большей частью используются электронные средства обмена 

информацией;  

интерактивное взаимодействие носит систематичный характер; 

большая ответственность за продуктивность процесса возлагается на 

обучающихся. 

Для обеспечения качественного учебного процесса возможно 

задействованиеразличных видов дистанционного образования: 

видеоконференции, т.е. обмен видеоизображением, 

сопровождающееся звуком; аудиоконференции - обмен 

звукосодержащей  информацией на цифровых и аналоговых 

средствах связи; компьютерные телеконференции; видеолекции; 

занятия в чате; веб-уроки; телевизионные каналы и другое.Для 

преподавания каждогопредмета возможно применение любых видов 

дистанционного обучения, успешное сочетание которых позволит 

сделать процесс познания нового материала менее монотонным и 

более интересным и продуктивным.  

Таким образом,  изменения в обществе естественно ведут к 

изменениям в системе образования. Условия диктуют настоятельную 

необходимость в том, чтобы современное образовательное  

учреждение, начало создавать принципиально новую 

функциональную личностно-ориентированную модель своей 

деятельности, базирующейся на принципе полноты 

образования.Качество образования является гарантией успешного 

освоения образовательных программ на всех ступенях системы 

образования, а также в целом успешности человека.  

Представление о качественном образовании на сегодняшний день 

довольно значительно преобразуется, приобретая новые 

характеристики на основании требований современного мира, 

предъявляемых к системе образования. Для современного мира 

характерны быстрые  меняющиеся условия, постоянное обновление 

информации, поэтому значимым элементом профессиональной 

компетентности учителя являетсясистематическое улучшение своих 

знаний и навыков, овладение прогрессивными технологиями 

воспитания и обучения. Учителю необходимо иметь способности к 

самоанализу и самооценке, восприятию новой информации и 

внедрению в работу инновационных способов взаимодействия со 

всеми участниками образовательного процесса. 
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Педагоги  не  могут  успешно кого-то учить,  

если в это же время усердно не учатся сами. 

Али Апшерони 
 

В Послании Президента отмечено: «Чтобы стать развитым 

конкурентоспособным государством, мы должны стать 

высокообразованной нацией. Необходимо уделять большое внимание 

функциональной грамотности наших детей, в целом всего 

подрастающего поколения. Это важно, чтобы наши дети были 

адаптированы к современной жизни». [Руководство для учителя, 

с.163] 

В  нашей стране  с 2012 года полным ходом идет процесс 

реализации  проекта повышения квалификации учителей, 

разработанного  Центром педагогического мастерства, при АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» совместно с  Факультетом 

образования Кембриджского Университета.  Система 

повышения  квалификации приступила к подготовке учителей, 

владеющих новой философией образования и  способных работать в 

условиях современной школы [Руководство для учителя. с. 111-

118//АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»  2012 г.] 

«В педагогическом мастерстве учителей сердцевину образует 

их способность точно оценивать прогресс учеников» М.Барбер. 

Процесс формативного оценивания способствует более успешному 

обучению учеников и более эффективному преподаванию учителя. 

Формативное оценивание – процесс наблюдения как изо дня в день 

протекает процесс обучения. Это позволяет учителю исследовать, как 

в классе происходит учение и через понимание этого изменять 

собственное преподавание . 

Мы, учителя школ, являемся участниками большого 

исторического события в развитии казахстанского образования. Мы 

живем в эпоху перемен, когда меняется образ жизни, общения и 

мышления. Новый век ставит перед нами жесткие альтернативы. 

Новые реалии и вызовы времени обуславливают необходимость 

системного обновления образования.  Именно поэтому сегодня 

происходит пересмотр модели среднего образования, его структуры, 

содержания, подходов и методов обучения, воспитания, внедрение 

новой системы оценивания учебных достижений учащихся.  

Современная система оценивания обладает и достоинствами. 

Без этого она не могла бы существовать так долго. 

Во-первых, это простота. 

Во-вторых, традиционность, укоренѐнность в казахстанской 

школе. 

В-третьих, во многом вытекающая из двух первых пунктов 

понятность для всех субъектов процесса (учеников, учителей, 

родителей, администрации). 

В-четвертых, универсальность, позволяющая применять ее в 

различных образовательных системах. 

В-пятых, очевидная сила воздействия. «Как убеждает опыт 

работы учителей, цифровая система оценивания при всех своих 

недостатках является весьма надежной и эффективной». 

К достоинствам стандартной системы можно отнести и далеко 

пока не исчерпанный потенциал модернизации. Таким образом, 
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пятибалльная система представляет собой очень простой и грубый 

инструмент, но вследствие этой простоты – чрезвычайно 

универсальный и действенный. 

Эффективность образования зависит от удовлетворения 

потребностей востребованных в обществе. Научить учиться, научить 

думать, научить находить решения и создавать свое собственное 

будущее - вот основные задачи образования. Современная школа не 

уделяет достаточного внимания формированию у школьников умений 

критически оценивать и отбирать нужную информацию, решать 

проблемы, думать над поставленной задачей, адекватно воспринимать 

жизненно важные сведения.  Поэтому опираться на традиционные 

формы организации учебно- воспитательного процесса сегодня  

нельзя. Должны измениться подходы, цели, методы обучения. 

Прежде чем говорить об оценивании имеет смысл прояснить 

некоторые ключевые понятия. В частности всегда говорится о том, 

что учитель передает знания, учитель транслирует знания. Мы 

осуществляем важную функцию, но сегодня во всем мире уже 

соглашаются с тем, что знания передать нельзя. Передается 

информация. Итак, чем же различаются эти два понятия: информация 

и знания? И можно ли знания передать? На этой картинке (в такой 

шутливой форме) отражена суть: информация, которую мы передаем 

она может сваливаться у ребенка в голове в кучу, а вот знание этой 

информации уже разложены по полочкам. И важной задачей учителя 

сегодня является правильное оценивание превращения информации в 

знания и умения. 

Основу оценочной деятельности учителя образуют три 

вопроса: 

• что оценивать? 

• как оценивать? 

• с какой целью оценивать работу ученика на уроке? 

Под системой оценивания понимается  не только та шкала, 

которая используется при выставлении отметок и моменты, в которые 

отметки принято выставлять, но в целом механизм осуществления 

контрольно-диагностической связи между учителем, учеником и 

родителями по поводу успешности образовательного процесса. 

Итак, что же такое оценивание? Оценивание- это сравнение 

полученных результатов с нормой или эталоном. Само понятие 

критериальное оценивание возникло первоначально в таких сферах 

как обучение пилотов. Критерий- это эталон. Норма- показатель 

большинства. Т.е. мы чему-то учили, некие результаты получили. И 

большинство учащихся, то чему мы учили усвоили. И здесь встает 

вопрос. А если мы плохо учим? Тогда у нас и норма будет другой. 

«Очень часто от родителей учащихся мы можем услышать: 

«Моему ребенку поставили не ту оценку! Мой ребенок учится лучше, 

у него не может быть тройки!» Почему - то многие считают, что 

оценивать качество знаний учащихся очень просто. И даже любой из 

родителей, прослушав, как отвечает ребенок, не может объективно 

оценить его. Оценивание знаний учащихся — это все же сложнейшая 

педагогическая проблема. Без оценивания работы ученика не 

возможен никакой процесс усвоения. Оно оказывает большое влияние 

на учащихся, на его отношение к предмету, учителю, школе и 

окружающему миру в целом. Поэтому процесс оценивания одна из 

актуальных и самых обсуждаемых тем, стоящая перед учителями, 

учениками и родителями почти каждой школы. 

Оценка? Человек пусть не употребляет часто в речи это слово, 

но ее применение использует каждый день. Когда кушает, когда 

одевается и т.д.  Вот и во время урока ученики получают оценку от 

учителей, от своих сверстников. А ведь с помощью оценки ученику 

можно поднять настроение, но можно и снизить его эмоциональное 

состояние. Сегодня человек подвержен стрессовым ситуациям очень 

часто, так диктуют условия жизни. Как быть учителю в современной 

школе, чтобы не ввести ученика в стрессовую ситуацию посредством 

оценивания?.  

 «Как  убеждает опыт работы учителей, цифровая система 

оценивания при всех своих недостатках является весьма надежной и 

эффективной».Пятибалльная система представляет собой очень 

простой и грубый инструмент, но вследствие этой простоты – 

чрезвычайно универсальный и действенный. 

И кроме этого, при всех имеющихся недостатках найти 

альтернативу пятибалльной системе пока не удалось. Но как быть в 
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создавшейся ситуации? Ответ на этот вопрос дает введение в систему 

обучения критериального оценивания. 

Критериальное оценивание– это процесс, основанный на 

сравнении учебных достижений учащихся с четко определенными, 

коллективно выработанными, заранее известными всем участникам 

процесса критериями, соответствующими целям и содержанию 

образования. 

Критериальное оценивание – это оценивание по критериям, т. е. 

оценка складывается из составляющих (критериев)  

Что такое критерии? Критерий - это мерило, дающее 

возможность оценивать то, о чѐм идѐт речь.Каждый критерий 

обозначается буквой латинского алфавита, его содержание четко 

описано и известно заранее. 

 

ФОРМАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 Используется  - в повседневной практике (ежеурочно, 

ежедневно); 

 Обратная связь, обеспечивающая прогресс; 

 Выступает в форме, приемлемой как для учителя, так и для 

учащихся;   

 Помогает учителю отслеживать успеваемость в классе; 

Таким образом, формативное оценивание несѐт функции: 

формирующую, стимулирующую и мотивирующую. 

Основная цель формирующего (текущего) оценивания – 

осуществление оперативной взаимосвязи между учителем и 

учениками в процессе обучения.  

Промежуточное (формирующее) оценивание небольших 

самостоятельных работ показывает, насколько успешно ученик 

осваивает изучаемый материал данной темы. Одновременно оно 

выполняет функцию обратной связи, когда ученик получает 

информацию о своих успехах и неуспехах. При этом у него есть время 

до итоговой работы, чтобы улучшить то, что в промежуточной работе 

оказалось выполненным недостаточно хорошо. Соответственно, 

любые, даже самые неудовлетворительные результаты 

промежуточной работы воспринимаются учеником лишь как 

рекомендации для улучшения собственных результатов, так как 

оценки за них в журнал не выставляются. [ Пинская, М.А. 

Формирующее оценивание: оценивание для обучения.  Практическое 

руководство для учителей.] 

 Таким образом, получая оценку за промежуточную работу, 

ученик получает четкие ориентиры, что надо сделать, чтобы повысить 

свою оценку за итоговую работу. При критериальном оценивании 

учитываются результаты только итоговых работ.  

 

СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Суммативное или итоговое оценивание (экзамен, итоговый тест, срез 

и др.) выявляет результат обученности учащихся за определенный 

период времени. Формы и способы оценки определяет 

учитель.Центром в классе является  сам учитель. 

Суммативное оценивание проводится по результатам 

выполнения различных видов проверочных работ (теста, 

контрольной, лабораторной, исследовательской работ, сочинения, 

эссе, проекта, устной презентации и т.п.). Отметки, выставленные за 

проверочные работы, являются основой для определения итоговой 

оценки.  

Итак, оценивание, направленное на определение возможностей 

улучшения обучения, методов и форм реализации этих возможностей, 

является формативным, иначе оцениванием для обучения.  

Если представить, что дети – цветы жизни …  Суммативное 

оценивание растений – это просто их измерение. Может быть, 

интересно сравнить и проанализировать результаты измерений, но это 

никак не влияет на рост растений.  

Формативное оценивание - эквивалент уходу и поливу, 

соответствующему потребностям растений, что непосредственно 

влияет на их рост. когда повар дегустирует суп – это формативная 

оценка; когда обедающий (или эксперт) ест суп – это суммативная 

оценка.[ Теории педагогики. Объективное оценивание — 

фундаментальная задача образования. // http://teoria.ru]. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fteoria.ru%2F
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Другими словами, формативная оценка отражает внутренний 

контроль качества, тогда как суммативная оценка представляет, 

насколько хорошо функционирует конечный продукт в реальном 

мире. 

Перед нами — педагогами школ стоит важнейшая задача 

воспитать и обучить таких учеников, которые могли бы 

адаптироваться и реализовать себя в современном мире. Достижение 

этой задачи невозможно, если учитель сам не готов к условиям 

быстро изменяющегося мира. 

Большая часть педагогов осознает, «если мы сегодня будем 

учить так, как учили вчера, то потеряем завтра». Значит, работа 

учителя сегодня должна быть нацелена на развитие самого себя, 

способного учить по-новому, чтобы «не потерять завтра» 

Я  уверена, что нам еще предстоит осознать масштабность тех 

изменений и перспектив, которые были привнесены в систему 

образования Республики Казахстан. Если учитель понимает суть 

происходящих изменений, готов осуществлять эти изменения, владеет 

ресурсами организации работы – быть обновленной казахстанской 

школ 

       Современный мир – мир необычайного роста нового знания. 

Трудно предсказать,  какие профессиональные задачи  будут решать 

нынешние школьники,   и какие технологии они будут использовать 

через  10 лет. Задача современной школы – перевести учащегося в 

режим саморазвития. Ведь «успех приходит к тому, кто делает то, что 

любит» М.Форбс 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ        

БЕЛСЕНДІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
 Шонжыбай Мерей 

Ш.Қҧдайбердіҧлы атындағы №66 ЖББОМ 

Ақтӛбе қаласы 

 
Аннотация: Белгіленген бағдарлардың орындалуын 

қамтамасыз ететін білім беру саласындағы инновациялық қызмет 

маңызды мҽнге ие. Мектеп-гимназия инновациялық жалпы білім 

беретін мекеме ретінде белсенді зияткерлік еңбекке қабілетті 

балаларды оқыту мен тҽрбиелеуге бағытталған. Шығармашылық 

тҧлғаның қалыптасуын қамтамасыз ететін 4 мектеп-гимназия. Осы 

тҧрғыдан қазіргі педагогиканың ҿзекті мҽселелерінің қатарына 

мектеп-гимназияның білім беру ортасы жағдайында оқушылардың 

шығармашылық белсенділігін қалыптастыру процесін зерттеуді 

жатқызуға болады.  

20 ғасырдың аяғы мен 21 ғасырдың басында Қазақстан 

қоғамында болған ҿзгерістер адам ҿмірінің барлық жақтарын - 

демографиялық, этносаяси, технологиялық, экономикалық, жаңа 

ҽлеуметтік жағдайды қалыптастырды. 

Дамушы қоғамға таңдау жағдайында ҿз бетінше шешім 

қабылдай алатын, ынтымақтастыққа қабілетті, ҧтқырлықпен, 

динамизммен, конструктивтілікпен ерекшеленетін, мҽдениетаралық 

ҿзара іс-қимылға дайын, елдің тағдыры ҥшін, оның ҽлеуметтік-

экономикалық ҿркендеуі ҥшін жауапкершілік сезімі бар білімді, 

адамгершілік адамдар қажет. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcentrobrrostov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fteoria.ru%2F
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Білім берудің гуманистік сипаты, жалпыадамзаттық 

қҧндылықтардың, адам ҿмірі мен денсаулығының басымдығы, жеке 

тҧлғаның еркін дамуы - білім беру саласындағы мемлекеттік 

саясаттың қағидаттары ретінде жарияланады. Мҧның бҽрі тҽрбие 

процестерінің маңыздылығын, шығармашылық қабілеттерін 

дамытуды, жеке тҧлғаның маңызды кҥштерін ашуды кҥшейтеді. 

Жеке тҧлғаның, мемлекет пен аймақтың даму мақсаттары 

арасындағы қайшылықтарды жоюға мҥмкіндік беретін, аймақтық 

жҽне федералды бағдарды ескере отырып, жеке тҧлғаның ҿзін-ҿзі 

жҥзеге асыруына жҽне ҽлеуметтік тапсырысты орындауға жағдай 

жасайтын білім беру жҽне білім беру жҥйелері қҧрылады. 

Белгіленген бағдарлардың орындалуын қамтамасыз ететін 

білім беру саласындағы инновациялық қызмет маңызды мҽнге ие. 

Мектеп-гимназия инновациялық жалпы білім беретін мекеме ретінде 

белсенді зияткерлік еңбекке қабілетті балаларды оқыту мен 

тҽрбиелеуге бағытталған. 

Инновациялық оқу орнында жеке қажеттіліктер мен 

қызығушылықтарды жҥзеге асыру, студенттерді танымдық бағытта 

ғана емес, шығармашылық қызметке қосу ҥшін жағдайлар жасалуы 

керек. Осыған байланысты білім беру ортасының моделін жасау 

ерекше мҽнге ие болады. 

Шығармашылық тҧлғаның қалыптасуын қамтамасыз ететін 4 

мектеп-гимназия. Осы тҧрғыдан қазіргі педагогиканың ҿзекті 

мҽселелерінің қатарына мектеп-гимназияның білім беру ортасы 

жағдайында оқушылардың шығармашылық белсенділігін 

қалыптастыру процесін зерттеуді жатқызуға болады. 

Тҧлғаның шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру 

идеялары А.С. Макаренко, С. Т. Шацкий, В. А. Сухомлинскийдің 

еңбектерінде ашылады. 

 

"Шығармашылық белсенділік" ҧғымы К.А. Абульх-Новая-Славская, 

А. Г. Асмолов, а. в. Брушлинский, А. М. Матюшкин, В. А. 

Петровскийдің еңбектерінде ҧсынылған. Шығармашылық 

қабілеттерін, шығармашылық белсенділігін қалыптастыру процесі 

Ю.З.Гильбухтың, Э.А. Голубеваның, н. с. Лейтистің, Я. А. 

Пономаревтің, Б. М. Тепловтың, е. л. Яковлеваның психологиялық 

зерттеулерінде қарастырылды. Педагогикалық зерттеулерде білім 

берудің қажетті шарттарының бірі ретінде шығармашылық қызмет 

тҽжірибесінің мҽні мен мазмҧны ашылды (B. C. Безрукова, 

и.Я.Лернер, м. н. Скаткин). Оқушылардың шығармашылық ҽлеуетін 

қалыптастыру мен дамытудың жекелеген аспектілері зерттелді (г.С. 

Альтшуллер, В. И. Андреев, и. п. Волков, В. В. Давыдов, и. в. 

Дубровина, А. А. Мелик-Пашаев). 

Зерттеулерді талдау кҿрсеткендей, жаңа ҽлеуметтік-мҽдени 

жағдайда шығармашылық белсенділікті қалыптастыру процесі жҥзеге 

асырылатын жағдайларды, яғни студенттерді шығармашылық 

қызметке тиімді жҽне ҥйлесімді тҥрде қосатын оқу орнының білім 

беру ортасын анықтау ерекше назар аударуға тҧрарлық. 

"Дамушы орта" ҧғымын ғылыми қолданысқа л.с. Выготский 

енгізді. Білім беру ортасы В.И.Загвязинский, В. В. Краевский, В. В. 

Рубцов, В. В. Серіков, В. И. Слободчиков, С. Н. Чистякова, и. Г. 

Шендрик, В. А. Левин зерттеулерінде қарастырылды. Тҽрбие ортасы 

білім беруде мҽдениеттанулық тҽсілді жҥзеге асыру тетігі ретінде 

Е.В.Бондаревская, С. В. Кульневич, Н. Б. Крылованың еңбектерінде 

талданады; тҽрбие ортасы баланың жеке басының табысты дамуын 

қамтамасыз ететін тҽрбие жҥйесінің қҧрамдас бҿлігі ретінде 

зерттелуде-5 Ваниях А. В. Гаврилина, Н.В. Гарашкиной, 

ИДДемаковой, В. А. Караковского, Ю. С. Мануйлова, Л. И. Новикова, 

М. И. Рожкова, Н.Л.Селивановой, В. П. Созонова. Алайда, мектеп-

гимназияның білім беру ортасы жағдайында оқушылардың 
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шығармашылық белсенділігін қалыптастыру мҽселесіне арналған 

тҧтас зерттеулер жҥргізілген жоқ, бҧл олардың арасындағы бірқатар 

қарама-қайшылықтардың пайда болуына ҽкелді: 

- қоғамның инновациялық білім беру мекемелерінің Шығармашылық 

Белсенді тҥлектеріне деген қажеттілігі жҽне оларда қалыптасқан 

тҽрбие тҽжірибесі ҽрқашан кҥтілетін нҽтижені қамтамасыз ете 

бермейді; 

- мектеп-гимназияның когнитивтік бағдарымен жҽне оқушылардың 

шығармашылық қызмет тҥрлерінің кең спектрінде белсенділікті іске 

асыру қажеттілігімен; 

- оқушылардың шығармашылық белсенділігін қалыптастыру шарты 

ретінде мектеп-гимназияның тҽрбие ортасының рҿлін кҥшейту жҽне 

оны ғылыми-ҽдістемелік қамтамасыз етудің жеткіліксіздігі. Бҧл 

қарама - қайшылықтар осы зерттеу мҽселесін тҧжырымдауға 

мҥмкіндік береді: мектеп-гимназияның білім беру ортасында 

оқушылардың шығармашылық белсенділігін қалыптастыруды қандай 

педагогикалық жағдайлар қамтамасыз етеді? 

Мақсаты: мектеп - гимназияның тҽрбие ортасында 

оқушылардың шығармашылық белсенділігін қалыптастырудың тиімді 

процесінің педагогикалық шарттарын жасау. 

Зерттеу нысаны - мектеп-гимназияның тҽрбиелік ортасы. 

Зерттеу пҽні - мектеп-гимназияның тҽрбие ортасы жағдайында 

оқушылардың шығармашылық белсенділігін қалыптастыру процесі. 

Зерттеу гипотезасы. Мектеп-гимназияның тҽрбие ортасында 

оқушылардың шығармашылық белсенділігін қалыптастыру процесі 

тиімді болады, егер: оның тҧжырымдамалық негіздері мҽдениеттану, 

тҧлғаға бағытталған жҽне қоршаған орта тҽсілдері болып табылады; 

"ресурстық"," іс жҥргізу"," критериалды - бағалау " базалық 

блоктарын қамтитын осы процестің моделі ҽзірленді жҽне іске 

асырылуда»; анықталғандарды ескере отырып, тҧлғаның дамуына 

мониторинг жҥргізіледі 

шығармашылық белсенділіктің қалыптасу ҿлшемдері, кҿрсеткіштері 

жҽне деңгейлері гимназия оқушылары. 

Мақсат пен гипотеза негізінде зерттеу міндеттері анықталады: 

1. "Оқушының шығармашылық белсенділігі", "мектеп-гимназия 

оқушыларының шығармашылық белсенділігін қалыптастыру" 

ҧғымдарының мҽнін психологиялық - педагогикалық зерттеулер жҽне 

қазіргі ҽлеуметтік жағдайдың талаптары тҧрғысынан нақтылау. 

2.0 мектеп - гимназияның тҽрбие ортасының қҧрылымын, 

қҧндылықтары мен принциптерін оқушылардың шығармашылық 

белсенділігін қалыптастыру шарты ретінде негіздеу. 

Мектеп - гимназияның білім беру ортасында оқушылардың 

шығармашылық белсенділігін қалыптастыру процесінің тиімділігін 

қамтамасыз ететін модель мен педагогикалық жағдайларды іс жҥзінде 

жасау жҽне тексеру. Мектеп - гимназияның тҽрбие ортасында 

оқушылардың шығармашылық белсенділігін қалыптастыру 

процесінің критерийлері мен кҿрсеткіштерін бҿліп кҿрсету. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Ш.Х. Қҧрманалина. Педагогика. – Астана : Фолиант,2007 

2. А.Р. Аубакирова. Педагогикалық зерттеу ҽдістері. – Астана: 

Фолиант, 2008 

3. Ҽбиев Ж., Бабаев С., Қҧдиярова А. Педагогика. Оқу қҧралы.-

А.:Дарын,-2004.-448бет. 

 

ФИЗИКА САБАҒЫНДА  КРИТЕРИАЛДЫ  БАҒАЛАУДЫ 

ҚОЛДАНУ. 
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 Суимбекова Зибагуль Абикеновна                                                                                  

                              физика және информатика пәні мҧғалімі 

                                                                 Мемлекеттік тілде оқытатын  

                                                                  Заречный орта мектебі, 

                                              Қостанай ауданы, Қостанай облысы. 

Аңдатпа: 

Білім барлық уақытта адамзат қоғамдастығының тарихи даму ҥрдісіне 

сҽйкес болды жҽне болып қалады. Білім берудің маңызды жҽне терең 

мақсаттарын сонымен қатар оның мазмҧнын тҥсіну барлық уақытта 

білім берудің негізгі компоненті - уақыттың объективті талабы болып 

табылады жҽне болып қала береді.  

Аннотация: 

Образование во все времена соответствовало и остается историческим 

тенденциям развития человеческого сообщества. Понимание важных 

и глубоких целей образования, а также его содержания во все времена 

является и остается объективным требованием времени-основного 

компонента образовательного процесса. 

Аnntation: 

Education has always corresponded to and remains in line with historical 

trends in the development of the human community. Understanding the 

important and profound goals of education, as well as its content, is and 

remains an objective requirement of time-the main component of the 

educational process. 
   Елбасымыз Н. Ҽ. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында 

білім беру жҥйесінің алдына ҽлемдік стандарттар деңгейінде сапалы 

білім беру,білім берудің бҽсекеге қабілеттілігін арттыру міндетін 

қойды. 

     Жалпы білім беру мазмҧнын жаңарту, оны жаңғырту-бҧл заманауи 

мектептің маңызды қажеттілігі, бҧл уақыт талабы.Жаңа ҥлгінің 

бҧрынғы ҥлгісінен басты ерекшелігі ҿмір бойы білім алу қажеттігіне 

назар аудару болып табылады.  

      Жаңартылған білім берудың ерекшелігі спиральді оқыту. Оған оқу 

мақ-саттарын зерделей отыра тапсырмаларды  ықшам сабақтарды 

қҧрастыру арқасында қол жеткізуімізге болады. Бағалау жҥйесі де 

тҥбегейлі ҿзгеріске ҧшырады, критериялық бағалау жҥйесіне кҿштік 

.Қазақстанда критериалды бағалау технологиясын енгізу мектеп 

оқушыларының дамуына  жҽне мҧға-лімдердің кҽсіби біліктілігіне 

ықпал етеді. Бағалау тҥрлері оқушылардың танымдық белсенділігін, 

тҽуелсіз ойлау жҽне шығармашылық қабілеттерін дамытуға мҥмкіндік 

береді, мҧғалім мен оқушы арасындағы ынтымақ-тастықты 

нығайтады.Критериалды бағалау кезінде оқушылардың ҥлгерімі 

алдын ала белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен 

ҿлшенеді. Оқу-шылардың пҽн бойынша ҥлгерімі екі тҽсілмен 

бағаланады: қалыптастырушы бағалау жҽне жиынтық бағалау. Бҧл 

бағалау тҥрлері баланың жан-жақты ізденуіне ықпал жасайды. Бҧндай 

бағалаудың педагогикалық мҽні оқушы-лардың оқу-танымдық 

қҧзыреттілігін қалыптастыру яғни оқушылардың білімді игеруге жҽне 

оларды алу тҽсілдеріне бағытталған ҿз бетінше оқу-танымдық 

қызметті жҥзеге асыруға дайындығы мен қабілетіне назар аудару; 

сыни ойлау; ҿз мҥмкіндіктері мен оқу жетістіктерін бағалау; ҿзара 

баға беру.Бҧл бағалау ҽдісі, мҧғалімге оқушының жақсы немесе 

нашар екенін анықтау емес бҧл ҽдіс оқушының жетістік деңгейін кҿру 

жҽне ең жоғары нҽтижелерге қол жеткізу ҥшін жағдай 

жасау.Жетістіктердің қандай деңгей де ғана емес, сонымен қатар бҧл 

деңгейді ҽр тҥрлі дағдылар мен білімдер бойынша анықтау.Бҧл 

объективті бағалау,жҽне ҽр оқушыға ерекше кҿңіл бҿлу мҥмкіндігін 

береді.Физика сабағында жҥзеге асырылатын негізгі міндеттердің 

бірі, оқушылардың ҿз кҥштері мен қабілеттеріне деген сенім-ділігін 

тҽрбиелеу, ҽрбір адамның деңгейін стандартты талаптарға жеткізу, ал 

"кҥшті" оқушыға – дамудың жоғары деңгейіне кҿтерілу мҥм-кіндігін 

беру. Ол ҥшін ҽрбір оқушыға пҽндер бойынша оқу деңгейін таңдау, 

яғни деңгейлік саралауды жҥзеге асыру қҧқығын беру керек. 
"Ойсыз ілім – бекер еңбек" деген  Конфуцийдің айтқан сҿздеріне 

сҥйене отырып, мен жыл басынан бері ҿткізген ҽрбір сабақтан кейін 

мен қазіргі заманғы мҧғалім ҿзінің ҿткізген сабақтарына ой жҥгіртуге 

тиіс деген оймен ҿзімнің жасаған жҧмыстарыма талдау жасап,жақсы 

жҽне жаман шыққан тҧстарына талдай жасадым. Ҽйтпесе, мҧғалім 

ешқашан жақсы нҽтижеге қол жеткізе алмайды.  
     Орта білім беру мазмҧнын жаңарту қазіргі заманғы педагогтар 

ҥшін жаңа белес болып табылады. Ҿйткені, педагогтердің алдында 
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маңызды міндет тҧр: қазіргі ҽлемде ҿзін-ҿзі бейімдеп, жҥзеге асыра 

алатын оқушыларды тҽрбиелеу жҽне оқыту.Оқушылардың оқу 

жетістіктерін бағалаудың ҧсынылып отырған жҥйесі жоғары сынып 

оқушыларының ҿз еңбегінің нҽтижелері ҥшін жауапкершілігін 

арттырады, ал мҧғалімге ҽр оқушының шығармашылық қабілеті мен 

жеке қасиеттерін дамыту динамикасын кҿрсетеді.Ҿзімнің 

сабақтарымда пайдаланған бағалау жҥйелерін ҧсынғалы 

отырмын.Мысалы 10 сыныпта «Кҥштер.Кҥштерді қосу.Ньютон 

заңдары» тақырыбын ҿткенде оқушыларға берілген тапсырмалар: 

Күшке 

қатысты 

білу 

түсіндіру   

 Мәтінге  жоқ  сөздерді кірістіру 

Бізді қоршаған ____________өзара әрекеттесу нәтижесінде 

кеңістіктегі___________өзгертеді 

 немесе_________.Денеге ________денелердің  

немесе өрістердің  әсер ету өлшемі_________,  

бағыты бар__________шама.________әсерінің 

 нәтижесі оның сандық мәніне,бағытына_____ 

түсу нүктесіне тәуелді.Дененің______жылдам-дығының өзгеруінің 

себебі________болып табылады. 

Қажетті сөздер: 

күш,денелер,басқа,физикалық,деформацияланады,және,қозғалыс,орнын,күш 

 5 -6 

дұрыс 

сөз   

1 балл 

 

 7-8 
дұрыс 
сөз 
2 балл 

9-10 

дұрыс 

сөз 3 

балл 

Есептер 

шығару 

барысында 

білу 

 ХБЖ 

қолдану 

жеке 

шамаларда 

аудару 

кг-айналдыр:30г; 200 г ;3 т, 0,4 ц. 

 м/сқа айналдыр: 15км/сағ; 25км/сағ; 30км/сағ;12км/сағ 

Н-ға айналдыр:1000мН;20МН;0,2кН;500мкН 

 

1 

балл     

4- 6 

дұрыс 

жауап 

 2 

балл  

   7- 8 

дұрыс 

бірлік  

еселік 

және 

бөлшектік 

бірлік; 

жауап 

  3 

балл  

    9 -

10 

 

дұрыс 

жауап 

 
   Сабақ барысында  ҥй тапсырмасын тексеру барысында мынандай 

критериалды бағалау жасауға болады.Оқушылар тапсырманы 

орындап болғаннан соң,кҿрсетілген бағалау нҽтижесінде ҿздеріне 

балл қояды,сҿйтіп ҽр тапсырма сайын қорытынды жасап отыруға 

болады. 

Критерийлер       Тапсырма баллдар 

білу түсіну, ажырата 

білу 

Диамагне 

тиктер 

 

Парамаг 

нетиктер 

 

Ферро 

магне 

тиктер 

 

Алтын,алюминий,азот,күміс,мыс, 

марганец,кобальт,никель,оттегі, 

платина,болат,темір; 

 

1 балл  

7-8 дұрыс жауап 

    

 2 балл  

 9 -10  

дұрыс жауап 

 

3 балл 

Бәріне дұрыс жауап 
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 Бағалау критерийлері оқу процесінің барлық қатысушыларын: 

оқушыларды, мҧғалімдерді, ата-аналарды таныстыру ҥшін қолжетімді 

болуы тиіс. Білім беру ҥдерісінде бағалаудың критериалды жҥйесін 

қолданудың ҿзектілігі білім берудің қазіргі стратегиялық 

міндеттерімен, халықаралық стандарттар мен білім беру сапасына 

қойылатын заманауи талаптарды ескере отырып, білім беру деңгейін 

арттыру қажеттілігімен, ҽлемдік білім беру кеңістігіндегі Қазақстан 

мектептерінің тҥлектерін оқыту нҽтижелерінің объективтілігі мен 

бҽсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында оқушылардың оқу 

жетістіктерін бағалау мен белгісіне қойылатын бірыңғай талаптарды 

ҽзірлеу қажеттілігімен айқындалады. Мақалада оқушылардың 

жетістіктерін критерийлік бағалаудың психологиялық-педагогикалық 

негіздері қарас-тырылып, бағалау жҽне баға тҥсініктеріне теориялық 

талдау жасадым.  

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1.ҚР Президенті Н. Назарбаевтың "Болашақтың іргесін бірге 

қалаймыз" Жолдауы  

2.Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау жҥйесі. 

Ҽдістемелік қҧрал. – Астана: ҧлттық білім академиясы Ы. 

Алтынсарин, 2013ж. 

3. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Т. Н. Молкуц,  

КГУ «Средняя школа – лицей № 27» 

 города Актобе 

 
Аннотация. В данной статье описаны определение, смысл, 

условия для успешного формирования и развития функциональной 

грамотности. Уделяется внимание математической грамотности: 

компоненты, средства развития, проблемы, которые мешают 

развитию математической грамотности. Умения являются 

индикаторами математической грамотности. Они формируются за 

счет включения в урок заданий, направленных на формирование 

данных умений.    Материал содержит образцы задач, направленных 

на развитие функциональной грамотности, которые выступают 

необходимым условием успешной и продуктивной деятельности 

современного учителя. Статья будет полезна, как учителям 

математики, так и преподавателям различных дисциплин на своих 

уроках. 

 

Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут. 

Аристипп 

 
Современному обществу требуются люди, умеющие быстро 

адаптироваться к изменениям, происходящим в постиндустриальном 

мире. Объективной исторической закономерностью в 

настоящее время является повышение требований к уровню 

образованности человека. В новых обстоятельствах процесс обучения 

выпускников в школе должен быть ориентирован на развитие 

компетентностей, способствующих реализации концепции 

«образование через всю жизнь». Установлено, что предпосылкой 

развития компетентности является наличие определѐнного уровня 

функциональной грамотности. 

Понятие «функциональная грамотность» впервые появилось в 

конце 60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее 

вошло в обиход исследователей. Функциональная грамотность в 

наиболее широком определении выступает как способ социальной 

ориентации личности, интегрирующий связь образования (в первую 

очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. В 

современном, быстро меняющемся мире, функциональная 

грамотность становится одним из базовых факторов, способствующих 

активному участию людей в социальной, культурной, политической и 

экономической деятельности, а также обучению на протяжении всей 

жизни. Функциональная грамотность является социально-
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экономическим явлением, связанным с благосостоянием населения и 

государства в целом [1]. 

Цель среднего образования: заключается в обеспечении 

развития у учащихся способностей к познанию, творческому 

использованию полученных знаний в любой учебной и жизненной 

ситуации, готовности к саморазвитию и самоуправлению посредством 

развития ключевых и предметных компетенций. 

Современная школа обеспечивает учащихся необходимым багажом, 

но не всегда формирует умения выходить за пределы привычных 

учебных ситуаций. Педагоги школы дают сильные предметные 

знания, но не учат применять их в реальных, жизненных ситуациях. В 

настоящее время период усвоения знаний составляет 11 лет, а период 

их «полураспада» не превышает 3-5 лет. Это обусловлено как 

стремительным развитием науки и техники, так и быстрым 

моральным устареванием учебной литературы, слабо связанной с 

проблемами повседневной практики человека [5]. 

Хранение и передача знаний, навыков, норм и идеалов, образцов 

деятельности и поведения, социальных ценностей и ориентаций в 

системе образования осуществляется через учителя, поэтому к 

педагогической культуре учителя предъявляются высокие 

требования, одним из которых является  

функциональная грамотность. Что же такое «функциональная 

грамотность»? 

Функциональная грамотность – «способность человека решать 

стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и 

деятельности на основе прикладных знаний» [3]. 

Функционально грамотная личность – это человек, 

ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с 

общественными ценностями, ожиданиями и интересами [3]. 

Основные признаки функционально грамотной личности: это 

человек самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, 

обладающий определѐнными качествами, ключевыми 

компетенциями. При компетентностном подходе к оценке 

результатов обучения в понятие «функциональная грамотность» 

вкладывается следующий смысл: 

- читательская грамотность — способность к пониманию и 

осмыслению письменных текстов, к использованию их содержания 

для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, 

для активного участия в жизни общества; 

- математическая грамотность — способность человека определять и 

понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать 

хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему гражданину; 

- естественнонаучная грамотность — способность использовать 

естественнонаучные знания для отбора в реальных жизненных 

ситуациях тех проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на 

наблюдениях и экспериментах, необходимых для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека, а также для принятия соответствующих 

решений [6]. 

Для успешного формирования и развития функциональной 

грамотности школьников, достижения ключевых и предметных 

компетенций на уроках необходимо соблюдать следующие условия: 

- обучение должно носить деятельностный характер (формирование у 

школьников умений самостоятельной учебной деятельности, поэтому 

проблема функциональной грамотности рассматривается, как 

проблема деятельностная, как проблема поиска механизмов и 

способов быстрой адаптации в современном мире); 

- учебная программа должна быть взвешенной и учитывать 

индивидуальные интересы учащихся и их потребность в развитии; 

- учащиеся должны стать активными участниками процесса изучения 

нового материала; 

- учебный процесс необходимо ориентировать на развитие 
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самостоятельности и ответственности ученика за результаты своей 

деятельности; 

- в урочной деятельности использовать продуктивные формы 

групповой работы; 

- школы активно поддерживают исследования учеников в области 

сложных глобальных проблем [6]. 

Компоненты математической грамотности:  

- воспроизведение математических фактов, методов и выполнение 

вычислений;  

- установление связей и интеграции материала из разных 

математических тем, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

- математические размышления, требующие обобщения и интуиции.  

Средства развития математической грамотности, применимы через:  

практико-ориентированный подход;  

дифференцированный подход;  

развивающий и системно-деятельностный подходы.  

Умения, применительно к математическому содержанию:  

- умение анализировать текст, использовать информацию, 

представленную в различных формах; (переход от одной ситуации к 

другой, придерживаться инструкции, видеть проблему, обосновать 

действия, оформление в виде таблицы, диаграммы и прочее);  

- умение одновременно удерживать несколько условий, в том числе, 

конфликтующих друг с другом;(3 уровня: 1- репродуктивный, 2-

рефлексивный, 3-функциональный);  

- умение использовать моделирование с целью выделения 

существенных отношений к задаче; (графики, знаки, формулы)  

- умение выявлять закономерности в структурированных объектах; 

(делать выводы);  

- умение осуществлять пробные действия при поиске решения; 

(проблемные ситуации на уроке);  

- умение контролировать ход и результат решения задачи (карта 

достижений - выбирать материал, который необходим для решения 

задачи; осознать и обозначить свой путь движения в предмете и 

делать предположения о дальнейших продвижениях). 

Эти умения являются индикаторами математической грамотности и 

формируются за счет включения в урок заданий, направленных на 

формирование данных умений [2].  

Однако, существуют проблемы, которые мешают развитию 

математической грамотности.  

1. Низкий уровень вычислительных навыков.  

2. Отсутствие практической направленности в математике (дефицит 

практико-ориентированного подхода в обучении).  

3. Репродуктивный метод в преподавании (натаскивание на решение 

по аналогии). 

4. Неумение организовать свой домашний учебный труд, 

ответственность за выполнение домашнего задания.  

5. Формальное изучение геометрии, как предмета формирующего 

пространственное мышление  

6. Не восприятие учащимися необходимости заучивания основ 

теоретических понятий (формул, правил, теорем и т.д.) [2].  

Процесс формирования функциональной грамотности учащихся 

в сфере коммуникации непрерывен и протекает в течение всего 

времени обучения в школе. Является элементом целостного процесса 

формирования ключевых коммуникативных компетенций и 

предполагает целенаправленное включение учащихся в 

усложняющуюся деятельность путем выполнения ими упражнений и 

заданий, направленных на выстраивание процесса формирования 

функциональной грамотности с учетом возникающих у учащихся 

трудностей коммуникации:  

- на применение знаний при формулировке и доказательстве 

утверждений;  

- на формирование умений, позволяющих решать различные задачи в 

процессе работы с информацией;  

- на развитие рефлексии и самооценки сформированности 

функциональной грамотности в сфере коммуникации, позволяющих 

корректировать речевое поведение [4].  

Рассмотрим применение этого метода к решению проблемы 

подготовки школьников к изучению систематических курсов алгебры 

и геометрии.  
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Формирования функциональной грамотности учащихся основной 

школы обеспечивается и достигается, если рассматривать 

функциональную грамотность учащихся как базовый уровень 

образованности учащихся, характеризующий степень овладения 

способами работы с информацией и позволяющий решать реальные 

жизненные проблемы, адаптироваться к внешнему миру.  

Рассмотрим развитие функциональной грамотности на конкретных 

задачах. 

Задача. Менеджер одной компании по продаже газированных 

напитков заметил, что летом при повышении температуры на один 

градус продажа напитков увеличивается примерно на 200 литров в 

день и на столько же она уменьшается на каждый градус понижения 

температуры. Сегодня он продал  

4 600 литров напитка. 

1. Сколько он может продать завтра, если  

а) температура повысится на 1
о
С;  

б) станет жарче на 2
о
С;  

в) температура упадет на 1
о
С;  

г) температура не изменится? 

2. При каком изменении температуры объем продаж напитка не будет 

превышать 3 000 литров? 

3. На складе хранится 6 400 литров продукции. К какому 

наибольшему повышению температуры готова компания? 

I этап. Построение математической модели. 

Как видно из вопросов задачи, нам необходимо не только определить, 

сколько менеджер сможет продать завтра газированных напитков при 

четырех различных условиях (вопрос № 1), но и исследовать 

различные варианты продажи (вопросы № 2 и № 3). Для решения этой 

задачи составим общую формулу, которая бы учитывала количество 

проданного напитка в зависимости от колебания температуры. 

Пусть у — количество литров напитка, которое может быть продано 

завтра. Будем считать, что завтра температура изменится на х 

градусов. Заметим, что если температура повышается, то х — 

величина положительная, а если понижается — то отрицательная. 

Тогда объем продаж изменится на 200х и составит: у = 4 600 + 200х. 

Таким образом, для каждого вопроса задачи можно составить 

математическую модель: 

1. «Найти величину у по формуле у = 4 600 + 200х при х равном  

а) 1; б) 2; в) –1; г) 0». 

2. «Решить неравенство 4 600 + 200х  3 000». 

3. «Решить уравнение 4 600 + 200х = 6 400». 

II этап. Исследование математической модели. 

1. Подставляем в формулу у = 4 600 + 200х различные значения для х 

и находим у. Результаты удобно заносить в таблицу. 

а) у = 4 600 + 200(+1) = 4 800,  

б) у = 4 600 + 200(+2) = 5 000, 

в) у = 4 600 + 200(–1) = 4 400, 

г) у = 4 600 + 2000 = 4 600. 

2. Решаем неравенство 4 600 + 200х  3 000.  

Получаем 200х  –1 600 или х  –8. 

3. Решаем уравнение 4 600 + 200х = 6 400. После преобразований 

получаем  

200х = 1 800 или х = 9. 

III этап. Анализ (интерпретация) результатов. 

1. Этот этап для этой задачи не вызывает затруднений. Если 

температура повысится на 1
о
С, то можно рассчитывать на продажу 4 

800 литров напитка. Если температура повысится на 2
о
С, то продажи 

за следующий день могут достичь 5 000 литров. Понижение 

температуры на 1
о
С сулит сокращение продаж до 4 400 литров. 

Объемы продаж не изменятся, если завтра не изменится температура. 

2. Так как х — это изменение температуры, то из полученного нами 

результата  

х  –8 можно сделать вывод, что объем продаж не превысит 3 000 

литров при понижении (об этом говорит знак минус) температуры на 

8
 о
С и более. 

3. Компания не будет испытывать недостатка в товаре, даже если 
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температура завтра поднимется на 9
 о
С. Однако, это наибольшее 

повышение температуры, к которому готова компания по складским 

запасам. 

Следует обратить внимание в этой задаче на то, что правильно 

построенная математическая модель годится для подсчета 

завтрашних продаж газированного напитка при любом изменении 

температуры. И если возникнет необходимость прогнозировать 

возможные объемы продаж при повышении или понижении 

температуры, например, на 10
о
С или даже на 15

о
С (у погоды бывают 

свои капризы), то эта математическая модель вполне подойдет для 

таких подсчетов. Математическое моделирование позволило нам 

также исследовать некоторые варианты продаж при изменениях 

температуры, что может быть использовано при планировании, 

пополнении складских запасов и т.д. 

Составьте самостоятельно математическую модель к следующей 

задаче. 

Задача. Менеджер другой компании, которая конкурирует с той, о 

которой шла речь в задаче № 11, заметил, что летом при повышении 

температуры на один градус продажа их напитков увеличивается 

примерно на 300 литров в день и на 150 литров в день уменьшается на 

каждый градус понижения температуры. Сегодня он продал 5 100 

литров напитка. Помогите ему составить математическую модель для 

подсчета завтрашних продаж. 

Заключение 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, 

способны: 

 распознавать проблемы, которые возникают в 

окружающей действительности и могут быть решены 

средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 

 решать проблемы, используя математические факты и 

методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом 

поставленной проблемы; 

 формулировать и записывать результаты решения. 

Развитие логического мышления школьников основывается на 

решении нестандартных задач на уроках математики, которые 

требуют повышенного внимания к анализу условия и построения 

цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. Они позволяют 

рассматривать объект с разных точек зрения, учат анализу, синтезу, 

оценочным суждениям, воспитывают внимание, способствуют 

развитию познавательного интереса и активности учащихся. 

Занимательный материал по внеурочным занятиям по математике 

помогает активизировать мыслительные процессы, развивает 

познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, 

поддерживает интерес к предмету. Задания предполагают повысить у 

учащихся мотивацию к изучению предмета, развить аналитико-

синтетические способности, сообразительность, математическую 

речь, гибкость ума. 

Целенаправленное формирование умений решать задачи 

вообще, математические в частности, является, безусловно, одним из 

важнейших путей усовершенствования образования. А это, в свою 

очередь, связано с формированием навыков анализа условия задачи, 

поиска путей еѐ решения, осмысления результатов решения. 

Формирование определенной системы математических знаний 

всегда было в центре внимания в математическом образовании. 

Объем этой системы является слишком большим с 

общеобразовательных позиций, а качество владения ими – 

недостаточно высоким. А главное, формирование этой системы 

знаний и умений не связана органически с формированием умений 

применять математику и стратегией решения задач. Успешное 

выполнение контекстных заданий может быть обеспечено только при 

ориентации учебного процесса на решение подобных задач. 

В связи с этим давайте все запомним одну математическую 

формулу, которая позволит сформировать у учащихся в процессе 

изучения математики и других дисциплин качества мышления, 

необходимые для полноценного функционирования человека в 
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современном обществе [4]. 

«ОВЛАДЕНИЕ = УСВОЕНИЕ + ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ НА 

ПРАКТИКЕ» 
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   Применение элементов фитнеса на уроках физической 

культуры и внеклассной работе по ФК 

 
Бурчакова Е.А., 

                                                       Старший учитель физкультуры, 

                  КГУ ОСШ (с пришкольным интернатом) 

                                                    п.Сарышаган, Актогайский район, 

                                                          Карагандинская обл.,  

                                                                         
Мақалада дене тҽрбиесі сабағында фитнес элементтерін қолданудың 

тиімді жолдары туралы айтылған.                                                                                                          

The artile covers effective ways to use the elements of fitness in your 

physical education lessons 

Известно, что инновационные процессы и инновационное сознание 

являются базовыми составляющими современного прогресса. 

Социокультурный запрос определили необходимость развития и 

распространения инноваций в сфере физической культуры. Новые 

представления о человеческой жизнедеятельности ориентируют 

личность на достижение физического и духовного развития, 

улучшение самочувствия, психического и физического здоровья. 

Вместе с тем появление инновационных видов оздоровительной 

физической культуры в Казахстане связано с интенсивным развитием 

физкультурно-оздоровительной работы и, прежде всего, с 

возникновением и ростом фитнес-индустрии, где создаются новые 

направления фитнеса и различные фитнес-технологии, имеющие свою 

специфику.                                                        Фитнес — 

целенаправленный процесс оздоровления, основанный на 

добровольности выбора двигательной активности, для поддержания, 

укрепления и сохранения здоровья (физического, социального, 

духовного), для снижения риска заболеваний и их профилактики, для 

приобщения к здоровому образу жизни с целью личной успешности и 

физического благополучия на фоне привлекательности занятий и 

получения удовольствия от них. К фитнесу относятся различные 

физические упражнения, современные виды двигательной 

деятельности, авторские оздоровительные методики и программы, 

инновационные технологии, целью которых является оздоровление, а 

главным принципом — «нагрузка ради здоровья». По данным 

исследователей, сегодня насчитывается более 200 видов двигательной 

активности, которые могут быть представлены в различных 

направлениях фитнес-технологий. Многие являются инновационными 

на основе сочетания новых видов двигательной активности с 

современным инвентарѐм и оборудованием, с использованием 

музыкального сопровождения в том или ином качестве (звуколидер, 

психолидер, фон). Однако можно отметить, что появляющиеся в 
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фитнес индустрии фитнес-технологии выходят далеко за еѐ пределы и 

находят широкое применение во всех видах физической культуры — 

в образовании, рекреации, реабилитации, спорте. Так, грамотное и 

целенаправленное внедрение фитнес-технологий в систему 

непрерывного физкультурного образования, в занятия физической 

культурой для оздоровления, развития и воспитания детей и 

подростков, учащейся молодѐжи является сегодня одной из основных 

и актуальных задач модернизации учебных планов и программ 

школы.                                                   Фитнес-технологии сегодня 

являются одним из магистральных путей повышения интереса и 

творческой активности учащихся, создания и планомерного 

поддержания положительных эмоций, повышения плотности занятий, 

оптимизации условий их проведения. Все виды фитнеса, вне 

зависимости от их специфической направленности и решаемых 

главных и частных задач, могут находить отражение в той или иной 

направленности уроков физической культуры (легкоатлетической, 

гимнастической, игровой).  Деятельность учителя физической 

культуры протекает в специфических условиях и, прежде всего, 

связана с большой физической нагрузкой и постоянной работой в 

движении. Сегодня необходимо быть творческой личностью, 

инициативным, коммуникабельным, уметь общаться и располагать к 

себе детей, родителей и коллег, заботиться о своѐм имидже, т.е. быть 

на «вершине инновационной волны».                                                                                                                         

Будьте красивы и здоровы! Будьте профессионалами! Будьте 

первыми!          И тогда будет рядом Учитель, современный - все 

знающий и обожаемый детьми! В современных условиях воспитание 

интереса к занятиям физической культурой в школе является одним 

из важнейших вопросов учебно-воспитательной работы с учащимися. 

              

На сегодняшний момент каждого педагога интересует вопрос: как и в 

каком направлении решать поставленные задачи?                                                                       

Мне, педагогу с 40 летним стажем в данной статье хотелось бы 

поделиться своим видением на то, как применение инновационных 

педагогических технологий (фитнес- технологий) на уроках 

физической культуры и внеклассной работе помогают решать задачи 

обучения и воспитания школьников в нашей школе.                                                                                                                       

Моя педагогическая идея: создание нового подхода к занятию по 

физкультуре, базирующегося на идеи модернизации образовательного 

процесса с использованием фитнес направлений в сфере физической 

культуры.                                                                                                                        

Работая над проблемой создания устойчивого интереса к занятиям по 

физической культуре, я пришла к выводу: создание положительного 

эмоционального настроя в процессе двигательной деятельности – 

это100% успеха в решении задачи по формированию желания 

выполнять физические упражнения ежедневно.                                                                                                  

Цель моей работы : формирование положительной мотивации 

учащихся для осознанных самостоятельных занятий по физической 

культуре, формирование у учащихся теоретических знаний в области 

фитнеса, умений и навыков к способности направленного 

использования разнообразных средств фитнеса для сохранения и 

укрепления здоровья, а также содействие самореализации и 

самосовершенствованию, развитию физических, интеллектуальных и 

нравственных качеств личности.                                                                
В чѐм же я вижу пути повышения эффективности развития 

физических качеств учащихся? Прежде всего, реализую 

инновационные технологии по физической культуре, которые 

направлены на развитие у учащихся жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков, развитие таких физических качеств 

как сила, ловкость, выносливость, гибкость, быстрота, пластика.                           

Свою работу, как учителя, строю творчески, применяя опыт коллег, 

работающих по различным учебным методическим программам.                            
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Применяю на уроках педагогику сотрудничества, гуманно-

личностную технологию Ш.А. Амонашвили. В своей педагогической 

деятельности использую разнообразные формы организации учебного 

занятия (коллективные, групповые, индивидуальные, парные). Для 

выявления индивидуальных способностей применяю методы 

педагогической диагностики. 

  

 В настоящее время в образовательном процессе активно 

формируется возможность применение современных технологий, в 

основе которых лежат достижения научно-технического прогресса. 

Актуальность использования современных технологий на уроках 

физической культуры определяется особой ролью здорового образа 

жизни на современном этапе развития человечества в целом и 

каждого отдельного ученика школы в частности.   Это предполагает 

не только внедрение результатов интеллектуальной деятельности 

(разнообразные тренажеры, обучающие научно-популярные 

видеофильмы, Интернет-ресурсы и т.д.) на уроках физической 

культуры, но и формирование положительной мотивации к процессу 

обучения в целом. Это означает, что при всем многообразии 

образовательных программ для уроков физической культуры, именно 

результаты интеллектуальной деятельности, определяют различия в 

полученных результатах обучения, зачастую весьма существенные.  

       

Постоянно отслеживаю знания, умения, навыки каждого учащегося с 

целью своевременной помощи и развития способностей. 

В своей профессиональной деятельности я в постоянном 

поиске ответов на такие вопросы: «Как развивать интерес учащихся к 

урокам физкультуры, потребность в здоровом образе жизни, учитывая 

появление более сильных интересов в жизни школьников?», «Как 

сделать привлекательным урок физкультуры для всех детей?»   И для 

решения этих вопросов я нашла выход - добавить в планирование 

уроков по физкультуре занятия с элементами фитнеса под музыку - 

это и флешмобы, и вольные упражнения, и танцевальные зарисовки, и 

ритмическая гимнастика ,и аэробика, и степ аэробика, и упражнения 

на  фитболах, и упражнения с предметами.  

    

Упражнения со скакалкой, гелевыми мячами, резиновыми бинтами 

Мартенса, гимнастической палкой, гимнастической лентой, и на 

коврике способствует формированию правильной осанки. Регулярно 

применяю специальные комплексы упражнений, формирующие 

изящность, грациозность, пластичность, использую музыкальное 

сопровождение.  

            

  Многообразие направлений фитнеса обусловило определѐнную 
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специфику в использовании музыки. На данном этапе, можно 

выделить три типа применения музыкального сопровождения в 

фитнесе, определяя их по приоритетной задаче – звуколидер, 

психолидер, фон.                                                                                                                                                            

Рассматривая лишь наиболее общие методические аспекты подбора 

музыки для занятий фитнесом, в первую очередь, следует осветить 

вопрос требований к подбору музыкального сопровождения. На мой 

взгляд, использование музыки должно подчиняться как 

общепедагогическим принципам (что особенно важно для занятий с 

детьми), так и общим закономерностям подбора музыкального 

сопровождения занятий физическим упражнениями: эстетической 

целесообразности, единству музыки и движения, соотнесѐнности с 

направленностью занятий, приоритетной задачи (звуколидер, 

психолидер, эмоциональный фон). 

Обязательно включаю упражнения на психорегуляцию и релаксацию.   

                                                                                                   

Удачно комбинирую игровой, соревновательный и круговой метод. 

Применяя эти методы, учитываю возрастные особенности учащихся, 

не допускаю переутомления, направляю их действия и контролирую 

нагрузку.  В своей практике применяю метод разбора упражнений, 

подсказываю, помогаю выполнить, но при этом учитываю 

физиологические особенности ученика. Метод убеждения и 

поощрения оказывает на детей особое воздействие. Учу работать 

самостоятельно, анализировать ошибки в технике, сравнивать свои 

результаты, следить за своим самочувствием, ЧСС (пульс) в дневнике 

самоконтроля и дневнике здоровья. Очень важно: не допускать 

чрезмерной изнуряющей физической, эмоциональной, нагрузки при 

освоении учебного материала. Необходимо во время занятий 

контролировать нагрузку: проводить измерении ЧСС и вовремя 

давать небольшой отдых. 

Для этого я пользуюсь рекомендуемыми таблицами: 

:      

Применение фитнес – технологий в подготовительной части урока 

любой направленности, прежде всего, должны отражать специфику 

данного вида упражнений и способствовать развитию определѐнных 

двигательных способностей занимающихся. 
В подготовительной части уроков с легкоатлетической 

направленностью включаю упражнения аэробики, приближѐнные к 

технике бега, прыжков, метаний. Упражнениям для подвижности 

суставов способствуют скип-аэробика. На уроках гимнастики 

применяю упражнения  на степперах, упражнения на гимнастических 

мячах, фитболах, шейпинг. 

Особенности занятий на фитболе: 

Мячи-фитболы обладают специфическим воздействием на опорно-

двигательный, связочный аппараты и на механизм равновесия, т.к. 

имеют упругую, неустойчивую поверхность. Активная динамическая 

позиция занимающихся мобилизирует структуры позвоночника, 

мышцы груди и живота в формировании осанки. В упражнениях 

прорабатываются сенсомоторные координации (зрительно-, ритмо -, 

тактильно-моторные). Немаловажную роль имеет эмоциональный 
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фактор: мяч – это игрушка, он подвижен, он взаимодействует с 

ребенком. 

На уроках с игровой направленностью в подготовительной части, в 

зависимости от задач урока применяю  классическую  аэробику с 

различными перемещениями приставными, скрестными шагами, с 

внезапными остановками, прыжками, упражнения степ - аэробики на 

гимнастической скамейке, степперах.   

Основные элементы степ-аэробики. 

  
Базовый элемент степ-аэробики – это шаг на месте и поочередная 

перестановка ног на платформу и обратно в различном темпе. При 

этом ступать можно, как прямо перед собой, так и сбоку платформы, 

совершая шаги в сторону. К базовым шагам добавляются прыжки на 

месте, выпады, приставные и скользящие шаги, соскоки и подскоки 

со сменой ног, махи ногами и руками с утяжелителями и без них. 

Главное преимущество степ-аэробики заключается в том, что всѐ это 

можно постоянно комбинировать, менять очередность выполнения – 

нет строгого порядка упражнений, поэтому каждое занятие 

становится неповторимым и увлекательным. 

          Коллективные занятия детей под музыкальное сопровождение 

воспринимаются гораздо лучше и повышают их эмоциональность. 

Выполняя совместные упражнения, дети чувствуют себя уверенно, 

даже если не всѐ получается. 

Для решения задач основной части урока применяю специально 

разработанные комплексы упражнений из различных направлений 

фитнеса (силовые, танцевальные виды аэробики высокой 

интенсивности, классическая аэробика, степ-аэробика и др.), 

направленные на развитие выносливости, прыгучести, силы, гибкости 

и других двигательных способностей.  

В заключительной части для снятия напряжѐнности, повышения 

эмоционального состояния применяю фитнес - технологии: 

стретчинг. 
Также фитнес - технологии активно использую  в различных видах 

физкультурно-оздоровительной работы. Учащиеся нашей школы с 

удовольствием посещают кружок  детского фитнеса –ритмики, 

который я  веду уже 40 лет.  Как показывает практика внедрение 

фитнес - технологий в урок по физической культуре вызывает 

положительную мотивацию к уроку, большой интерес и желание 

заниматься у большинства из них.                          Включение в 

уроки фитнес - технологий – это и новизна, и повышение 

плотности самого урока.  Применение элементов фитнес-технологий 

способствуют оживлению урока, придают ему новую эмоциональную 

окраску. И как итог: позитивный настрой и хорошее 

настроение.  Отмечена положительная динамика в развитии 

эмоциональной сферы: дети стали сдержаннее, они научились 

сопереживать и поддерживать друг друга. Успешно участвовать на 

соревнованиях в особой степени требовали от них дисциплины, 

ответственности и стремления к достижению результатов.  

    

Много внимания уделяю домашнему заданию, мной разработаны 

комплексы домашних заданий с элементами фитнеса. Благодаря ним 

учащиеся приучаются к самостоятельности, сами готовят комплексы 

упражнений, выполняют их на уроках и дома, тем самым формируя 

навыки и умения, обеспечивая мотивацию на здоровье. В процессе 

учебной деятельности применяю разные типы уроков, комплексно 

использую фронтальные, групповые, индивидуальные формы работы.   

Мною составлены комплексы физических упражнений для каждого 
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ученика с учѐтом уровня его физического развития. Моя методика 

работы с детьми строится в направлении личностно 

ориентированного взаимодействия с ребѐнком. Дети разные и я 

стараюсь найти подход к каждому через беседы, с помощью 

специально подобранных упражнений, чтобы не оттолкнуть ребѐнка 

заниматься дальше. Воспитательный эффект уроков физической 

культуры достигается за счѐт возможностей индивидуально- 

дифференцированного подхода к развитию качеств каждого ученика 

и формированию ценностного отношения к своему здоровью. 

     

Обладая значительными адаптационными и интегративными 

возможностями, фитнес является феноменом современной 

физической культуры, имеющим полифункциональное значение для 

различных сфер общественной жизни. Это способствует его 

интеграции во все виды физической культуры и, в частности, в 

физкультурное образование детей школьного возраста.  

   

   

Современные мировые технологии являются самыми значимыми по 

степени влияния на здоровье школьников, так как основаны на 

возрастных особенностях познавательной деятельности детей, 

оптимальном сочетании двигательных и теоретических нагрузок, а 

также сочетании различных форм предоставления информации.                                                                                  

Полученные результаты свидетельствуют об успешности уроков с 

использованием фитнес- технологий и позволяют сделать вывод о 

целесообразности их использования в дальнейшей практике. 
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В статье говорится о содержательных особенностях программы 

предметов казахского языка и литературы в обновленном содержании 

образования. 

The article deals with the content features of the program of the 

Kazakh language and literature subjects in the updated content of 

education. 

 

Қазіргі кезде табысты болу ҥшін оқушыларға білім 

қандай қажет болса, дағды да сондай қажет деген ойдың 

жақтастары кҿбейіп келеді. Бҧл оқушылардың ақпаратты есте 

сақтап, алған білімдерін ҧғынуын, тҥсінуін жҽне ҽртҥрлі салада 

қолдана білуін талап етеді. Білімді дҽл осылай қолдану 

оқушыларға «ХХІ ғасыр дағдысы» деп жиі айтылып жҥрген кең 

ауқымды қҧзыреттілікті меңгеруге мҥмкіндік береді. 

ХХІ ғасыр дағдылары деген ҧғымның бірнеше 

анықтамасы бар. Бҧл Бағдарламада Экономикалық 

ынтымақтастық жҽне даму ҧйымы (ЭЫДҦ) ҽзірлеген 

Қҧзыреттерді анықтау жҽне іріктеу жобасының шеңберінде 

жасалған қҧрылым қолданылады. Бҧл ретте қҧзырет «жай ғана 

білім мен дағдыдан анағҧрлым кҥрделі. Ол белгілі бір 

жағдайларда психологиялық ресурстарды (оның ішінде дағдылар 

мен ҿмірлік ҧстанымдарын) жҧмылдыра жҽне соған сҥйене 

отырып, кҥрделі міндеттерді шеше білу қабілетін қамтиды. 

Мысалы, тиімді қарым-қатынас қҧру қабілеті жеке адамның тіл 

білуіне, ақпараттық технологиялар саласындағы тҽжірибелік 

дағдыларына жҽне оның ҿзгелермен қарым-қатынас қҧра алуына 

сҥйенетін қҧзырет болып табылады». 

Жаңартылған оқу бағдарламаларында оқушылардың 

бойында қалыптастыру кҿзделетін тҿмендегідей 

қҧндылықтар мен дағдылар анықталған (1-кесте) : 

 

 

қҧндылықтар дағдылар 

 
Шығармашылық жҽне сын тҧрғысынан 

ойлау Қарым-қатынас жасау қабілеті 

Ҿзгелердің мҽдениетіне қҧрметтпен 
қарау Жауапкершілік 

Денсаулық,достық жҽне

 айналадағыла
рға қамқорлық кҿрсету 

Ҿмір бойы оқуға дайын болк 

 
Сын тҧрғысынан ойлау 

Білімді шығармашылыҧ тҧрғыда қолдана білу 

қабілеті 
Проблемаларды 

шешу қабілеті 

Ғылыми-зерттеу 
дағдылары 

Қарым-қатынас дағдылары (тілдік дағдыларды 

қоса алғанда) 

Жеке жҽне топпен жҧмыс істей алу қабілеті 

АКТ саласындағы дағдылар 

 

Пҽн бойынша білім, дағдылар мен қҧзыреттіліктерді 

анықтайтын оқу бағдарламаларын ҽзірлеу барысында 

жоғарыда келтірілген қҧндылықтар мен дағдылар ескерілген 

. 

Қазақ тілі» пҽні бағдарламасы оқушының тілдік 

сауаттылығы мен сҿйлеу сауаттылығын, сҿз байлығын, 

басқалармен   еркін қарым-қатынасқа  тҥсу қабілетін 

дамытуды жҽне  оқушының 

«Қазақ тілі» жҽне «Қазақ ҽдебиеті» пҽндері бойынша 

жаңартылған оқу бағдарламалары да осы ҥдерістің қҧрамдас 

бҿлігі болып табылады. Бҧл бағдарламалар оқушылардың 

оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым дағдыларын 

дамытуға кҿмектеседі. Оқушылар ҽр жылы келесі сыныпқа 

ауысқан сайын ақпаратты бағамдау, дҽлелдерді қабылдау 
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жҽне ҿз дҽлелдерін ҧсыну, тапсырмаға, аудитория мен 

мақсатқа сай келетін терең жазбаша материал ҿндіру ҥшін 

аталған дағдыларын қолдануда шеберлігі арта тҥспек. Олар 

алған білімдері мен ҥйренген дағдыларын кез келген орта 

жағдайында, ресми/іскерлік ортада бҽсекеге қабілетті 

болуға, қарым-қатынас ҥдерісінде тиімді қолдануға 

мҥмкіндік беретін білім алады. Сондықтан қазақ тілі мен 

ҽдебиеті 

арқылы оқушылар ҿз білімдерін қажетті жағдайларда 

қолдануды ҥйренеді, соның нҽтижесінде олардың бҽсекеге 

қабілеттілігі артып, ҿмірде туындайтын ҽртҥрлі 

қиындықтарды еңсеру барысында қолдануға мҥмкіндік 

алады 

«Қазақ тілі» пҽні бағдарламасы білім деңгейі жоғары, ой-

ҿрісі дамыған, ҿз ойын еркін жеткізе алатын, туындаған 

мҽселелерді шеше білетін жҽне шынайы ҿмірге бейім 

жаңашыл ҧрпақ тҽрбиелеу мҽселесін жҥзеге асыруға 

маңызды ҥлес қосады. «Қазақ тілі» пҽнінің бағдарламасы 

негізгі орта мектеп оқушысына қазақ тілін ана тілі ретінде 

тілдік қатынас жҽне таным қҧралы ретінде оқытуды, сҿз, сҿз 

тіркесі, сҿйлемнің мҽтін тҥзімдік қызметін танытуды, тілдік 

бірліктердің табиғатына сай мҽтін қҧратуды, мҽтін 

қҧраудағы заңдылықтарды ҥйретуді, тілдік жағдаяттарда 

ауызша жҽне жазбаша сҿйлеудің нормаларын меңгертуді, 

ҽсерлі сҿйлеудің лексика-грамматикалық тҽсілдерін 

меңгертуді кҿздейді. 

«Қазақ тілі» пҽнінің оқу бағдарламасы оқушылардың 

тҿмендегідей дағдыларын қалыптастыруға жҽне жетілдіруге 

бағытталған: оқушылар Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі ретіндегі мҽртебесіне лайықты қазақ тілінің 

қоғамдық-ҽлеуметтік қызметін танып-біледі;қазақ тілінде 

тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым коммуникативтік 

дағдыларын жағдаятқа сай дҧрыс қолдана білуді ҥйренеді; 

ҿзінің ойын ауызша жҽне жазбаша тҥрде сауатты қҧрауға, 

ауызша жҽне жазбаша тҥрде ҿз ойын жеткізуде ҽдеби тілдің 

нормаларын саналы тҥрде қолдана отырып, сҿйлеу 

барысында ҿзара қарым-қатынас жасау тҽсілдерін игеруге 

ҧмтылады; қазақ тілін оқытуда тілді академиялық тҧрғыдан 

оқытуды кҿздейді: ол тҽсіл қазақ тілінің грамматикалық 

қҧрылымын тереңдете тҥсінуіне, жазба тілді дамытудың 

тҧрақты дағдыларын қалыптастыруға, сол арқылы аса 

жоғары сауаттылықты дамытуға бағытталды; ал 

коммуникативтік ҽдіс қолданбалы бағытты ҧстанады; бҧл 

бағыт бойынша оқушылардың ауызекі сҿйлеу дағдыларын, 

ойын айшықты етіп беру шеберліктерін қалыптастыру 

кҿзделеді; бҧл оқушылардың ана тілін жан-жақты танып-

білуіне ынтасын туғызады;қазақ ҽдеби тілінің фонетикалық, 

орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық, морфологиялық, 

грамматикалық, стильдік, пунктуациялық нормаларын 

меңгереді;тіл мен мҽдениет арасындағы байланысты 

тҥсінеді; қазақ тілін ана тілі ретінде меңгеру арқылы 

оқушылар алған білімін ҽлемдік мҽдениетпен ҧштастыра 

алады; олар адамгершілік қҧндылықтарды таңдау, оған 

талдау жасау жҽне бағалау дағдыларын қалыптастыра 

отырып,кез келген жағдайдан шыға білу дағдыларына ие 

болады;ҽңгіме, поэзия, драма, сондай-ақ ғылыми жҽне 

бҧқаралық ақпарат қҧралдары материалдарын (газет-

журналдар) сын тҧрғысынан оқи отырып, ҿз тҥсініктерін 

дамытады; оқу арқылы танымдық дағдыларын арттыра 

отырып, білім ҽлеміне жол ашады;қазақ тілін меңгеру 

арқылы қоғамдық ҿмірге араласуға қажетті жазылым, 

айтылым, тыңдалым, оқылым дағдыларын жағдаяттар 

жҥйесі негізінде дамыта алады. Қазақ тілінде берілген кез 

келген ақпараттарды тиімді қолдана отырып, ҿзіне қажетті 

мҽліметті ала алады; тҥрлі мҽтіндерді ҿздігінен тҥсініп 

оқиды; оқығаны бойынша ҿзіндік қорытынды жасап, ауызша 

жҽне жазбаша сҿйлеу дағдылары арқылы тың идеяларын 

ҿзгелермен еркін бҿліседі де алады. Пҽндік білімнің 

мазмҧны коммуникативтік ҽрекеттер мен коммуникативтік 

дағдыларға негізделген. Коммуникативтік дағдылардағы оқу 
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мақсаттары ҽр сынып деңгейіне  сҽйкес  динамикалық  даму 

бағытында жасалған. 

1- бӛлім. Тыңдалым жҽне айтылым. 

2- бӛлім. Оқылым. 

3- бӛлім. Жазылым. 

4- бӛлім. Ҽдеби  тіл нормалары. 

Одан ҽрі негізгі бҿлімдер дағды немесе тақырып, білім 

немесе тҥсінік деңгейіне қарай бҿлімшелерге бҿлінеді. 

Сынып аясында кҥтілетін нҽтижеге қатысты айтқан кезде 

бҿлімшелер оқу мақсаттарын айқындайды. Оқу мақсаттары 

ҽрбір бҿлімше бойынша ілгерілеуді білдіріп , мҧғалімдердің 

жоспарлауына жҽне бағалауына, оқушылармен алдағы 

қадамдары туралы ойларымен бҿлісуіне мҥмкіндік береді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер : 

 

1. «Қазақ тілі» пҽнінен жаңартылған мазмҧндағы ҥлгілік оқу 

бағдарламасы .2017ж 
2. Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курсының білім 

беру бағдарламасы бойынша Мҧғалімге арналған нҧсқаулық 

.Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҦ Педагогикалық 

шеберлік орталығы, 2017 

3.Негізгі жҽне жалпы орта мектеп мҧғалімдеріне арналған 

критериалды бағалау бойынша нҧсқаулық .Оқу-ҽдістемелік 

қҧрал.2017ж 

 

«Білім берудің жаңа парадигмасы және мҧғалімнің рӛлі» 

                                

                                                                      Бибаева Назигуль 

Турсынжановна 

Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы 

                              Қорам орта мектебі 

қазақ тіл мен әдебиеті пәні мҧғалімі  

                                        

     Қазақстанның   тҽуелсіз  мемлекет  ретінде  қалыптасуы  жҽне  

«ҚР Білім  туралы» Заңының    қабылдауына   байланысты  Қазақстан   

ғылымы   мен      білім  беру  жҥйесі  ҿзінің  жаңа  даму  кезеңін  жҽне  

жаңару  ҥрдісін  басынан  кешіруде.  Сондықтан  білім  беру  мақсаты  

мен   мазмҧны     қазіргі              заман  талабына  сай анықталуы  

керек.  Ҿзге   мемлекеттер  тҽрізді  Қазақстан  да  ҽлемдік  

ҿркениеттер  қатарынан  лайықты  орынды  иеленуге  ҧмтылуы  қажет  

екендігі  белгілі. Мҧндай  биік  мҧраттардың  орындалуында  

танымдық  қҧзіреттілікті  дамытудың  атқарар  қызметі, қосар  ҥлесі  

зор. 

    Білім беру қҧзіреттілігі – білім беру қызметінде кҽсіби білімді, білік 

пен дағдыны, мақсат қоюшылықты игеруге деген қызығушылық жҽне 

білім беру қызметінде субьектілік пен креативтіліктің дамуына 

ынталылық, педагогикалық жҽне ҽлеуметтік психологияның 

негіздерін қолдана білу қабілеті деп алатын болсақ, оны оқушыға 

жеткізуші мҧғалім. Ал  мҧғалімдікке кездейсоқ адамдар келмеуі 

керек. Мҧғалімдік маман  атына лайық болуы керек. 
     Қазақтың ҧлы ағартушысы Ы.Алтынсарин: «Мҧғалімнің жҧмысы -  

балалар. Ендеше балалар тҥсінбейтін болса, онда оқытушы олардың 

кҿкейіне қондыра алмағаны. Ол ҿзін-ҿзі кінҽлауы тиіс. Ол балалармен 

сҿйлескенде ашуланбай, жҧмсақ сҿйлеп, шыдамдылық кҿрсетуі тиіс, 

мҽнерсіз оқу, орынсыз терминдер пайдаланбау керек»,-деуінде ҥлкен 

мҽн мағына жатыр. Осы қасиеттердің барлығы да жаңашыл 

мҧғалімнің бойынан табылмағы лҽзім. «Онда жаңа білім беру 

ҥлгісі қандай болу керек?»-деген орынды сҧрақ туындайды. Адам 

баласы неше жылдан бері осы сҧрақ тҿңірегінде неше тҥрлі ой айтып, 

ҽдіс-тҽсілдерді ҧсынуда. Ол бір елде жақсы орындардан кҿрінсе, енді 

бір елдерде ақсап келе жатыр. Мен де ҿз парадигмамды 

ҧсынбақшымын. Алдымен парадигма сҿзіне тоқтала кетуді жҿн 

кҿрдім.   
      Парадигма сҿзі лингвистикалық энциклопедиялық сҿздікте (грек 
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тілінен тура аударылғанда «ҥлгі,мысал» деген сҿздердің баламалары) 

– зерттелетін мҽселені шешу ҥшін ҥлгі ретінде алынған теория; 

теориялық кҿзқарастар-дың , методологиялық принциптердің, 

ҽдістемелік қабылдаудың жҽне эмпи-ризмдік нҽтижелердің бірігу 

жҥйесі, ғылымның белгілі бір даму кезеңінде ғылыми 

қауымдастықпен қабылданған жҽне болжамдарды ғылыми ҧғыну 

ҥшін, ғылыми таным процесінде туатын міндеттерді шешу ҥшін ҥлгі, 

модель, стандарт ретінде пайдаланылатын теориялық жҽне 

ҽдістемелік ережелер. Бҧл білімнің концептуалды  моделі ретінде 

пайдаланылады. Білім парадигмасы-ның кҿп тараған тҥрлері аз емес. 

Оларға мыналар жатады:  
1. Дҽстҥрлі-консервативті (білім парадигмасы) 

2. Феноменологиялық (гуманистік парадигмасы) 

3. Рационалдық (тҽртіптілік парадигамасы) 

4. Технокарттық (дҽл ғылыми білімдер парадигмасы) 

5. Эзотерикалық (оқушының табиғи кҥші) 

     Ҽрбір парадигма «Не ҥшін тҽрбиелеу керек?», «Оқушыларды 

қандай мақсатқа дайындау керек?», «Не ҥшін ҿмір сҥреміз?» деген 

сҧрақтарға жауап береді.  

     Мҽселен, дәстҥрлі білімділік парадигмада білім берудің басты 

мақсаты: «Білім, білім, қандай жағдайда да тек білім». Мҧнда 

ҿркениет пен мҽдениетті ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізу негізгі мақсат 

болып табылады. Мҽдениет ҿзінің кең мағынасында бір ҧрпақтың 

келесі бір ҧрпаққа қалдырған ҿмір сҥру тҽсілі болғандықтан, осы 

жалғастықты, мҧрагерлікті жҥзеге асыратын салт-дҽстҥрлер жҥйесі 

мҽдени білімнің ҿзегін қҧрайды. «Салт-дҽстҥрлер-тіл мен мҽдениет 

бастауларының айнасы» (Гердер). Сондықтан бҥгінгі таңда мектепте 

оқылатын тіл пҽнінің  ҿзегіне осы салт-дҽстҥрлерге сай сҿйлеу ҽдебін 

жаңа заман талабымен ҧштастыра меңгертудің алынуы заңды. Мҧнда 

ҿз халқымыздың сҿз саптау, сҿйлеу ҿнеріне қатысты ҧстанымдарын 

басшылыққа алу қажеттілігі де айқындала тҥседі. Бҧл оқу ҥрдісінің 

жаңа парадигмалармен ҥндестігін, оның ғылыми-танымдық 

арқауларын толық пайымдауға жол ашады. Сҿз мҽдениетін оқытудың 

тірек-тҧжырымдарын анықтауда мҽдениеттану саласындағы ғылыми 

пайымдамалар басшылыққа алынады. Мҽдениеттанушы ғалымдар 

мҽдениеттің қоғамда атқаратын бірнеше қызметтерін атап кҿрсеткен: 

1. Адамды қалыптастыру қызметі. Адам мҽдениетті, ал мҽдениет 

адамды қалыптастырады. Мҽдениет ең соңғы тоқырау нҥктесі 

болмайды. Ол адамзатпен бірге ҥнемі ҿзгеріп, дами береді. 

2. Жалғастық, мҽдени мҧрагерлік қызметі. Қоғамдағы ҧрпақтар 

жалғастығы мҽдени мҧралады игеру, қабылдау жҽне 

шығармашылықпен дамыту арқылы жҥзеге асады; 

3. Танымдық қызметі. Мҧнда мҽдениет пен білімнің арақатынасы 

рҿл атқарады.  Білім – мҽдениеттің қҧрамдас бҿлігі болса, 

интелегенттік – мҽдениет пен білімнің бірлігі мен ҥндестігінің 

кҿрсеткіші. Сондықтан пҽнді оқыту жҥйесі оқушының ақыл-ой 

қабілеті мен адами қасиеттерін, ойлау мҽдениетін жетілдіруге 

бағытталуы қажет. Сҿз мҽдениетіне баулудың тҥпкі мақсаты 

оқушы бойында адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру; 

4. Реттеу қызметі.  

5. Коммуникативтік, қарым-қатынастық қызмет. Адамдардың 

қарым-қатынасы, мҽдениеттер сҧхбаттастығы – ҽлеуметтік 

шындықтың кҿрінісі. Қарым-қатынассыз мҽдениет кҿрінбейді, 

сондықтан оны тек идея тҥрінде емес, нақты ҽрекетке негіз 

етіп алу керек. 

   Феноменологиялық немесе гуманистік парадигмада жеке 

тҧлғаның ішкі дҥниесін дамыту, оны ерікті, рухани жеке адам ретінде 

тану жҽне жеке адамдармен тіл табысуында ерекшелену қабілеттерін 

жетілдіру қарастырылады. Білімнің гуманитарлық парадигмасының 

діңгегі – оқушы емес, дайын білімді меңгерудегі ақиқатты тҥсінуші 

адам. Мҧнда оқушы мен мҧғалім арасындағы қарым-қатынас: 

ынтымақтастық, ҿзара жауапкершілік, ҿз позициясын еркін таңдау 

жағдайында диалогтік ҧстанымды ҿрбіту.  
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    Рационалдық парадигмаға оқушыға білімнің тҥрлі тҽсілдерінің 

тиімді жақтарын, ортаға бейімдеу, оның ойы, сезімі жҽне іс-

ҽрекеттерімен санасу, оларды меңгерту жатады. Ондағы басты қағида: 

«Мектеп – бҧл фабрика, ал оқушы оның шикізаты» бҧлай оқытудың 

негізгі ҽдістері – тренинг, тестік бақылау, жекелеп оқыту жҽне мҽтінді 

тҥзету. Ғылымды тҽртіп тҥрінде аударған Америка педагогы 

Р.Мейджер: «Мҧның бҽрі оқушыны да, мҧғалімді де дамытады. Егер 

мҧғалім бҽрін ҿзі атқарса да, оқушы еншісіне ҥйлестіру, мен бақылау 

қалады»,-дейді. 

    Технокарттық парадигманың негізгі мақсаты – дҽл ғылыми 

білімдер. «Білім-кҥш» адамды бағалау, оның білімі, мҥмкіндіктерімен 

анықталады. Адамның қасиеті оның білімі, тҽртібі жҽне оны 

тасымалдаушы ретінде танылады. 

      Эзотерикалық парадигма – оқушының табиғи кҥші. 

И.Колесниковтың пікірінше, адамның қоршаған ҽлеммен іс-ҽрекетінің 

жоғары деңгейі басым кҿрсетіледі. Мҧнда адамның ақиқатқа мҽңгілік 

ҿзгермейтін қатынасы кҿрсетілуі тиіс. Бҧл жерде оқушының 

дамуындағы мҧғалімнің адамгершілік, психологиялық, физикалық 

функциялары ерекше ҧғым болып табылады.                         

      Қабілетсіз оқушы жоқ. Бірақ оқушылардың дара қасиеттерін 

танып-білуде мҥмкіндігі шектеулі, ҥйлесімсіз ҽдістеме бар. 

     Келер ҧрпаққа қоғам талабына сай тҽрбие мен білім беруде 

мҧғалімдердің инновациялық іс-ҽрекетінің ғылыми-педагогикалық 

негіздерін меңгеруі – маңызды мҽселе. Бала жанының бағбаны, жас 

ҧрпаққа білім мен тҽрбие беретін мҧғалім ары таза, ҽдепті, ой-ҿрісі 

кең, жан-жақты білімді, ҧстамды, ҿз ойын шҽкіртіне анық, дҽл 

жеткізетін болуы тиіс. Ол ҥнемі ізденіп, білімін толықтырып отырса, 

оның ҿмірлік ҧстанымы тҧрақты, кҥш-қуаты, кҿңілі ҽрдайым жоғары, 

сабақ беру сапасы арта тҥсіп, еңбегі еленеді. Білім берудегі жаңалық 

пен қоғамдағы жаңалық бір мақсатты кҿздейді. Олар даму мен 

прогрестің қабілетін арттыруы қажет.      

    Білім беруді жетілдірудің жаңа парадигмалары мынандай 

артықшылықтарымен ерекшеленді: 

1. Оқушыларды мҧғалім алдын-ала дайындалған сабақтың жҥру 

жоспарын таратып береді. Онда сабақтың ҽрбір элементінің 

нақты мақсаты кҿрсетіледі. Сондықтан оқушы ҿзінің не істеу 

керектігін, яғни сабақ соңында нені біліп шығуы керектігі 

жҿнінде мағлҧмат алады; 

2. Ҧжым болып жҧмыс істеу дағдысы қалыптасады. Онда оқушы 

ҿз пікірінің дҧрыстығын дҽлелдеп, қателігін мойындап жҽне 

жолдасының пікірінің дҧрыстығын кҿрсетіп, ҧжымдық шешім 

қабылдауға ҥйретеді. Ол ҿз білімін ҿзі бағалай алады. 

3. Жеке басының қабілеті мен мҥмкіндіктерін ескеріп, ҥлкен 

кҿлемдегі жазба жҧмыстарын жасауды жоспарлайды; 

4. Ҽр оқушының білім дҽрежесіне қарай тапсырманы да тҥрлі 

деңгейде алуға болады; 

5. Ҽр оқушыға ҿз білімін тексеріп бағалауға зор мҥмкіндік 

береді; 

  Қазіргі білім беру саласындағы басты мәселе – білім беру 

мазмҧнына жаңалық енгізудің тиімді жаңа ҽдістерін іздестіру жҽне 

оларды жҥзеге асыратын болашақ мамандарды даярлау.   

     Қазіргі педагогиканың негізгі мақсаты – білімді сапалы ету, 

оқушының толыққан жеке тҧлға болып қалыптасуына негіз қалау, 

жалпы білімінің 3 міндеті бар. Олар: 

1. Баланың ҿзіндік жалпы дамуы; 

2. Жан-жақты дҥниетанымын қамтамасыз ету; 

3. Оны баланың белгілі бір кҽсіпке даярлау; 

  Стратегияялық мақсаты: жеке тҧлға мен қоғамның қажеттіліктерін 

қанағаттандыру ҥшін стратегиялық даму жоспарының басымдықтары 

негізінде кҿп деңгейлі білім берудің ҧлттық жҥйесін жақсартуды 

кҿздейді. Бҧл бағдарламаның негізгі міндеттері – сапалы білімге қол 

жеткізу білім берудің ҧлттық жҥйесінің жҧмыс істеу бағамын 

жетілдіру, қазақстандық ҧлтжандылыққа, тҿзімділікке, биік 
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мҽдениетке, мемлекеттік тілді басым дамытуға бағытталған отандық 

дҽстҥрлерді ҽлемдік тҽжірибе мен тҧрақты даму қағидалары негізінде 

білім берудің мазмҧнын, қҧрылымдық жаңарту. 

     Жаңа қоғамға жаңа адам керек. Мҧндай адамды қалыптастыру – 

қазіргі заманғы білім беру жҥйесінің алдында тҧрған басты міндет. 

Мҧғалім еңбегінің бҥгінгі нҽтижесі қандай болса, елдің, қоғамның 

ертеңі, болашағы сондай болмақ. Демек, Елбасының «ХХІ ғасырда 

білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері анық»,- деген 

қағидасына сҥйенсек, қазіргі қоғамдағы дамудың басты факторлары: 

білім, ғылым, саяси тҧрақтылық екенін, яғни заман ҿзгергенмен, 

мемлекеттің ҿркендеуі, халықтың ҽл-ауқатының кҿтерілуі білім-

ілімсіз ҽсте мҥмкін емес екеніне кҿз жеткіземіз. 

     Дауылпаз ақын М.Дулатов ағамыз айтқандай: «Жалғыз сҥйеніш, 

жалғыз ҥміт - оқуда ... Надан жҧрттың кҥні – қараң, келешегі - тҧман» 

деген сҿздеріне терең ҥңілетін болсақ, егемен елдің ертеңіне ҥлес 

қосатын тҽуелсіз мемлекеттің саналы, білімді ҧрпағы саналатын 

шҽкірт тірбиелеу біздің ҧлы мҧратымыз.    

       Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Тіл білімі сҿздігі (Ред.басқарған Д.Сҥлейменова, Алматы 

«Ғылым» 1998) 

2. «Қазақ тілі мен ҽдебиеті» журналы, №3, 2009 жыл, «Сҿз 

мҽдениетін оқытудың тірек парадигмалары» Ж.Дҽулетбекова. 

3. Интернет желісі Мерлан 

 

Филологиялық пәндерді оқытудағы әлемдік 

озық технологиялық ҥрдістер 

 

Ботбаева Алмагуль Орынбековна 

88 мектеп – лицей 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

 
        Педагогика – тҽрбие жҿніндегі ғылым.Оның басты міндеті – 

ғасырлар  бойы адам тҽрбиесі туралы жинақталған озық ойлар мен іс-

тҽжірибелерді ғылыми тҧрғыда сараптап,ҥйлестіру жҽне жетілдіру. 

         Халық ағартушысы Ж.Аймауытовтың :«Мектепті бітіріп 

шыққан бала бҥкіл ҽлемге,ҿзгенің жҽне ҿзінің ҿміріне білім 

жҥзімен,ашылған саналы ақыл кҿзімен қарай білсе,міне 

білімдендірудің кҿздейтін тҥпкі мақсаты – осы. Мектеп осы бағытта 

баланың келешекте жетілуіне мықты негіз салуы керек»-деген  ойы 

бҥгінгі бҽсекелестікке қабілетті жан-жақты дамыған тҧлға 

қалыптастыру ҥрдісімен ҥндесіп тҧрғандай.Осы кҥнгі оқытудың озық 

технологияларының қай-қайсысын алсаңыз да оқушылардың 

интеллектуалдық ҿресін дамытуды кҿздейді.Ал осы оқытудың амал-

тҽсілдерін жҥзеге асырушы мҧғалімдер алдында тҧрған міндеттердің 

жҥгі ауыр. Біріншіден,оқушылардың белсенділік деңгейлерін анықтау 

(нҿлдік деңгейдегі белсенділік, жағдаяттық 

деңгейдегібелсенділік,орындаушылықдеңгейдегі белсенділік, 

шығармашылық деңгейдегі белсенділік) .      Екіншіден,ҽр деңгейдегі 

оқушыға лайықты тапсырмалар ҽзірлеу. Ҥшіншіден, сабақ барысында 

барлық деңгейдегі оқушыларды бірлесіп,ынтымақта жҧмыс жасауына 

жағдай туғызу.Тҿртіншіден,барлық деңгейдегі оқушының білім-білік 

деңгейінің ҿсуіне,қабілетін кҿрсетуіне,стандарт талаптарын 

орындауына қол жеткізу.Қазіргі жаһандану заманында біз 

оқытып,тҽрбиелеп отырған ҧрпақ елдігімізді сақтайтын ҽрі ҿркениетті 

де қуатты болуы ҥшін біздер,ҧстаздар қауымы,аянбай еңбек етуіміз 

керек.Елдігімізді танытатын – тіліміз.Олай болса ,сол тілдің кҿркем 

де бедерлі,анық та дҽл,ықшам да тҥсінікті,ауызекі сҿйлеуде жҽне 
жазуда қайшылықсыз,бірізділік пен нақтылықта болуы  сол  тілді 

оқытатын мамандардың еншісінде. 

       Осынау жауапты істің ортасында жҥргендіктен нҽтижелі іс-ҽрекет 

жасауға барынша тырысып,ізденістер жасадым.Оқушылардың 

ойлауына,сҿйлеуіне жағдай туғыза отырып,олардың 

шығармашылықпен ҿнімді ҽрекет етуін кҿздедім. Менің  

мақсатымның жҥзеге асуына «Сын тҧрғысынан ойлау»технологиясы 

ҥлкен септігін тигізді.Бҧл педагогикалық технологияның негізгі тҥйіні 

- белгілі бір идеяларды қабылдай отырып,оның неге қатысты екенін 
зерттеу,оларды жеңіл скептикалық ойларға қарсы қоя 
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білу,салыстыру,сол идеяларға қарсы кҿзқарастармен тепе-теңдікте 

ҧстап зерттеу,оларға сеніммен қарау.СТО-ның қҧрылымы білімнің 

болашақта пайдаға асуын,қажетке жарауын қалыптастырады.Кҿп 

ақпаратты талдай,жинақтай отырып,ішінен қажеттісін алуға 

ҥйретеді.Мысалы,5-сыныпта «Сырттандар»ертегісін ҿтер алдында1-

қатарға «Жігіттің қасиеті»,2-қатарға «Аттың қасиеті»3-қатарға «Иттің 

қасиеті»деген тақырыпта сын есімдер тізбегін жазып шығуға бес 

минут уақыт бҿліп,ертегі мҽтінін ИНСЕРТ ҽдісімен оқу тапсырылады: 

Ҥ  «білемін», - білмеймін, + мен ҥшін жаңа ақпарат, -? мені 

таңқалдырады. Содан кейін тақтада Венн диаграммасын толтыру 

жҥзеге асады. 

 
 

 
  ―Кҿркемҿнер біздің ішкі дҥниемізге, жҥрегімізге ҽсер етіп ,адамдық 

қалпымызды тҽрбиелейді‖- деп заманымыздың заңғар жазушысы 

Мҧхтар Ҽуезов айтқан. Алайда сол кҿркемҿнердің тҿресі – кҿркем 

ҽдебиеттің беті ашылмай ,қадірі қашып тҧрғаны жасырын емес. Оған 

себеп - теледидар хабарларының,компьютер ойындарының кҿптеп 

таралуы.Осы себепті кҿркем ҽдебиетті оқытуға байланысты жаңа 

талаптар туындайды.Сын тҧрғысынан ойлау технологиясында 

қолданылатын ДЖИК СО – ҧжымдық оқыту ҽдісі сол талап ҥдесінен 

шығады.Оқушылар 4 адамнан тҧратын топтарға бҿлінеді.Бҧл – 

«жанҧя» топтар.Содан кейін олар 1-лер,2-лер,3-тер,4-тер болып 

«жҧмыс» топтарын қҧрайды. «Жҧмыс»тобында 

талқыланып,меңгерілген мҽтін бҿлігін ҽр ойыншы ҿз «жанҧя»тобына 

келіп тҥсіндіреді.Осылайша ҧжым мҥшелері бірін-бірі оқытуға,сол 

арқылы сҿйлеуге, ойын жҥйелі жеткізуге ҥйренеді. Оқытудың бҧл 

ҽдісі еске сақтауды жақсартады,оқуға қызығушылығын 

тудырады,ҧжымда жақсы қарым-қатынас қалыптастырады. 

           Оқылған мҽтінді тҥсінуге,зерделеп ой қорытуға тҽрбиелейтін 

тағы тір тҽсіл – «Екі тҥрлі тҥсініктеме кҥнделігі».Осы ҽдіс негізіндегі 

оқушы жҧмысының бір ҥлгісі тҿмендегідей: 10-сынып.Қазақ тілі.75-

жаттығу. 

 
Мҽтіндегі қатты ҽсер еткен тҧстар, 

ҥзінділер. 

Ҽсер еткен ҥзінділер жайлы пікір. 

Нені еске тҥсіреді? 

Себеп-салдар қандай? 

Қандай сҧрақ бар? 

Халықтың ескі ҧғымында кҥй 

дегеніміз – қҧдіретті жаратушының 

– тҽңірінің кҥбірі.  

 

Кҥйші болмақ тҥгілі,кҥй ойнай білу 

екінің бірінің қолынан келмейді. 

Халық даналығын еске тҥсіреді. 

Себебі кҥй – тылсым дҥние.Оны 

шығарушы адамдар ерекше 

қабілетке ие. 

Кҥйшілер ,шынымен  де, 

жаратушымен байланысты ма екен? 

 

 
        Оқушыларды тҿменгі сыныптардан бастап шығармашылыққа 

баулу, жаза білуге талпындыру, қызықтыру – мҧғалімдер  қауымының 

басты міндеті.СТО технологиясының  қызығушылықты ояту кезеңінің 

«Топтау», «Тҥртіп алу», «Ойлану», «Жҧпта талқылау», «Болжау», 

«Ҽлемді шарлау»т.б. ҽдістері ҥйренушінің ойына қозғау салып,білуге 

    Ит 

Сезімтал 

Иісшіл  

Адамға дос 

Түсі әр түрлі 

ҚасқҚасқыр 

               Айлалы 

       ыш      Жыртқыш  

               Адамға жау 

              Түсі қара сұр 

Хайуан 

Сүтқоректі  

Табиғаттың бір 

бөлшегі 
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деген қҧлшынысын,ынтасын  арттырады.Оқушы бҧл кезеңде жаңа 

білім туралы ақпарат жинап,оны байырғы білімімен 

ҧштастырады.Мысалы,тҿмендегідей тізбекті толтырады. 
 

 
       СТО-ның ҥшінші кзеңі – ой толғаныс. «Бес жолды ҿлең», «Венн 

диаграммасы», «Еркін жазу», «Семантикалық карта», «Т 

кестесі»деген ойын ҽдістері оқушы шығармашылығының алғашқы 

баспалдақтары сынды.Мҧғалім бҧл кезеңдегі оқушы жҧмыстарына 

аса ықыласпен қарап,қолдау кҿрсетіп,оқушыға серік бола білу 

керек.Мысалы, «Бес жолды ҿлең»ҽдісін тҿмендегіше жҥзеге асыруға 
болады.6-сынып.М.Мақатаев ҿлеңдері: «Елім барда», «Қара ҿлең». 

1. Не?                     - Ел. 

2. Қандай?             - бейбіт,бейғам,ауылмен,жермен тығыз 

байланыста. 

3. Не істеді?          - ақынның жҥрегін қуанышқа бҿлейді. 

4. Не ҥшін?           - бар болғаны ҥшін,аман болғаны ҥшін. 

5. Жалпы ойды тҥйіндеу. –Туған жердей жер болмас,туған елдей ел 

болмас. 

1. Не?                     - Қара ҿлең 

2. Қандай?             - қҧдіретті,сырлы,қарапайым. 

3. Не істеді?          - жҥректің сырын жарыққа шығарды. 

4. Не ҥшін?           - кейінгіге ҥлгі болу ҥшін. 

5. Жалпы ойды тҥйіндеу. -Ҿлең - ҿнер,сҿз патшасы. 

    Осылайша ҽр сабақта тіл дамыту жҧмыстарын жҥйелі жҥргізіп 

отырса, оқушылардың ойлау жҥйесі қалыптасып,шығармашылықта 

табысқа жетері хақ. Н.Ҽ.Назарбаев ―Ғасырлар тоғысында‖ еңбегінде: 

―Тҽрбиенің тҥпкі   мақсаты – қоғамның нарықтық қарым-қатынасқа 

кҿшу кезінде саяси-экономикалық жҽне рухани дағдарыстарда жеңіп 

шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды қҧрушы, іскер, ҿмірге 

икемделген, жан-жақты мҽдениетті жеке тҧлғаны тҽрбиелеп 

қалыптастыру‖ деген тҧжырымдама жасаған. Осы орайда, халқының 

мҽдениетін, ҽдебиетін, тілін, салт-дҽстҥрін, тарихын, ҿнерін сҥю 

арқылы нағыз мҽдениетті шҽкірттер даярлау да бҥгінгі кҥннің 

кҿкейкесті мҽселесіне айналуда. Оқушыны ҿнерге, ҽдебиетке баулып, 

адамгершілікке, имандылыққа, сезімталдыққа тҽрбиелеп, ҽр нҽрсенің 

сырына ҥңілту, сҿйтіп, ел жҥгін кҿтерер жаңа буынның қалыптасуына 

аз да болса еңбегін сіңіру  ҧстаздар қауымының қасиетті парызы деп 

тҥсінемін. 

 
«Формирование ключевых компетенций обучающихся  на 

уроках математики через  решение контекстных задач» 

 

   Т.Н. Васютина- 

Дзержинская ОШ, с.Сарепта , район Абайский ,                    

                  Карагандинская область- учитель математики 

       

В работе приведены идеи конструирования системы контекстных 

заданий по дисциплине методики обучения математике, 

определение контекстных заданий, типология контекстных заданий, 

структура подсистемы контекстных заданий. Приведены примеры, 

которые разъясняют данные понятия и их смысл. 

         В год 175-летия великого Абая, который в своих «Словах 

назидания» говорил: «человек должен отличаться от других умом, 

знаниями, волей, хорошим воспитанием», «хочешь быть богатым – 

учись ремеслу. Богатство со временем иссякает, а умение - нет». [1] 

        Перед педагогами Казахстана поставлена основная цель 

современного образования – соответствие   актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства, 

подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей 

Бұрынғы 

білетін нәрсе 

Жаңа 

ақпарат 
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страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу 

трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. 

Свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей 

деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог 

является гарантом достижения поставленных целей.         

        Именно поэтому в настоящее время возник вопрос о становлении 

квалифицированного, творчески мыслящего, конкурентоспособного 

учителя, умеющего воспитывать личность в современном, динамично 

меняющемся мире.  

    Вспомним рекламу на телевидении до первой звезды нельзя! 

Скажите, Екатерина Великая и граф Суворов, говоря о звезде, имели в 

виду одно и то же? (нет, он - о небесном теле, она - о награде). Отчего 

зависит значение этого слова? (от ситуации, от контекста). 

Правильно, а что же такое контекст?  

Какие определения и словосочетания можно составить со словом 

КОНТЕКСТ? (контекстное меню, в контексте истории, контекстные 

синонимы, контекстные антонимы и т.д.)  Любое из определений 

контекста и словосочетаний с  этим  словом  так или иначе отражает 

некоторую связь между объектом и  его окружением. [2] 

 Вот какое определение контекста дает  психолог Андрей 

Александрович Вербицкий. Причем, говоря о контексте, автор 

различает контекст внутренний (индивидуально-психологические 

особенности, знания и опыт) и внешний (характеристики 

определенной ситуации). [3] 

Это определение лежит в основе такого понятия, как контекстное 

обучение.  

  Разрешите предложить вашему вниманию две задачи. 

1. Из пункта А в пункт В можно добраться за 10,5 ч сначала на 

автобусе со скоростью 45,8 км/ч нужно проехать 3 ч, затем на 

электричке 4 ч со скоростью на 35,7 км/ч больше, а оставшееся 

время пешком со скоростью 2,4 км/ч. Каково расстояние от 

пункта А до пункта В? 

2. Семья из трех человек планирует летний отдых. Для того, 

чтобы оценить куда поехать выгоднее, родители составили 

таблицу: 

 Билеты (руб.) Дорога 

на 

машине 

(тенге.) 

Проживание 

в 

пансионате 

(тенге.) 

 самолет  

поезд 

Алматы 35000 27000 25 000 65000 

Ялта 39000 - 30 000 67000 

Сухуми 35000 28000 30 000 60000 

Можете ли вы по такой таблице определить наиболее приемлемый 

вариант отдыха?  

Если я предложу вам  решить любую из этих задач, то какую Вы 

выберите? Но какая из них Вас заинтересовала больше? Думаю, не 

ошибусь, если скажу, что вторая. (я соглашусь с вами) А почему? Чем 

эта задача отличается от других? (в ней реальная жизненная ситуация, 

решается определенная проблема выбора)  

Подобные задачи, в которых описана реальная жизненная ситуация, 

называют контекстными. Все названные вами особенности и 

составляют определение  контекстной задачи. 

Если задача основывается на жизненном опыте ребенка, а 

проблема, поставленная в ней, является личностно  важной, то такая 

задача повысит познавательный интерес ребенка к изучаемому 

предмету. А много ли контекстных задач встречается в учебнике? К 

сожалению, нет. Значит, контекстные задачи нужно создавать 

самостоятельно. 

 С чего начать?  Откуда взять сюжет задачи? (из реальной 

жизни).        Вот реальная ситуация, на основе которой мы с вами 
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попробуем составить контекстную задачу. Вы с группой школьников 

летите на каникулах в Париж (или любую другую европейскую 

столицу). 

Какой вопрос могли бы вы задать детям относительно этой ситуации? 

(Какую одежду взять с собой в зависимости от времени года и погоды 

в целом-география. 

Какие достопримечательности вы можете осмотреть?-иностранный 

язык 

Какое туристическое агентство выбрать? Сравнить цены и услуги- 

математика 

 Может ли быть такое: из Москвы вы вылетели в 12 ч дня, в Париж 

прилетели в 14 ч.10 мин., если время полета составило 3ч 10 минут?-

география 

Какие правила поведения в аэропорте нужно соблюдать, в самолете? 

Техника безопасности?-ОБЖ и ОЗОЖ 

Стоимость телефонных звонков родителям  в роуминге и т.д.) 

Можем ли мы, опираясь на исходные данные, ответить на ваш 

вопрос? Если нет, то какими данными нужно дополнить задачу? 

Какой можем сделать вывод? (Данная задача является контекстной) 

Контекстная задача – это задача мотивационного характера, в условии 

которой описана конкретная жизненна ситуация, коррелирующая с 

имеющимся социокультурным опытом учащихся; требованием 

(неизвестным) задачи является анализ, осмысление и объяснение этой 

ситуации или выбор способа действия в ней, а результатом решения 

задачи является встреча с учебной проблемой и осознание ее 

личностной значимости. К контекстным относят задачи, которые 

встречаются в той или иной реальной ситуации. Их контекст 

обеспечивает условия для применения и развития знаний при 

решении проблем, способных возникать в реальной жизни. [4] 

Главные отличия контекстных задач от чисто предметных 

математических задач: 

- познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная 

значимость получаемого результата, что обеспечивает 

познавательную мотивацию обучающихся; 

- условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных 

разделов основного предмета – математики и из других предметов 

или жизни, на которые нет явного указания в тексте задачи; 

- информация и данные в задаче могут быть представлены в 

различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график), что 

потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, 

полученного при решении задач. 

Основная идея контекстного обучения – соединить теорию и 

практику. 

Под контекстными задачами применительно к изучению математики 

мы будем понимать такие задачи, целью которых является 

разрешение не только стандартных, но и нестандартных ситуаций 

(предметных, межпредметных или практических). В них должны 

применяться соответствующие оптимальные способы решения и 

обязательно с использованием математических знаний. 

Что отличает контекстные задачи от стандартных? 

Во-первых, получаемый результат таких задач должен быть значим 

для студентов в познавательном, профессиональном, 

общекультурном, социальном плане, что обеспечивает 

познавательную мотивацию студента. 

Во-вторых, все условия задачи формулируются в виде сюжета, 

проблемы или ситуации. При разрешении таких ситуаций требуется 

использовать ту информацию (из различных разделов самой 

математики, из других предметов или из практики), которая явно не 

указана в условии задачи. 

В-третьих, в задаче все имеющиеся данные могут быть описаны в 

различных формах, а именно в виде рисунков, таблиц, схем, 

диаграмм, графиков и т.д., что требует навыка распознавания 

объектов. 

В-четвертых, задачи содержат в явном или неявном виде указания на 

области применения результата. [5] 

Наряду с перечисленными, контекстные задачи обладают еще и 

следующими особенностями: 
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1) структура задач - нестандартная, т.е. некоторые из компонентов 

структуры в задаче могут быть неопределенными; 

2) задача может содержать избыточные данные или их может не 

хватать; также могут присутствовать противоречивые данные условий 

задачи; 

3) задача может быть решена несколькими способами; при этом 

различные методы решения могут быть как известны ученику, так и 

неизвестны ему (поэтому их нужно будет сконструировать). [6] 

Особое место среди контекстных задач занимают практические 

контекстные задачи, они описывают условия задачи в виде 

конкретной практической ситуации. Для еѐ разрешения необходимо 

применять не только те знания, что получены ранее в различных 

предметных областях (включающих математику), но и знания, 

которые ученик приобретает в повседневной жизни.  

      На  рынке некий покупатель желая приобрести шапку за 10 

руб.дал продавцу купюру достоинством 25 руб.. у продавца сдачи не 

было он пошел к своему другу продавцу разменять деньги, после чего 

после чего отдал покупателю шапку и 15 руб сдачи через некоторое 

время пришел его друг со словами купюру которую ты мне вручил –

фальшивая, забирай ее себе а мне верни деньги продавец был 

человеком честным и вернул другу 25 рублей. сколько в итоге 

потерял продавец в денежном эквиваленте. [7] 

Записываем ответы –версии на доске .правильный ответ 25 

Взависимости от мировоззрения как такие задачи будут решать 

экономист, 

Приход плюс 25, расход  минус -25 , плюс шапка – минус 25 другу, 

итого потерял 25, 

Физик-энергия в замкнутой системе сохраняется. Соответственно 

система: друг – покупатель-продавец,  можно считать замкнутой 

деньги не куда не уходят друг ничего не потерял, покупатель получил 

25 обманул продавец минус 25. 

Ну соответственно другой взгляд решение математика: предположим 

,что купюра настоящая тогда никто ничего не потерял, а теперь 

вспомним что бумажка фальшивая она осталась на руках у продавца 

,значит он ее потерял [8 ] 

       Для формирования информационной компетентности необходимо 

использовать задачи содержащие информацию представленную в 

таблицах, диаграммах ,графиках. Вопрос задачи может быть 

сформулирован следующим образом: переведите в словесную 

(графическую)опишите м математическую формулу. [9] 

        Для формирования  коммуникативной компетентности можно 

использовать  групповую форму организации познавательной 

деятельности. [10] 

Определены важные свойства контекстных задач, которые отличают 

их от стандартных математических:  

Контекстные задачи должны обладать значимостью полученного 

результата, что обеспечит познавательную мотивацию учащихся. 

Пример №1.  Два туриста, имея всего один велосипед, должны за 

полтора часа пройти маршрут длиной 12 км. Известно, что на 

велосипеде каждый из них может развить скорость 20 км/ч, а пешком 

– 5 км/ч. Смогут ли туристы пройти путь без опозданий? 

Само условие задачи должно быть оформлено как определенная 

проблема или ситуация, при решении которой необходимо 

использовать знания,  как из самих разделов математики, так и из 

других предметов или из жизненного опыта, и на которые нет 

определенного указания в тексте задачи. 

Пример №2. Радиус основания цилиндра равен a .  Шарик данного 

радиуса опустился на дно, а поверхность воды оказалась касательной 

к шарику. Может ли произойти то же самое, если радиус шарика 

будет другим? [11] 

В задаче данные и информация представимы в различных формах: 

схема, таблица, рисунок, график, диаграмма и т.д., что требует 

распознавания объектов.  

Пример №3. На графике, изображенном на рисунке, представлено 

изменение биржевой стоимости акций нефтедобывающей компании в 

первые две недели сентября. 3 сентября бизнесмен приобрел 10 акций 

этой компании. Шесть из них он продал 10 сентября, а 12 сентября 

продал остальные 4. Сколько руб потерял бизнесмен в результате 

этих операций?  
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В таких задачах необходимо указать (явно или неявно) область 

применения результата, которое получается при решении задач. 

Эти задачи должны быть нестандартными по структуре,  

содержанию[12].   

Пример№4. Под каким углом к берегу нужно направить лодку, чтобы 

ее во время переправы через реку как можно меньше снесло течением 

при условии, что скорость течения 6 км/ч, а скорость лодки 

относительно воды 3 км/ч? 

В таких задачах возможно наличие избыточных, недостающих или 

противоречивых данных в условии задачи. 

Пример №5. В загородном доме имеется крыша треугольной формы. 

Необходимо под этой крыше построить чердак так, чтобы длина 

чердака была равна длине части ската от основания до чердака. [13] 

 

 

 

 

 

 

В задаче,  возможно, имеются несколько способов решения с 

различной степенью рациональности, при этом эти способы могут не 

всегда быть известны обучающимся и их потребуется получить.  

Пример № 6. В равносторонний  конус вписан цилиндр с образующей  

a. Найдите радиус основания цилиндра, если образующая цилиндра 

лежит (не лежит) на диаметре основания конуса, а цилиндр имеет 

наибольший объем. [14] 

Уточним некоторые отличия следующих  типов  контекстных задач: 

предметных, межпредметных и практических. 

 Предметные контекстные задачи: в условии описана 

предметная ситуация, для разрешения которой требуется 

установление и использование широкого спектра связей 

математического содержания, изучаемого в различных 

разделах математики;  

Пример № 7.  Куб, ребро которого равно 1, пересекается плоскостью, 

проходящей через его диагональ. Какую наименьшую площадь может 

 иметь сечение?[8]. 

 Межпредметные контекстные задачи: в условии описана 

ситуация на языке одной из предметных областей с явным или 

неявным использованием языка другой предметной области;  

Пример№8.По закону Ома для полной цепи сила тока, измеряемая в 

амперах, равна  I= 
 

К к
, где    — ЭДС источника (в вольтах),  r — его 

внутреннее сопротивление, R — сопротивление цепи (в омах). При 

каком наименьшем сопротивлении цепи сила тока будет составлять 

не более 5%  от силы тока короткого замыкания? [15] 

       Нужно, однако, понимать, что все эти мероприятия не позволяют 

решить главную задачу – формирование ключевых компетенций. Они 

являются только платформой, на основе которой преподаватель 

может грамотно построить процесс обучения. Основным 
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инструментом решения главной задачи являются конференц -дни. 

Они проводятся в конце каждой четверти и нацелены на творческую 

работу учащихся. После каждой темы учащимся задается тематика 

контекстной задачи. При составлении контекстных задач желательно 

учитывать актуальные проблемы современности (например, 

экология), интересные факты и события, индивидуальные 

особенности студентов. Возможна нестандартная формулировка и 

структура. 

     Контекстные задачи, как правило, охватывают многие разделы 

математики, необходимые для исследования и анализа конкретной 

ситуации. Подведя итоги, можно сказать, что решение такого рода 

задач является одним из главных средств формирования и развития  

компетенции учащихся 

                              Получены следующие результаты 

• самостоятельность при выполнении работы (80%); 

• поиск информации, необходимой для выполнения данной работы 

(72%); 

• увеличение объѐма знаний, как по математике, так и по смежным 

дисциплинам(45% 

• использование полученной информации при подготовке к экзамену 

по математике (93); 

• осознание использования математики в различных областях, в том 

числе и в профессиональной деятельности (67%) 
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СПОСОБНОСТЕЙ  ПУТЕМ   РЕШЕНИЯ   ЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ 

Дюсенова Р.К.  

преподаватель математики, КГУ СОШЛ 53, 

г.Караганда,Карагандинская  обл., Республика Казахстан  

 

В статье раскрываются сущность дифференцированного подхода в 

процессе обучения математике. Представлены преимущества и 

результаты исследования по влиянию методов и приемов 

дифференцированного подхода на уроках математики.  Тірек сҿздер: 

жеке тҧлға, жеке, мҥмліндігі, жаңа тҽсілдер, кҿп деңгейлі 

тапсырмалар,  тренингтер, дифференциациялау,топ.  Key words: 

personality, individuality, abilities, new approaches, multi-level tasks, 

training, differentiation, group.  

В последние годы образовательное пространство стремительно 

завоевывает личностноориентированное развивающее обучение, 

поэтому основной задачей современной школы является создание 

условий для развития личности. Поэтому усиливается  интерес 

учителей школы к проблеме дифференцированного подхода в 

обучении школьников математике на различных ступенях 

математического образования. Дифференциация в переводе с 

латинского «difference» означает разделение, расслоение целого на 

части. Дифференцированное обучение – это форма организации 

учебного процесса, при которой учитель, работая с группой 

обучающихся, учитывает их особенности. Дифференциация обучения 

(дифференцированный подход в обучении) – это создание 

разнообразных условий обучения для различных классов, групп с 

целью учѐта их особенностей. А цель дифференциации – обучение 

каждого на уровне его возможностей, способностей, особенностей. [4, 

с. 27] Не секрет, что уровень подготовки и развития способностей к 

учению не у всех школьников одинаков. Мы знаем, что в классы, 

собраны учащиеся только по возрастному принципу, без учета их 

интеллектуальных и индивидуальных способностей, по этой причине 

ученики не могут равномерно и одинаково продвигаться вперед в 

усвоении знаний. Учащиеся одно и того же класса при выполнении 

одного и тоже задания затрачивают различное количество времени, не 
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которым ученикам чтобы выполнить задание обязательно нужна 

помощь учителя, а другие могут выполнить это же задание с 

легкостью самостоятельно. Те ученики, которые не обладают для 

данного возраста гибкостью, подвижностью мышления, умением 

обобщать, творчески подходить к решению тех или иных задач, 

начинают отставать в прохождении учебного материала. У таких 

учеников падает интерес к знаниям, проявляется отрицательное 

отношение к учебе, на уроках они просто отсиживаются или 

нарушают дисциплину. Не лучшее положение и сильными 

учениками, которые вынуждены работать не в полную силу своих 

возможностей в связи с тем, что при подготовки урока и подборки 

заданий на урок учитель ориентируется на «среднего» ученика. В 

связи с чем «сильные» ученики постепенно привыкают к легкости 

выполнения учебных заданий, и первые трудности порождают 

растерянность и неуверенность в себе. А это ведет к снижению 

интереса к предмету и успеваемости. А так же в дальнейшем 

ученикам уровня С будет сложно решать более трудные задания, так 

как на уроках, при работе со всем классом, задачи уровня С 

рассматриваются очень редко.  Поэтому, я считаю, что задача 

достижения максимально высокой успеваемости каждым учеником 

может быть решена только на основе учета индивидуальных 

особенностей, учащихся при дифференцированном подходе. Ранее в 

своей практике уровневые задания я применяла, только при проверке 

знаний, умений и навыков учащихся. Но пройдя уровневые курсы, 

познакомившись с «новыми подходами в преподавании и обучении», 

где говорится что учитель следит за тем, чтобы процесс работы был 

достаточно сложен и разнообразен с целью удерживания внимания 

учеников, при этом предоставляя им необходимые навыки и знания 

для выполнения поставленных задач. Учитель должен стремиться 

создать такие условия, при которых ученики имеют то, что 

Чиксентмихайи (2008) называет самоцелью и , что Райан и Деки 

(2009) называют внутренней мотивацией. [1, стр 140]. Я поняла, что 

применения разноуровневых заданий при обучении актуальна и на 

других типах урока, например, на уроках закрепление и повторения. 

Уровневая дифференциация осуществляется не за счет уменьшения 

объема информации, а обеспечивается ориентацией школьников на 

различные требования к усвоению. Целью разноуровнего обучения 

является усвоение учебного материала каждым учеником в зоне его 

ближайшего развития на основе особенностей его субъективного 

опыта.    Исходные научные идеи: 1.Уровневое обучение 

предоставляет шанс каждому учащемуся организовать своѐ обучение 

таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности. 

2. Уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание 

учителя на работе с различными категориями детей. 3. В структуре 

уровневой дифференциации по обученности выделяют, как правило, 

три уровня:  - минимальный (базовый); -  программный; -  

усложнѐнный (продвинутый). Организация внутриклассной 

дифференциации включает несколько этапов: 1. Определение 

критериев, в соответствии с которыми создаются группы 2. 

Проведение диагностики на основе выбранных критериев. 

(Наиболее полную дают разноуровневые контрольные работы)   

3.Распределение учащихся на группы в соответствии с диагностикой. 

4. Определение способов дифференциации, разработка 

дифференцированных заданий. 5.Реализация дифференцированного 

подхода на различных этапах урока 6. Диагностический контроль за 

результатами, в соответствии с которыми могут изменяться состав 

группы и характер заданий Для организации дифференцированного 

обучения я разделила класс на сравнительно одинаковые по уровню 

обучаемости группы и учла, что не менее важным аспектом является 

различное построение процесса обучения в выделенных группах.   
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В первую группу (уровень А) вошли учащиеся с низкими 

познавательными способностями, низким уровнем мотивации и 

низкими показателями успеваемости. Во вторую группу (уровень В) 

вошли учащиеся со средними показателями обучаемости, 

интеллектуальной работоспособности, учебной мотивацией и 

средними показателями успеваемости. В третью группу (уровень С) 

вошли учащиеся с высоким уровнем учебных возможностей и 

высокими показателями успеваемости. Я считаю, что разделив класс 

на такие группы, позволяет мне адаптировать содержание учебных 

программ к возможностям конкретных учащихся, помогает 

разрабатывать педагогическую технологию на «зону ближайшего 

развития» каждого ученика, что создает благоприятные условия для 

развития личности учащихся, формирования положительной 

мотивации учения, адекватной самооценки. Дифференциация 

содержания учебного материала осуществляется по уровню 

трудности. При выборе заданий для отработки навыков и умений 

учащихся, я опираюсь на учебники, где все задания распределены по 

уровню сложности. На каждом уроке группам раздаются задачи, где 

прописаны номера или задания которые они должны выполнить, так 

же в этих логических задачах для групп В и С может быть показан 

пример решения одного задания из номера, а для уровня А могут 

быть показаны примеры и еще записаны наводящие вопросы.   

При работе с такими задачами я заметила: 

 1.Ученики уровня А все вовлечены в работу, так как все ученики 

данной группы подобраны с одинаковым уровнем учебных 

возможностей и нет в их группе сильный учеников у которых они 

могут списать им приходится надеяться на себя, и они начинают 

активно действовать, ищут ответы на поставленные вопросы в 

учебнике, выполняют задание опираясь на пример. 2.Ученики уровня 

В работая со своим заданием, начинаю его решать вместе, т.е. они в 

начале разбирают пример определяют, что и как получилось, а потом 

приступают к решению своих заданий. 3.Ученики уровня С наоборот, 

вначале самостоятельно разбирают пример, решают свои задания и 

только потом в группе сверяются с решениями.  При составлении 

домашних заданий, я так же осуществляю дифференцированный 

подход, планирую задания различной степени трудности и различного 

объема с учетом реальных возможностей и интересов учащихся.  

Я считаю, что значение дифференцированного подхода в обучении 

огромно. Оно позволяет обеспечить успешность в обучении каждого 

учащегося, сохранить и укрепить здоровье ребенка при организации 

его учебной деятельности, обеспечить не механическое усвоение 

суммы знаний, а, прежде всего, приобретение каждым учеником 

социального опыта.     
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И. Гете. 
   Қазіргі уақытта ҽр бір педагог ҥшін ҿз білімдерін шыңдау, дамыту 

басты мақсат болып табылады. Себебі, білім бір орында тҧрмайды, ол 

ҥздіксіз дамып отырады. Ҽр кҥн сайын біз жаңа ашылулар, 

жаңалықтар оқып,кҿруімізге болады. Сол жаңалықтардың бірі — 

жаңаша тҽсіл — Lesson Study деп аталады. Lesson Study — 

мҧғалімдер тҽжірибесі саласындағы білім жетілдіруге бағытталған 

ынтымақтастық педагогикалық тҽсіл. Lesson Study–ге жоспарлау, 

оқыту, қадағалау, оқыту мен оқуды талдау, ҿз қорытындыларын 

тҧжырымдап, қҧжаттарды бірлесіп жҥзеге асыратын мҧғалімдер тобы 

қатысады. Lesson Study-дің циклін ҿткізген соң мҧғалімдер 

педагогикалық тҽсілдерді тҥрлендіріп немесе жетілдіріп, кейіннен 

ашық Lesson study, таныстырылым ҿткізу, баспада жариялау арқылы 

ҽріптестеріне таратады. 

  Сабақты зерттеу, яғни Lesson Study ҽдісінің мазмҧны бойынша 

қҧнды мҽліметтер беріп, олардың тҽжірибесінің жақсаруына кҿп 

септігін тигізетіндігі сҿзсіз. Осы секілді қҧралдардың арқасында 

еліміздің педагогтары Lesson Study ҽдісі туралы ҿз тҥсініктерін 

кеңейтіп, оның ерекшеліктерімен танысуда. Сабаққа қатысушы басқа 

ҧстаздар тек мҧғалімнің ҽрекеттерін бақылап, олардың кем-кетік 

жерлерін тізбектеп, сабақ талқылауда сол кемшіліктерді тілге тиек 

етіп, мҧғалімге ақыл айтып, нҧсқау беретін. Ал бҥгінде Lesson Study 

ҽдісі бойынша сабаққа қатысқандар ҿздері таңдаған зерттеу 

проблемасы ауқымында оқушының ҽрекеттерін бақылап, олардың 

қалай оқитындықтарына назар аударып, оқушылармен сҧхбаттасып, 

олардың оқудағы жетістіктері мен қиындықтарын айқындап, сабақты 

талқылағанда осыларды дерек ретінде қолданып, сабақты жақсартуға 

қолданады. Lesson Study ҽдісін қолдану барысында мына негізгі 

ҧстанымдарға сҥйенген жҿн: 

І. Сабаққа дейін. 

1) Lesson Study тобын қҧру. 

2) Lesson Study-дің мақсатын жҽне кҥтілетін нҽтижелерді айқындау. 

3) Таңдалған проблема ауқымында коучинг ҿткізіп, мҽселенің 

теориялық мазмҧнын ашу, мҥмкін шешімдерін таңдау. 

4) Сабақты бірлесе жоспарлау. 

5) Бақыланатын оқушылар мен шағын топтарды, бақылау барысы мен 

интервьюде қолданылатын қҧралдарды таңдау.  

6) Оқушылардан сабаққа дейін сҧхбат алу (бҧл қадам міндетті емес). 

7) Оқушылардан алған интервью негізінде сабақ жоспарына 

ҿзгертулер енгізу (егер оқушылардан сабаққа дейін интервью 

алынбаса, бҧл қадам да қолданылмайды). 

ІІ. Сабақ кезінде. 

Lesson Study сабағы. 

а) оқушыларды бақылау. 

ІІІ. Сабақтан кейін. 

9) Оқушылардан сабақтан кейін сҧхбат алу. 

10) Сабақты талқылау, сабақ жоспарына ҿзгерістер енгізу, сабақ 

жоспарының жақсартылған нҧсқасын дайындау. 

   Егер мҧғалім айтылған ҧстанымдарды қолданса олардың кҽсіби 

ҽрекеттері «Бірлесу, ақылдасу, қолдау» ҧғымдары аясында жҥзеге 

асырылады.    Осылайша Сабақты зерттеу (Lesson Study) ҽдісі 

мҧғалімдерді тҧрақты тҥрде, толассыз кҽсіби шеберлігін дамытуға 

ынталандырып, ҧжымдағы ынтымақтастықты дамыта тҥседі. 

Сондықтан қазіргі кезде кҿптеген мектеп оқытушылары ҿз 

жҧмыстарын осы ҽдіске негіздей бастаған. Бҧлда дҧрыс болар, 

ҿйткені бҧндай топтардағы ҧстаздар ҿзін-ҿзі басқарып, ҿз ҽлеуметін 

ҿзі дамытатын ортасын қалыптастырады. Осылайша Сабақты зерттеу 

(Lesson Study) топтарын тҧрақты тҥрде ҿзін-ҿзі реттейтін, ҿзін-ҿзі 

дамытатын мектептің қҧрамдас бҿлігіне айналдырған дҧрыс жҽне де 

бҧндай топтарға барша ҧстаздар қауымын араластырған дҧрыс. Lesson 

Study ҽдісін пайдаланған мҧғалімнің сабаққа дайындалуы да сабаққа 

қатысу мҽдениетіде ҿзгерері сҿзсіз. Мҽселен, мҧғалімдер сабаққа 

«тҥнде, ҥйде, жалғыз» форматында дайындалса, енді олар сабақ 

жоспарларын «кҥндіз, мектепте жҽне бірлесе» форматы ауқымында 

дайындайды. Қазіргі кҥні кҿп мектептер осы қағиданы ҧстанып, сабақ 

жоспарларын бекітуді ҽр кҥннің кешіне қалдыруда. Бҧның ҿзі 

ҧстаздар қауымы ҥшін тиімді. Мҧғалімдер директордың оқу ісі 

жҿніндегі орынбасарына бекіту ҥшін ҿздерінің бірлесе жасаған сабақ 

жоспарларын ҧсынады. Ҧсынылатын сабақ жоспарының мазмҧнын 

жоғарыда айтылып ҿтті. 
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  Lesson Study топтары ҿз жҧмыстары барысында мынандай 

дҥниелерге назар аударса: 

Біріншіден, Lesson Study топтарының жасақталуы мҧғалімдердің ҿз 

еркі бойынша жҥзеге асырылғандығы дҧрыс. Осы арқылы оларда ҿз 

жҧмысының нҽтижесіне деген жауапкершіліктің артатындығы анық. 

Мҧнда Lesson Study топтарына қосылғысы келмейтін мҧғалімдерді 

кҥштеуге болмайтынына назар аудару керек. Ондай педагогтармен 

басқаша жолмен жҧмыс жасаған орынды. Мысалы, Lesson Study 

топтарының тізімдерін мҧғалімдер бҿлмесінде ілу. Мҧнда ҽр топ 

мҥшелерінің аты-жҿні жазылған фотосуреттері ілінеді. Ал тҿмен 

жақта Lesson Study топтарына қосылмаған мҧғалімдердің тізімі 

жарияланады. Бірлесе жҧмыс жасауға қҧлықсыз мҧғалімдерге 

осылайша жанамалай ықпал жасауға болады: оларды ҧялтпай, ҥгіттеп 

белсенділікке шақырмай, тек дҥйім елден оқшау қалғандарын 

естеріне салып отырса, ондай педагогтар осы болмысының ыңғайсыз 

ҽрі тиімсіз екендігі туралы ойланулары ҽбден мҥмкін. 

Екіншіден, ҽрбір оқушы сабаққа белсене ат салысуы ҥшін 

оқушыларды сабақты жоспарлауға қатыстыру қажет. Ол ҥшін сабақ 

басталмастан бҧрын таңдалған сыныппен не бірнеше оқушымен 

сҧхбаттасу қажет. Сҧхбаттасу барысында оқушыларға мынандай 

сҧрақтар қойған дҧрыс болар: «Алдағы сабақтан не кҥтесіз? Не 

білгіңіз келеді? Осы тақырыптың ең басты ҧғымдары қандай деп 

ойлайсыз? Осы сабақта қандай ҽдіс-тҽсілдерді қолданған тиімді 

болады деп ойлайсыз? Топтарға қалай бҿлу керек? Сіз кіммен бір 

топта болғыңыз келеді? Сізге сыныпта кім жақсы кҿмектеседі? 

Сабақтың нҽтижесі қандай болуы керек деп ойлайсыз? Мҧғалім 

болсаңыз, бҧл сабақты қалай ҿткізер едіңіз?» жҽне т.б. Айтылған 

ҧсыныстар мен жауаптар параққа не болмаса оқушы рҧқсатымен 

аудиожазбаға жазылуы керек. Бҧл кем дегенде 5-10 минуттай болғаны 

жҿн. Сабақ жоспарын қҧру барысында айтылған ҧсыныстарды 

міндетті тҥрде ескеріп жасалған дҧрыс. 

Ҥшіншіден, Lesson Study топтары мҧғалімдердің ҧстаздақ шеберліктерін 

арттырудың негізгі қҧралы болғандықтан, туындаған проблеманың 

теориялық мҽселелерін зерттеп, оны шешудің амалдары мен 

тҽсілдерін сабақтар топтамасы басталмай тҧрып айқындау қажет. 

Басқаша сҿзбен айтқанда, ҽр сабақ циклі осы мҽселелерді шешетін 

коучингтерден басталуы керек. Lesson Study тобының мҥшелері бас 

қосқан коучингтердің ҿзекті проблеманы шешуге бағытталғаны 

дҧрыс. Коучингке қатысушылар аталмыш проблеманы шешуге 

мҥдделі жҽне ынталы болып, қорытынды нҽтижеге деген жоғары 

жауапкершілікті сезінуі керек. Осылайша каучинг кезінде мҧғалімдер 

кҥнделікті тҽжірибеде туындаған проблемаларды ҿздігімен шешуге 

дағдыланады, яғни ҿздерінің кҽсіби біліктілігін ҥнемі дамытып 

отырады. Ҿзін-ҿзі дамытатын механизм жҧмысының бір кҿрінісі 

іспеттес. 

Қорыта айтқанда, қай кезде де мҧғалім білім мекемелерінде негізгі 

тҧлға болып қала береді, себебі оқушыға білімді ҿз бетімен ҥйренуі 

ҥшін жетекшілік қызметін атқарады. Мҧғалім тек қана ҿз 

шҽкірттеріне ғана емес,жан-жақты, білімді, заман ағымына сай 

жаңашыл ҧстаз болса, ҿз идеяларымен, ой-мақсаттарымен ҿз 

ҽріптестері ҥшін соңынан ілестірер кҿшбасшыларына айналады. 

Lesson Study-оқушыларға саналы білім берудің кҿздеген бір мақсатқа 

жҧмсалған ҧстаздар шеберханасы десекте артық етпейді. 
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                    «Благодаря нашей политике долгосрочных вложений в 

развитие  человеческого потенциала мы сформировали нынешнее 

талантливое поколение молодежи»  

                                                                                   Назарбаев Н.А. 

                                    Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации  ГОСО КЗ  

понимается   учебная   деятельность, которая осуществляется  в 

формах, непохожих на  классно-урочную, и направленную на 

достижение планируемых результатов . Внеурочная деятельностью – 

инструмент, используемый для  достижения планируемых 

результатов образования школьников. 

Нормативно-правовой базой для  программы факультативного 

курса  
«  Математика вокруг нас» являются : 

• закон РК «Об образовании»; 

• устав школы; 

• основная образовательная программа основного общего 

образования школы. 

     Математика является  частью общего образования и занимает 

важное место среди предметов, формирующих интеллект. Также 

математика играет большую роль  в образовании человека,  так как 

велика  еѐ практическая  значимость, она занимает одно из главных 

мест в развитии и формировании мышления человека, вносит 

огромный вклад в создание представлений о научных методах 

познания действительности. Поэтому проблема , над которой 

работают учителя,- развитие учебной мотивации к изучению предмета 

математики. 

Первые  математические познания должны формироваться  с самых 

ранних лет. Результаты основательны и убедительны  лишь в том 

случае, если   введение в область математических знаний совершается 

в доступной  форме, на примерах  обыденной и повседневной 

обстановки, подобранных с остроумием и занимательностью. 

Данная программа рассчитана на учащихся  5 классов, имеющих 

склонность  к занятиям математикой и желающих повысить свой 

математический уровень, так как именно в этом возрасте 

формируются математические способности и устойчивый интерес к 

математике. Основополагающие принципы программы отражают  

формы  интеллектуально-познавательного направления 

дополнительного образования и расширяют содержание программ 

общего образования. 

Актуальность программы основана на утверждении о том, что 

необходимо  воспитать  любознательного, активно и заинтересованно 

познающего мир ученика. Решение математических задач 

творческого и поискового характера будет проходить более успешно, 

если урочная деятельность дополнится внеурочной работой, которая 

даст возможность  расширить  математический кругозор и эрудицию 

обучающихся, будет способствовать  формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Данная программа позволяет  

овладеть элементарными навыками исследовательской деятельности, 

помогает  обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 
уверенность в себе, способствует  развитию математических способностей 

обучающихся,  формирует  элементы  логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативные  умения школьников. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Главная цель – способствовать развитию интереса к 

математическому творчеству, повышение математического кругозора 
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и эрудиции учащихся. 

Задачи : 

-овладение различными способами мыслительной и творческой 

деятельности; 

-ознакомление со способами организации и поиска информации; 

-создание благоприятных условий для  творческой деятельности; 

-развитие пространственного воображения, логического  мышления; 

-активизация  сотрудничества в поисковой  информационной 

деятельности; 

Особенность программы  факультатива «Математика вокруг нас » в 

том, что она направлена на создание условий, способствующих 

повышению  интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

пространственного воображения, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для 

показа обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики. 

Программа  включает темы, трудность которых определяется не 

столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В ходе решения задач и   выполнения упражнений учащиеся  учатся 

видеть сходства и различия, анализировать, выявлять причины и 

характер  изменений, на этой основе формулировать выводы. 

Создание коллаборативной среды, то есть совместная деятельность  

учеников между собой, с учителем,  – это возможность научить 

ученика рассуждать, выдвигать различные идеи,  самому найти выход 

– ответ. . Во время занятий  поддерживается  прямое общение между 

детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, 

обмениваться мыслями). При организации занятий целесообразно 

использовать принцип свободного перемещения по классу, работу в 

парах постоянного и сменного состава, работу в группах, которая 

позволяет организовать сменность   «центров» деятельности в течение 

одного занятия.  Некоторые математические игры и задания могут 

принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Программа курса «Математика вокруг нас» учитывает возрастные 

особенности школьников и  предусматривает организацию 

подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной 

работе. С этой целью включены подвижные математические игры. 

Предусмотрена групповая работа . Передвижение по классу в ходе 

выполнения математических заданий на листах бумаги, 

расположенных на стенах классной комнаты и др. Содержание 

программы отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Математика», не требует от 

обучающихся дополнительных математических знаний. Тематика 

задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, интересные 

математические факты, способные дать простор воображению. 

Планируемые результаты изучения курса 

Учащиеся: 

- овладеют различными  методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

-научатся некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных 

задач; 

-будут  использовать  математические методы и приѐмы : перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 



770 
 

- приобретут  опыт проведения случайных экспериментов с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

- будут  развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства. 

Личностные результаты: 

 Развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 Развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности; 

  Воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 Развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

 Сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов 

для выполнения конкретного задания. 

 Моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма 

решения числового кроссворда; использование его в ходе 

самостоятельной работы. 

 Применение изученных способов учебной работы и приѐмов 

вычислений для работы с числовыми головоломками. 

 Анализ правил игры. 

 Действие в соответствии с заданными правилами. 

 Включение в групповую работу. 
 Участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание 

собственного мнения и аргументирование его. 

 Аргументирование своей позиции в коммуникации, 

учитывание разных мнений, использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

 Сопоставление полученного результата с заданным условием. 

 Контролирование своей деятельности: обнаружение и 

исправление ошибок. 

 Анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение 

условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). 

 Поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. 

 Моделирование ситуации, описанной в тексте задачи. 

 Использование соответствующих знаково-символических 

средств для моделирования ситуации. 

 Конструирование последовательности «шагов» (алгоритм) 

решения задачи. 

 Объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных 

действий. 

 Воспроизведение способа решения задачи. 

 Анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из 

них верных. 

 Выбор наиболее эффективного способа решения задачи. 

 Оценка предъявленного готового решения задачи (верно, 

неверно). 

 Участие в учебном диалоге, оценка процесса поиска и 

результатов решения задачи. 

 Конструирование несложных задач. 

 Выделение фигуры заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализ расположения деталей (танов, треугольников, уголков, 
спичек) в исходной конструкции. 

 Составление фигуры из частей. Определение места заданной 

детали в конструкции. 

 Выявление закономерности в расположении деталей; 

составление детали в соответствии с заданным контуром 

конструкции. 

 Сопоставление полученного (промежуточного, итогового) 

результата с заданным условием. 

 Объяснение выбора деталей или способа действия при заданном 

условии. 
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 Анализ предложенных возможных вариантов верного 

решения. 

 Моделирование объѐмных фигур из различных материалов 

(проволока, пластилин и др.) и из развѐрток. 

 Осуществление развернутых действий контроля и 

самоконтроля: сравнивание построенной конструкции с 

образцом. 

Познавательные 

Научатся: 

 ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при решении задач  творческого и 

поискового характера; 

 анализировать условия объектов с целью выделения 

признаков; 

 выдвигать гипотезы и их обосновывать; 

 самостоятельно выбирать способы решения проблемы 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные 

Научатся: 

 распределять начальные действия и операции; 

 обмениваться способами действий; 

 работать в коллективе; 

 ставить правильно вопросы. 

«В среднем образовании начат переход на обновленное 

содержание». Поэтому данная программа предусматривает 

применение формативного оценивания на занятиях. Для оценки 

эффективности занятий используются следующие показатели: 

степень самостоятельности обучающихся при выполнении заданий,  

познавательная активность на занятиях: живость, заинтересованность, 

обеспечивающая  положительные результаты,  результаты 

выполнения тестовых заданий и олимпиадных заданий, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно (словесная оценка), способность планировать ответ и 

ход решения задач, интерес к теме, оригинальность ответа, 

подготовка и презентация индивидуальных и коллективных 

творческих проектов. Например, можно использовать качественные 

итоговые оценки успешности учеников. ―Проявил творческую 

самостоятельность на занятиях ‖, ―Успешно освоил программу‖, 

―Посещал занятия ‖. Косвенным показателем эффективности занятий 

является повышение качества успеваемости по математике. 

Домашние задания выполняются по желанию учащихся. 

Формы оценки эффективности занятий: 

 Участие в олимпиадах; 

 Участие в предметных неделях; 

 Участие в проектной деятельности; 

 Участие в выставке творческих работ; 

 Разработка сборника занимательных задач. 

Содержание программы факультативного курса «Математика вокруг 

нас» рассчитано  на 68 часов, 2 часа в неделю. Каждое занятие 

состоит из следующих частей:   

изложение программного материала; 

стихи о математике; 

занимательные задачи; 

дидактические игры. 

В конце года проводится урок-обобщение «Математика вокруг нас». 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

факультативного курса «Математика вокруг нас» 

№ Название темы 
Количество Дата проведения 

по плану 

Фактически 
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часов 

                   «Начала математики»-6 часов 
 

1 Старинные системы записи чисел 1     

2 Числа- великаны 1     

3 Четыре действия арифметики 1     

4 Открытие нуля 1     

5 История линейки 1     

6 Происхождение дробей. Из истории цифры 7 1   

 
«Практическое применение математики»-11 часов 

7-8 
Как появились меры длины. Как измеряли длину древние 

племена, населявшие территорию Казахстана 
2 

    

9 Возникновение денег. Денежная система  тюрков 1     

10 Как люди научились  измерять время. Изобретение календаря 1     

11-12 
Из истории мер массы. Система мер у различных народов. 
Задачи на определение мер массы 

2 
    

13-14 Знаменитые математики.  2     

15-17 Покорение космоса и математика. Казахстанские космонавты 3     

                       «Нестандартные задачи» -40 часов 

18-20 Задачи на взвешивания 3     

21-23 Исключение лишнего 3     

24-26 Делится или не делится. Признаки делимости 3     

27-29 Перебор 3     

30-32 Круги Эйлера 3     

33-35 Элементы комбинаторики 3     

36-38 Задачи на переливания 3     

39-42 Принцип Дирихле 4     

43-45 Табличный способ решения  логических задач 3     

46-48 Графы 3     

49-51 Круги Эйлера 3     

52-54 Задачи на переливания 3     

55-57 Софизмы 3   

            «Задачи с геометрическим содержание-9 часов 

58-60 Танграм 3   

61-63 
Многоугольники. Паркеты – замощения плоскости 

многоугольниками 
3 

  

64-66 Геометрия на клетчатой бумаге 3   

67-68 Урок обобщения «Математика вокруг нас» 2     

  Всего: 68     

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы. 

Литература для учителя 

- Т.А.Алдамуратова , Е.С.Байшоланова «Математика»,-Алматы 

«Атамҧра»,2017 

- «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - Алматы, 

2012. 

- Е.И.Мардахаева. Занятия математического кружка, 5класс, 

«Мнемозина», 2012 

- Ф.Ф. Нагибин, Е.С. Канин «Математическая шкатулка», М, 

«Просвещение» 1988 

- Ред. Л.Я.Фальке «Час занимательной математики», Москва, 2003 

- И.И. Григорьева «Математика. Предметная неделя в школе». 

Москва, «Глобус» 2008 

- М.А. Калугин. «После уроков: ребусы, кроссворды, головоломки» 

Ярославль, «Академия развития», 2011 

- И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин «Задачи на смекалку. 5-6 классы» 

Москва, «Просвещение», 2009 

- «Энциклопедия головоломок: Книга для детей, учителя и 

родителей», Москва, АСТ-ПРЕСС, 2009 

- С.А Генкин, И.В. Итенберг, Д.В.Фомин «Ленинградские 

математические кружки» Киров, «АСА», 1994 

 

  

Литература для учащихся: 

- М.А. Калугин. «После уроков: ребусы, кроссворды, головоломки» 

Ярославль, «Академия развития», 2011 
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- И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин «Задачи на смекалку. 5-6 классы» 

Москва, «Просвещение», 2009 

- «Энциклопедия головоломок: Книга для детей, учителя и 

родителей», Москва, АСТ-ПРЕСС, 2009 

- С.А Генкин, И.В. Итенберг, Д.В.Фомин «Ленинградские 

математические кружки» Киров, «АСА», 1994 

- Ф.Ф. Нагибин, Е.С. Канин «Математическая шкатулка», М, 

«Просвещение» 1988 

- Ред. Л.Я.Фальке «Час занимательной математики», Москва, 2003 

 

AКТ-ны ПАЙДАЛАНУ АРРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ЖАЗЫЛЫМ   ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА 

АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА ҚҦРАСТЫРУ 

  Кумашбаева Айгерим Биржановна 

Нҧр-Сҧлтан қаласы «А.Қҧнанбайҧлы  

атындағы  №87 мектеп-гимназия» КММ 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

 
Аңдатпа 

―Жазылым тӛрт дағдының ішінде оқушының нәтиже 

кӛрсететін, мҧғалімнің ӛнім алатын дағдысы болып 

табылады‖. Әдетте, біз оқушының жазылым жҧмысынан ерекше 

ой мен идеялардың кӛрініс табуын кҥтеміз. Бірақ оқушылар 

жазылым дағдысынан қиналады. Бір оқушының сӛздік қоры аз 

болса, екіншісі сӛйлем стилистикасына мән бермейді. Оқушыны 

жазылым дағдысына қызығушылығын арттыру ҥшін 

ақпараттық-технологиялық қҧралдардың кӛмегі тиеді.  

Оқушы ҥйлесімді мҽтін қҧру ҥшін кҿптеген кҥрделі 

дағдыларды меңгеруі тиіс. Олар шеберліктерін, сҿздік қорының 

молдығын кҿрсетеміз деп, негізгі мҽселеден, немесе тыныс 

белгілеріне назар аудармай қалуы мҥмкін. Сол себепті Жазылым 

кезінде оқушыларға ҥнемі қолдау кҿрсетіліп отырғаны дҧрыс. 

Жазылым барысында оқу ҥдемелілігін қолдану оң нҽтиже 

береді деп есептеймін. Бҧл кезде оқушы ҿзіне қажетті ақпаратты 

толық жинаған соң жазуға отырады. Жазылым ҥдерісі басталғанға 

дейін идеяны жанжақты зерттеу қажет. Сондай-ақ оқу ҥдемелілігінде 

мҧғалімдер жазылымды дамыту ҥшін айтылым мен тыңдалымды 

тиімді қолданудың жолдарын қарастырғаны жҿн. Мҧғалімнің 

жетекшілігімен жҥретін жазылым барысында оқушыларға жаңа 

сҿздерді назардан тыс қалдырмай тіркестерді таңдауға, қҧрмалас 

сҿйлемдерді қолдануға, сҿздер мен сҿйлемдерді дҧрыс 

байланыстыруға қолдау кҿрсетіліп, ҿз бетінше жазылымға алып 

келеді. Содан кейін оқушыға тапсырма беріледі. Сыныптағы 

оқушылардың деңгейін ескеріп, тапсырманы саралап берген дҧрыс. 

Жас мамандарға ҽдістемелік кҿмек кҿрсету мақсатында «АКТ-

ны пайдаланау арқылы жазылым тапсырмаларын қҧрастыру»  атты 

коучинг-сессия ҿткіздім.  Жас мамандар теориялық білім алып, оны 

практикалық жҧмыспен  ҧштастырды. Қазақ тілі мен ҽдебиеті 

сабақтарында оқушылар жазылым тапсырмаларын орындауда 

кедергілер болып жатты. Жиынтық, қалыптастырушы бағалаудың 

жазылым тапсырмаларында оқушылар ҿз ойларын жеткізуде, 

жазылым жҧмыстарының қҧрылымын ескермей, ойларын жҥйелі 

жеткізуден қиналады. Ол ҥшін мҧғалім дескрипторларды беріп, 

тапсырмаларды  тиімді ҽдіс-тҽсілдерді жҽне АКТ қҧралдарын 

пайдалана отырып қҧрастырса, тапсырма белсенді ҽрі нҽтижелі 

болады деп тҧжырымдадым.  Осы проблеманы шешуде бірінші 

коучинг жоспарымды    ҽріптестеріме АКТ қҧралдарын пайдалана 

отырып,  жазылым дағдыларына арналған тапсырмалар қҧрастыруға 

қолдау кҿрсетуді жоспарладым.  

Коучингке қазақ тілі мҧғалімдерінен басқа ағылшын тілі 

мҧғалімі мен бастауыш сынып мҧғалімдері де қатысты. Себебі 
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оларды коучинг-сессия мақсаты қызықтырды. Олар да ҿз 

сабақатарында жазылым дағдысына арналған тапсырма қҧрастыруда 

қиналады екен. 

«Ой қозғау» ретінде   АКТ-ны пайдалану оқушылардың 

оқуын жақсарта ма? Ол сабақта қойылған оқыту мен  оқу мақсатына 

жетуге кҿмектесе ме? Қолданылатын АКТ-ның оқу сапасын 

арттыруға ықпал ету деңгейі қандай?  деген сҧрақтар қойып 

отырдым.    Дэн Пинктің «Педагогикалық шеңберіндегі» АКТ 

қҧрылғыларын, бағдарламаларын, гаджеттертерін  жҽне 

ҽріптестерімнің болашақтағы тҽжірибесінде АКТ-ны пайдалануға 

мҥмкіндік беретін белсенді ҽдістерді  «Идеялар тарелкасына» салу 

арқылы  сҽйкестендіруді ҧсындым. Олар қызығушылықпен 

орындады. Коучинг-сессия барысында ҧстаздар кҿрсетілген 

дыбыссыз бейнежазба бойынша диалог, ҽңгіме, ертегі, ҿлең 

қҧрастыруға арналған тапсырма тҥрлерін жасады.  Кҿркем шығарма 

желісі бойынша тҥсірілген кинофильмдегі кейіпкерлердің іс-

ҽрекетіне баға беріп, қайта тҧжырымдап жазу немесе кейіпкер 

орнында болсам,  мен қалай ҽрекет  етер едім? - деген жазылым 

тапсырмаларын қҧрастырды. Ҽр топқа моделдеу  мақсатында 

суреттер, сызбалар, кесте, диаграмма, сюжетті, тақырыптық 

фотосуреттер, бердім жҽне осыған ҧқсас жасалған тапсырма 

ҥлгілерін кҿрсетуді дҧрыс деп шештім.    Сонымен қатар  

ҽріптестерімнің  болашақтағы тҽжірибесінде АКТ-ны пайдалануға 

мҥмкіндік беретін  ҽдіс-тҽсіл тҥрлерін ҧсындым. Коучинг  соңында 

ҽріптестерім шығармалар желісі бойынша берілген видео 

ҥзінділерді, аудио материалдарды, графикалық суреттерді пайдалана 

отырып мақсатқа сай, жазылымға арналған тапсырмалар 

қҧрастырды.    

 Тапсырмаларды орындаудағы мақсатымыз не еді?  Мақсатқа 

жеттік пе? сауалдары бойынша коучингке  кері байланыс жҥргіздім.  

Бҧл кеpі байланыста ҽріптестер шынaйы пікір ҧсынуды, ҿз жҧмысын 

талдауды ҥйренеді. Ҿзімнің жҧмысымдағы сҽтті, сҽтсіз, ҽлсіз 

тҧстарымды   жҽне  қай жерде толықтырулар мен ҿзгертулер енгізу 

керегімді саралауға ҿте қолайлы болады деп ойлаймын. Коучингтен 

кейін де ҽріптестеріме коучингтен алған білімдерін практикада 

қолдануына қолдау жасау ҥшін олардың сабақта қолдануына 

кҿмектестім. 

 

Тірек сӛздер: критерий, дескриптор, оқу мақсаты, жиынтық 

бағалау,  Блум таксономиясы, қалыптасырушы бағалау, ойлау 

деңгейінің дағдылары, жазылым дағдысы, «Еркін жазу» стратегиясы. 

  

Коучинг-сессия барысы 
«А.Қҧнанба

йҧлы 

атындағы 

№87 мектеп-

гимназия» 

КММ 

Қатысушылар:  

Mектептерінің  жас 

мамандары 

 

 Ҿткізген: Кумашбаева А.Б. 

Коучинг-

сессия  

тақырыбы: 

AКТ-ны пайдалану арқылы оқушылардың жазылым   дағдыларын 

қалыптастыруға арналған тапсырмалар қҧрастыру 

Мақсаты: Заман талабына сай  AКТ-ны пайдалану  арқылы оқушылардың  

дағдыларын   қалыптастыруға  арналған  оқу мақсатына сай тҥрлі 

тапсырмалар  ҽзірлеуге, сабақта тиімді пайдалануға   кҿмек 

кҿрсету.     

Кҥтiлетін 

нәтижелер: 

 Мҧғалімдер АКT-ны пайдалану арқылы  оқу мақсатына сай,  

жазылымға арналған тапсырмалар қҧрастырып ҥйренеді.    

 

Уақыт

ы 

 

Орындала

тын 

тапсырмал

 Іс-әрекет Ресурстар 
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ар, әдістер, 

жҧмыс 

тҥрлері 

  

2 

минут 

1.Ҧйымдас

тыру 

Тҥрлі-тҥсті 

ҧшақтар 

арқылы 

топтарға 

бҿлу, 

жағымды 

ахуал 

қалыптасты

ру. Ҧшақ 

қанаттарын

а  ізгі 

тілектерін 

жазып, бір-

біріне 

сҽттілік, 

шығармаш

ылық табыс 

тілейді.  

Раппорт орнату. Сенімді 

қарым-қатынас орнату 

Тҥрлі-тҥсті қағаз ҧшақтар 

 

  

5 

минут 

 

 

 

2.Ой 

қозғау 

1.АКТ-ны 

пайдалану 

оқушылард

ың оқуын 

жақсарта 

ма?  2.Ол 

сабақта 

қойылған 

оқыту мен  

оқу 

мақсатына 

«Теңгерім  дӛңгелегін» 

толтыру 

Cабақта АКТ-ны қандай 

мақсатта, қаншалықты 

жиі (1-10 шҽкіл 

аралығында) 

қолданатынына 

байланысты теңгерім 

дҿңгелегін толтырады.  3 

минут 

«Теңгерім дӛңгелегі» 

жетуге 

кҿмектесе 

ме? 

3.Қолданыл

атын АКТ-

ның оқу 

сапасын 

арттыруға 

ықпал ету 

деңгейі 

қандай?  

4.АКТ-ны 

қандай 

мақсатта 

қолданасыз

дар? 

5.Қаншалы

қты жиі 

қолданасыз

дар? 

 

 5 

минут 

 «Идеялар 

тарелкасы

»   

(сҽйкестенд

іру) 

Б.Блумның 

шҽкірті  

Дэн 

Пинктің 

ойлап 

тапқан 

«Педагогик

алық 

шеңберінде

гі» АКТ 

қҧрылғыла

рын, 

гаджеттерт

Тапсырманы қалай 

орындауға болатындығы 

туралы ойлануға уақыт 

беремін. Тапсырма 

мақсатымен 

таныстырамын. 

Тапсырманы орындау 

туралы нҧсқаумен 

таныстырамын. 

https://w

ww.googl

e.kz/searc

h?biw=13

66&bih  

https://www.google.kz/search?biw=1366&bih
https://www.google.kz/search?biw=1366&bih
https://www.google.kz/search?biw=1366&bih
https://www.google.kz/search?biw=1366&bih
https://www.google.kz/search?biw=1366&bih
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ерін, 

бағдарлама

ларын жҽне 

ҽріптестері

мнің 

болашақтағ

ы 

тҽжірибесі

нде АКТ-

ны 

пайдалануғ

а мҥмкіндік 

беретін 

белсенді 

ҽдістерді  

«Идеялар 

тарелкасын

а» салу 

арқылы  

сҽйкестенді

руді 

ҧсынамын. 

1.Сыртқы 

дҿңгелекке 

(тарелкаға) 

АКТ 

қҧралдары

н жазу. 

2.Ішкі 

дҿңгелекке  

тапсырма 

тҥрлерін 

жазу. 

қолдау кҿрсетемін.  5 мин «Еркін 

жазу» 

стратегиясы  

Музыка 

қойылады. 

Ҧстаздар 

музыканы 

есту 

арқылы    

сабақ 

бойынша 

толғандырғ

ан  сезімін, 

ойын  

қысқа эссе  

жазады.  

Ҧстаздарға парақтар 

таратылып, музыка ҽуені 

арқылы эссе жазуды 

ҧсынам

ын. 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ShTJXwB16EA  

 

 

  

15 

минут 

Тапсырма: 

АКТ 

қҧралдарын 

пайдалана 

отырып, 

берілген 

оқу 

мақсатына 

сай, 

жазылым 

дағдысына 

арналған 

тапсырма 

қҧрастырың

ыз.  

 

Дескрипто

р: 

-тапсырма 

мақсатқа 

Оқу мақсаты: 

 1-топқа: 7.Ж3.Мҽтін 

қҧрылымын (кіріспе 

бҿлім, жалпы мҽлімет 

беру, детальді мҽлімет 

беру) сақтай отырып,  

графиктік мҽтін (шартты 

белгі, сурет, сызба) 

тҥрінде берілген 

процесті сипаттап жазу.    

2-топқа: А/И 4. 

Шығармадан алған 

ҥзінділерді қайта ҿңдеп 

креативті жазу 

3-топқа: А/И 4. 

Шығарма 

дағы оқиға желісін 

ҿзіндік кҿзқарас 

-оқу мақсаттары 

-видеороликтер 

-белсенді оқыту ҽдістері 

-дескриптор ҥлгілері 

-шығарма желісі желісі 

бойынша тҥсірілген фильм 

ҥзінділері; 

-кестелер; 

-тапсырма ҥлгілері  

https://www.youtube.com/watch?v=ShTJXwB16EA
https://www.youtube.com/watch?v=ShTJXwB16EA
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сай 

қҧрастырыл

ған; 

-тапсырма 

сараланған; 

-тапсырма 

уақытпен 

шектелген; 

-тапсырма 

белсенді 

ҽдістерге 

негізделген; 

-

тапсырман

ы орындау 

қадамдары 

кҿрсетілген

; 

 

Бағалау: 

Орындалға

н 

тапсырмала

рға 

жҧптарда  

алмасып, 

ҿзара 

бағалау. 

Ҧсыныстар 

айту. 

тҧрғысынан дамытып 

жазу 

 Нҧсқау беру 

    

  

5 

минут 

Кері 

байланыс 

«3-2-1» 

стратегияс

Ҧстаздар бҥгінгі 

коучингтен алған 

ҽсерлерін жазады. 

Ауызша ҧсыныс-

кері байланыс парақтары 

ы -Бҥгінгі 

коучингтен  

алған 3 

маңызды 

ақпарат;  -

Бҥгінгі 

коучингте  

қиындық 

тудырған 2 

аспекті; -

Бҥгінгі 

коучингте  

ҧнаған 1 іс-

ҽрекет. 

пікірлерін де ортаға 

салады.  

   

РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ  В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 

Майбородова В.З.  

Учитель биологии и географии ОСШ пос. Сарышаган 

Актогайского р-на, Карагандинской области 

 
В настоящее время во всем мире происходит процесс 

цифровизации всей деятельности общества. Открываются совершенно 

новые возможности для оказания информационных, образовательных, 

научно-исследовательских и других социальных услуг без 

вмешательства человека. Цифровые информационные ресурсы, 

наряду с материальными, энергетическими и трудовыми, включаются 

в общественное производство и становятся компонентами любого 

производственного и социального, и политического процесса, то есть 

цифровизация превращается в самостоятельную отрасль научно-

технического, социально-экономического, общественно-

политического развития общества. По своей сути цифровизация 

является междисциплинарной наукой и межотраслевой 

деятельностью. Это влияет на мировую систему образования, где 
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происходят существенные структурные изменения, обусловленные 

развитием цифровизации и ее возрастающим воздействием на все 

стороны жизни общества. По данным зарубежных экспертов, после 

2020 г. каждый работающий будет нуждаться в минимальном уровне 

образования, необходимом для выживания человека в цифровом 

обществе. 

Описывается долговременная цель развития дистанционного 

обучения в мире. Характеризуются особенности система 

дистанционного обучения: открытость, модульность, 

компетентность, гибкость, адаптация, интегрируемость,  

масштабность, расширяемость, асинхронность, параллельность, 

массовость, индивидуальность обучения, качественность 

обучения и рентабельность. 
Долговременная цель развития дистанционного обучения в 

мире — сделать возможным в любое время и в любом месте 

преподавателям разместить контент по определенной 

образовательной программе любого уровня образования, а ученику 

изучить его. Это предполагает переход от ограниченной концепции 

физического перемещения преподаватели и студентов из страны в 

страну к концепции мобильных идей, знаний и обучения с целью 

распределить знание посредством обмена образовательными 

ресурсами. Повсеместное внедрение, распространение 

телекоммуникационных каналов и глобальное распространение 

любого вида (текстового, графического, аудио- и видео формата) 

информации могут обеспечить выполнение этой задачи благодаря 

особенностям системы дистанционного обучения.  

1. Открытость — совместимость со всеми современными 

стандартами информационных образовательных ресурсов, 

поддержка интернет-/ интернет - технологий.  

2. Модульность — возможность формирования модуля из 

одной или нескольких предметов, который создает 

целостное представление об определенной предметной 

области.  

3. Компетентность — возможность формирования и оценки 

компетентности по каждой предметной области.  

4. Гибкость — возможность предоставления каждому 

учиться столько, сколько лично ему необходимо для 

освоения контента модуля и получения необходимых 

знаний по выбранной образовательной программе в любое 

время и любом месте, где имеется доступ к Интернету.  

5. Адаптация — возможность легкой настройки под нужды 

пользователей, в том числе на национальных языках и с 

учетом индивидуальных особенностей.  

6. Интегрируемость — возможность интегрироваться с 

другими формами и методами обучения, а также с другими 

СДО в единой распределенной информационной среде, 

которая реализует активную систему передачи знаний.  

7. Масштабируемость — требование, гарантирующее 

отсутствие необходимости перестраивать систему по мере 

роста обрабатываемой информации и количества 

одновременно работающих пользователей.  

8. Расширяемость — возможность наращивания 

функциональных возможностей, не выходя за рамки 

изначально принятой концепции развития и 

технологической базы в соответствии с потребностями 

пользователей.  

9. Асинхронность — возможность использования технологии 

обучения в удобном для каждого обучающего и обучаемого 

(ученика) времени и темпе.  

10.  Параллельность — возможность совмещения процесса 

обучения с другой профессиональной деятельностью.  

11. Массовость — неограниченность числа студентов, которые 

имеют доступ ко многим источникам учебной информации 

(электронным библиотекам, базам данных) и могут 

общаться друг с другом и с преподавателем через сети 
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или с помощью других средств информационных 

технологий (И Т).  

12. Индивидуальность обучения — возможность создания 

информационной обучающей среды с теледоступом, 

которая позволит использовать методы распределенного 

обучения для усиления индивидуализации подготовки и 

повышения эффективности обучения.  

13.  Качественность обучения — возможность привлечения 

высококвалифицированных специалистов к подготовке 

учебных материалов независимо от их мест проживания и 

языка общения, а для ученика через семинары и 

телеконференции участвовать в групповой работе, 

выполнять упражнения и практические задания к 

определенному сроку, проходить различные тестирования, 

выбирать самостоятельно приоритеты для получения 

нужной итоговой компетенции.  

14. Рентабельность — для организации учебного процесса, 

библиотеки и лабораторий и других образовательных 

мероприятий и представления более концентрированного и 

унифицированного содержания учебных материалов и 

ориентированности на большое число учеников и других 

факторов.  

 
Подвергнув рассмотрению особенности дистанционного 

обучения в общемировом масштабе, проанализируем состояние дел в 

этой области в Республике Казахстан. Высшим уровнем развития 

дистанционного обучения в Республике Казахстан (РК) будет ее 

вхождение в единое мировое образовательное пространство. Для 

этого необходимо, чтобы образовательная система РК 

соответствовала принципам открытости. Это требует существенной 

реконструкции образовательной структуры в Казахстане.  

В этом году разразившаяся пандемия стала серьезным 

вызовом для систем образования всего мира. Традиционное 

обучение face-to-face оказалось невозможным. С такой глобальной 

проблемой человечество столкнулось впервые. В марте 2020 года 

первые уроки вынесло ведомство из-за вынужденного внедрения 

дистанционного образования в условиях пандемии. 

 Международный опыт показал, в тот день согласно данным 

ЮНЕСКО 191 страна закрыла школы на национальном уровне. В 

России, США, Канаде, Австралии, Японии и Дании школы закрыты 

локализовано т.е. решения о закрытии принимаются в зависимости от 

ситуации в отдельном регионе. Повсеместным стал поиск 

альтернативных форм обучения. В большинстве  стран применяют 

разные виды дистанционного обучения: трансляция уроков через 

телеканалы, размещение видео-уроков на специальных платформах, 

аудио трансляция уроков по радио, через электронную почту и т.д. 

Каждая страна пробует и выбирает наиболее подходящий ей вариант 

с учетом доступа к Интернету, технической инфраструктуры, 

адаптации  содержания к дистанционному обучению, чтобы как 

можно скорее сделать процесс дистанционного обучения доступным 

для школьников. 

Для казахстанских школ сложившаяся ситуация также была 

абсолютно новой и неожиданной.  Нам пришлось увеличить на одну 

неделю продолжительность весенних каникул и использовать это время 

на экстренную подготовку к организации учебного процесса в 

нестандартных условиях карантина. В ходе подготовки к новому 

формату обучения были определены основные проблемы. 

Во-первых, отсутствие нормативного регулирования и 

практики работы в данном формате.  В действующем 

законодательстве нет понятия «дистанционная форма обучения», 

соответственно нет программ, регламентов, методик и инструкций. 

Во-вторых, фактор готовности самой системы среднего 

образования: переход на дистанционное обучение в условиях 

кризиса показал, что ИКТ- подготовка педагогов недостаточно 

высока, особенно в сельских школах. 
В-третьих, это внешние факторы: фактор интернет-связи, 
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инфраструктуры, нехватки компьютеров и оборудования для 

коммуникации. 

В-четвертых, отсутствие отечественных IT— платформ для 

организации одновременных стриминговых соединений большого 

количества обучающихся, недостаточность цифрового 

образовательного контента и полноценного программного 

обеспечения для проведения занятий через Интернет. 

С учетом имеющихся проблем и возможностей после изучения 

международного опыта, рекомендаций ЮНЕСКО и Всемирного банка 

нами было решено использовать сразу несколько технологий 

дистанционного обучения: 

 обучение через Интернет; 

 обучение через телевизионные каналы и радио; 

 обучение в штатном режиме в отдаленных селах, а также 

направление учебных материалов через почту в населенных 

пунктах, где нет интернета. 
Именно по такому формату была учеба в IV четверти в школах 

страны. Подавляющее большинство школьников, а именно 2,4 млн 

человек, обучаются через Интернет. Им доступны развернутые 

платформы «Daryn.Online», «Кҥнделік» и «BilimLand». На данных 

площадках школьники находят видео-уроки, которые соответствуют 

учебной программе, после просмотра видео-уроков получают задания 

от своих учителей и отвечают на вопросы по пройденному материалу. 

При необходимости можно пересматривать видео-урок и обсуждать 

имеющиеся вопросы с учителями. В некоторых школах, где 

обучаются дети с особыми образовательными потребностями, 

педагоги преимущественно проводят уроки через зарубежные 

стриминговые системы. К примеру, Microsoft Teams, Meet by Google 

Hangouts и т.д., где учащиеся при самостоятельном изучении 

предмета, используя технологии дистанционного, обучения осознанно 

подходили к усвоению курса, ребенок умело добывал и использовал 

полученную информацию.   

 

Практика показывает, что этим ограничиваться нельзя, 

поэтому перед нами стоит задача снять видео уроки не только для IV 

четверти, но и на весь учебный год, и основательно переснять уже 

подготовленные в экстремальных условиях, во время весенних 

каникул видео-уроки. Всего планируем подготовить более 15 тыс. 

видео-уроков для всех классов, которые будут доступны каждому 

учащемуся. 

 

В условиях ЧП объем работы педагогов, родителей и 

школьников увеличился. Учителя школ тратят значительно больше 

времени на подготовку и проведение уроков, организацию обратной 

связи со школьниками, которая практически переведена в формат 

индивидуальной работы. За очень короткий срок наши коллеги 

смогли перестроиться и показали высокий профессионализм и 

преданность своему призванию.  

Мир живет в период  новой цифровой эпохи, и об этом 

говорилось много. Разрабатывались разные сценарии развития: где-то 

оперативно, где-то медленно. Но кризис заставил находить решения 

быстро. И в целом, системе образования удалось выдержать первый 

вал. Пандемия пройдет, но теперь нам нужно быть готовыми к 

появлению новых «черных лебедей», к работе в мире 

«VUCA» (в условиях нестабильности, неопределенности, 

сложности и неоднозначности мира). 

Дистанционный формат повлиял и на выстраивание 

нового качества взаимоотношений между педагогами и 

родителями, показав важность тесного взаимодействия. 
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«ЗАМАНУИ БІЛІМ БЕРУ: ЖАҢА ТАЛАПТАР, ЖАҢА 

МҤМКІНДІКТЕР, ЖАҢА ЖАУАПКЕРШІЛІК.» 

 
Матышова Бибіажар Қҧндақбайқызы 

Ақтӛбе қаласы, «№18 орта мектебі» КММ. 

 

 
   Елбасымыздың жолдауында айтқандай: Қазақстанды дамыған 30 

елдің қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың кҥн санап 

ҿсуіне байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту 

ҥрдісі де тҥбегейлі ҿзгерістерге ҧшырауда. Соған орай оқытудың 

парадигмасы ҿзгерді. Білім берудің мазмҧны жаңарып, жаңаша 

кҿзқарас пайда болды. Осыған байланысты ҧстаздар алдында 

оқытудың ҽдіс-тҽсілдерін ҥнемі жаңартып отыру жҽне 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тҧр. 

Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына 

ХХІ ғасырда ҿмірдің барлық салаларында табысты болу ҥшін, қажетті 

дағдыларды дарыту ҥшін, мҧғалімдер тынымсыз еңбектену керек. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек ҿз пҽнін, ҿз мамандығын 

шексіз сҥйетін, бала ҥшін ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті деп санайтын 

білімді мҧғалімдер ғана жҧмыс істей алады. 

  Ҥш тілді толық меңгеруге баулу. Қазіргі таңда қазақ тілі – мемлекеттік тіл, 

қарым-қатынас тілі – орыс тілі жҽне ағылшын тілі – ҽлемдік кеңістікті тану 

тілі болып табылады. Мҧғалімге берілген жаңа талап: оқытуда жаңа 

идеяларды ҽр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді 

жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде қолдану. 

 Соңғы жылдары мемлекетіміздің білім беру ҥдерісіне жаңалықтар еніп 

жатқаны барлығына мҽлім. Жаңартылған білім беру бағдарламасы — заман 

талабына сай келешек ҧрпақтың сҧранысын қанағаттандыратын тың 

бағдарлама. 

Негізінен жаңартылған білім жҥйесі қҧзыреттілікке жҽне сапаға 

бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – 

оқушыға ҥйлесімді, қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып сын 

тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тҽжірибе жасау, АКТ–ны 

қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта 

жҧмыс жасай білу функционалды сауаттылықты, шығармашылықты 

қолдана білуді жҽне оны тиімді жҥзеге асыруға дағдыландыру. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі – спиральді 

қағидатпен берілуі. Оған оқу мақсаттарын зерделей отырып, 

тапсырмаларды, ықшам сабақтарды қҧрастыру барысында кҿз жеткіздік. 

Бҥгінгі кҥні барлық елдер жоғары сапалы білім жҥйесімен жҧмыс 

істеуде. Ҿйткені қазіргі заманда елдің бҽсекеге қабілеттілігі оның 

азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру 

жҥйесі болашақтың талабына сҽйкес дамуы тиіс. Оқушыларды 

заманауи ҽдіс –тҽсілдермен оқытып, ой –ҿрісі кең, саналы, еркін 

азамат етіп тҽрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. 

Оның ҥстіне білім берудің жҥйесін қарқынды дамытқан бҧл ҥрдістің 

жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы кҿңілді 

қуантады. 

Жаңа бағдарлама қҧрмет, ынтымақтастық, ашықтық, қазақстандық 

патриотизм жҽне азаматтық жауапкершілік, еңбек жҽне 

шығармашылық, ҿмір бойы білім алу тҽрізді қҧндылықтарға 

негізделген. Қазіргі кезеңде оқушының ҿз бетімен ізденуі оқу 

ҥдерісіне қойылатын басты талаптардың бірі болып табылады». 

Қазіргі уақыттағы жаңа педагогика ғылымындағы проблема ол 
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- оқушылардың пҽнге деген қызығушылығын арттыру болып 

табылады. Жаңа технологияның ҽдіс - тҽсілдері оқушылардың білімін 

толықтыруға кҿмектеседі. Осыған орай озық тҽжірибе, жаңа 

технологияның тиімді ҽдістерін таңдап алып, оларды ҥйлесімді, 

тиімді жҽне шығармашылықпен пайдалану - ҧстаз шеберлігінің 

белгісі. Ҧстаз ретінде оқытып жҥрген оқушыларымның 

ерекшеліктерін зерттеп, біліп алған соң ғана, оларды даму деңгейіне 

орай ҽдіс - тҽсілдерді іріктеп, талдап қолдануға, жетілдіруге ерекше 

назар аударып келемін. Оқушыларды жҧппен, топпен жҧмыстандыру 

арқылы ҧйымдастырылған сабақтар, оқушылардың дарындылығын 

дамытып, шыңдау жолдарының бірі болып табылады, олардың 

арасында ынтымақтастық пен серіктестікті тудыру, басқа адамның 

ойымен де есептесу қажет екенін де тҥсіндіреді, уақыт ҥнемделеді. 

Жҧппен жҽне шағын топпен жҧмыс тез, жаңа идеяларды ҧсынумен 

қатар белгілі бір жағдайды нҽтижелі шешуге де мҥмкіндік береді. 

Сабақ барысында оқушылардың ізденуін қадағалап, білім дағдысын 

толықтыруға бағытталған сабақ ҿткізу ҽдістерінің бірі - «Оқу мен 

жазу арқылы сын тҧрғысынан оқу» жобасының стратегиялары. Бҧл 

жобаның стратегияларын сабақ барысында қолдану жаңа оқу 

материалдарындағы оқиға мен қҧбылыстарды оқушылардың ҿздері 

байқап, талдауына жағдай жасайды. Демек, білім оқушыларға даяр 

кҥйінде берілмейді, ҿзінің ой еңбегін қажет ететін тапсырмаларды 

орындауы арқылы қол жеткізеді. Ҽр оқушы ҿз ойына шек келтірмей 

жауап беруге дағдыланады. Оқушы бойындағы танымдық қабілетінің 

шығармашылық ойлау жҥйесінің дамуына жол ашады. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты - 

білім алушылардың оқу нҽтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта 

білім мазмҧнын жаңартудың кҿптеген компоненттері, соның ішінде 

мҧғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа 

бағытталған. 

Жаңартылған бағдарламаларда барлық білім беру деңгейлері 

«Мҽңгілік Ел» идеясына негізделген. Мектептегі білім беру мазмҧны 

академиялық пҽндер, зерттеу жҽне сыныптан тыс ҽрекет, қосымша 

білім беру негізінде жҥргізіледі. Идеяның мазмҧны – оқушыларды 

рухани- адамгершілік тҧрғыдан, қазақстандық патриотизмге 

тҽрбиелеу, толеранттылық пен ҧлтаралық жағдайда қарым-қатынас 

жасай алуға ҥйрету болып табылады. Бҧл жаңартылған мазмҧндағы 

бағдарламаның негізгі қағидаты - коммуникативтік тҽсіл арқылы 

оқушының тіл туралы, ҧлттық жҽне жаһандық мҽдениеттің маңызы 

туралы тҥсінігін кеңейте отырып, қазақ тілін табысты ҥйрету. Бҥгінгі 

таңда білім беру саласына тҥбегейлі ҿзгерістің қажеттілігін ескерсек, 

реформаның басында тілдік пҽндердің тҧру себебін бағдарламада 

кҿрсетілген мына жолдармен тҥсіндіре аламыз: «...Ҽрбір оқушы ҥшін 

тіл – негізгі білім қҧралы. Оқушылардың тілдік қарым-қатынасы 

ҿздері ҿмір сҥріп отырған жҽне білім алатын орта арқылы жҥзеге 

асады. Тілді жетік меңгеру ҧлттық қҧндылықтарды тҥсінетін, ҽлемдік 

деңгейде жаңа ҿзгерістерге бейім, жаңашыл жеке тҧлға 

қалыптастыруға ықпал етеді». 

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бҿлімнен 

тҧратын жаңа қҧрылымы болып табылады: 

1. Пҽннің маңыздылығы; 

2. Пҽн бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3. Ҥштілділік саясатты іске асыру; 

4. Оқыту ҥдерісіне ҧйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5. Пҽнді оқытуда қолданылатын педагогикалық ҽдіс-тҽсілдер; 

6. Тҥрлі мҽдениет пен кҿзқарастарға қҧрмет; 

7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

қҧзыреттілігі; 

8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9. Оқу нҽтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмҧны, ҧйымдастырылуы мен бірізділігі. 

Бҥгінгі кҥні барлық елдер жоғары сапалы білім жҥйесімен жҧмыс 

істеуде. Ҿйткені қазіргі заманда елдің бҽсекеге қабілеттілігі оның 

азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру 

жҥйесі болашақтың талабына сҽйкес дамуы тиіс. Оқушыларды 
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заманауи ҽдіс – тҽсілдермен оқытып, ой –ҿрісі кең, саналы, еркін 

азамат етіп тҽрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. 

Оның ҥстіне білім берудің жҥйесін қарқынды дамытқан бҧл ҥрдістің 

жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы кҿңілді 

қуантады. «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез 

деген қасиеттерімен озады», - деп Абай атамыз айтқандай, озық ойлы 

білімдар адамдар заманның, қоғамның дамуына, ҿзгеруіне ҥлесін 

қосып келеді. 

Ҽр уақытта бала білімін алға қоюшы ҧстаз ҥлкен кҿрсеткішке 

қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. Сол 

кезде ғана еліміз кҿкке шарықтап, басқа елге елді танытады. 

  Ҧлы ағартушы Ахмет Байтҧрсыновтың «Ҧстаз ҥздіксіз ізденгенде 

ғана, шҽкірт жанына нҧр қҧя алады», – деген сҿзі ізденімпаз, 

жаңаша ҧстаздарға арналғандай. Мҧны ҽрбір мҧғалім жадында 

сақтауы тиіс. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Н.Ҽ.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан жолы - 

2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ», 17.01.2014 ж. 

2. Н.Ҽ.Назарбаев «Ҽлеуметтік – экономикалық жаңғырту – Қазақстан 

дамуының басты бағыты‖ атты Жолдауы, 2012. 

3. ҚР Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы, Астана, 2011. 

4. ҚР Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы, Астана, 2010. 

5. ҚР «Білім туралы» Заңы, Астана, 2007. «Білім технологиялары» № 

3, 2014 ж. 

 

Мектепте дене тәрбиесі сабағында ҧлттық ойындардың маңызы 

мен орны 

Нармантаев Дастан Тажибайулы 

№94ЖОББМ 

Дене шынықтыру  пән  мҧғалімі 

 

Автор в своей статье делиться опытом методики преподавания на 

уроке физической культуры с элементами  народных  игр, какую 

важную роль в воспитании играет эстетические, человеческие 

отношения. Как народные игры развивает в ребенке личностные 

ценности.   

Author shares his  article  experience of methodology  at the lesson  of  PE  

of elements  of folk games , What an important  role in education  is played 

by aesthetic, humanrelations. How popular  Games develop  in the child  

personal  values.  

     Қазіргі таңда қоғамымыздың іргетасын нығайту ҥшін бҥгінгі 

жастарға ҥлгілі, ҿнегелі тҽрбие беру - басты міндеттердің бірі.  

Оқушыда жалпы адамзаттық қҧндылықтар мен адамның айналадағы 

дҥниемен жеке тҧлғалық қатынасын (этикалық, эстетикалық, 

адамгершілік тҧрғысынан) тҽрбиелеу мақсатын халқымыздың мҽдени 

рухани мҧрасының, салт-дҽстҥрінің озық ҥлгілерін оның бойына 

дарыту арқылы жҥзеге асыруға болады.   Жас ҧрпақ ҿз халқының 

мҽдениетімен, асыл мҧраларымен ҧлттық ҽдебиеттер арқылы танысып 

келеді. Халық ойынды тҽрбие қҧралы деп таныған. Ойынды сабақта 

қолдану оқушылардың ой-ҿрісін жетілдірумен бірге, ҿз халқының 

асыл мҧраларын бойына сіңіріп, кейінгі ҧрпаққа жеткізе білу қҧралы. 

Бірақ оны жҥргізуге арналған нақты ҽдістемелік қҧралдар жоқтың 

қасы. Зерттеу жҧмысында орыс тілінде жазылған ҽдебиеттер 

қолданылды. Соның нҽтижесінде қазіргі таңда тақырыптың ҿзектілігі 

туындап отыр.  Халық педагогикасының адам, отбасы, ҿскелең жас 

ҧрпақты тҽрбиелеу туралы арманмақсаттарын, орныққан пікірлерін, 

ҧсыныстарын қамтып кҿрсететін педагогикалық идеялар мен салт-
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дҽстҥрлері ҿткен мен қазіргінің арасындағы байланысты кҿрсетеді. Ол 

тарихи даму барысындағы ҽлеуметтік мҽні бар ақпаратта (білім, білік) 

т.б. жиналып, ҧрпақтан ҧрпаққа беріліп отырады.  Халықтық 

педагогиканың ең бір кҿне тиімді қҧралдарының біріне ойын жатады. 

Ойын арқылы бала қоршаған ортаны ҿз бетінше зерделейді. Сҿйтіп, 

ҿзінің ҿмірден байқағандарын іске асырып, қоршаған адамдардың іс-

ҽрекетіне еліктейді. Соның нҽтижесінде ҿзі кҿрген жағдайларды 

отбасылық тҧрмыс пен қызмет тҥрлерін жаңғыртады. Мҽселен, 

қазақтың ҧлттық ойындары: «Бҽйге», «Кҿкпар», «Алтын сақа», «Хан 

талапай», «Қыз қуу», «Тоғызқҧмалақ» т.б. балалардың еңбекке деген 

қарым-қатынасы мен қабілеттерін арттырады. Ойын дегеніміз - 

адамның ақыл-ойын дамытатын, қызықтыра отырып ойданойға 

жетелейтін, тынысы кең, алысқа меңзейтін, қиял мен қанат бітіретін 

ғажайып нҽрсе. Ҧлы педагог В.И.Сухомлинский: «Ойынсыз, 

музыкасыз, ертегісіз, творчествосыз, фантазиясыз толық мҽніндегі 

ақыл-ой тҽрбиесі болмайды», - дейді. Демек, шҽкірттің ақылойы, 

парасаты ҧлттық салт-сананы сіңіру арқылы баии тҥседі. Оқу 

ҥрдісінде ҧлттық ойын элементтерін пайдалану сабақтың тақырыбы 

мен мазмҧнына сай алынады. Сонда ғана оның танымдық, тҽрбиелік 

маңызы арта тҥседі. Оқушыларды ҽсіресе, «Сиқырлы қоржын», 

«Кҿкпар», «Асық» секілді ҧлттық ойындарға қатыстыру ҿте тиімді 

екеніне кҿз жеткізу қиын емес. Бҧл ойындарды жаңа материалды 

бекіту немесе қайталау кезінде қолдану керек деген пікір бар. Оқушы 

ойынның ҥстінде не соңында ҿзінің қатысу белсенділігіне қарай тҥрлі 

баға алуы мҥмкін. Мҧғалім ҽр оқушының еңбегін бағалап, 

ынталандырып отыруы тиіс. Ойынның тҽрбиелік маңызы мынада: ол 

баланы зеректікке, білгірлікке баулиды. Бабаларымыздың асыл 

қазыналарына деген кҿзқарасын қҧрметтеуге сҿз ҽсемдігін сезінуге 

ҥйретеді. Батылдыққа, ҿжеттікке тҽрбиелейді. Ендеше еңбекке баулу 

сабағын ҧлттық ойындар арқылы сабақтасытырып тҥсіндіру пҽн 

тақырыптарын тез, жылдам меңгеруге ықпал етеді. Оқушының сҿздік 

қорын байыта тҥседі.  Халқымыздың ҧлы перзенттерінің бірі, аса 

кҿрнекті жазушы М.Ҽуезов: «Біздің халқымыздың ҿмір кешкен ҧзақ 

жылдарында ҿздері қызықтаған алуан ҿнері бар ғой. Ойын деген 

менің тҥсінуімше кҿңіл кҿтеру, жҧрттың кҿзін қуантып, кҿңілін 

шаттандыру ғана емес, ойынның ҿзінше бір ерекше мағыналары 

болған», - деп тегіннен тегін айтпаса керек.   Кеңес Одағы кезіндегі 

ҧлттық ойындардың маңызы мен қажеттілігін кҿрегендікпен 

қарастырған ғалым Б.Тҿтенаев «Қазақтың ҧлттық ойындары» 

(Алматы, 1994) атты еңбегінде қазақ ойындарын бірнеше топқа бҿліп, 

ойын шарттарын жазып, жастар ҥшін тҽрбиелік мҽнін зерделеп, ойын 

білдірген. Сабақта жҽне тҽрбиеде, яғни балабақшалар мен бастауыш 

мектептерде ҧлттық ойынды ҧтымды пайдаланса, алдымен еңбекке 

баулу жҽне дене шынықтыру пҽндерінде оқушылардың ҿз бетімен 

жҧмыс жасау дағдыларын қалыптастыру шарттары теориялық 

тҧрғыдан негізделсе, онда оқушылардың білімге деген қҧштарлығын 

арттыруға жҽне халықтың асыл мҧрасын бойына сіңіріп, ҧлттық 

сананы қалыптастыруға болады.  Қай халықтың болмасын, оның 

ҧлттық ойындарының белгілі бір мақсаты мен ҽлеуметтік-

психологиялық тҧрғыдан ерекше қасиеттері болады. Сондықтан 

халық арасында қалыптасқан ойындар туралы сипаттамалық 

жинақтар, деректер жҽне қҧжаттар дҧрыс зерттеу мен талдауды қажет 

етеді. Ҧлттық дҽстҥрлі халық ойындарының ел арасындағы беделі, 

тарихи қоғамдағы алатын орны жҽне болашақ ҧрпақты ҿсірудегі 

қажеттілігі, оның шығу тарихы туралы ғылыми тҧрғыдан бізге дейінгі 

ғалымдар да кҿп ізденді.   Этнограф Ҽ.Диваев алғашқы топтағы ойын 

тҥріне рулық-қауымдық қҧрылыс кезеңінде ҿмірге келген ойындарды, 

екінші топтамадағы дҽстҥрлі ойындарға қозғалыс ойындарын, ҥшінші 

топқа - спорттық ойын тҥрлерін жатқызады. Ізденуші этнографтың 

дҽлелдеуінше, халық ойындары балалардың іс-ҽрекетін, қимыл-
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қозғалысын дамытумен қатар денсаулығын шыңдауда тездетуші ҥрдіс 

ҽрекетін атқарады. Ҽ.Диваев: «Как киргизы развлекают детей» деген 

мақаласында: «бала бас бармағын кҿтеріп оған пайғамбарымыз не 

дейді деп кҿк аспанға қарап, қҧдай тҽңірінен рҧқсат сҧраған», - дей 

келіп, «Бес саусақ» ойыны мен саусақ атауларын алға тартады жҽне 

аталған мақалада саусақ пен қимылқозғалыс жасау ҽрекеті негізінде 

баланы тҽрбиелеп, шынықтырудың ҥлкен даналық философиялық 

мағынасы жатқандығы сҿз етіледі.  Ҧлттық ойындар халық 

тҽрбиесінің дҽстҥрлі табиғатының жалғасы. Ежелден дҽстҥрлі 

ойындарда халықтың ҿмір сҥру ҽдісі, тҧрмыс-тіршілік еңбегі, ҧлттық 

дҽстҥрлері, батырлықбатылдық туралы тҥсінігі, адалдыққа, 

кҥштілікке ҧмтылуы, шыдамдылық, т.б. кҧндылықтарға мҽн берілуі - 

халық данышпандығының белгісі.   Еліміздің егемендік алуы 

Қазақстандағы дене шынықтыру, ҧлттық ойындар мҽселесіне басқаша 

сын кҿзбен қарауды талап етеді. Осы орайда соңғы жылдары біздің 

қарастырып отырған ізденіс тьақырыбымызға орай бірнеше ғылыми 

еңбектер жарық кҿрді. Е.Мҧхиддинов қазақтың ҧлттық ойындарын 

дамыған қоғамдағы ҽлеуметтік-экономикалық қҧрылыммен 

байланысты қарастырады. Дене шынықтыру пҽнінің теориялық 

дҽлелдемесін қазақтың ҧлттық ойындарының тҽжірибелік жағымен 

біртҧтас алып қарайды. А.Қҧралбекҧлы мен С.Ҽкімбайҧлы жалпы 

білім беретін қазақ мектептерінің дене шынықтыру жҥйесінде қазақ 

этнопедагогикасы материалдарына, оның ішінде халық 

шығармашылығы мен ҧлттық ойындарды тиімді пайдаланудың 

ғылыми теориялықҽдістемелік негіздеріне сҥйене отырып талдау 

жасаса, А.Айтпаеваның ғылыми еңбегінде орыс тілінде оқытатын 

мектептердің бастауыш сынып оқушыларын тҽрбиелеу қҧралы 

ретінде қазақ халқының ойындарын пайдаланудың теориялық-

ҽдістемелік негіздері жасалып, олардың тҽрбиелік мҥмкіндіктері 

айқындалған. Сонымен тҥйіндеп айтарымыз, қазақтың ҧлттық 

ойындарының басқа халықтардың ҧлттық ойындарынан 

айырмашылығы - оның шығу, пайда болу тегінің ерекшелігіне 

байланысты белгілі бір тҽрбиелік мақсат бірлігін кҿздейтінінде.  

Пайдаланылған әдебиеттер:  

1.Педагогтардың кҽсіби қҧзыреттілігін дамыту  стратегиясы: ҽлемдік 

тҽжірибе жҽне ізденіс, 2013ж  

  

 Сҥт ӛнімдерінің пайдасы 

 

Сайым С.Қ. 

Жезқазған  қаласындағы 

«№ 21 жалпы орта білім беретін» КММ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Бағыты: медицина 

Ғылыми- зерттеу жҧмысымен айналысушы: 2 «А» сынып оқушысы  

Жҥсіпбек Айару 

 

 «Сҥт ӛнімдерінің пайдасы» тақырыбындағы ғылыми 

жобаның аннотациясы 
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Бҧл жобада сиыр малының сҥті, сҥттің қҧрамы, сҥт ҿнімдерінің 

балаға деген пайдасы туралы қарастырылады. Сҥт ҿнімдерінің қалай 

жасалатыны қарастырылады.   

Тақырыптың ӛзектілігі:қазіргі таңда, балалардың 

денсаулығына сҥт ҿнімдерінің пайдасы туралы ізденіп, талдау 

жҥргізу.  

Зерттеу болжамы: егер сҥт ҿнімдерін кҥнделікті  ҿмірде 

пайдаланса, ҿскелең ҧрпақтың денсаулығы ҽлдеқайда зор болмақ.  

Зерттеу заты: сҥт ҿнімдерінің пайдасы  туралы терең білу 

Зерттеу әдістері: іздену, салыстыру, талдау, жинақтау, 

ҽңгімелесу т.б. 

Зерттеу жҧмысының мақсаты : сҥттің қҧрамын, сҥт 

ҿнімдерінің   балалардың  денсаулығына пайдасын зерттеу 

Зерттеу барысы: 

Қазақ халқы ҽр қашанда тҿрт тҥлікті бағалаған. Оның ішінде 

сиыр малының бізге берер пайдасы кҿп болған. Сондықтан: 

1.Сиырыңды сырттатпа:  

   Сауып ішсең мың кҥндік,  

   Сойып жесең бір кҥндік.  

2. Ақты тҿкпе. 

3. Ақ тҿгілген жерді баспа (малдың желіні іседі),- деп айтқан. 

Сҥт- бҧл қазақ халқының ежелден келген тағамының бір тҥрі. 

Сҥт сиырдан алынынатының барығы біледі.  

Қазақ тілінде сҥтті басқаша «Ақ» деп атайды. «Ақты тҿкпе» 

деп бекер айтпайды.  

Сҥттен ҽр тҥрлі тағамдар алынады. Мысалы:май,  ірімшік, 

сҥзбе, айран т.б. Сҥт ҿте қадірлі сусын.  

Айран- ҧйытылған сҥт. Оны қаймағы алынған сҥттен де, 

алынбаған сҥттен де дайындауға болады. Ол ҥшін сҥттң 5- 10 мин 

қайнатады, қанжылым қалыпқа тҥскенше суытады. Содан соң ҧйытқы 

қосып араластырады да, ыдысты жақсылап бҥркеп  тастайды. Ол 1- 2 

сағат аралығында ҧйып болады. Ҧйыған айран ашып кетпеуі ҥшін 

бетін ашып салқын жерге қояды. 

Адам ҿмірге келген кезінен- ақ сҥтпен  тағамданады. 

Сондықтан  сҥтті қҧрметтеу керек.  

Сҥттен жасалатын ҿнімдер  баланың ҿміріне,денсаулығына ҿте 

зор ықпал етеді. Ҽсіресе сҥттің қҧрамындағы тҥрлі дҽрумендер 

баланың ағзасына, ойлау қабілетіне аса маңызды орын алады.  

Сонымен қоса сҥттен жасалған тҥрлі тағамдардың пайдасы аз емес. 

Біздің ата- бабаларымыз осы сҥттен жасалған тағамдарды кҿптеп 

пайдаланған, сол себепті бҧрынғы адамдар сол тағамдарды қорек 

қылып, содан кҥш алды деп ойлаймын.  

Ҽрине тек сиыр малынан алынған сҥтте ғана дҽрумен кҿп деп 

айту қате болар, басқа малдан да алынатын сҥттен денсаулыққа 

пайдасы зор. Дегенімен мектеп жасындағы балаларға қол жетімді 

сиыр сҥтінің ҿнімдері.  
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Сҥттің керемет  қасиетін алғашқы адамдар да ҿте бағалаған . 

Ежелгі ҥндістер сҥт адамға  зор ғанибет сыйлап, денсаулығын 

нығайтып, жастықты сақтайды деп санады.  

Ежелгі Грецияда сҥтті  «жастықтың сусыны» деп санаған екен. 

Л.А Банникова еңбегінде келтірген мҽлеметтер бойынша 

ғылыми деңгейде сҥт қышқылды ҿнімдерді емдік мақсатта 

қолданудың негізін салған Нобель сыйлығының лауреаты, орыс 

ғалымы И. И Мечников еді. Оның тҧжырымдамасы бойынша 

«ағзадағы сҥт микроорганизмдерініңкҿп мҿлшерде болуы басқа 

шіріту микроорганизмдерінің кҿбеюіне жол бермейді»  сол себепті 

денсаулықты нығайтып, ҿмір жасының ҧзақтығына кҥнделікті тамақ 

рационына «айран» жҽне «қышқыл сҥт» еңгізу керек. 

Сонымен қоса зерттеу барысында дҽрігерлердің пікірлері де 

есепке алынды. Дҽрігермен кездесу барысында мал сҥтінің қҧрамы 

100- ден  аса қосылыстардан тҥзілген ҽр тҥрлі заттардан тҧрады. 

Сҥтте 30-ға тарта май қышқылдары, сҥт белогы, адам мен жануарлар 

ағзасына қажетті барлық амин қышқылдары, 50-ден аса макро жҽне 

микроэлементтер, 40- қа тарта дҽрумен, ферменттер кҿптеп 

кездесетінің анықтадым. 

 

                         

 

 

Зерттеу жҧмысының қорытындысы:  

Сҥттің пайдасы ҿте зор. Оның емдік қасиеттеріне байланысты 

кең қолдану керектігін тҥсіндік. Сҥттің қҧрамындағы дҽрумендер, 

химиялық қоспалар бар екенін білдік жҽне бала денсаулығына ҽсері 

мол екенін тҥсіндік. Егерде мектеп жасындағы балалар осы сҥт 

ҿнімдерін ҥзбей қорек етсе, ойлау қабілеті, сабаққа деген қҧлшынысы 

да зор болатының тҥсіндік.   

Ҧсыныс: 

Сҥттің аса пайдасын зерттей келе мектеп асханаларындағы ас 

мҽзіріне  сҥт немесе сҥттен жасалған ҿнімдер еңгізілсе деп ойлаймын. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

http://kitaphana.kz/ 

http://bigox.kz/suttin-kuramy/ 

http://kk.wikipedia.org/wiki 

http://bilimdiler.kz/gilim/11033-shbatty-emdk-asiett.html 

Уикипедия–ашық энциклопедиясын аналынған мҽлімет 

http://kitaphana.kz/
http://bigox.kz/suttin-kuramy/
http://kk.wikipedia.org/wiki
http://bilimdiler.kz/gilim/11033-shbatty-emdk-asiett.html
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Шығармашыл оқушы – еліміздің жарқын болашағы 

 

Тулебаева Самал Ахмоллаевна 

СҚО,Есіл ауданы, 

«Тауағаш орта мектебі» КММ 

биология – химия пәні мҧғалімі  

 

  
 Ҽр кез еңбекпен ізденісті талап ететін, ХХІ-ғасырда алынған 

білімнің, кҽсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білетін ҿзін-

ҿзі іске асыруға, ҿзін-ҿзі дамытуға жҽне ҿз бетінше дҧрыс 

адамгершілік тҧрғысынан жауапты шешімдерді қабылдауға қабілетті 

жеке тҧлғаны қалыптастыру бҥгінгі кҥнде мҧғалімнің басты мақсаты 

болып табылады. Осы мақсатты жҥзеге асырылуы мҧғалімнің  ҿз 

сабақтарында  беретін пҽнді ғана емес, оқыту технологияларын 

қолдану арқылы осы пҽнді жетілдіру тҽсілдерін де білуі қажет. 

«Ізденген жетер мҧратқа» дегендей ҽр ҧстаз ҿмір бойы 

жаңашыл болуға тырысуы керек. Бҥгінгі таңда басты мҽселе болып 

отырған – жас ҧрпақтың сапалы білім алуы. Тҧңғыш президентіміз 

Н.Ҽ.Назарбаев «Қазақстанның болашағы - білімді ҧрпақ» деген сҿзі – 

ҥлкен кҿрегендіктің белгісі. Білім саласындағы даму кҿшінен қалмай 

алға басу басты мақсатымыз. Сол кҿшке ілесе алмасақ - бізге ҥлкен 

сын. Еліміздің ертеңі қазіргі жас ҧрпақтың қолында. Қазіргі заман 

талабына сай болашақ ҧрпақтың оқып білім алуын еліміз бірінші 

орынға қойып отыр. Білім беру саласындағы жаңашылдыққа ілесу ҽр 

ҧстаздың міндеті. Осы орайда ҧлы педагог Ушинскийдің «Бала – 

балқытылған алтын» деген қанатты сҿзі бірден ойға тҥседі. Балаға 

қалай бағыт берсең, сол жаққа қарай  ҿседі. Сондықтан баланың 

бойында жақсы қасиеттердің болуына, олардың жан - жақты дамуын, 

рухани бай тҧлға болып қалыптастыру ҧстаздың қолында деп 

ойлаймын. Сол себепті қазіргі таңда Республикамызда орта білім беру 

мазмҧнын жаңарту аясында мҧғалімдердің оқыту тҽжірибесін 

жетілдіру қажеттілігінің маңызы арта  тҥсуде. 

 Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман 

талабына сай, ҽр мҧғалім, ҿз білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды 

сабақтардан гҿрі, жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды 

ҿз сабақтарында кҥнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да, мҽнді, 

қонымды, тиімді болары сҿзсіз. Бҧл жҿнінде Қазақстан 

Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру 

жҥйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру,халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап кҿрсеткен. 

Тҧңғыш президентіміз Н.Ә.Назарбаев жолдауында айтқандай: 

«Болашақта ҿркениетті дамыған елдердің қатарына ену ҥшін заман 

талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына 

жеткізетін, терезесі тең ететін - білім». Сондықтан, қазіргі даму кезеңі 

білім беру жҥйесінің алдында оқыту ҥрдісінің технологияландыру 

мҽселесін қойып отыр.   

Менің алдыма қойған мәселем: «Жаңа педтехнологияларды 

пайдалана отырып, білім сапасын арттыру жҽне оқушылардың 

ізденімпаздық, танымдық қасиеттерін кҿтеру». Осы мҽселені шешу 

ҥшін ҿзіме мынадай мақсат  қойдым: оқушының ӛз бетімен 

ізденуіне кӛңіл бӛлу.  

Ал міндеттерім: 

 Оқытудың озық технологиясын меңгеру 

 Білімді тереңдетуге жағдай жасау.  

Мҧғалімнің мақсаты — оқушының ҿзіне деген сенімін арттыру, 

ҿзін тҧлға ретінде сезінетіндей мҥмкіндік тудыру, ҿзін тҧлға ретінде 

сезінген бала ҿмірде ҿз жолын таба алады деген сенімдемін. Оқушы 

бҧрын тек тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойланyшы, ҿз ойын 

дҽлелдеуші, ал мҧғалім осы ҽрекетке бағыт беруші, ҧйымдастырyшы, 

кҿшбасшы. Оқушыларды шығармашылық жҧмысқа баулу, олардың 

белсенділіктерін, қызығушылықтарын apттыру ҥшін шығармашылық 

қабілеттерін дамыту ҽртҥрлі ҽдiс-тҽсілдерді қолдануға болады. Мен ҿз 

сабақтарымды бастамас бҧрын сыныпта психологиялық ахуал 

қалыптастыру ҥшін тҥрлі жаттығулар дайындаймын. Бҧл жаттығулар 

оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай болады. Олардың:"Келесі 

сабақты қалай бастаймыз?","Қандай жаттығу орындаймыз?"деген 

сҧрақтарынан, бҧл ҽдіс-тҽсіл оларға ҧнайтынын тҥсіндім. "Бір-
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бірімізге тілек айтайықшы,"- деген ҧсынысын қабылдап, "Кҥкірттің, 

фосфордың, темірдің ауада жҽне оттекте жануы" тақырыбындағы 

сабағымды "Жылы лебіз" жаттығуымен бастадым. Сабақтарымда 

қолданған "Телерадио эфир", "Ыстық орындық", "Кім 

жылдам"сияқты ҽдіс-тҽсілдер оқушылардың топпен жҧмыс жасау, 

бір-бірінің пікірін тыңдау, бірін-бірі толықтыру сияқты қабілеттерін 

шындауға кҿптеген септігін тигізеді. Дҽстҥрлі оқыту кезінде жетекші 

рҿл ҥнемі мҧғалім тарапынан келетіні жҽне сабақтың тең жартысында 

оқушыға тҥсіндіремін деп ҿзім сҿйлеп, уақытты ҿткізіп алып, 

оқушының ҿз ойын жеткізуге жағдай жасалмаған еді. Ҿз 

тҽжірибемнен алатын болсам, сабақ барысында сол тақырыпты 

оқушыға жете меңгертемін деп кҿп уақытты ҿзім пайдаланады 

екенмін. Ол кезде оқушы тарапынан сҿйлеу аз екеніне аса мҽн 

бермеппін. Сыныпты топтастырып, Мерсердің зерттеуіне сҽйкес, 

ҽңгімелесу оқушылардың оқуының ажырамас бҿлшегі" екенін назарға 

алып, ҽр топқа тапсырманы талқылауға бергенде, сабақта белсендік 

таныта бермейтін, кҿп сҿйлемейтін оқушыларымның ҥні естіліп, 

оқушылар бір-біріне жаңа тақырыпты меңгерткенін кҿргенде кҿңілім 

толды. "Мҧғалім оқыту ортасын қҧру керек, соның арқасында 

оқушылар ақпаратты енжар қабылдамай, оқу ҥдерісіне белсенді 

қатысатын болады,"-деген сҿзге кҿзім жетті.Ҽр сабақта оқушылар 

берілген тапсырмаларға жауапкершілікпен қарап, сҧрақтарды қойып, 

бір-біріне кҿмек беріп, ҿз алдына мақсат қоя білетін болды. 

Оқyшылардың шығармашылық қабілетін дамытy барысында 

келесі міндеттерді анықтадым. Мазмҧнға байланысты мiндеттер: жаңа 

сабақ тақырыбын ҿздері аша алады, мақсатын айқындайды, мҽтіндегі 

терминдерді  салыстыра отырып, Венн диаграммасы арқылы 

айырмашылықтары мен ҧқсастықтарын сипаттай алады. Сыныпты 

топқа бҿліп, тапсырма орындату барысында "Мысал келтіре аласың 

ба?","Кҿмектесе алатындар бар ма?" деген сынақтан ҿткізу, қайта 

бағыттау сҧрақтарын қойып, «Диалог негізінде оқыту және оқу" 

(Mercer,1995; Аlexander, 2008) тәсілін қарастырдым. Топтық 

жҧмыстың артықшылығы оқушылар берілген тапсырмаларды топта 

талдап, басқа топтарда толықтыру арқылы бір-біріне кҿмек кҿрсету 

арқылы, нашар оқитын балалар да сабаққа тартыла бастады.Ҿз 

ойларын толық жетілдіріп, топқа берілген проблемалық сҧрақтарға 

жауап беру арқылы ой ҿрістерін дамыта алады."Қалай оқу 

керектігін ҥйрету»  әдісін қолдану арқылы оқушылардың сабақтың 

тақырыбын ҿздері ашып,тақырыпты ҿз бетінше меңгеруін қамтамасыз 

еттім. Мысалы,"Тіркес тҧқым қуалау теориясы"тақырыбын ашу ҥшін  

сабағымда оқушыларға сҧрақтар қою арқылы ҿздері анықтады. 

Оқушылардың ойын дамытып, оларды еркін сҿйлеуге, пікірін 

дҽлелдеуге, жҧмысын қорғауға ҥйретеді. Осы сабақтарды жҥргізу 

барысында, балалардың бойынан білімге деген қҧштарлығын, 

жаңашыл дҥниеге қызығушылығын, ҿздеріне деген сенімділігін, 

ҿзінің дҥниесін ҿзгемен бҿлісуін, сынып ішіндегі ынтымақтастық 

атмосферасын, ҿз-ҿздерін реттеуін жҽне бҽсекеге тҥсу арқылы топ 

ҥшін жан ҧшыра атсалысқандарын байқадым. Менің ойымша, ҽлі де 

болса оларда еркін ойлау жетіспейтін сияқты.  

 Ҿзгерістер кҿзге кҿрініп тҧрды. Ҽрине бір сарынды оқуға 

қалыптасқан баланы бірден топтық жҧмыспен еркін ҧстау, жаңа 

тҽсілмен оқытуға қалыптастыру  оңай емес. Тҽжірибе барысында 

сыныптағы психологиялық ахуалға ерекше мҽн бердім, нҽтижесінде 

оқушыларымның ҿздерін еркін ҧстай бастағанын байқадым. 

Оқушыларыма сабақтарым ҿте ҧнады. Мҧғалім бҥгін қызықты не 

ҽкеледі екен? Сабақ қалай ҿтеді? дегенді кҿздерінен оқып, менде де 

сабақ беруіме деген бір жаңаша қҧлшыныс пен ынта, жігер пайда 

болды. Ҽдіс-тҽсілдерді тҥрлендіріп, оқушыларды сыни ойлауға 

бағыттау жолында жҥргізілген сабақтар мҧғалім ҥшін де, оқушы ҥшін 

де тиімді деп ойлаймын.Сабақтар барысында оқушылардың жеке, 

жҧптасып, топтасып жҧмыс істейтіндей тапсырмалар дайындадым. 

Мысалы,сандықшалардан терминдерді  алу арқылы топ мҥшелері 

ҿткен сабақтардағы тақырыптары бойынша сҧрақтарға жауап беріп, 

Мендель заңдарына байланысты есептер шығарып, ҿз білімдерін 

кҿрсетті. 

Ширату сҧрақтарына жауап беру арқылы жаңа тақырыпты 

аштық.Ҽр топ жаңа тақырып бойынша тапсырмалар беріліп, 

оқушылар ҿз беттерімен жаңа тақырыпты меңгерді.Сол жаңа 

тақырыпқа дарынды балалар есептер шығарды. 

Сабақ соңында «Бағдаршам» әдісі бойынша оқушылар 



790 
 

сабақтағы топтардың жҧмысын бағалады. Сабақта АКТ қолданылды. 

«Табыс баспалдағы» арқылы оқушылар кері байланыс жасады. 

"Постер", "Кластер", "Сҧрақ бізден, жауап сізден", 

"Кезектесіп қайталау" сияқты ҽдіс-тҽсілдер оқушылардың жеке 

жҽне жҧппен жҧмыс жасауына мол пайдасын тигізді.Сонымен қатар 

бҧл ҽдіс-тҽсілдер арқылы мен сыныптағы кҿшбасшылыққа бейім 

оқушыларды анықтадым. Олар тобына тапсырмаларды реттеп, 

айтқанын істетіп, ҿзін тыңдата білді. Сабақ барысында балалар 

ҿздерін, жолдастарын ,сабақты бағалау арқылы ҿздерінің қаншалықты 

сабаққа толық қатынасқандары жайлы анализ жасай алады.Сабақты 

ҿмірмен байланыстыру арқылы сол сабақтың оқушы жадында сақталу 

мерзімі ҧзақ болады деп ойлаймын. Деңгейлік тапсырмалар беру 

арқылы ҽр оқушы ҿз білім деңгейлерін анықтауға мҥмкіндік алады. 

Топтық жҧмыс - тақырыпты талқылап, пікірлесу арқылы 

сабақты ҿздігінен тҥсінуге жағдай жасау. Ҿзара сҧхбат арқылы 

оқушылардың оқу дағдыларын жетілдіру, сҿйлеу мҽнерлерін дамыту. 

АКТ (бейнефильм) топтастыру арқылы оқушылардың есте  сақтау 

қабілеттерін анықтау. Бҧл тҽсілдер осы сабақта маған тақырыпты 

ашуға кҿмектеседі деген болжам жасадым. 

Мерсер мен Ходжкинсон зерттеулері оқыту барысындағы 

диалог атқаратын негізгі рҿлге назар аударуды мақсат етеді. Сабақтар 

барысында тҧйық оқушыларым сабаққа араласып,белсендік 

танытты.Оны мен диалогтік оқытудың маңызы деп 

ойлаймын.Сыныптағы оқушылардың бірлесіп жҧмыс жасауы, 

сҧхбаттасуы тақырыпты меңгеруге кҿптеген пайдасын тигізді. 

Оқытудағы ҽңгімелесу қарым-қатынас жасаудың бірсарынды ҥдерісі 

емес, керісінше, идеялар екі жақты бағытта жҥреді жҽне осының 

негізінде оқушының білім алу ҥдерісі алға жылжиды деп 

тҧжырымдайды. 

 Постер даярлау барысында топ мҥшелері тҥрлі ҧсыныстар айтты. 

Біреуі:"Тҥсінгенімізді сызбаға тҥсірейік,"- десе, екіншісі: "Сурет 

салған тиімді,"- деп,ойларын ортаға салып жатты,дей тҧрғанмен 

барлығы келісімге ҧмтылды. Осы арада мен Мерсердің зерттеуіне 

сҽйкес,табысты талқылауларда ҽңгіменің зерттеушілік тҥрі 

басымдыққа ие"дегеніне кҿз жекіздім. Себебі талқылау барысында 

ҽркім ақылға қонымды мҽлімет ҧсынды,оқушылар бір-біріне сҧрақ 

қойды, қатысушылар келісімге жетуге тырысты. 

 2019 жылы наурыз айында «Ӛрлеу» біліктілік арттыру ҧлттық 

орталығының «Педагогикалық ізденіс» журналына жаңартылған оқу 

бағдарламасы бойынша қҧрылған 7 сыныпқа арналған 

«Жануарлардағы онтогенез» тақырыбында қысқа мерзімді сабақ 

жоспары жҽне Республикалық «Қазіргі Қазақстан мектебі» 

журналына сабақ жоспарым баспаға шықты,  сабағымды баспаға беру 

мақсатым ҿз тҽжірибеммен бҿлісу жҽне жас мамандарға кҿмек қҧралы 

ретінде. Сонымен қатар тағы да басқа сабақтарым  Астана қаласына 

ғылыми ҽдістемелік «Алсем Астана» орталығына, Солтҥстік 

Қазақстан газетіне «Тҥлектер саяжолы» тақырыбында, USTAZ tilegi, 

Ziatker.kz – Қазақстан Республикалық Білім жҽне Ғылым порталында 

сабақ жоспарым жарияланды. 

Ӛз марапаттауларыма тоқталып кететін болсақ: «Нҧрлы 

болашақ» республикалық олимпиадалар ҿткізу орталығы алғыс хат, 

аудандық оқу бҿлімінен алғыс хат, «Қазақстанның қҧрмет тақтасына 

енген ҧстаздар» жобасының сертификаты, «Ҥздік педагог -2019» 

Республикалық кҽсіби сайысының I дҽрежелі дипломы.  

Оқушы жетістіктері: Аудандық оқу бҿлімінен «Табиғатқа дос 

бол» ҿлең шығару конкурсынан Серғали Зухра 1-орын иеленді, 

«Нҧрлы болашақ» Республикалық қашықтықтық олимпиадасынан 

Біржан Жалғас II дҽрежелі дипломмен марапатталды, Кайроллаева 

Дамира аудандық пҽндер олимпиадасынан III орынды иеленді, Какен 

Саяжан  «Зерде» зерттеу жҧмысы байқауының жеңімпазы, Эбишева 

Лаура «Мҧрагер» интеллектуалды білім порталы ҧйымдастырған 

Республикалық  қашықтықтық «Ғылыми жоба» байқауына қатысып 

жҥлделі I орынды иеленді. 

Осындай ғылыми жоба, пҽндік олимпиада, зерттеу 

жҧмыстарын орындау барысында оқушылар ізденеді, еңбектенеді, 

шығармашылықпен жҧмыс жасауға дайындайды.  

Қорытындылай келе, жас жеткіншектің бойындағы табиғат 

берген ерекше қабілетті, дарындылықты тани білу, оның одан ҽрі 

дамуына бағыт – бағдар  бере білу ҽр ҧстаздың парызы.    

   XXI ғасыр – білімділер ғасыры. Ендеше бізге ой  – ҿрісі 
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жоғары дамыған, зерделі, жан – жақты, парасатты ҧрпақ керек екенін 

бір сҽтте естен шығармауымыз керек.     

 Мҧғалімге бҥгінгі кҥні білім беру саласында оқытудың озық 

технологияларын меңгермейінше сауатты, жан – жақты маман болу 

мҥмкін емес. Сонымен қоса, жаңа технологияны меңгеру мҧғалімнің 

кҽсіптік, адамгершілік, рухани азаматтық т.б. қабілеттерінің 

қалыптасуына игі ҽсерін тигізеді. 

  Бҥгінгі кҥні адамның білім алудағы сҧранысы «білетін 

адамнан» – «шығармашылық тҧрғыда ойлайтын, ҽрекет етуге, 

ҿздігінен жетілуге қабілетті адам» ҥлгісіне ауысып отыр. 

Қазақстандағы білім беру реформаларының басты мақсаты білім 

жҥйесін жаңа ҽлеуметтік-экономикалық ортаға бейімдеп, еліміздің 

ҽлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына кіруін жеделдету. Аталған 

басымдықтар отандық білім беру саласын реформалау мен 

жаңғыртудың қарқынды жҥруіне себепші. Бҧл процесте бірнеше жыл 

бойы оқыту инновациялары саласында озық халықаралық тҽжірибені 

ендіруде. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 Саякбаева  Гульнара  Шолпанбековна ,  

г. Алматы, школа –гимназия №139   

имени А. Байтурсынова  

Большинству детей свойственно допускать ошибки при 

использовании новых орфографических или грамматических правил. 

На уроках русского языка я ставлю следующие задачи:  - 

формирование орфографических навыков через развитие 

познавательных интересов к предмету;  - формирование умений 

грамотного письма, грамотной речи;  - учить обнаруживать ошибку в 

письменном тексте;  - отработка основных орфографических правил;  

- в процессе обучения ребѐнка обучать применять орфографические 

правила на практике;  - развитие устной и письменной речи;  - 

развитие различных видов памяти; - обогащение словарного запаса 

учащихся.  Русский язык считается самым трудным предметом. Эта 

дисциплина, которая требует много труда, как от учителя, так и от 

ученика. Обучение русскому языку должно держаться на 3 китах: 

главное внимание моѐ, как учителя, должно быть сосредоточено на 

формировании орфографической грамотности учащихся. Так как 

считаю, что уровень грамотности учащихся – одна из острейших 

проблем образования.  Одним из первых направлений в своей работе 

при обучении русскому языку считаю формирование прочных 

навыков грамотного письма. А поскольку любой навык, в том числе и 

орфографический, формируется в деятельности и является 

результатом многократных действий, в методике обучения 

орфографии серьѐзное внимание уделяю изучению закономерности 

такой деятельности, а также поиску путей и средств повышения 

эффективности обучения орфографии с учѐтом этих закономерностей.  

Вся система орфографических работ строится на проблемных 

методах. Важно организовать работу, чтобы каждый ученик 

ежедневно чувствовал ответственность за свои знания. Как добиться, 

чтобы ученик умело не только заучивал правило, но и видел 

орфограмму. Упражнения по выработке орфографической зоркости 

по степени сложности и самостоятельности в зависимости от того, на 

что обращаю внимание, я расположила в определѐнной 

последовательности:  Письмо с проговариванием. Сначала образец 

http://nao.kz/
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проговаривания я даю сама – 1-2 слова по слогам, потом дети 

диктуют себе хором по заданному образцу. После хорового 

проговаривания, всегда есть желающие попробовать свои силы, 

проговорить индивидуально. При этой форме работы формируется 

первичный самоконтроль, который выражается в привычке диктовать 

себе по слогам.  

Списывание. Этот вид списывания предполагает большую 

самостоятельность учащихся. Слово они слышат не от учителя, а 

находят его в книге и читают сами. В процессе списывания, у детей 

развивается зрительная и слуховая память, внимание, сравнение, 

воспитывается самостоятельность, самоконтроль, положительные 

эмоции.  Комментированное письмо. Учащиеся не просто 

проговаривают слова и предложения, но и обосновывают 

правописание правилами, подбором проверочных слов. Здесь очень 

важно, чтобы все работали с комментатором, не отставая и не забегая 

вперѐд. Сначала прошу комментировать сильных учащихся, затем 

постепенно включаются и все остальные.  Письмо под диктовку с 

предварительной подготовкой. Сначала вместе с учащимися 

разбираем правописание тех слов, которые требуют проверки. Затем 

дети пишут данное предложение или текст под диктовку.  Письмо под 

диктовку. Этот вид работы начинаю следующим образом: сначала 

диктую слова так, как они пишутся. Для внимания и фонематического 

провожу игру «Эхо». Читаю слово, дети повторяют его по слогам или 

шѐпотом, но так, чтобы я слышала. Если кто-то скопировал не 

правильно, то предлагаю ещѐ раз повторить это слово всем, затем 

одному ученику (тому, кто ошибся). Дети исправляют ошибку и затем 

записывают слово по слогам. Таким образом, внимание к слову 

повышается, развивается слуховая память, фонематический слух, 

интуитивное письмо.  Письмо по памяти. Этот вид письма развивает 

память, мышление, речь, внимание. Воспитывается трудолюбие, 

аккуратность, дисциплинированность, самоконтроль. Ценно тем, что 

требует от учащихся тщательной подготовки.  Творческие работы. 

Дети очень любят этот вид работы. Практика показывает, что умение 

детей диктовать себе по слогам, помогает им избавиться от ошибок. 

Дети часто спрашивают, как писать то или иное слово. Это является 

показателем вдумчивого отношения к работе. Например, «безударные 

гласные», «парный согласный на конце слова» и т.д. Поэтому, когда 

начинаем работу над правилом, мы вместе с детьми выделяем 

существенные, отличительные признаки орфограмм и учимся 

находить орфограммы по данным признакам.  Приведу примеры 

упражнений, направленных на отработку названных умений:  

 1. определить место, где возникла орфографическая задача;   

2. к какой группе правил относится данная орфограмма;  

 3. в какой части слова находится орфограмма;  

 4. установить, какую букву нужно проверить: гласную или 

согласную;  

 5. определить в слове ударение;  

 6. определить проверяемая или непроверяемая орфограмма;  

 7. написать слово в соответствии с правилом. 

  Приведу несколько видов упражнений на развитие орфографической 

зоркости. Прочитайте пословицу: Весна красна цветами, а осень 

снопами. Определите, в каких словах гласные следует проверить или 

запомнить.  Применяю в работе выборочное списывание. На доске 

пишу два слова со звонкой или глухой согласной, два слова с 

проверяемой безударной гласной, два слова с удвоенной согласной. 

Прошу выписать слова только с удвоенной согласной. При изучении 

темы «Непроизносимые согласные» предлагаю детям написать по 

памяти пять слов с непроизносимым согласным и обязательно 

подчеркнуть их.  Если ученик, написав слово, пропустит 

непроизносимую согласную, ему нечего будет подчѐркивать. После 

того, как учащиеся написали 5 слов по памяти, я открываю доску, на 

которой написаны 10 слов на данную тему. Дети списывают те слова, 

которых у них нет, подчѐркивая непроизносимые согласные. Это 

упражнение использую при изучении любой темы.  В течение 
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четырѐх лет младшие школьники должны изучить достаточное 

количество слов, в которых имеется непроверяемая орфограмма. 

Особенно трудно усваивают такие слова учащиеся, у которых плохо 

развита зрительная память.  Приведу несколько примеров, которые 

помогают детям лучше запомнить непроверяемые написания, т. есть 

словарные слова. На каждом уроке провожу словарную работу. У 

каждого ребѐнка заведены тетрадки – словарики. В них ребята 

записывают новое слово, выделяют орфограмму, проводят 

фонетический разбор, выделяем сильные и слабые позиции, 

определяем орфограммы, составляем предложения. Вывешиваю в 

классном словарике, но орфограммы, которые написаны крупнее и 

выделены красным цветом, закрываю полосками бумаги для лучшего 

закрепления. Такие виды заданий можно провести при изучении 

словарных слов.  

 1. Запись слов под диктовку. Я диктую слова, учащиеся записывают 

их, затем проверяют по словарю, открывая полоски бумаги.  

2. Предлагаю выписать из словаря слова с непроверяемыми 

безударными гласными по вариантам (1в – с гласной а, 2в – с гласной 

о).   

3. Выписать слова, отвечающие на вопросы кто? (что?).  

 4. Выписать слова, в которых два слога (три слога).  

 5. Выписать слова на тему «Животные», «Школьные 

принадлежности» и тек далее. 

  6. Выборочный диктант. Читаю текст, дети должны записать 

словарное слово, которое встретилось.  

 7. Ответить на вопросы. Кто живет в лесу? Кто следит за чистотой в 

классе? Какие овощи растут на огороде? И т.д.  

 8. Отгадать загадку: Без рук, без ног, а рисовать умеет. (мороз) 

Жидко, а не вода, бело, а не снег.(молоко) Все учащиеся с интересом 

выполняют предложенные задания.   

9. Очень любят ребята игру «Найди лишнее слово». Например, я 

предлагаю учащимся следующий словарный диктант: Деревня, 

тетрадь, суббота, Москва, огород, карандаш, чѐрный, сорока. Дети 

называют «лишние» слова:  - Москва – так как это слово пишется с 

большой буквы;  - суббота – так как это слово на правописание 

двойного согласного в корне слова;  - тетрадь – на правописание 

парного согласного в корне слова; в этом слове букв больше, чем 

звуков;  - сорока – отвечает на вопрос кто? Остальные на вопрос что? 

(кроме слова черный);  - чѐрный – это слово отвечает на вопрос 

какой? Оно является именем прилагательным, остальные имена 

существительные;  Работу над орфографическими ошибками начинаю 

с воспроизведения знаний учащихся по определѐнным 

орфографическим правилам, на которые ими были допущены 

ошибки. Сначала даю образцы объяснения ошибок, закрепляю 

навыки правописания, а также готовлю учащихся к самостоятельной 

работе над ошибками. Все ошибки группирую по типам 

орфографических правил и веду целенаправленную работу по их 

исправлению.  Такая работа позволяет мне чѐтко видеть, над каким 

орфографическим правилом нужно поработать тому или иному 

ученику; веду индивидуальную работу, используя различные виды 

упражнений на отработку необходимых правил. Работа над ошибками 

даѐт свои положительные результаты.  Такая система работы даѐт 

хороший результат. Главным достижением, которой является то, что в 

5 класс дети идут грамотными. Свои знания могут успешно 

применять и на других уроках: чтения, истории, природоведения, 

математике.  Итак, работу по развитию орфографической зоркости 

веду на протяжении всего курса начальной школы. Систематическая 

работа над словом способствует развитию умственной деятельности 

учащихся – учит их выполнять целый ряд мысленных операций: 

наблюдение, сравнение, сопоставление, установление сходства и 

различия. А это в свою очередь ведѐт к эффективности усвоения норм 

правописания, прививает интерес и желание решать орфографические 

задачи, развивает орфографическую зоркость учащихся.   
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Mamandyq tańdaýdyń bіr joly kásіbı baǵdar berý 

Sýleımenova Alına Erkınovna 

Almaty oblysy, Qarasaı aýdany, Qyrǵaýyldy aýyly,  

«Qyrǵaýyldy aýylyndaǵy qazaq orta mektebі MDShO»KMM 

Mektep dırektorynyń tárbıe іsі-jónіndegі orynbasary 

 

Qaı іstіń bolsyn ónýіne úsh shart bar:  

eń áýelі - nıet kerek,  

odan soń - kúsh kerek,  

odan soń - tártіp kerek. 

Muhtar Áýezov 

 

Jastardy eńbekke baýlý jáne mamandyqtaryn durys tańdaýǵa baǵyt 

berý mańyzdy  іsterdіń bіrі. Sanaly túrde tańdalǵan mamandyq jeke 

tulǵanyń bolashaq ómіrіne áser etedі. Bolashaqtaǵy kásіbı maqsatyna 

durys baǵyt alǵan oqýshy boıyndaǵy qarym qabіletіn shyǵarmashylyqpen 

damyta bіlse sapaly maman retіnde qalyptasatyny belgіlі. 

Álemdіk bіlіm berý keńіstіgіne baǵyttalǵan bіlіm berýdіń negіzgі 

maqsaty bіlіmdі meńgerіp qana qoımaı, bіlіk pen daǵdy arqyly derbestіk, 

іzdenіmpazdyq, denі saý, ózgermelі jaǵdaıda bіlіmdі de bіlіktі 

jasóspіrіmderdі jan-jaqty jeke tulǵa retіnde daıarlaý. Osy maqsattardy іske 

asyrýda búgіngі mektep oqýshylaryna qoıylyp otyrǵan máseleler kún saıyn 

talaptanýda. Óıtkenі keleshek qoǵamyzdyń basty tulǵasy búgіngі mektep 

oqýshylary. Sondyqtan mektepte berіletіn kásіbı baǵdar jumystarynyń 

búgіngі kúnі mańyzy zor bolyp tabylady. 
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sanaly túrde tańdaý quqyqtaryn іske asyrýda aqparat berý jáne 

konsýltatsııalyq kómek kórsetý. 

Kásіbı baǵdar berý — jas urpaqty ózіne unaǵan tıіstі mamandyqty 

sanaly tandap alýǵa daıyndaýǵa baǵyttalǵan іs-áreketі. Kásіbı baǵdar berý 

arqyly oqýshylardy mamandyqtar álemіnde, olardyń mazmuny, 

erekshelіkterі, jeke tulǵaǵa qoıatyn talaptaryn óz boıyndaǵy qasıetterіmen 

ushtastyryp, óndіrіs, sharýashylyq salalarynyń damý mіndetterіne, onyń 

naryqtyq ekonomıka jaǵdaıyndaǵy rólіne saı sanaly tańdalyp alynǵan 

mamandyqqa múddelіlіgіn tárbıeleýdі qajet etedі.  Kásіbı baǵdar berýdіń 

negіzgі maqsaty jas urpaqty sanaly túrde mamandyq tańdaýǵa daıyndaý, 

úıretý ekendіgі belgіlі. Ol úshіn myna nárseler qajet: 

 - oqýshylardyń boıynda іshkі psıhologııalyq — áleýmettіk 

mándіlіktі retteıtіn qyzmet túrlerіn tárbıeleý; 

-         túrlі eńbek qyzmetterі men syılastyq qatynastaryn tárbıeleý; 

— kásіptі óz betіnshe, sanaly túrde jeke qasıetterіn esepke ala 

otyryp oryndaý baǵytyn jetіldіrіp, tárbıeleý.                                                  

      Bolashaqta el tutqasyn ustaıtyn azamattardyń bolashaq 

mamandyǵyn anyqtaýǵa baǵyt-baǵdar berý — búgіngі kún tártіbіnde 

turǵan mańyzdy máselerdіń bіrі.  

QR Prezıdentі N.Nazarbaevtyń 2006 jylǵy Qazaqstan halqyna 

joldaýynda «… ár oqýshynyń bіlіmі men qabіletі deńgeıіnіń tıіmdіlіgіn 

baǵalaýdyń bіrtutas júıesіn jasaý kerek» dep kórsetіlgen.   

Jalpy bіlіmnіń basty úsh mіndetі bar  olar: balanyń ózіndіk jalpy 

damýyn, jan-jaqty dúnıetanymyn qamtamasyz etý, jáne ony bolashaq 

belgіlі bіr kásіpke daıarlaý. Osy úsh mіndettіń іshіnde qoǵamdyq damý 

kúrdelengensaıyn balany jastaı aldaǵy kásіpke baǵdarlaı ázіrleý – eń 

kókeıkestі máselege aınalyp otyrǵany dáleldendі. Qazіrgі kezeńde jalpy 

bіlіmnіń mіndetі – balanyń jalpylama damýyn qamtamasyz etý ǵana emes, 

eń bastysy olardy jastaı óz qabіletі men qyzyǵýyna qaraı belgіlі bіr 

mamandyqqa arnaıy baǵyttaı bіlý. Kásіpke baýlý – bul árbіr jeke tulǵanyń 

erekshelіkterіn jáne halyq sharýashylyǵyna, jeke salalarǵa qajettі suranysy 

bar mamandyqtardy eskere otyryp jastardy erkіn jáne ózіndіk mamandyq 

tańdaýǵa daıyndaýdyń ǵylymı negіzdelgen júıesі. 

Mekteptegі kásіbı baǵdar jumysyna barlyq ujym bolyp kіrіskende 

jáne bіrqatar qaǵıdattardy ustanǵanda ǵana tıіmdі bolatynyn eskerý 

mańyzdy:  

1. Júıelelіk jáne sabaqtastyq–kásіbı baǵdar jumysy tek joǵary 

synyp oqýshylaryna ǵana júrgіzіlýіmen shektelmeýі tıіs. Bul bastaýysh 

synyptan bastalyp mekteptі bіtіrgenshe úzdіksіz árі júıelі túrde júrgіzіlýі 

tıіs.  

2. Oqýshylardyń jas erekshelіgіne, olardyǵ mamandyqqa jáne 

eńbekke degen qyzyǵýshylyqtarynyń qalyptasýy men sabaq úlgerіmіnіń 

deńgeıіne, ómіrlіk josparlary men qundylyq baǵdarlarynyń 

aıyrmashylyqtaryna saı saralaý jáne daralaý.  

3. Oqýshylar men olardyń ata-analary arasynda júrgіzіletіn 

kásіbı baǵdar berý jumysynyń jappaı, toptyq jáne jeke formalarynyń 

ońtaıly úılestіrý. 

4. Mekteptіń, otbasynyń, kásіbı oqý oryndarynyń, jastarǵa 

kásіbı baǵdar berý ortalyqtarynyń, qoǵamdyq/kásіbı jastar uıymdarynyń, 

áleýmettіk serіktesterdіń ózara baılanysy.  

5. Kásіbı baǵdar jumysynyń óńіr jáne eldegі eńbek naryǵymen 

baılanysy (qoǵamdaǵy maman qajettіlіgіmen tabıǵı bіrlіgі).  

Demek oqýshylarǵa durys jón sіlteý ustazdardyń paıymdy pіkіrlerіn 

tyńdaý men túrlі saladaǵy mártebelі mamandyq ıelerіmen kezdesýdіń 

mańyzy óte zor. Osy maqsatta oqýshylarǵa bolashaq mamandyq tańdaýǵa 

kómektesý jáne paıdaly kásіp týraly kózqarastaryn damytý úshіn bіzge 

kolledj oqytýshylary, ýnıversıtet oqytýshylary  jyl saıyn  aýyldaǵy bіlіm 

shańyraqtaryna kelіp, túrlі taqyryptarda erkіn áńgіme júrgіzedі.  

Bіzdіń mektepte oqýshylarymyzǵa kolledjdіń materıaldy – 

tehnıkalyq bazasy men tarıhy, mamandyqtardyń tanystyrymyn usynady. 

Oqýshylarymyzdy jan-jaqty kolledj, ýnıversıtetterіne «Ashyq kún» 
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esіkterіne aparyp baǵyt baǵdar beremіz. Pán muǵalіmderіmіz ózderіnіń 

salalary boıynsha balalardy fermalarǵa aparyp zertteý jumystaryn kórsetіp, 

sol pán aralyqtaǵy mamandyqtarmen tanystyryp jatyr. Jáne de bіzde G. 

Gardnerdіń kóptіk zııa teorııasymen qoldanyp jatyrmyz. 

Bul teorııa boıynsha álemdegі barlyq adam boıynda belgіlі bіr dárejede 

damyǵan zııattyń 8 modelі bar jáne ol ár adamda ártúrlі baǵytta damýy 

múmkіn. Olardyń barlyǵy zııat qyrlaryn qalyptastyrady. Ol genetıkaǵa jáne 

tájіrıbege negіzdelgen, al ár adam osy modelderdіń bіregeı úılesіmdіlіgіne 

ıe.    

G.Gardner men onyń árіptesterіnіń pіkіrlerіne saı bul teorııa boıynsha kez 

kelgen adamnyń osy modelderge sáıkes zııat deńgeıіn anyqtaý óte kúrdelі 

protsess: 

• Ol zııat tıіmdіlіgіn dáleldeı almaıdy. Ondaǵy suraqtar tek adamnyń 

tіlegі, qyzyǵýshylyǵy men bіlіgі, daǵdylary týraly bіlýge baǵyttalǵan; 

• Naqty nátıjeler alý úshіn adam boıynda damyǵan sanalylyq qajet, al 

sanalylyqtyń damý deńgeıі ár adamda ártúrlі bolady.   

G. Gardnerdіń kóptіk zııa teorııasymen synypqa, ár oqýshyǵa  qoldanýǵa 

óte tıіmdі. 

 
«Qalamaǵan mamandyqpen aınalysamyn dep bekerge janyńdy qınaýdyń qajetі 

joq. Mamandyqty da qurǵaq eseppen emes, mahabbatpen іske asyrǵan jón …» 

H arýkı Mýrakamı 

 

ТАРИХИ ЕСКЕРТКІШТЕРМЕН МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН 

ТАНЫСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Р.Б. Пердебекова  

№152 мектеп-гимназиясы, Алматы қаласы  

 

Аннотация 

Тарихи мҽдени ескерткіштер – ҧлттық тарихымызбен 

мҽдениетіміздің қҧнды жҽдігерлері болып табылады. Ескерткіштер 

ҽрбір елдің тарихы мен ҿткенінен сыр шертер халықтың ҧлттық 

байлығы ғана емес сол елдің ҿткені мен бҥгінін саралайтын, сол 

арқылы келешек ҧрпаққа тҽлім-тҽрбие беруде маңызы зор. 

Мақаланың басты идеясы мектептің 10-11 сынып оқушыларына 

«Қазақстандағы ортағасырлық ескерткіштер» атты элективті курсты 

ҧсыну жҽне сол арқылы білім алушылар елінің ортағасырдағы 

ескерткіштерімен терең таныстыру.  

Элективті курс оқушылардың ортағасырлық ескерткіштер 

жайлы тҥсінігін, ақпараттануын кҿтеріп, терең ҥңілуіне мҥмкіндік 

береді. Осыған дейін тарих пҽнінің бір сағаттық тақырыбы болған 

дҥние енді балаларға жеке бҿлек сала, зерттеу обьектісі болып кҿріне 

бастайды. Қазіргі кездегі ғылым мен білімнің бірден бір ҿзекті 

мҽселесі - жас ғалымдарға, ізденушілерге ҿз зерттеу обьектісін табуға 

жҽне зерттеу саласын барынша нақтылауға шешуге жол табады. Кейін 

тарих саласында қызмет жасауға бел буған оқушылар ҥшін бҧл 

курсты бірден-бір бейіндік пҽн болып ҧсынуға болады. Сонымен 

қатар, бҧл ҿлкетану, география, мҽдениеттану, архитектура, дизайн, 

туризм салаларымен де ҧштасатын тақырып. 

 

 Тарихи ескерткіштер – ғасырлар тоғысында мҽдени мҧраға 

салынатын, барлық адамзат ҿркениетінің топтарын, халықтың, 

ҧлттың, этностың ҿзін сақтап қалатын бірден-бір ҧлттық мҽдени 

қҧндылықтарымыз, яғни белгілі бір ҧлтқа, ҧлт азаматына тҽн зат, 

адами қадір-қасиет, яғни халық ғасырлар бойы жинақтаған ҧлттық 

рухани жҽне материалдық дҥние-мҥлкіміз. Мҽдени мҧраларымыз 

қоғамның ҿркениеттілігінің басты кҿрсеткіші, ол ҿзіндік  рухани – 

ҿнегелілік пен материалдық қҧндылықтардан тҧрып, ол бір ҧрпақтан 

келесі ҧрпаққа жай ҿтіп ғана қоймай, оларды жоғалтып алмас ҥшін, 

ҧлттық, мемлекеттік кҿлеміндегі ҥлкен кҥш пен қҧралдарды салуды 

талап етеді. Қазіргі  жаһандану, компьютерлік технологиялар, 

заманауи ҥдерістер ғасырындағы жағдайда тарихи ескерткіштерді 

зерттеу, қҧндылығын асыру жҽне сақтау ҽрбір қоғам ҥшін маңызды 

мағынаға ие болып отыр.  

 Бізге белгілі, Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың бастамасы бойынша 

«Мҽдени мҧра» мемлекеттік бағдарламасы ҿз ісін бастағанына биыл 

он алты жыл толды [1]. Оның халықтың бай мҽдени мҧрасы арқылы 
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қазақстандықтардың ҧлттық сана сезімін дамыту мен бекітуге 

бағыттылғандығы, ҽлемге бай ҧлттық рухани қазынасын ашуға 

кҿзделгендігі, тарих, философия, этнография, тіл, ҽдебиет, кҿркем 

ҿнер, музыка жҽне т.б ҧлттық мҽдени мҧраны зерттеу жҥйесін қҧруға 

икемделгендігі белгілі.  

Қазіргі есеп бойынша біздің елде 25 мыңнан астам ескерткіш, 2 

миллионнан астам қҧнды мҽдени заттар бар деп есептелуде, оның 

ішінде Дҥниежҥзілік мҽдени мҧра тізіміне енгізілгендері де бар [2]. 

Сонымен қатар, Қазақстанның еуразияға жҽне ҽлемге танылған, 

кеңінен танымал ескерткіштерінің арасында Сайрам, Отырар, Тараз, 

Қаялық Сығанақ, Жанкент, Жент ескі қалалары, Есік, Берел 

зираттары, Тамғалы пероглифі, Айша- бибі, Бабажы-Қатын кесенесі, 

Яссауи кешені бар. «Біздің елімізде мысыр пирамидалары жҽне 

Римдік Колизейлер жоқ, бірақ Қазақстан аумағында кҿне дҽуірде ҿмір 

сҥрген кҿшпелілердің ролі Еуразия ҥшін ғана емес, сондай ақ ҽлемдік 

тарих ҥшін бағасыз». Біз дала ҿркениетінің ҧлылылын ҽлемдік 

деңгейде кҿрсетуіміз керек -  бҧл «Мҽдени мҧра» бағдарламасының 

басты тапсырмаларынығ бірі – деп Қазақстан Президенті 

Н.Ҽ.Назарбаев ерекше атап ҿтті [3].   

 Қазіргі таңдағы ең маңызды бағыттарының бірі мҽдени 

мҧралардың қҧндылығын арттыру, бағдарламаны  жҥзеге асыру 

барысында алынған, мҽліметтерді жҥйелендіру жҽне оқу 

бағдарламасына жҽне орта жҽне жоғарғы оқу орындарының 

бағдарламасына енгізу болып табылады. Бҥгінгі кҥннің ең маңыздысы 

– туып ҿскен мҽдениетінің  ҽдеп-ғҧрпын жақсы білетін, ҿз елін 

тарихын жақсы кҿретін, елдің болашағын сеніп тапсыратын ҧрпақ 

тҽрбиелеу. «Таңбалы» тарихи-мәдени және табиғи қорық-

мҧражайының Ғылыми зерттеу, қор сақтау және экскурсиялық 

кӛпшілік жҧмыстар бӛлімінің меңгерушісі  Р.К. Шарипов ӛз 

мақаласында тарихи-мҽдени мҧралардың кҿне тарихтың куҽсі 

екендігін жҽне ҿткенімізден сыр шертіп, бҥгінгі кҥнге дейін сақталып, 

жетіп отырған ескерткіштерді қорғау мен сақтау, оларды насихаттау 

ҽрбір азаматтың еліне, туған жеріне деген жанашырлығы, мҽдени 

мҧраларға деген қамқорлығы болатындығын жазады [4]. 

Ескерткіштерді қираудан, бҥлінуден сақтау ҿткен кҿне 

замандарда да ҿткір мҽселенің бірі болып отырған. Мҽдени 

қҧндылықтардың тоналуы, олардың зақымдануы кез-келген елдің, 

халықтың тарихын, мҽдениетінің кҥйреуіне, жоюлуына алып келеді. 

Мемлекетіміздің тағдырында ерекше орны бар  «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы аясында бҥгінгі кезеңнің қайшылықтарға 

толы қоғамында ҧлттық сананы жаңғыртып, болашаққа дҧрыс бағдар 

алудағы ҧлттық патриотизмді дамыту ҽрбір ҧстаздың қасиетті 

парызы. Алдымызда тҧрған басты міндеттердің бірі ақпараттық 

қоғамдағы сансыз келіп жатқан, ешбір іріктеуден ҿтпеген 

ақпараттарды саналы тҥрде іріктеп, ҿзіне қажетін ала алатын , 

кҿшбасшы ҧрпақ тҽрбиелеу. Ҿзінің ҧлттық негізі мен тамырын 

танитын, қҧрметтейтін, дамытатын саналы ҧрпақ тҽрбиелеу басты 

міндет болып тҧр. Біздің қоғам толерантты дегенмен, рухани тірегі 

жоқ қоғамда адасушылардың саны кҿп, сол себепті болашақ ҧрпаққа 

рухани азық беріп, елінің шынайы жанашыры болатын, ҧлттық 

ерекшелігімізден намыстанатын емес мақтан тҧтатын дҽрежедегі 

ҧрпақ тҽрбиелеу.  

Экономиканың дамуы ҿз алдына, «тҽрбиесіз білім , адамзаттың 

қас жауына» айналмас ҥшін ҧлттық санасы жоғары азамат тҽрбиелеу 

ҿзекті іс деп білемін. Осы айтылғандарды ескере отырып , ҧрпағымыз 

елінің бай тарихын терең біліп, ол ескерткіштермен байланысты 

қайраткерлердің тҧлғалық қасиеттерін бойына сіңіре білуге 

машықтандыру мақсатында жасалған арнайы білім бағдарламасы 

қажет. Осыған орай, мектептің жоғары сынып оқушыларына 

«Қазақстандағы ортағасырлық ескерткіштер» атты элективті курс 

ҧсыну идеясы туды.  

Осы курс арқылы білім алушылар елінің ортағасырдағы 

ескерткіштерімен терең танысу мҥмкіндігіне ие болады. Ол 

ескерткіштермен байланысты оқиғалар, тҧлғаларды ҿз бетінше 

зерттеуге , ізденуге , ақпараттарды саралап ҥйренуге машықтанады. 

Бағдарлама жасағанда ҚР мемлекеттік стандарты мен «Білім туралы» 

заңының талаптары, «ҚР гуманитарлық білім беру тҧжырымдамасы», 

ҚР Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

негізінде ҧлттық қҧндылықтарымызды басшылыққа ала отырып, 

педагогиканың соңғы ҽдіс-тҽсілдері ескерілді. Білім алушыларға 
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патриоттық сана-сезім қалыптастырудың, азаматтық қҧндылықтарды 

сіңіруге барлық жағдай жасалады. Жаңа идеялар жасауға, оны іске 

асыруға мҥмкіндік береді. Бағдарламаның бҿлімдерінің қҧрылымы 

оқу мақсаттарын жҥзеге асырады. Оқушылар білімдерін толықтырып 

қана қоймай, ҿз бетінше зерттеумен айналысуға мҥмкіндік алады.  

Жас зерттеуші алған білімін кҥнделікті ҿмірде пайдалана алу 

ҥшін осы ескерткіштер туралы онлайн деректі беттер ашып, немесе 

туризмді дамыту ҥшін бизнес жоспарлар жасап бҿлісуге  мҥмкіндік 

алады. Осылай бҽсекеге қабілетті ҧрпақ дайындау мақсатына қол 

жеткізуге болады. Алматы қаласының 152 мектеп-гимназиясы 

базасында қҧрастырылған бҧл элективті басты мақсаты - курстың жас 

ҧрпақты ҽлеуметтік белсенділікке, экономикалық белсенділікке, 

ҧлттық сананы қалыптастырып, дамытушы, қҧндылықтарды бойына 

сіңірген  ҧрпақ етіп тҽрбиелеу. Сонымен қатар элективті курстың 

бағдарламасында келесідей міндеттер кҿзделген: 

- Білім алушыларға ортағасырлық ескерткіштер туралы білімін 

тереңдетуге бағыт беру; 

- Білім алушының ҿз бетінше ізденіп, жинаған ақпараттарын 

сараптауға ҥйрету; 

- Білім алушының жаңа идеялар жасауына оның ҽлеуметтік, 

экономикалық аспектілерін анықтап, оны жҥзеге асыруға тҽрбиелеу; 

- Білім алушы ҿзінің тың идеяларын таратуға, ісінің жемісін 

кҿруге мҥмкіндік беру; 

- Білім алушыға барлық жаңалықтардың ғылыми ерекшелігін 

анықтауға, ғылыми кҿзқарас қалыптастыруға ықпал ету;  

- Коммуникативті, мобильді дағдыларды қалыптастыруға 

машықтандыру; 

- Білім алушының ҧлттық санасының ҿсуі мен патриоттық 

кҿзқарасын қалыптастыру. 

 «Қазақстандағы  ортағасырлық ескерткіштер» атты элективті 

курс бағдарламасын мектеп оқушыларына тарих пҽніне қосымша курс 

ретінде ҧсынуға жҽне оқушыларға тарихи обьектілерге экскурсиялық 

саяхаттар ҧйымдастыру барысында қолданысқа лайықты жҽне 

ҧрпағымыз елінің бай тарихын терең біліп, ол ескерткіштермен 

байланысты қайраткерлердің тҧлғалық қасиеттерін бойына сіңіре 

білуге машықтандыру мақсатында жасалған жҧмыс.  

 Бағдарлама қҧрастыру барысында білім беру жҽне ҧлттық 

бағдарламаларды басшылыққа алынған, яғни оқушылардың отандық 

тарих саласындағы білімін тереңдету арқылы жас ҧрпақтың 

патриоттық сана-сезім қалыптастырудың, азаматтық қҧндылықтарды 

сіңіруіне жағдай жасаған. Бағдарлама мазмҧнында қамтылған тарихи 

ескерткіштермен таныстыру жҧмыстары ғана жҥргізіліп қоймай, 

оларды зерттеудің перспективалары ҧсынылған. Біз педагогика 

саласының мамандары ретінде, бҽсекеге қабілетті ҧрпақ дайындау 

мақсатына курс тыңдаушыларына осы аймақтарда туристік немесе 

жеке кҽсіп орындарын ҧйымдастыру жолдарына нҧсқаулық беріп, 

оларға творчествалық шабытқа кенелуге жағдай жасауымыз тиіс.  

Курстың мазмҧндық бҿлімі келесідей маңызды тірек 

бҿлімдерден қалыптасқан: 

1. Жетісу мен Орталық Қазақстандағы бал-бал тастар.  

2. Тараз жеріндегі ескерткіштер. 

3. Оңтҥстік Қазақстандағы ортағасырлық ескерткіштер. 

4. Орталық Қазақстандағы ортағасырлық ескерткіштер. 

5. Батыс Қазақстандағы ортағасырлық ескерткіштер. 

6. «Мҽңгілік ел», «Рухани жаңғыру» бағдарламаларының басты 

қҧндылықтары.  

Бағдарлама мақсаты бойынша курс тыңдаушылары негізгі тарих 

пҽні бойынша теориялық білімдерін кеңейте отырып, тарихи 

оқиғаларды жҽне кезеңдерді архитектуралық мҧралармен 

байланыстыра білу, алған білімдерін тҽжіриебеде қолдана алуына 

мҥмкіндік туды. 

Элективті курс оқушылардың тарих, география пҽндерінен алған 

білімдеріне сҥйене отырып, сонымен қатар жаңа сандық 

технологиялар кҿмегімен тарихи ескерткіштерге саяхат жасауға 

мҥмкіндік береді. Курс барлық территорялық деңгейде (қала /аудан, 

аймақ, республика, шетелде) білім беру жҥйесінде қолданысқа орын 

таба алады. Республика деңгейінде білім беру мен патриоттық 

мҽдениетті дамытуға ҥлес қосса, шетелдік деңгейде ҿлкемізбен 

таныстыру жҽне тарихи туризмді дамытуда нҧсқаулық бола алады.  

Курс кезінде оқу процесін ҧйымдастыру формасын топпен жҽне 
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жеке шығармашылық жҧмыс арқылы ҿңдеу оқушылардың ізденісін 

арттырады. Жазбаша деректермен, баспасҿз материалдарымен, 

суреттермен ҿз бетінше ізденіс жҧмыстарын жҥргізу жҽне оқытудың 

лекция, экскурсия, семинар, конференция, пікірталас, шығармашылық 

тапсырмалар, зерттеу сияқты  тҽсілдерін қолдану оқушылардың 

ғылыми-зерттеушілік дағдыларын арттырады. Интернет 

материалдарын, жаңа технологиялық жетістіктерді кеңінен қолданып, 

сараптау жҥргізуді ҥнемі қатар жҥргізу заманауи ғылыми зерттеулер 

мен фактілерді ескеруге кҿмектеседі. Элективті курстың білім беру 

мазмҧны мен таңдалып алынған ҽдістері ҿзара қисынды байланысқан. 

Білім мазмҧны жеңілден кҥрделі ақпараттарға қарай оқушы 

мҥмкіндігін, білімін, жас ерекшеліктерін, психологиясын ескере 

отырып, бір-бірімен сабақтаса дамып, мақсат-міндеттерді 

қайшылықсыз жҥзеге асыруға негізделе қҧрылған жҽне тарих пҽнінен 

алған білімдерін ҧштауға жҽне тарихи оқиғаларды визуализациялауға 

бағытталған. Бағдарламадағы  ҽрбір тақырып бойынша тҥсініктеме 

беріледі, ҽрі нақты деректермен дҽлелденеді. Білімді тексеру, 

тиянақтау  тест, топтық, жеке тҽжірибелік жҧмыстармен бекітіліп 

отырады. 

 Элективті курсты оқытуда оқушылардың дайындық деңгейіне 

қойылатын талаптар педагогикалық іс-ҽрекет шегінде ақпарат жинау, 

сараптау, жаңа идеялар қҧру мен оны іске асыру (практикалық) 

деңгейде жҥргізіледі.  Оқушылар курс барысында келесідей 

творчествалық жҧмыстармен айналысады: картаға тҥсіру, ақпараттық 

бейнефильмдер жасау, ескерткіштердің макетін жасау, ескерткіштер 

туралы блог қҧрып, маңызын ашады, туризмді дамыту, 

ескерткіштерді қорғау жҽне насихаттау идеяларын жҥзеге асырады.  

 Курсты ендіру бойынша қорытындылары мен нҽтижелері 

оқушылар арасындағы курс тақырыбы бойынша ғылыми жобалар 

дайындауы, курс авторының осы тақырыпта ғылыми-ҽдіснамалық 

жҽне педагогикалық еңбектер, мақалалар жазуы деңгейінде 

апробацияланған. Оқушылар осы элективті курс барысында тарихи 

ескерткіштер мҽселесіне кҿңіл бҿліп, оны зерттеу обьектісі ретінде 

қарастыра бастады.  №152 мектеп-гимназиясының оқушысы Нҧрлан 

Діннҧр осы салада ғылыми-практикалық конференциялар жеңімпазы, 

Халықаралық экология, инженерия жҽне педагогика ғылымдар 

Академиясы ҧйымдастырған ғылыми шаралардың қатысушысы 

атанды. Бҧл жетістіктер оқушылардың мектеп қабырғасынан бастап 

кҽсіби бейімделуге, ҿзінің зерттеу саласын табуға ҧмтылу 

қажеттігінің бірден бір дҽлелі.  

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 

1. «Мҽдени мҧра» мемлекеттік бағдарламасы – Астана 2006-2011 

жылдар  

2.  Н.А. Назарбаев Президенттің Қазақстан халқына жылсайынғы 

жолдауы – Астана,  2003-2011 жылдар.  

3. Қазақстанның «Мҽдени мҧра» мемлекеттік бағдарламасы: оның 

жҥзеге асыру кезеңдері мен мағынасы, https://e-history.kz/kz/first-

president/show/12320/ 

Тарихи-мҽдени ескерткіштерді қорғау мен сақтаудың маңыздылығы. 

http://www.tanbaly.kz/index.php/kz/ma-alalar/78-tarikhi-m-deni-

eskertkishterdi-or-au-men-sa-taudy-ma-yzdyly-y                                                                                                                              

 

Әлем жылдам ӛзгеруде 

 

Отебаева Сабира Тохсейтқызы 

Манғыстау облысы, Ақтау қаласы, 

№1 жалпы білім беру орта мектебі 

 

 «Сабақта мҧғалімнің ӛзінің не біліп,не істейтіні маңызды – 

ақ, брақ оның ықпалымен шәкірттерінің не біліп, 

істейтіні одан да маңыздырақ» Цицерон 

 

Экономикалық ынтымақтастық жҽне даму ҧйымы (ЭЫДҦ) 

жасаған Қҧзыреттерді анықтау жҽне іріктеу жобасы дағдылардың 

барынша кең ауқымын қамтитын XXI ғасыр дағдыларының моделі 

болып табылады. 

Казіргі ҽлемде болып жатқан қарқынды ҿзгерістер ҽлемдік білім беру 

жҥйесін қайта қарау қажет екендігін паш етті. Қарқынды ҿзгеріп 

жатқан ҽлемде білім саласындағы саясаткерлер ҥшҥн де, жалпы 

https://e-history.kz/kz/first-president/show/12320/
https://e-history.kz/kz/first-president/show/12320/
http://www.tanbaly.kz/index.php/kz/ma-alalar/78-tarikhi-m-deni-eskertkishterdi-or-au-men-sa-taudy-ma-yzdyly-y
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мектептер ҥшҥн де, соның ішінде мҧғалімдер ҥшҥн де ең басты, 

маңызды мҽселе болып отырғаны; 

білім беру саласында оқушылар ҥшҥн білім де, дағдылар да тең 

дҽрежеде маңызды деген ортақ ҧстаным қалыптасуда . 

Мектеп шеңберінде даму бағдарламасын іске асыру, оқыту мен оқу 

тҽжірибесіне жаңа тҽсілдері енгізуге бағытталған. 

Заманауи тҽсілдің ең негізгі ерекшелігі окушылардың алған 

білімдерін жай ғана иеленіп қоймай, оларды орынды жерде қолдана 

білуіне басты назар аудару болып табылады, ал XXI ғасырда талап 

етілетін дағдылардың мҽні осында. 

Мҧғалімдер жҧмыстарына жеткілікті уақыт бҿле білулері керек, 

оқушының білімі мен дағдыларын дамытуда ғана емес, жалпы 

алғанда оның оқуын барынша даралау жҽне баланың бойында 

метасананы – қалай оқу керектігін ҥйренуді қалыптастыруға мҽн бере 

отырып, оны тҧлға ретінде дамытуда икемділік танытулары тиіс. 

XXI ғасырда оқушыдан талап етілетін дағдылар жаңа деп айтуға 

болмайды, 

Мҽселен, сын тҧрғысынан ойлау мен проблемарды іспен шешу 

дағдылары ерте замандағы қҧрал жасау, ауыл шаруашылық 

жетістіктері, вакцинаны ойлап табудан бастап қазіргі заманға 

зерттеулерге дейінгі бҥкіл адамзат тарихының ҿн бойында адам 

прогресінің сенімді серігі болады. Ал ҧжымдық жҽне жеке 

табыстардың осындай дағдылардың болу, болмауына тҽуелді болуы 

ҽлемдік экономиканың ҿзгеру қарқынына ықпал ететіндігі туралы 

қорытынды шын мҽнінде жаналық . Осыған байланысты мектептер 

сын тҧрғысынан ойлауға ҥйретуде, ҽрбір оқушының жеке даралығына 

қатысты проблемаларды шешу ынтымақтастық жҥргізуде ҿте мҧқият 

болғаңы дҧрыс. 

Педагог қызметкерлердің білімі мен дағдыларының ауқымын 

қенейтудегі қажеттіліктерін қанағаттандыру, қарқынды ҿзгеріп 

жатқан ҽлем жағдайында қазақстандық мҧғалімдердің ҧздіксіз кҽсіби 

дамуына ықпал ету. 

Ҽлеуметтік білім алушы – субьекті бақылау немесе басқа адамдармен 

бірге ҽрекет ету барысында ҿз еркінен тыс білім алатын оқыту тҥрі. 

Ҽңгіме жҥргізудің сократтық ҽдісі – сҧрақтарды шеберлікпен қою 

арқылы адам бойындағы жасырын білімді жарыққа шығару тҽсілі. 

Бірлескен оқу – бҧл тҽсілдің аясында оқыту білім берушілер мен білім 

алушылар арасындағы тығыз қарым – қатынас негізінде 

ҧйымдастырылып, оқыту ҥдерісіне қатысушы ҽрбір жеке тҥлғаның 

жеке ҥлесі мен қабілеті мойындалады. 

Дарындылық – қабілеттер иерархиясының қҧрымдылық бҿлшегі. 

Жалпы дарындылық – салыстырмалы тҥрде кең жҽне ҽмбебап 

психологиялық бҿлшектердің дамуы. 

Дивергентті ойлау – бір мҽселенің бірнеше шешімін іздеу мақсатында 

қолданылатын шығармашылық ойлаудың тҥрі. 

Жиынтық бағалау – оқытудың нҽтижелерін жіктеу, сертификаттау 

жҽне тіркеу мақсатында оқытудың қорытындаларын шығару, 

жиынтық бағалау оқу циклдері мен сатылары аяқталған жҥзеге 

асырылып, оқушының белгілі бір кезеңдегі дайындық денгейінің 

кҿрсеткіші болып табылады, біртҧтас бағалау критерийлері негізінде 

іске асырылады. 

Жақын арадағы даму аймағы (ЖАДА) – Л. Выготский енгізген ҧғым, 

оқушының қалыптасқан дағдылары, қабілеттері мен оқушы ҽзірше ҿз 

бетінше 

орындай алмайтын ,орындау ҥшін скаффолдердің кҿмегін қажет 

ететін тапсырмалар ауқымыңда қалыптасатын дағдылар арасындағы 

оқу кезеңі. 

Зерттеу сабағы – оқытуды жетілдірудің ерекше тҽсілі, ол бірнеше 

кезеңнен тҧрады: проблеманы белгілеу, оны шешу шарттары мен 

жолдарын талқылау, 

Экспериментті жоспарлау жҽне ҿткізу, алынған нҽтижені талдау жҽне 

қорыту, 

Қорытынды жасау жҽне ақпарат алмасу. 

Инклюзивті оқыту – білім алу барлығына да қолжетімді деген 

қағыдатқа негізделетін оқыту. 

Конвергентті/ репродуктивті ойлау – белгілі бір тапсырманы 

орындаудың алдын ала игерілген алгоритмдерін нақты пайдалануға 

негізделген ойлаудың тҥрі. 

«Қара жҽшік» - ғылым мен техника саласынан алынған метафора, 

онда қара жҽшік оның ішкі қҧрылымы туралы ештене білместен, яғни 
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оның қалай қолданылатыны айқын емес (қара), тек қана енгізу, 

шығару, беру сипаттамалары тҧрғысынан қарастыруға болатын 

қҧрылғы жҥйе не объект ретінде қарастырылады. 

Қҧндылықтар – баянды, мызғымас негізгі ішкі қағидаттар мен 

стандарттар . 

Метатану – «таным туралы таным» деп анықталады жҽне ҿзінің ойлау 

қабілеттерін тҥйсінудің айрықша тҥрі. 

Метатану стратегиялары – білім алушының оқу ҥдерісін ҿзіндік 

бақылауына бағытталған басқару тҥріндегі ҽдістер. 

Модельдеу – 1. Таным объектілерін олардың шартты модельдері 

негізінде зерттеу. 2. Шын мҽнінде бар объектілер, ҥдерістер немесе 

қҧбылыстардың модельдерін қҧру жҽне зерделеу. 

Мҧғалім жҥргізетін дамыту жҧмысы - мектептерде оқыту мен оқуды 

жетілдіру тҽсілі. 

Ҿзара білім алуға кҿмектесетін диалогтік оқыту - мҧғалім оқу 

материалын тҥсіндіруі, оқушының оны меңгеруі, оқушыларды 

проблемаларды қоюға жҽне оны шешуге қатысуға тҥрткі болу, 

олардың білім алуларын кҥшейту мақсатында оқу материалын 

дайындау жҽне хабарлаушы ҽңгіме ҿткізудің оқу қағидаттарына 

негізделген реттеуші ережелері жҥйесі. 

Рефлексия – субъектінің назарын ҿзіне, атап айтқанда, оларды қайта 

ойлап, қорыту мақсатында ҿз белсенділігінің ҿніміне аударуы. 

Рефлексиялаушы практик – ҿзінің оқыту жҽне оқу тҽжірибесін 

дамыту, ҿзгерту жҽне жетілдіру ҽдістерін мҧкият жҽне ҥнемі 

ойластырып жҥретін педагог. 

Рефлексиялық делдал – оқушының ҿзінің оқуына қатысты рефлексия 

жҥргізуіне кҿмек кҿрсететін адам. 

Рефлексиялық есеп – теориялық материал туралы қажетті біліммен 

нығайтылган, тҽжірибелік іс – ҽрекетін терең талдаумен бірге жҥретін 

мҧғалімнің тҽжірибелік іс – ҽрекетінен алынған мысалдар жазылған 

қҧжат. 

Іс – ҽрекеттегі рефлексия – алдыңғы қадамдарды жоспарлау жҽне 

орындау мақсатында іс-ҽрекет жасау, нҽтижелерін сыни талдау жҽне 

бағалау барысындағы мҧқият ойлану ҥдерісі. 

Lesson Study тҽсілі – мҧғалімдер тҽжірибесі саласындағы білімді 

жетілдіруге бағытталған ынтымақтастық педагогиқалық тҽсіл. 

Сабақтың негізгі типтері – қазіргі сабақтың қҧрылымы – 

1. Ҧйымдастыру кезеңі – оқушылардың сабаққа ішкі жҽне сыртқы 

дайындығы; 

2. Оқушылардың жаңа тақырыпты оқып – ҥйренуге дайындау: 

меңгерген білімдері мен дағдыларын ҿзектендіру, жаңа тақырыпты 

ҿткен тақырыппен байланыстыру; 

3. Жаңа материалды оқып – ҥйрену; 

4. Жаңа білімдер мен біліктерді қайта ҿндеу деңгейінде бастапқы 

қайталау жҽне бекіту; 

5. Жаңа білімдер мен біліктерді шығармашылық деңгейдегі танымдық 

тапсырмаларды орындау, арқылы жҥйелендіру жҽне жинақтау; 

6. Ҥй тапсырмасын ҧйымдастыру: пҽн бойынша ҥй тапсырмасын 

орындаудың мақсаты, тҥрі жҽне ҽдістері туралы нақты нҧсқаулар; 

7. Кезекті сабақта берілген тақырып бойынша білім мен білікті 

тексеру; 

Жалпы алғанда топтардағы бірлескен жҧмыс тҿмендегі мақсаттарда 

жҥзеге асырылады: 

«Ҽлеуметтік» - тҽжірибемен жҽне идеялармен алмасу; 

«Танымдық» - жҧмыстың баламалы амалдары туралы идеяларды 

ҧсыну жҽне пікір алмасу; 

«Эмоциональдық» - топтың жекелеген мҥшелерінің білімі мен 

тҽжірибесіне сҥйену. 

Мҧғалім іс – ҽрекеті 

1. Мақсат пен міндетті тҥсіндіру , 

2. Жаңа деректерді таныстыру, 

3. Ҧғымдарды игеруге басшылық, 

4. Заң – заңдылықтарды таңуға басшылық, 

5. Практикаға ҿту процесіне басшылық, 

6. Практиканы ҧйымдастыру, 

7. Игерілген білімдерді тексеру, 

Оқушы іс – ҽрекеті 

1. Оқуға оң кҿзқарас, 

2. Жананы танып білу, 

3. Ҧғымдар қалыптастыруды жалпылау, 
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4. Заң – заңдылықтарды таңу, білімді жҥйелеу, 

5. Икемдік пен дағдыларды игеру, 

6. Нҽрселер мен қоршаған ортада ҿзгеріс жасау, 

7. Ҿз жетістіктерін ҿздері бақылау. 

Оқу нҽтижелері мҧғалім сабақта қойған мақсаттарына қол жеткізе 

алды ма, жоқ па екенін білуге береді. 

Оқу нҽтижелері: 

- оқушыға бағытталуы керек; 

- белгілі бір дағдыны сипаттайтын етістік болуы керек; 

- оқушының оқу ҥлгерімі тҧрғысынан жазылуы керек. 

Кҽсіби даму бағдарламасы аясында мҧғалімдер жоспар жасап 

ҥйренеді. 

- жоспарлау жҿніндегі нҧсқаулық, 

- толтыруға арналған кесте, 

- кестені толтыру жҿніндегі нҧсқаулық, 

- орта мерзімді нҽтижелерді бағалауға арналған бақылау парағы. 

- бағдарламаның жеті модулі бойынша барлық идеялардың ҿзінің 

орта мерзімдік жоспарына енгендігі; 

Мҧғалім тҧрғысынан алсақ, тиімді оқу ортасын қҧру жауапкершілігі 

мҧғалімнің қҧзыретінде. Мазмҧн, сабақтар қҧрылымы, 

технологияларды қолдану, тапсырмалар, кері байланыс, бағалау 

тҽсілдері, ҽдістемелік қолдау мҧғалімнің кҥнделікті атқаратын 

қызметі, бірақ оқыту мен оқу ҥдерісінде мҧғалім басқара алмайтын 

аспектілер де кездеседі. Мҧғалім оқушылардың этикалық мінез- 

қҧлқын, оқуға жаупкершілігін, оқуға ҽсер ететін сыртқы факторлар 

ретінде ата-ана, достары, ҿзгелермен қарым-қатынасын жҽне ішкі 

эмоциялық зият, наукастану, жады, тҧрақтылық, танымдық 

қабілеттері, реттеуін ҥнемі бақылауда ҧстай алмайды. Ҽр білім 
алушының табысты оқуы: ҿзінің жеке оқу қабілеті, ынталануы, жеке 

тҧлғалық қасиеттері мен оқу стильдеріне тікелей қатысты болады. 

Мҧғалімге тиімді оқу ортасын қҧруда қиындық келтіретіні де осы 

аталған факторлар. Оқытудың тиімділігіне мҧғалім мен оқушының 

қарым-қатынасы айтарлықтай ықпал етеді. Кҥнделікті оқушылармен 

жҥргізілетін жҧмысынызға жҽне тҽжірибеңізге қоса бірнеше маңызды 

жҧмыстарды қарастыру керек 

1. Жылулық: оқушыларды ҿз балаларыңыз сияқты қабылдаңыз, ата-

ана роліне еніңіз. 

2. Тілектес болу: баланың не сезетінін, қалай ойлатынын, 

айналасында не болып жатқанын тҥсіну. 

3. Уақыт: оқушыларды ішкі жан дҥниесін тҥсіну ҥшін ҥнемі оларға 

уақыт табу. 

Жоғарыда айтылғанның барлығы: 

адамдар тек білім арқылы ізгілікті бола алады; 

білім беру – адамдардың зерделеп ҥйренуі ҥшін кҿрсетілетін кҿмектер 

жиынтығы пайдалана алады. 
 

Дистанционное обучение: новые возможности ученика – 

завтрашний успех в жизни 

Молдахметова Джамиля Майдановна,  

учитель педагогики и психологии ОСШГ № 11 г. Актобе 

Аннотация 

        Данная статья подготовлена с учетом оказания методической 

помощи педагогам-психологам и учителям, работающим в условиях 

дистанционного обучения. В данной работе  собраны материалы из 

личного опыта, а также, накопленные   педагогами в условия 

дистанционного обучения. Применялись в практической деятельности 

с целью обоснования тех направлений, по которым необходима 

психологическая поддержка школьникам, как со стороны родителей, 

так и со стороны школы. Основная задача – открыть новые 

возможности  успешного обучения школьников, раскрыть природные 

задатки и ответственное отношение к школьному обучению в 

условиях нового формата.  

Актуальность данной работы – представлена в виде рекомендаций для 

оказания методической помощи в проведении уроков, дискуссионных 

площадок, родительских собраний. Весь материал представлен на 

самые актуальные темы, затрагивающие проблемы, с которыми 

сталкивается ученик  в повседневной жизни при дистанционном 

обучении. 

       В Казахстане массовый карантин. Детей распустили по домам 
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учиться дистанционно, родителей и педагогов переводят на 

удаленную работу. При этом и дети, и взрослые оказались в 

непривычной и сложной для себя ситуации. Все это – на фоне 

угнетающих новостей в мире. Как в такой ситуации сохранить 

самообладание и спокойную атмосферу в семье, а самое главное 

ученикам не потерять желание учиться? Этой весной многие 

родители вновь сели за парты и вместе с ребѐнком заново проживали 

школьные годы, помогая ему овладевать знаниями.    

      Детский и семейный консультант-психолог Александр Викулов (г. 

Череповец) подтверждает: дистанционное обучение – серьезный 

вызов для детей и родителей, жесткий тест на степень 

самостоятельности и ответственности детей, на умение 

организовывать свою жизнь и управлять ею, на сформированность 

умения учиться и учебно-познавательной деятельности. При этом 

дистанционное обучение можно воспринимать и позитивно – как 

возможность для ребенка, особенно старшеклассника, учиться самому 

быстрее, чем в школе. Дистанционное обучение – процесс 

взаимодействия ученика и учителя на расстоянии с сохранением всех 

присущих обучению компонентов (целей, содержания, методов, 

организационных форм, средств обучения) и с применением 

специфических технических средств (интернет-технологий или 

других интерактивных сред). 

Если немного упростить, то дистанционное обучение является 

самостоятельной формой обучения с использованием 

информационных технологий как основного средства обучения. А 

также учащимся  достаточно иметь высокий уровень 

самодисциплины и самоконтроля.   Одним из важнейших факторов 

успешного дистанционного обучения является правильная мотивация 

ученика. Большую часть времени онлайн-ученик проводит в 

самостоятельном освоении материала. Для этого необходимы 

концентрация внимания, настойчивость, желание учиться. В 

дистанционном обучении многие виды традиционной мотивации 

работают не так эффективно, как в традиционной школе. Но 

некоторые, наоборот, приобретают особое значение. Вот на них и 

следует опираться родителям и педагогам. 

              Что традиционно мотивирует ребенка в учебе? 

• Хорошие оценки. 

• Одобрение. 

• Успех, поощрение родителей и педагогов. Перспектива опередить 

или догнать сверстников. 

• Страх. Прогнозы на будущий успех или неудачу в жизни и карьере.  

•Радость познания. Возможность самореализации. [Белкин, А. С. 

Ситуация успеха. Как ее создать? – М.: Просвещение, 1991. – 169 с.] 

             В дистанционном обучении есть свои нюансы. Ребенок не 

может сравнить свои достижения с успехами других детей. Оно будто 

заперто в собственном онлайн пространстве. Единственным 

критерием  успешности ученика  является результат оценивания 

учителем. Иногда это просто количество набранных в тесте баллов. 

Но ребенку важна так же и более развернутая характеристика его 

ответа. Вот здесь дистанционное обучение имеет значительные 

преимущества перед обычной школой, где учитель и ученик 

ограничены временем урока, и учитель просто не успевает дать 

качественную оценку усилий ученика. В онлайн-школе это возможно. 

Ни учитель, ни ученик не ограничены во времени. Важную роль 

приобретает диалог между учителем и учеником. Как письменное, так 

и устное онлайн-общения. Нужно, чтобы ученик получал 

качественную обратную связь. Это дополнительно стимулирует его. 

[https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020 /05/22/distantsionnoe-

obuchenie-v-shkole] 

                Работа в группах дает возможность учителю создать для 

ребенка ситуацию успеха рядом со сверстниками. Виртуальный 

ученик может показать себя одноклассникам, поспорить с ними, 

увидеть и услышать их мнение о своих достижениях в живом 

общении. Сравнения и соревнования - это одна из традиционных 

форм мотивации. Иногда ребенок боится, что, не выполнив какую-то 

работу, получит нежелательные последствия. Допустим, родители 

лишат ребенка каких-то благ. Не позволят ему играть в 

компьютерные игры, ограничат его самостоятельность. Это система 

кнута и пряника. Страх в какой-то степени мотивирует ребенка. Но 

это мотивация низкого качества. В этом случае ребенок выполняет 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020%20/05/22/distantsionnoe-obuchenie-v-shkole
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020%20/05/22/distantsionnoe-obuchenie-v-shkole
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задание недобросовестно, не для того, чтобы получить знания, а для 

того, чтобы не быть наказанным. 

        Страх, материальные стимулы, оценки, прогнозы на будущее, 

соревнования, борьба за первенство - это факторы внешней 

мотивации, они нестабильны и часто ориентированы на негативные 

стороны личности (зависть, тщеславие, жадность). 

          Стойкий эффект имеет внутренняя мотивация, осознанное и 

радостное стремление к знаниям, как к источнику бесконечного 

развития, самореализации, поиска и достижения сопутствующего 

успеха. Такую мотивацию можно назвать когнитивной мотивацией. 

В дистанционном обучении эта мотивация главную роль играет. То 

есть мотивация осознанного действия. Когда ребенок выполняет 

работу не за страх и не для того, чтобы выделиться из ряда 

сверстников или получить вознаграждение, а для того, чтобы 

получить знания. Стать умнее, расширить свои горизонты, подняться 

в своем личностном развитии. 

Это наиболее сложная мотивация для ребенка, который еще не 

осознает себя самостоятельной личностью, не понимает своего места 

в социуме, не понимает, как знания из биологии или физики могут 

помочь ему стать успешным и счастливым. Поэтому задача учителя 

найти эти стимулы. Повысить его мотивацию.  Как это сделать? Это 

уже вопрос техники, педагогического мастерства. Самое главное в 

любом учебном процессе поддержания интереса к предмету, который 

преподается. Очень часто учитель хочет максимального углубления в 

свой предмет и насыщает уроки лишней и тяжелой информацией. И 

если на обычном уроке в традиционной школе он может видеть 

непосредственную реакцию своих учеников и корректировать подачу 

материала, то в виртуальном - это возможно только постфактум, 

когда учитель увидит результаты выполнения тестовых заданий. 

сложная информация, используемая без учета возрастных и 

психологических особенностей ребенка, не способствует его 

внутренней мотивации. Задача учителя - сделать материал 

максимально доступным. И в то же время интересным, наглядным и 

стимулирующим к расширению знаний. Всегда более выигрышными 

являются уроки иллюстрированы и, те, которые побуждают ребенка к 

сотворчеству, к поиску. Превращают его не просто в поглотителя 

готовой информации, а в исследователя, который сам открывает 

законы, производит теории, докапывается до сути. С другой стороны, 

обучение не может быть постоянным развлечением. Иногда, а точнее 

часто оно требует усилий (умственных, физических, 

психологических). И ребенку рано или поздно придется с этим 

смириться. Чтобы не искать легких путей, не получая никакого 

результата от просмотра красивых мультиков или веселых картинок.  

Какие внутренние мотиваторы можно использовать? 

• Получение знаний нужно для осуществления мечты. Получение 

знаний делает тебя самостоятельным. 

• Получение знаний расширяет пространство твоего  существования. 

Получение знаний поможет тебе найти свое место в жизни, свое 

призвание. Получение знаний научит тебя быть счастливым и 

приносит человеку уверенность в себе. 

      Факторы, которые могут способствовать мотивации: 

• Вера в себя. (Я смогу это! Я достигну высокого уровня! Я заставлю 

себя это сделать! Я пойду до конца!) 

• Осознание своих способностей как недостаточно развитых. Мое 

незнание-постоянный стимул к развитию. (Мне еще не удается 

решить эту задачу, необходимы дополнительные знания! Я еще не 

умею писать сочинение на должном уровне, но хочу научиться!) 

• Грамотная похвала.  

В дистанционном обучении роль ученика огромна. Можно сказать, 

она доминирует над ролью взрослого, который может 

контролировать, заставлять, стимулировать, но это никогда не будет 

иметь эффекта, если сам ребенок не разовьет свою внутреннюю 

когнитивную мотивацию к обучению. Задача взрослого - помочь ему 

это сделать. 

           Ученик всегда больше заинтересован в том обучении, которое 

ему нравится и которое демонстрирует его успешность. Он может 

задать вопрос: «Для чего нужно учиться?» если будешь хорошо 

учиться, я тебе куплю ... я тебе позволю ... я тебе дам ... ты сможешь 

... « – так родители иногда привлекают свое чадо в сети обучения. К 

сожалению, дети не воспринимают пословицу «Без труда не 
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выловишь и рыбку из пруда», по той простой причине, что им не 

нужно работать для добычи рыбки. Зачем напрягаться? Все у них 

есть. И вкусная еда, и развлечения, и любимые игрушки, и 

престижные гаджеты. Родители не дают им возможности мечтать, они 

быстро и без проблем осуществляют любое детское желание. Это 

неправильно, потому что обесценивает желаемое. То, что дается легко 

и всегда доступно, никогда не станет предметом борьбы за его 

обладание. Не заставит человека почувствовать радость от 

достижения результата.  

И наоборот, чем менее доступными что-то, тем больше желания у 

человека этого достичь, добиться, получить.    

          Каждый ребенок имеет свои природные задатки, которые 

можно развить или загубить, если не будет их развивать. Развивая то, 

что имеет, человек приобретает новые задатки, которые помогают 

ему достичь успеха. Если человек не идет вперед в своем развитии, 

она даже не стоит на месте, а начинает деградировать. Особенно это 

заметно в современном стремительном мире, где ежедневно 

происходит тысячи открытий. [ Глассер, У. Школы без неудачников – 

М.: Просвещение, 1991. – 71 с. ] 

          Стоять на месте нельзя! В этой связи задача учителя в том и 

состоит, чтобы дать возможность каждому ученику почувствовать 

радость труда, чтобы не осталось в классе равнодушных детей, чтобы 

учение не превратилось в утомительную обязанность. И только 

ситуация успеха, которую учитель будет создавать для каждого 

ученика, поможет успешно решить стоящие перед педагогом 

задачи. Только успех в учении, его ожидание поможет утвердить 

ребенку свое «Я», свою позицию, сделать заявку на будущее. 

Надо отметить, что с психологической точки зрения успех – это 

переживание состояния радости, удовлетворения, оттого, что 

результат, к которому личность стремилась в своей деятельности, 

либо совпал с ее надеждами, ожиданиями, либо превзошел их. На базе 

этого состояния могут сформироваться устойчивые чувства 

удовлетворения, формируются новые сильные мотивы деятельности, 

меняется уровень самооценки, самоуважения. В том случае, когда 

успех делается устойчивым, постоянным, может начаться цепная 

реакция, высвобождающая огромные, скрытые до поры возможности 

личности, несущая неисчерпаемый заряд человеческой духовной 

энергии.  [http://www.ug.ru/article/1169] 

        Ребенок учится у жизни. Тесты, изложения?.. Они больше не 

нужны! В условиях дистанционного образовании мир больше не 

ограничивается душными кабинетами. Учиться можно у всего, что 

окружает: люди, природа, свои чувства, друзья, книги, игры… 

 Ребенок учится выстраивать свой день, распоряжаться своим 

временем.  Можно выбирать свой темп обучения.  Дети учатся быть 

ответственными. У хоумскулеров нет возможности сказать: «Нам это 

не объяснили», «Я проболел, когда вы проходили Present Simple», «Я 

не знаю закон Ома — учительница не умеет понятно объяснять». 

Теперь за всем, что происходит с его учебными делами, ребенок 

следит сам. Это очень быстро приучает к ответственности. Детям не 

нужно соревноваться с кем-то, чтобы почувствовать себя 

победителем. Ребенок учится быть лучшей версией себя, стараться 

переплюнуть не соседа по парте, а себя вчерашнего, не зависеть от 

оценок, а самостоятельно оценивать свои знания. 

   Дети учатся обращаться с информацией. Интернет становится не 

только местом для игр, но и бесконечным источником знаний. Книги, 

видеоуроки, образовательные каналы… Важность работы с 

информацией сегодня сложно переоценить. 

         Накопленный 25-тилетний опыт работы, опыт работы других 

учителей позволяет мне утверждать, что если ребенка лишить веры в 

себя, то трудно надеяться на его «светлое будущее». Одно 

неосторожное слово, один непродуманный шаг учителя могут 

надломить ребенка так, что потом не помогут никакие 

воспитательные ухищрения. И только вдохновение, создаваемое 

успехом, рождает интерес к учению, и только успех в значительной 

мере снимает чувство неуверенности, боязни приступить к внешне 

сложным заданиям. 

       Живительным воздухом для огонька жажды знаний является 

только успех ребенка в учении, только гордое осознание и 

переживание той мысли, что я делаю шаг вперед, поднимаюсь по 

крутой тропинке познания. И если ребенок не видит успехов в своем 

http://ug.ru/article/1169
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труде, огонек жажды знаний гаснет и в детском сердце образуется 

льдинка, которую не растопить никакими стараниями до тех пор, пока 

огонек опять не загорится (а зажечь его вторично - ой как трудно!) 

Уже давно ни для кого не секрет, что ребенок никогда не познавший 

радости постижения, не переживший гордости от того, что трудности 

преодолены, теряет интерес и желание учиться. И крушение этого 

желания является самой серьезной проблемой обучения. Именно 

поэтому побуждение учеников к активной учебной деятельности в 

последние годы стало предметом углубленного внимания со стороны 

психологов, и не только их. Именно побуждение, а не принуждение. В 

первую очередь следует сохранить и поддерживать для себя и ребенка 

привычный распорядок и ритм дня (время сна и бодрствования, время 

начала уроков, их продолжительность, «переменки» и пр.). Резкие 

изменения режима дня могут вызвать существенные перестройки 

адаптивных возможностей ребенка и привести к излишнему 

напряжению и стрессу. 

Родителям и учителям важно самим постараться сохранить 

спокойное, адекватное и критичное отношение к происходящему. 

Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от состояния 

взрослых. Опыт родителей из других стран показывает, что 

потребуется некоторое время на адаптацию к режиму самоизоляции, 

и это нормальный процесс. Находясь дома, ребенок может 

продолжать общаться с классом, друзьями (звонки, ВК, групповые 

чаты). Родители могут подсказать идеи проведения виртуальных 

конкурсов (например, позитивных мемов и пр.) и иных позитивных 

активностей. Можно предложить подросткам начать вести 

собственные видеоблоги на интересующую тему. 

    Хвалите ребѐнка, поддерживайте ребѐнка  и вместе радуйтесь его 

успехам. Ученик в любом  возрасте  нуждается в одобрении взрослых, 

особенно родителей.  Большинство из вышеперечисленных методов 

применяются сейчас педагогами моей школы и дают положительные 

результаты.  

Самым важным итогом урока будет то, что ситуация успеха, 

созданная в классе, позволяет детям настроиться на плодотворную 

работу дальше (не важно в школе или вне ее). Учащиеся уверенны в 

том, что всѐ у них получится. Пусть не сразу, но получится. Это 

позволяет сохранить психическое здоровье детей. С новыми 

душевными силами взяться за трудное дело учения. Ведь успех в 

учебе – завтрашний успех в жизни! 
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Одним из требований деятельности учителя и условием эффективной 

организации учебного процесса является обеспечение полного 

усвоения знаний всеми учащимися. Чтобы достичь этой цели мы 

используем в своей работе элементы дифференцированного и 

индивидуального обучения. В первом случае в расчет берутся 

групповые, во втором - индивидуальные особенности и 

дифференцированное обучение выступает как условие и средство 

индивидуализации. Можно сказать, что индивидуализация - это 
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конкретизация дифференциации.[1]  

Для осуществления дифференцированного подхода необходимо 

деление класса на группы. Обычно в школе это три группы : группаА 

- сильные учащиеся, обладающие глубокими, прочными знаниями, 

умеющие аргументировать, доказывать, обобщать; группа               В - 

средние учащиеся, обладающие хорошими знаниями основных 

фактов, однако не всегда умеющие обосновать ответ, обобщить, 

затрудняющиеся при решении творческих заданий; группа С - слабые 

учащиеся, обладающие минимумом знаний, умений и навыков, их 

применения,  с трудом  отвечающие на вопросы. В группе С 

встречаются и более слабые ученики, которые с трудом усваивают 

факты, понятия, правила,  затрудняются при приведении примеров - 

им нужна особая помощь. Такое деление условно, т. к. при 

достижении определенного уровня знаний возможны перемещения из 

группы в группу.  

Чтобы выделить эти группы, используем вводную диагностику в 

начале каждого учебного года и результаты успеваемости учеников в 

течение года. Как мы уже говорили, состав групп не может быть 

застывшим, учащиеся при достижении определенного уровня знаний 

могут переходить с одного уровня на другой.   

      Индивидуальный подход осуществляется с изучения личностных 

особенностей каждого ученика у классных руководителей, психолога, 

наблюдения за детьми   в течение года, анализирования способностей 

и интересов детей, особенностей  их нервной деятельности, типа 

характера. Конечно, необходимо добиваться на уроках духа 

доброжелательности. Ведь известно, что тот предмет, который 

преподается в атмосфере дружелюбия и увлеченности, ребята любят 

больше.  

Дифференцированный и индивидуальный подход применяется на 

всех этапах урока и во внеурочное время.  

Внеурочное время. Например, один из учеников отличается 

неорганизованностью и рассеянностью – всегда забывает приготовить 

на перемене учебник, тетрадь, письменные принадлежности. В начале 

урока приходилось отвлекаться, ждать, когда он приготовит все 

необходимое, напрасно терялось несколько минут от урока.  Чтобы 

исключить напрасные потери времени, стараемся на перемене 

проконтролировать готовность его рабочего места к уроку, хвалим, 

когда он без напоминания сам делает это. Другой пример. Ученица 

отличается медлительностью, меланхолическим складом характера. 

При ответе на заданный вопрос долго думает, вспоминает, собирается 

с мыслями, если отвечает неверно – сразу начинает нервничать. Перед 

уроком предупреждаем девочку о том, что она будет отвечать у 

доски, это помогает ей быстрее настроиться на работу и чувствовать 

себя более уверенно при ответах на вопросы.  

Подготовка к восприятию нового материала. На данном этапе урока 

возможны дифференцированные или индивидуальные задания, 

которые помогают учащимся вспомнить, что они знают по теме, а 

также усиливают мотивацию к ее изучению. Вот примеры некоторых 

заданий.  

1.Заполните две первые графы таблицы (третья графа заполняется 

после изучения темы): а) Что вы хотите узнать ? б) Что вы узнали по 

теме 

2.Выполните задания на карточках (индивидуально). Например, 

переходя к изучению темы «Древняя Индия», уместно предложить 

некоторым учащимся такие задания, как: соберите из фрагментов 

карту страны. Какая это страна? Рассмотрите карту Индии. Согласны 

ли вы с древнеримским географом Страбоном, назвавшим Индию 

ромбом? Что является географическими границами Индии? 

Вспомните животных из «Маугли», действие  которого происходит в 

джунглях Индии. Перечислите их по степени опасности для человека 

(сначала самые опасные, потом менее опасные, затем неопасные и 

прирученные, домашние, полезные).  

Изучение нового материала. На данном этапе ученики также 

получают дифференцированные задания по объему, по сложности, по 

объему помощи. Например, учитель излагает основной материал, а 

затем предлагает систему либо индивидуальных, либо групповых 

заданий.  

 Закрепление изученного материала. На этом этапе урока 

возможности индивидуализации и дифференциации обучения 

особенно значительны. Важно помнить о необходимости закреплять 
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знания эмпирического и теоретического  материала и вместе с тем 

развивать умения и приемы учебной работы (внимательно слушать, 

наблюдать, отвечать на вопросы, формулировать вопросы, работать с 

учебником). На этапе закрепления желательно проводить словарную 

работу по новым словам, изученным на уроке. Еще раз обращать 

внимание на то, как пишутся слова, как они произносятся. Эту работу 

можно проводить в парах, что приучает детей слушать своего соседа 

по парте, исправлять и дополнять его ответы. Для того, чтобы урок 

был интересен самому ученику, нужно развивать у него навыки, 

которые пригодятся ему в жизни. Ученику на уроке необходимо 

научиться навыкам 4 К, которые ему помогут ему быть успешным. 

Навыками  4К являются:   

критическое мышление;  

креативность;  

коммуникативные навыки;  

каллоборация (умение работать в команде).  

 Если обратится к предыстории возникновения навыков 4 К, то, в 

2016 году президент Всемирного экономического форума в Давосе 

Клаус Шваб объявил, что началась Четвертая технологическая 

революция. Это значит, что скоро все за нас будут делать роботы, а к 

2020 году каждый востребованный сотрудник должен будет уметь:  

решать комплексные задачи;  

думать критически;  

творчески мыслить;  

управлять людьми;  

работать в команде;  

распознавать эмоции других людей и свои собственные, управлять 

ими;  

формировать суждения и принимать решения;  

ориентироваться на клиента;  

вести переговоры;  

быстро переключаться с одной задачи на другую.[1]  

Позднее они преобразовались в основные навыки успешного 

человека. На уроках истории  и основы права в условиях 

обновленного содержания среднего образования РК, большое 

внимание уделяется на развитие аналитических способности 

учащихся  и знания исторических закономерностей.  

В руководстве для учителей истории и основы права  по обновленной 

программе говорится:  «Все больше появляется сторонников того, что 

ученикам для того чтобы быть успешными, необходимы как знания, 

так и навыки. Это требует от учащихся перехода от запоминания 

информации к ее осознанию, пониманию и применению этих знаний в 

различных контекстах. Именно подобное применение знаний 

позволит учащимся приобрести широкий круг компетенций, которые 

теперь часто называют навыками двадцать первого века.   

Есть несколько определений того, что имеется в виду под навыками 

ХХІ века. Настоящая Программа использует структуру, созданную 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 

рамках Проекта определения и отбора компетенций. В данном случае 

компетенция определена, как «больше, чем просто знания и навыки. 

Она включает в себя способность удовлетворять сложные требования, 

путем привлечения и мобилизации психологических ресурсов (в том 

числе навыки и жизненные позиции) в определенном контексте. 

Например, способность эффективно общаться является 

компетенцией, которая может опираться на знание индивидом языка, 

практических навыков в области IT технологий и отношение к тем, с 

кем он или она общается». [2]  

.  

Вопросы на закрепление изученного материала также задаются 

дифференцированно: слабые учащиеся отвечают на вопросы 

репродуктивного уровня, более подготовленные – на вопросы более 

сложного уровня. Таким образом, большинство опрошенных 

учеников переживают на уроке ситуацию успеха и проявляют 

активность.  

Часто при закреплении материала на уроках в 5 классах  мы 

используем атласы и контурные карты, которые содержат уже 

готовые задания разной степени сложности.   

Домашнее задание. Дифференциация и индивидуализация домашних 

заданий способствует устранению перегрузки учащихся, позволяет 

восполнить пробелы в знаниях того или иного ученика, расширить и 

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
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https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
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углубить знания по теме, развить умения и навыки. У каждого 

ученика существует свой уровень притязаний личности: одному 

непременно хочется получить словесную похвалу, другому – 

достаточно краткого комментария. Большой объем домашнего 

задания может привести к тому, что некоторые дети совсем не будут 

его выполнять: «Все мне не выучить, не буду и пытаться». Поэтому 

домашнее задание учащиеся получают также дифференцированно: на 

«старайся»- задания с небольшими трудностями на «хорошо» и 

«отлично» нужно сделать больше. Ученики, проявляющие 

повышенный интерес к истории могут по желанию получить 

творческое задание. Например, после знакомства с деятельностью 

Владимира Мономаха (6 класс), ученики узнали, что он был не только 

мудрым правителем, но и хорошим отцом. Заботясь о воспитании 

подрастающего поколения, Мономах написал своего рода 

педагогический труд, послание потомкам – «Поучение детям». После 

прочтения документа детям предлагается написать свое «Поучение» 

дополнительно к основному домашнему заданию. Можно 

использовать такой вид творческих заданий: нарисовать рисунок по 

содержанию текста параграфа.   

Контроль знаний. Проблема дифференцированного контроля знаний 

в условиях индивидуализации обучения относится к числу наиболее 

сложных. Важно, чтобы критерии оценивания отражали, с одной 

стороны, уровень знаний и умений каждого ученика, а с другой - их 

динамику, прогресс или регресс.[3] В своей работе мы, как правило, 

используем дискрипторы, дифференцируя при этом по уровню 

сложности заданий, т.е. исходим из индивидуальной нормы или 

относительной успешности ученика. Если ученик из «слабой» группы 

успешно выполняет задания первого уровня, он получает похвалу, 

тогда как сильный школьник должен выполнить задания 

повышенного уровня сложности.   

На этапе проверки домашнего задания учащиеся получают задания 

разной степени сложности. Для слабых учеников использую такие 

виды заданий:  

пересказ текста параграфа по опорным словам или схемам;  

вписать пропущенные буквы   

вписать определение уже написанных слов  

ответить на вопрос по уже готовому плану ответа - составление 

кластера, диаграммы Вена, фишбоун  

На уроках повторения, обобщения, контроля знаний учащимся так же  

предлагается несколько заданий разной степени сложности: выполнив 

первое задание, дети переходят на следующие уровни сложности.  

Как известно, дети любят играть. Использование игровых технологий 

в процессе обучения истории, нашли применение на  внеклассных 

мероприятиях.            Дифференцированное обучение учащихся 

продолжается во внеурочное время.  Само участие детей в работе 

кружках, факультативах, исторических вечерах, викторинах, 

конкурсах, олимпиадах по предмету уже является дифференциацией 

обучения в школе. Внеклассная работа по предмету органически 

входит  в учебно-воспитательный процесс, развивает у учащихся 

разносторонний интерес к истории.   
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жаңғыру» атты мақаласында кҿрсеткендей ҧлттық сананы жаңғырту 

арқылы жеке тҧлғаны қалыптастыру мҽңгілік мҽселе болып отыр. 

«Кҥллі жер жҥзі біздің кҿз алдымызда ҿзгеруде. Ҽлемде бағыты ҽлі 

бҧлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды. Кҥн санап ҿзгеріп жатқан 

дҥбірлі дҥниеде сана-сезіміміз бен дҥниетанымымызға ҽбден сіңіп 

қалған таптаурын қағидалардан арылмасақ, кҿшбасындағы елдермен 

тереземізді теңеп, иық тҥйістіру мҥмкін емес. Ҿзгеру ҥшін ҿзімізді 

мықтап қолға алып, заман ағымына икемделу арқылы жаңа дҽуірдің 

жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек.» - делінген Қазақстан 

Республикасының Елбасының 2017 жылғы 12 сҽуіріндегі  «Болашаққа 

бағдар: рухани  жаңғыру» атты мақаласында. 

Сонымен бірге, рухани жаңғырудың қҧдіретін былай сипаттайды: 

«Ҽжептҽуір жаңғырған қоғамның ҿзінің тамыры тарихының 

тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тҧрпатты 

жаңғырудың ең басты шарты – сол ҧлттық кодыңды сақтай білу. 

Онсыз жаңғыру дегеніңіздің қҧр жаңғырыққа айналуы оп-оңай. 

Жаңғыру атаулы бҧрынғыдай тарихи тҽжірибе мен ҧлттық 

дҽстҥрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан 

сҥрінбей ҿткен озық дҽстҥрлерді табысты жаңғырудың маңызды 

алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ҧлттық-

рухани тамырынан нҽр ала алмаса, ол адасуға бастайды. Сонымен 

бірге, рухани жаңғыру ҧлттық сананың тҥрлі плюстерін қиыннан 

қиыстырып, жарастыра алатын қҧдіретімен маңызды.» 

  Бҥгінгі таңда ҧрпақ тҽрбиесіндегі басты мҽселе – ҧлтымыздың 

болашақ азаматтарын рухы биік, адамгершілігі мол, саналы тҧлға 

ретінде қалыптастыру. Заманауи тҽрбие жҥйесі қысыммен болмайды, 

баланың ҿзі қатыспайынша, ҿз мҥмкіндіктері мен табиғи дарынын 

біліп, ҿз алдына мақсат-міндеттер қойып, ҿзі ҽрекет етпейінше нҽтиже 

шығару мҥмкін емес. Сондықтан да тҧлғаның ҿзіндік ҽрекеті мен 

оның ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуі – тҽрбие жҧмыстарының маңызды 

аспектілерінің бірі болып табылады. Бҧл мҽселелерді шешу, ең 

алдымен, отбасына, балабақша тҽрбиешілеріне, мектеп мҧғалімдеріне, 

қоғамға жҥктеліп отыр. Білімді жаңартудың мҽдени-ҽлеуметтік 

маңыздылығы жалпы адамзаттық қҧндылықтарға басымдылық 

берілетін бірегей ҽлемдік қауымдастық қҧру болып табылады. Ҿз 

ойына, сҿзіне, іс-ҽрекетіне жауапкершілікпен қарайтын, табысты 

еңбек етуге дайын ҥйлесімді адамды тҽрбиелеу аса маңызды. 

Бҥгінгі жас ҧрпақ – Қазақстанның болашағы десек, 

яғни,  ҧлтымыздың тектілігін, дарындылығын, кеңпейілділігін ары 

қарай дамыта отырып, қазақтың салт-дҽстҥрі мен ҽдет-ғҧрыптары 

арқылы сол қҧндылықтарды қҧрметтеуге, дінін, ділін берік ҧстануға 

тҽрбиелеуде жҽне халқымыздың асыл қазыналарын сақтауға, қорғауға 

ҥйретуді біз тек сҽби кезінде жҽне мектеп кезінде ғана оқытып 

қоймай, ары қарай жетілдіру негізгі міндетіміз.Осы орайда рухани-

адамгершілік білім негізінде жеке тҧлғаны қалыптастырудағы 

ҽлеуметтік институттардың рҿлі маңызды. 

Қоғам жаңарған сайын адам да жаңара тҥседі, оның мінез-қҧлқы да 

жаңарып отырады. Білім берумен қатар, қоғамға адал, арлы, 

мҽдениеті мол ҧрпақ тҽрбиелеу қазіргі мектептердің басты міндеті. 

Ҧлттық тҽрбиелік білім беру ғасырлар бойы жалғасқан мол халықтық 

мҧра. Оның басты тҥйіні халық ауыз ҽдебиетінің тҥрлері мен аңыз-

ҽңгімелерінде, ертегілерінде, батырлық жырларда, ғибраты мол би-

шешендердің нақыл сҿздері мен тҽрбиелік ой-пікірлерінде жатыр. 

Шынайы білім ең алдымен ҧлттың игілігіне, одан ҽрі адамзаттың, 

жеке тҧлғаның игілігіне бағытталуы тиіс. Ҧлттық білімнің ҿзектілігі 

де осында. Адамның бойындағы қандай да қасиеттер ол адамгершілік, 

білім, парасаттылық, инабаттылық, кісілік мінез, еңбек дағдысы ҥлгі-

ҿнегені ҥйрену арқылы қалыптасады.  

ХХІ ғасыр – озық технологиялар ғасыры. Сондықтан білім беру 

жҥйесінде жаңа технологияларды тиімді пайдалану заман талабы. 

Қазіргі таңңда білім беру жҥйесін жетілдіру мақсатында реформалар 

болып жатқаны белгілі. Осы ретте мҧғалімдер тек ҿз пҽнін ғана жете 

меңгермей, рухани дҥниені байытатын кҿркем ҽдебиетті жҽне қазіргі 

заманға сай смарт технологияларды ҧштастыру бағытында жҧмыс 

істеу керек.  

«Бҥгінгі кҥні де, болашақта да адамдар нақты бір салада ілім керек, ол 

қҧнды болу керек, дҽлірек айтсақ, қҧндылығы кҽсіпқойлыққа жҽне 

ҧстаздар ескі қалыптасқан кҿзқарастан қҧтылу керек. Ҿйткені, ескі 

білімге оқушыдан сҧраныс жоқ.» - Н.Ҽ.Назарбаев.  

 Ҥздіксіз білім беру жҥйесінде елімізде заманауи білім беру 
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инновациялық оқыту технологиялары арқылы жҥзеге асуды. «Оқыту 

технологиясы» ҧғымы педагогикадан жҽне жеке ҽдістемеде ҽсіресе 

соңғы уақытта кең таралуда. Жаңа педагогикалық технологиялар 

білімді демократияландыруға  жҽне ізгілендіруге, оқыту сапасын 

арттыруға, басқару тиімділігін жетілдіруге, білім алушылардың 

дамуына бақылау жасауға негізделеді. Оқушылар мен 

тыңдаушылардың ХХІ ғасырдың ақпараттық заманында еркін ҿмір 

сҥруге, ҿмірде еркін бағдар алатындай жҽне ҿзінің жеке ойы мен 

пікірі қалыптасқан тҧлға тҽрбиелеуде инновациялық 

технологиялардың алар орны ерекше. Қазіргі таңда елімізде заман 

талабына сай білім беруді ізгілендіруге ҥлкен мҽн берілуде. Орта 

білім беретін мектептің негізгі міндеті білім беру мен дағды 

біліктіліктерін қалыптастыру болып келсе, қазіргі міндет – ойы 

ҧшқыр, жан-жақты дамыған жеке тҧлғаны тҽрбиелеу. Соңғы жылдары 

педагогикалық теорияда уақыт талабына сай жаңа терминдер, жаңа 

ҧғымдар пайда болып, педагогика ғылымының басқа да пҽндермен 

байланысын тағы да толықтырып отыр.   

 Жаңа технологияларды ағарту саласында тиімді ҽрі сапалы 

қолдану ҥшін оның бірнеше ҽдіс-тҽсілдері айқындалып отыр. Бҧл 

инновациялық ҽдістер оқытушының педагог ретінде жҧмыс істеу ҽдіс-

тҽсілін, оқушылармен қарым-қатынасын біршама ҿзгертіп отыр. 

Оқыту ҥрдісі педагогтың оқушыға белгілі бір білім, дағды, білік пен 

қҧндылықтар беру мақсатындағы ҥрдіс ретінде тҥсіндіріліп жҥр жҽне 

интерактивті оқытудың кеңінен қолданып жҥрген мынадай ҽдістер 

топтамасы аталады. 

 Инновациялық технологиялар – ол білім саласындағы 

қолданатын жаңа ақпараттық технологиялар, ғылыми жетістіктерге 

негізделген ҽдістер. Инновация деген ҧғым латын тілінде жаңарту, 

жаңалық, ҿзгеріс енгізу деген тҥсінікті білдіреді. Оның мҽні – білім 

беруге жҽне ҿздігінен білім алуға негізделген қабілетті дамытады. 

Бҥгінгі кҥнде оқушы - ақпаратпен қаруланған, жан-жақты дамыған 

тҧлға. Оның білімдік қабілеттерін дамыту ҥшін біздер, мҧғалімдер 

жан-жақты қаруланған болуымыз керек. «Балаға білім бергенде, 

алыстан жақынға, таныстан жатқа кҿшіп, жаңа білімді ескі білімге 

байлап беру керек»-деп Мағжан Жҧмабаев айтқандай, оқыту 

процесіне жаңа кҿзқараспен қарау керек.  

Ҿз пікірінде кҿрнекті педагог В.А.Сухомлинский «Ҿнер - ҿнегелі, 

ақылды адамдарды тҽрбиелейтін қҧрал» деп тҽрбие ҥрдісінде ҿнерге 

аса кҿңіл аудару қажеттілігін қысқа да тҥсінікті тҥрде атап кҿрсетті. 

Сырлы да сазды ҽуендерді бҥгінгі кҥн ҽуендерімен, классикалық 

музыкамен ҧштастыра, шығармашылықпен  тақырыпты аша тҥсіп, 

оқушыларды музыка ҽлеміне қызықтыра білу   оқытушыларыдың  ҿз 

ісінде шеберлігін талап етеді. Оқуға ынтасы барды да, ынтасыздарды 

да, тҽртіптілер мен тҽртіпсіздерді де музыка ҽлеміне қызықтырып, 

оқушылардың рухани бейнесі, танымын қалыптастыра отырып, 

қоғамның саналы азаматы етіп шығару - ҧстаздардың басты мақсаты.  

Жаңа заман талабына сай, балалар музыка жҽне ҿнер мектептері оқу-

тҽрбие жҧмысын кҿрсету, сапасын кҿтеру басты мҽселелердің бірі 

болып саналады. Қазіргі кезде мектептер музыкалық білім берудің 

теориялық жҽне практикалық тиімділігін игеруге кең ҿріс алып отыр. 

Балалардың білім қажеттіліктерін, олардың музыкалық 

шығармашылық қабілеттерін, ерте бейімдік бағдарлануын дамытуға 

ықпал етеді. Ҿнер саласындағы шығармашыл  дарынды оқушыларды 

анықтау ҥшін толық музыкалық білім беру оқушы  деңгейіне 

сҽйкестендірілген.  

Жан-жақты дамыған азамат тҽрбиелеуде эстетикалық тҽрбиенің басты 

саласының бірі – музыка мен ҽн. Музыка адамның жан дҥниесін 

тебіренте отырып, оның ҿмірге деген кҿзқарасын, ҽдет, мінез-қҧлқын 

қоғам мҥддесіне сҽйкес қалыптастыруға, ҽдемілік заңымен ҿмір 

сҥруге тҽрбиелейді. Мектепке дейінгі жастағы балаларға музыкалық 

тҽрбие – талғамдық, эстетикалық тҽрбие беру ісінің негізгі саласы 

болып табылады. Эстетикалық тҽрбиелеу мҽселелерін мектепке 

дейінгі жастағы балаларға Қ.М.Меңдаяқова, Т.А.Левченко, 

Ф.Н.Жҧмабекова  жҽне т.б. зерттеген. Мектепте оқушыларға білім 

берудің барлық деңгейлерінде жалпы ҿмірде табысты болып 

келетіндіктен, білімді тез қабылдап, оқу мен тҽрбиелеу ҥдерісінде 

біліммен қаруландырып, қоғам талабына сай тҧлғаны 

қалыптастырудағы алғашқы негіз болады. Сонымен басты мақсат – 

біртіндеп тҥрлі музыкалық іс-шараларды меңгерту арқылы баланың 

бойындағы тҥрлі табиғи талабын дамыту.  
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Ҿнер тҥрлерінің ҽрқайсысы адамға ҽсер етудің спецификалық 

қҧралдарына ие. Бала ҿмірінің ең басында ҽсер ету мҥмкіндігіне ие 

музыка болып саналады. Ең бір бай ҽрі ҽсерлі эстетикалық тҽрбие 

қҧралы, оның аса ҥлкен эмоциялық ҽсері бар, адамның сезімін 

тҽрбиелейді, талғамын қалыптастыратын ол – музыка. Қазіргі заманғы 

ғылыми зерттеулер музыкалық қабілеттерінің дамуы, музыка 

мҽдениеті негізінің қалыптасуы екенін айтады  сондықтан, музыкалық 

тҽрбиені мектеп жасынан бастау керек. Балалық шақта музыкалық 

ҽсердің тақыр-таза болуынан кейін орнын толтыру ҿте киын. 

Қазіргі оқу - тҽрбие жҧмысын жан - жақты дамыту мақсатындағы 

басты міндеттердің бірі бала тҽрбиесіне қазақ халқының ғасырлар 

бойы ҧрпақтан ҧрпаққа мҧра болып келе жатқан ҽдет - ғҧрпына, 

ҧлттық дҽстҥріне байланысты ҽдебиет пен мҽдениетке, тҧрмыс - 

салтына, ҿнерге ҥйрете отырып, баулу. Белгілі бір ҿнер иесіне 

арналған ҽсерлі ҽдеби - музыкалық кештер ҿткізу де бала санасында із 

қалдырады. Ҽдемілікке, жақсыға, ҥлкеннің маңызды да пайдалы ісін 

қайталауға, ҧқсап бағуға талпындырады. Ҽр сазгердің немесе ҽншінің 

шығармашылығындағы, репертуарындағы ҽндерді, шығармаларды 

тереңірек талдау арқылы бала тағы да музыканың эмоциялық ҽсерін, 

бейнелеу кҥшін тҥсініп, жақсы мен жаманды ажырата алуға ҥйренеді.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бап 7-

тармағында: «Оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге 

шығу» міндеті қойылған.  Қазіргі ғылым мен техниканың шарықтаған 

шағында шетел тілі сабақтарында кҿрнекіліктердің қай тҥрі болсын 

молынан пайдалану мҥмкіндігі бар. Яғни, оқытудың мҧндай 

жҥйесінің қҧралы компьютер болып табылады. 

Жаһандану кезеңінің заманауи оқу бағдарламасын жҥзеге асыруға 

қабілетті мамандар кҽсіби ҽрі жоғары деңгейде жҧмыс істей білу жҽне 

одан ҽрі кҽсіби даму, бірлескен (ҧжымдық, топтық) кҽсіби қызметпен 

айналысу, білім беру ҥдерісін басқару бойынша қабылданған кҽсіби 

қарым-қатынас техникасын пайдалану, білім беру ісіндегі кҽсіби білім 

дағдыларын дамыту мен білім беру ісіндегі мақсаттарды қоюға 

қызығушылық таныта білу, білім беру ісінде шығармашылықты 

дамытуға ынталандыру, педагогикалық жҽне ҽлеуметтік 

психологияның негіздерін қолдану мҥмкіндігін толыққанды 

пайдалану сынды қҧзіреттіліктерге бар ынтасымен жауап бере алуы 

тиіс. Бҧл дегеніміз, Қазақстанды болашаққа бастайтын ҧрпақ 

қалыптастыруға қауқарлы мамандар, яғни, педагогтар рефлекцияға 

қабілетті, ҿзін-ҿзі жҥзеге асыруға талпынған ҽдіснамалық , 

зерттеушілік, дидактикалық - ҽдістемелік, ҽлеуметтік 

тҧлғалы,коммуникативтілік, ақпараттық жҽне тағы басқа 

қҧдыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын рухани- 

адамгершілікті, азаматтық жауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл 

тҧлға болуы шарт. Білім жҥйесіндегі ҽр қадамды дҧрыс жҥзеге асыру 

жолында ҽр мҧғалім қызметінің мақсатты тҥрде жҥргізілуі ҿзінің оң 

нҽтижесін кҿрсетеді. 

Заман талабына сай тҧлға қалыптастырып шығару ҥшін ҧстаз  білім 

беру саласының негізгі жҽне объективті міндеттерді ескере отырып, 

нақты білім беру ҥдерісінің мақсаттарын қҧрастыруға (нҽтижеге қол 

жеткізуге бағдарланған оқыту ҥдерісі мақсаттарын қалыптастыру), 

оқу ҥдерісін білім беру стандартының талаптарына сҽйкес жҽне оқу 

материалын меңгеруді ҧйымдастыру бойынша міндеттер кешенін 

шешуге бағыттай отырып жобалауға, оқу материалдарын дайындау 

жҽне оқу мақсаттарына сҽйкес ҧйымдастыруға,  оқу ҥрдісін жобалау 

жҽне практикалық іске асыру ҥшін ақпараттық орта ҽлеуетін 

пайдалануға, оқушының оқу материалын меңгеруіне бағытталған 

белсенділігін реттеуге, оқушылардың озық дамуын ҧйымдастыру 

ҥшін толыққанды жағдай жасауға (даму аймағына қол жеткізу), 

қҧзыреттілік тҥрінде жекелеген нҽтижелерге жетудің оң эмоцияларын 

ынталандыратын психологиялық жайлылық пен қолдау 

атмосферасын қҧруға, ҿз білімін пайдалануға, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуге, 

ҿзін-ҿзі анықтауға жҽне ҿзін-ҿзі тануға қол жеткізу ҥшін, субъективті 

тҽжірибе алу ҥшін оқушылардың білім кеңістігін кеңейту 

мҥмкіндіктерін іздеуге, ағымдағы нҽтижелерді бағалау, қойылған 

мақсаттарға жетуге бағытталған оқытуды қадағалауға барынша 

талпынуы керек.  Нҽтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың 

жаңа парадигмасы аясында жекелеген ҧғымдар мен нормаларды жҽне 

тиімді педагогикалық технологияларды меңгеру ҥшін педагогтардың 

кҽсіби мҽдениетін дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері 
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туындылап отыр. 

Біліктілік арттыру жҥйесінде педагогтардың оқу қажеттіліктері нақты 

білімнің мҽнін тҥсінуге, соның нҽтижесінде ҿзіндік іс- ҽрекетке енуге 

жҽне жеке ҿміріндегі тҽжірибені жетілдіру мақсаттарына байланысты 

қалыптасады. Осы заманғы мҧғалім оқуға ҥлкен потенциалдық 

мҥмкіндіктермен келеді. 

Қорыта келе, заманауи білім беру жҥйесіне икемді педагог-маман 

қандай болмақ? 

Мҧндай маман, ең алдымен, тек «білікті адам» болуды ғана кҿздемеуі 

шарт. Себебі, тҽрбиесіз білім аса қауіпті екенін тарихи тҽжірибе 

кҿрсетіп келеді. Ендігіде ҧстаз ҽр оқушыдан «мҽдениетті адам» 

жасауға тырысуы керек. Білімі терең, тҽрбиесі кҥшті тҧлға ғана елдің 

жалауын желбіретпек. Білім беру жаңаша ҧйымдастыру оның 

философиялық, психологиялық, педагогикалық негіздерін, теориясы 

мен тҽжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет ететінін ҽр ҧстаз 

ҧғынуы ел алдындағы, болашақ алдындағы жҥк ҽрі аманат. 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 
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2017 жылдың 12 сҽуіріндегі  «Болашаққа бағдар: рухани  жаңғыру» 

атты мақаласы. 

Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 

Жарлығымен бекітілген. www. Government.k. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың 

«Ҽлеуметтік-экономикалық жаңғырту — Қазақстан дамуының басты 

бағыты» атты халыққа жолдауы // Егемен Қазақстан., 2012. № 41–42 

(27114). — 28 қаңт. 
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университеті, 2003. – 305 б. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы // Қазақстан 

мҧғалімі. — 1999. 23 шілде.  2–5-б. 

Кенжеахметҧлы.С. Қазақтың салт-дҽстҥрлері мен ҽдет-ғҧрыптары. – 

Алматы: Атамҧра, 2013. 

Бабаев С., Қазиева К. Педагогикалық инновациялар мен 

педагогикалық озат технологиялар — талапшаң мҧғалім еншісі // 

Бастауыш мектеп. 2011.  № 4. 25-б. 

С.Б. Бабаев, Ш.Б. Оразов, Қ.С. Бабаева. Педагогика: жалпы негіздері 

жҽне тҽрбие теориясы.  Оқу қҧралы /- Алматы: Заң ҽдебиеті, 2008.- 

30-33б. 

Как учат музыке за рубежом (Musical Development and Learning: The 

International Perspective)/ Переводчик Вадим Бронгулеев; Составители 

Дэвид Дж. Харгривз, Адриан К. Норт — Классика-XXI, ISBN 978-5-

89817-282-4; 2009 г. 

Э.Б. Абдулин, Е.В. Николаева Музыкалық білім берудің теориясы мен 

тҽжірибесі - М., 2004.- 245 б. 

 Ишанғалиева А.М. Қҧзыреттілік — білім мен мҥмкіндіктің бірігуі 

//№2. 34-б. 

 https://massaget.kz/okushyilarga/mektep_omiri/53297 

 http://zkoipk.kz/en/smartconf2019/6-section/5024-conf.html 

 
«Образовательные технологии на период дистанционного 

обучения» 

 

Дузкеева А.Т   

СШГ № 9 города Актобе 

 

« Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у 

детей завтра». Джон Дьюи 

 

      «Мастер… (По Далю), это особенно сведущий или искусный в 

своем деле». Учитель – мастер вдвойне: как глубокий знаток психологии 

личности и того, чему ее учить, и как человек, владеющий способами 

обучения и воспитания. Цели работы учителя определяются обществом, т.е. 

учитель не свободен в выборе конечных результатов своего труда, его 

действия должны быть направлены на всестороннее развитие личности 

школьников в рамках действующего образовательного стандарта. 

Ключевое отличие нового образовательного стандарта от предшествующих 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785898172824
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785898172824
https://massaget.kz/okushyilarga/mektep_omiri/53297
http://zkoipk.kz/en/smartconf2019/6-section/5024-conf.html
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разработок заключается в том, что суть его идеологии составляет переход от 

минимизационного подхода к конструированию образовательного 

пространства на основе принципа фундаментальности образования. 

Подобный переход принципиально изменяет не только организацию, но и 

суть образовательного процесса. 

Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и 

техники, созданием новых информационных технологий, коренным образом 

преобразующих жизнь людей. Темпы обновления знаний настолько высоки, 

что на протяжении жизни человеку приходится неоднократно 

переучиваться, овладевать новыми профессиями. Непрерывное образование 

становится реальностью и необходимостью в жизни человека. 

Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа перестает быть 

единственным источником знаний и информации для школьника. В чем 

заключается задача школы? Интеграция, обобщение, осмысление новых 

знаний, увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе 

формирования умения учиться (учить СЕБЯ) – вот та задача, в решении 

которой школе сегодня замены нет! 

В общественном сознании происходит переход от понимания социального 

предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и 

навыков от учителя к ученику к новому пониманию функции школы. 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 

учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам 

должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию 

системы универсальных учебных действий. Близкими по значению понятию 

«универсальные учебные действия» являются понятия «общеучебные 

умения», «общепознавательные действия», «общие способы деятельности», 

«надпредметные действия». Формирование общеучебных действий в 

прогрессивной педагогике всегда рассматривалось как надежный путь 

кардинального повышения качества обучения. Как гласит известная притча, 

чтобы накормить голодного человека можно поймать рыбу и накормить его. 

А можно поступить иначе – научить ловить рыбу, и тогда человек, 

научившийся рыбной ловле, уже никогда не останется голодным. 

На сегодняшний день именно системно-деятельностный подход, 

базирующийся на теоретических положениях Л. С. Выготского, А. Н. 

Леонтьева,  Д. Б. Эльконина,  П. Я. Гальперина,  В. В. Давыдова, В. В. 

Рубцова, Александра  Григорьевича Асмолова наиболее полно описывает 

структуру учебной деятельности учащихся, а также основные 

психологические условия и механизмы процесса усвоения. 

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 

образования обеспечивается прежде всего формированием универсальных 

учебных действий (УУД), выступающих в качестве основы 

образовательного и воспитательного процесса. Концепция универсальных 

учебных действий также учитывает опыт компетентностного подхода, в 

частности его правомерный акцент на достижение учащимися способности 

эффективно использовать на практике полученные знания и навыки. 

Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора 

и структурирования содержания образования, приемов, методов, форм 

обучения, а также построения целостного образовательно-воспитательного 

процесса.Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, 

ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.Данная способность 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это 

обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой 

ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее 

целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.Осваивая 

личностные универсальные умения, ребенок более успешно принимает 

нормы поведения в обществе, учится правильно оценивать себя и свои 

поступки. Школьник начинает осознавать свою сопричастность к стране, в 

которой он живет, и, как следствие, у него воспитывается чувство 

патриотизма, возникает потребность в изучении истории своего 

государства. Каждый из нас живет в определенном обществе и умение 

сосуществовать в нем с другими людьми — залог полноценной жизни. В 

этом заключен нравственный аспект: умение сопереживать, оказывать 

взаимопомощь, проявлять отзывчивость к своим близким. Однако для этого 

ребенку необходимо научиться понимать, а что же может чувствовать его 

одноклассник, друг или родственник в той или иной ситуации. Он должен 

уметь разглядеть, что человеку, находящемуся рядом требуется, например, 

эмоциональная поддержка, а может быть какая-либо другая помощь. 

Также школьник учится сам противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу его жизни и здоровью. Для успешного 
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существования в дальнейшем ученику необходимо уметь разбираться в том, 

какие на сегодняшний день профессии наиболее востребованы, и в какой 

области он лучше выразит свои способности и будет наиболее нужен для 

общества.Для успешного существования в современном обществе человек 

должен обладать регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе 

конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать возможные 

ситуации. В школе учеников учат решать сложные математические примеры 

и задачи, но не помогают в освоении способов преодоления жизненных 

проблем.Например, сейчас школьники озабочены проблемой сдачи ЕHT. 

Для этого их родители нанимают репетиторов, тратят время и средства на 

подготовку к экзаменам. В тоже время школьник обладая умением 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, смог бы сам 

успешно подготовиться к экзаменам. Для того, чтобы это произошло у него 

должны быть сформированны регулятивные УУД, а именно: школьник 

должен уметь правильно поставить перед собой задачу, адекватно оценить 

уровень своих знаний и умений, найти наиболее простой способ решения 

задачи и прочее.Сейчас любую нужную нам информацию мы можем 

черпать из интернета, а зазубривать какие-то сведения необязательно. 

Главное сегодня - это уметь пользоваться этими сведениями. 

Наша жизнь непредсказуема. Возможно через несколько лет при 

поступлении в ВУЗ или другие учебные учреждения школьнику 

потребуются такие знания, которые в школе сейчас преподаются в 

недостаточном объеме. Что бы ребенок не растерялся в такой ситуации, ему 

необходимо овладеть УУД — универсальными учебными действиями. 

Умение учиться необходимо для каждого человека. Это залог его 

нормального адаптации в обществе, а также профессионального роста. 

Ребенок учится познавать и исследовать окружающий мир. Ученик 

овладевает не только общеучебными действиями (ставить цель, работать с 

информацией, моделировать ситуацию), а также логическими операциями 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, доказательство, выдвижение 

гипотез и т.д.).школе, у ученика развивается способность объективно 

относится к результатам своего труда. 

Школьник учится взаимодействовать в социуме, приобретает умения 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, четко 

выражать свои мысли, аргументировать свои высказывания, учитывать 

мнения других людей . Часто интерес школьника к учебе возникает при 

исследовании какой-либо темы. Ребенок как бы превращается в маленького 

ученого, перед которым стоит задача самостоятельно собрать нужные 

сведения, провести наблюдения, сделать вывод, а также самому оценить 

собственный результат. Кроме появления интереса к знаниям, который, как 

правило, ослабевает у школьников в период обучения. 

В школе ученики не только получают знания, но и учатся 

взаимодействовать между собой. Происходит это часто на интуитивном 

уровне, что не у всех учеников приводит к положительному результату. 

Следует целенаправленно обучать школьников правильно отстаивать свое 

мнение, аргументировано убеждать другого человека, а также уметь 

соглашаться с оппонентом. Необходимо учить подрастающее поколение 

выстраивать доброжелательные отношения в коллективе, уметь разрешать 

конфликты, осуществлять взаимопомощь, а также эффективно добывать 

знания и приобретать соответствующие умения при взаимодействии со 

сверстниками. 

Главная задача образовательной политики - обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. 

 

ШЕБЕР СЫНЫП – ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ 

БІРДЕН БІР ӘДІСТЕМЕЛІК ТӘСІЛІ 

 

Маханбетжанова Гульнар Маханбетхалиевна 

Қазақ Ҧлттық Ӛнер Университеті 

Қазақстан,Нҧр-Сҧлтан 

 

Аннотация. Мақалада бейнелеу ҿнерінің кҥрделі бір техникасы- 

акварельдің кҽсіби білім беру бағытында, қашықтықтан оқытудың 

сапалы жаңа жолы қарастырылады. Ол ҧстаздың шеберлігімен, кҽсіби 

білімінің деңгейіне байланысты. Заманауи білім беру жолында 

бейнелеу ҿнерінің қандай да болмасын техникасын, салтанатты тҥрде, 

шебер сынып ретінде кҿрсетсе, оқушылар мен студенттер техника 

жҽне технология бойынша, толық жҽне анық ақпарат алады. Осы 

салада бір ерекшелігі, ҧстаздың шеберлігіне назар аудара отырып, 

оқушылар мен студенттер, кескіндеменің жазу техникаларын, 

бояудың араластырылуын, жарық-кҿлеңке ҿңділіктерін, қойылымның 

тереңдігін зерттейді. 
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Қашықтықтан оқыту жҥйесіне 2020 жылдың тҿртінші 

тоқсанында кҿштік. Ҽрине, білім беру жҥйесінде, тҿтенше жағдайға 

байланысты, қашықтықтан оқытуға «Балапан», «Еларна» арналары да 

ат салысты. Аз ғана уақыт аралығында, білім беру жҥйесінің ҥлгісі 

жасалды. Осыған орай ҿнер қайраткерлері мен ҿнер шеберлері 

«online» кездесулер, «online» шебер сыныптар, «online» кҿрмелер, 

«бейнеконференциялар жҥргізіліп, «Ҧлттық мҧражай» жҽне 

«Тҽуелсіздік сарайының» ҧйымдастырылуымен осындай шаралар, 

қарқынды іске асты. Интернет желісі арқылы, Ҽлем мҧражайлары мен 

галереялары, театр сахнасы, кітапханалары есігін ашты.  

Қашықтықтан оқыту- білім алушы мен мҧғалімнің алыстан, 

ғаламторды пайдаланып, компьютерлі техниканы ҧтымды пайдалана 

отырып, ҥздіксіз білім беру.  

Осы білім беру жҥйесін жан-жақты ақпараттандырып, қашықтан 

оқытудың алғы шарттары елбасы Н.Ҽ.Назарбаев ҧсынған «Қазақстан 

-2030» стратегиялық бағдарламасында айқын кҿрсетілген. «Осындай 

сан қырлы, ҽрі кҥрделі мҽселелерді жҥзеге асыруда оқытушының 

атқарар рҿлі орасан»
1
 .  

Ия, ҧстаздар алдында ҿте ауыр, ҽрі ҿте жауапты міндет 

жҥктелді.  

Бейнелеу ҿнеріне 29 жылдан астам уақыт, оқушылар мен 

студенттерді дайындап келеміз. Сол уақыт аралығында, сурет, 

ҥйлестіру жҽне кескіндеме пҽндері бойынша ҽдістемелік оқулықтар, 

бейнелеу ҿнерін сауатты ҥйретудің ҽртҥрлі ҽдістері қарастырылып, 

кескіндемені ҥйретудің арнайы бағдарламалары жасалды. Нҽтижесі де 

зор болды.  

Бейнелеу ҿнерін тек «offline» режимінде ҿткізілуін тҥсінеміз. 

Ҧстаз бен оқушының арасындағы тығыз қарым-қатынас (референс, 

қойылым реквизиттері, ҽдебиеттер, ҽдістемелік фонд жҧмыстары) 

арқылы ғана жоғары жетістікке жете аламыз. Қашықтықта білім 

беруде, қолмен дҧрыс тҥзу немесе бояу дағын жҥргізу немесе фото 

сурет арқылы, видео байланыс арқылы бояудың аралық тҥстік 

ҿңділіктерін, пішіннің нюанстарын кҿру мҥмкін емес.  

                                                           
1
 «Қазақстан -2030» стратегиялық бағдарламасы 

 Бірақ кҿркемдік білім беру жҥйесіндегі қағидаларды ескеріп, 

бейнелеу ҿнерінің сауатын ашуда ҥздіксіз білім алу жҽне кҿркемдік 

тҽжрибе ғана нҽтиже береді. Қазіргі таңда, «Пайдалы бос уақыт» 

жобасында шебер-сынып жҥргізіп жатырмыз. 10-видео шебер–сынып 

тҥсірілді. Қазақстан Республикасы мҽдениет жҽне спорт министрлігі 

басшылығымен ҧйымдастырылып отырған, «Пайдалы бос уақыт» 

жазғы демалыстағы шығармашылық білім беру ҽлеуметтік 

жобасында, медицина қызметкерлерінің балаларына «Кескіндеме» 

сабағын жҥргізіп отырмыз. Академиялық кескіндемеден хабары жоқ 

бала, ҿте жоғары нҽтиже кҿрсетіп, қызығушылық танытып, ҿнерлі, 

білімді болуына талпынуы, осы шебер-сыныптың бағдарламасының 

жҥйелі қҧрастырылуында деп ойлаймыз. Сондықтан «offline» 

режимдегі дҽстҥрлі ҽдісті қолданудың мҥмкін еместігін ескеріп, 

ҿзіндік шығармашылық қолтаңбаны қолдап, кескіндемені ҥйретудің 

басқа жолын,  тиімді ҽдістемелік жолын  қолданып дамытуымыз 

қажет.  

Қашықтықтан оқытудың бірнеше форматын пайдаландық: 

балалармен бірге тікелей эфирде сурет салдық, скайп арқылы 

интервью бердік, инстаграм желісінде тікелей эфирде сҧқбат бердік, 

видеосабақтар тҥсірдірдік, натюрмортты қҧрастыру жҽне салу 

жолдарымен видео сабақ ҿткіздік, кезеңнен тҧратын сабақ 

жоспарларые, ҽдістемелік материалдарды дайындадық. Сондықтан 

осы тікелей эфирде «шебер-сынып» ҿткізу тиімді ҽдістемелі тҽсіл деп 

айтуға болады. Видео сабақтық сапалы шығуына, ҽлі де кҿп 

жҧмыстар жасау керек. Ол сапалы да, тҥсінікті болса, ҽрі қарай 

оқушының талпынысына, ынта-жігеріне жҽне шыдамдылығына 

байланысты. Сабақты тҥсіндіру ҥшін, сол сабаққа байланысты алдын 

–ала кеңес беріп, кезеңмен орындалатын суреттермен таныстырып, 

тҥсінбеген сҧрақтарын қарастырып, дҧрыс жолды ҧсынамыз.  

 Видео сабақтар, (конференциялар, қашықтықтан оқыту пҽні, 

семинарлар, іскерлік жҽне лабораториялық тҽжрибелер жҽне т.б.) ҽр 

тҥрлі қҧрылғылардан ашыла береді: ол компьютер, планшет, телефон, 

ноутбук. Сабақтарды жҥктеудің қажеті жоқ, ол сілтеме арқылы 

YouTube арнасынан ашылады. Видеосабақтың вебенардан 

айырмашылығы, кез келген уақытта тоқтатып, қайта қарауға болады. 
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Суретті салып ҥлгеріп, бҿлшектерін нақтылауға ыңғайлы.  

Кескіндеме пҽні бойынша «шебер-сыныптың» ҥрдісі, 

тақырыпты тҥсіндіру, қандай материалдар қолданылатынын айта 

кетіп, қалай жҧмыс жасау техникалары мен технологияларын 

қарастырамыз. Таза қағаз бетінен бастап, шығарманы аяқтағанша 

балалармен бірге сурет саламыз. Тек соны қарап отырып, дҽл 

қайталау ғана қалады.  

Қандай да болмасын форматта, осы «шебер-сыныппен», жеке 

дайындық кеңестер жҥргізу, сапалы нҽтижеге апарады. Академиялық, 

реалистік суреттер мен кескіндемелерді, сапалы орындау 

жаттығулары, қабылдаған білімі мен дағдысын қалыптастыра 

отырып, жеке сурет салу барысында қолдана алады.  

Ҧстаз тек қана ақпарат беруші ғана емес, сонымен бірге ол 

баланы тҽрбиелейді. Ол дҽл ақпарат беруші, сыртқы келбеті ҽсем, 

тайсалмайтын тҧлға. Ҿзінің ерекше ҽдептілігі, оқушыларға деген 

арақатынасы жҽне ҿзін ҧстай білуі шарт. Дҽріс материалдарына 

жақсы дайындалу. Ҧстаз, алдындағы аудиториямен ҥнемі қарым-

қатынаста болуы қажет: сҧрақтар қою арқылы, тындармандармен 

визуальды байланыста болып, оқушылар мен студенттер алдында ҿзін 

еркін сезінуі қажет. Ҽрбір дҽріс, шағын бір қойылым секілді. Онда 

мҧғалім режиссер, сценарист, фильм қоюшы режиссер жҽне ҽртіс 

болса, ал кҿрермен - оқушылар мен студенттер.  

 Қашықтықтан оқытудың кемшіліктерін атап кетсек: 

-оқушы қарым-қатынастан шектеулілігі; 

-ҿзін-ҿзі тҽртіпке шақыру; 

-компьютер жҽне интернет желісі қажет: 

Интернет желісінде, шебер-сыныптың видеосабақтары ҿте кҿп. 

Бірақ бейнелеу ҿнерін оқытудағы, қазақ тіліндегі видео сабақтар 

жоқтың қасы. Осы мҽселе қазіргі таңда ҿзекті болып отыр. Нақты бір 

техниканы таңдап, жҧмыс жасау тҽсілінен бастап, технологиясына 

дейін қамтылған видео сабақтар жасау, қазіргі таңда ҿзекті мҽселе.  

Шебер-сыныпта қамтылатын пҽндеріміз, ол кескіндеме, 

ҥйлестіру, арнайы кескіндеме жҽне шеберлік. Қолданылатын техника- 

акварель. Барлық қолданылатын ҽдебиеттерді зерделей отырып, 

келесі мҽселелерді шешу алға қойылды: 

-мектеп жҽне колледж бағдарламаларының ерекшелігін зерттеу;  

-кҿркемдік дағдыларды игеретін электронды білім беру 

ресурстарына талдау жасау;  

-атақты суретшілердің қолтаңбасын зерттеу; 

-кҿркемдік дағдыны дамытатын скетчингке мҥмкіндік беру, 

оқушылар мен студенттердің кҥнделікті қолдануын талап ету; 

-акварель техникасы бойынша электронды оқу қҧралдарының 

мазмҧнын іріктеу; 

-акварель техникасы бойынша электронды оқу қҧралын ҽзірлеу; 

Бағдарлама бойынша, бірінші сабақтан бастап оқушылар мен 

студенттер сурет салады. Ҽр тҥрлі техникалалрды зерттей отырып, 

қарапайым затттан, кҥрделі пішіндерге ауысып отырады. Курс 18 

сағаттан 72 сағатқа дейін болуы мҥмкін, ол оқу жоспары бойынша. 

Сағаттар, дҽріс жҽне тҽжрибелік болып бҿлінеді.  Аралық бақылауда 

есеп беру кҿрмесі ҧйымдастырылып, оқушылардың дайындық 

деңгейін анықтаймыз. Ал қорытынды кҿрмеде,  барлық салған 

жҧмыстарын кҿрсетіп, нақты бағаларын алады.  

«Жас акварелист» жеке авторлық жобада, дарынды балалармен 

жҧмыс жасалады. Оларды жеке кҿрмелерге, халықаралық 

конкурстарға дайындаймыз.  

Ресейдің халық суретшісі Сергей Андрияки шебер-сыныбы  

ҧнайды. Біз де сол жобаны қолданғымыз келеді. Онда тек видео 

форматында сабақ кҿрсетіледі. Кейбір видео сабақтарын, арнайы 

телебағдарламада тҥсірілген. Сабаққа қосымша, суретшінің ҽңгімесі 

жҥріп отырады. Тындарман тез қабылдап, қызығып тыңдайды. 

Акварель шебері, егжей-тегжейіне дейін, кеезеңмен жҧмысты талдап, 

кҿркемдік материалдармен қалай жҧмыс жасау бойынша кеңес береді.  

Ғаламторда сурет салудың алуан тҥрлі мектептері бар, атақты 

суретшілердің де, сурет салу ҽдістемелері қол жетімді. Олар 

қарапайым тапсырмадан, бірнеше сағат жазатын кҥрделі қойылымға 

дейін қамтылған. Электронды білім беру жҥйесіндегі, сабақтарға 

талдау жасай отырып, ақпараттық технологияны қолдануда, келесі 

бағыттарға мҥмкіндік береді: 

-білім берудің пайдалы мотивациясын қамтамасыз ету; 

-сабақты ҿте жоғары эстетикалық жҽне эмоциональды (ҽуен) 
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деңгейде жҥргізу; 

-сабақта орындайтын жҧмыс кҿлемін жоғарылату; 

-оқу ҥрдісін тиімді пайдалану, сабақтың тиімділігін датыму; 

-шығармашылық қабілетін дамыту; 

-ҿнерге жҽне мҽдениетке баулу; 

-ақпараттық ресурстарға кіруге жҽне электронды 

кітапханаларды қолдануға  мҥмкіндік жасау.«Тікелей эфир» 

09.04.2020 жылы Тҽуелсіздік сарайының ҧйымдастырылуымен ҿтті. 

 

                     Әдебиеттер тізімі 

1. Мастер класс. Обнаженная натура, шаг за шагом. М. Аст-

Астрель,2006 

2. Мастер класс. Натюрморт. Шаг за шагом. М. Аст-Астрель,2006 

3. Мастер класс. Масленная живопись. М. Аст-Астрель,2006 

4. В. Маркиарри. Искусство владения цветом. Издания кристина 

Нов.век. 2006 

5. Аксенов Ю.Г.// Изобразительное искусство в школе. 2007. №4 

6. Бурденюк Е.В. Работа над пейзажем// Изобразительное 

искусство в школе. 2007. №4 

7. «Қазақстан -2030» стратегиялық бағдарламасы 

 

БАЛАНЫ ЖАСТАН БАУЛЫСАҚ... 

 

Таласбаева Меруерт Жалдықарақызы                                                                                                                          

№180 ОМ нің математика пәні мҧғалімі. 

Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы 

 

Аннотация 

        Балалық шақта балалар бала кезден арман қуалап, ҿмірде ҥлкен 

жетістіктерге жетуді қалайды. Кҿпшілігі сҥйікті ісін анықтап, ерте 

кезден бастап белгілі бір салаға қабілеттілігін (сурет салу, ҽн айту, 

ақындық ҿнер, билеу, шахмат ойнау, логикалық есептер шығару т.б.) 

байқатады. Баланың бойындағы бҧл қабілеттерді шыңдап, ілгері 

дамытпаса, ол қасиет жас ҿскен сайын біртіндеп жойыла бастайды да, 

кҿзі ашылмаған бҧлақтай бітеліп тынады. Ҽр баланың ҿзіне ғана тҽн 

ерекшелігі дер кезінде  ашылса, оның келешекте  ҥлкен жетістіктерге 

жете  алары сҿзсіз.  Ҧғымтал,  ой-ҿрісі кең , есте сақтау қабілеті 

жоғары оқушыларды қалай  анықтауға болады? Тҿменгі сынып 

оқушылары ҥшін  сыныптан тыс жҧмыстардың атқарылуы маңызды 

орын алады. Оларға арнап  «Математика ғажайыптары», «Жас 

математик» пҽн ҥйірмелерін ,  «Интеллект » шахмат ҥйірмелерін 

ашып, олардың қызығушылығын  оятып, ынта-ықыласын арттырып, 

ойлау қабілетін дамытуымыз керек. Шахмат ойнауды бала қара 

танымай тҧрып–ақ, 5-6 жасында–ақ меңгере алады . Бҧған кҥнделікті 

ҿмірімізден  дҽлел келтіруге болады. Демек баланың ҽріп, цифр 

танып, есептеуден бҧрын  ойлау қабілетінің ерте дамитынын байқауға 

болады. 

        Ҽлем бҥгінде техника тілінде сҿйлеп, адамзаттың даму  

бағыттарының кҿпшілігі жаратылыстану саласына басымдық беріп 

жатқанда, қазақ балаларының математикалық қабілеті жайында аз 

айтылып жҥрген жоқ. Баланың математикаға қабілетін дҽл тауып, оны 

ҽрі қарай дамыта алып жҥрміз бе, ҽлде оның қабілетін елемей, дер  

кезінде анықтай алмай ҿшіріп алып жҥрміз бе? деген сауал ҽрбір 

жанашыр ҧстазды толғандыруы тиіс.  Ҽрбір адам бала кезден ҿмірде 

ҥлкен жетістіктерге жетуді армандайды. Кҿпшілігі ерте кезден бастап 

белгілі бір салаға қабілеттілігін (сурет салу, ҽн айту, ақындық ҿнер, 

билеу, шахмат ойнау, логикалық есептер шығару т.б.) байқатады. 

Бірақ бҧл қабілеттілікті қалыптастырып, жҥйелі дамытып отырмаса, 

ол қасиет жас ҿскен сайын біртіндеп жойыла бастайды да, кҿзі 

ашылмаған бҧлақтай бітеліп тынады. Ҽр баланың ҿзіне ғана тҽн 

ерекшелігі дер кезінде  ашылса, оның келешекте  ҥлкен жетістіктерге 

жете  алары сҿзсіз.  Ҧғымтал,  ой-ҿрісі кең , есте сақтау қабілеті 

жоғары оқушыларды қалай  анықтауға болады? Оқушының  

бастауыштан бастап математикалық қабілеттілігін анықтаудың  

мынадай бірнеше ҽдістерін атап ҿтуге болады: сабақ беріп жҥрген 

сынып мҧғалімімен пікірлесу арқылы, оқушымен ҽңгімелесу арқылы,  

бақылау жҧмысын алу, логикалық тапсырмалар орындату, білімі мен 

біліктілігін анықтайтын тестілер арқылы, кҿп нҧсқалы тапсырмалар 

орындату т.б. арқылы.Жоғары сыныпқа сабақ беретін математиктер 

оқушы келешекте ҿз алдына келетін болғанннан кейін сырттан 
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бақылап отыра бермей, олардың математикалық қабілетін ашу ҥшін 

оқушыны ҿз қамқорлығына бала жастан алуы тиіс. Себебі, бастауыш 

сынып мҧғалімдерінің барлығына математикалық қабілеттілік 

дарыған деп айта алмаймыз. Пҽн методикасын жақсы меңгеріп, 

оқушыға арифметикалық амалдарды орындауды жақсы меңгертуі 

мҥмкін, алайда оқушының логикалық ойлауы мен шығармашылығын 

дамытуда ақсап жататындары аз емес. Оны  мына балам математик 

деп ҧсынған оқушысының логикалық тапсырмаларды орындауда 

сҥрініп жататынынан  байқауға болады, яғни бастауыштың  жақсы 

оқитын қабілетті баласында есептер шығаруға керекті теориялық 

білімдері мен оны пайдалана білуі жеткілікті болғанымен, ол 

логикалық ойлауға жоқ болуы мҥмкін. Сондықтан біз, ауыл 

мектебінің математиктері, математикаға ойын баласын жастайынан 

баулып, пҽннің қызығы мен қиындығын тең кҿтере білетіндей 

қабілетті ізбасарларымызды Тҽуелсіз еліміздің гҥлдене беруі ҥшін 

осы бастан даярлауымыз керек, яғни  бҧлақ кҿзі бітелмей тҧрып 

ҽрекет  жасауға тиіспіз.Елбасымыз бен ҥкіметіміз мҧғалім беделін 

кҿтеру жайында мҽселе қозғап жатқанда, келешек мектептің 

математик  мҧғалімі тек қабілеттілер қатарынан келуі тиіс. Ол ҥшін 

бҥгінгі мҧғалім біздер қандй ҽрекет жасауға тиіспіз.Баланы ерте 

жасынан бастап нақты ойлауға, логикалық пайымдау мен ҿз ойларын 

жҥйелі , анық баяндауға ҥйрету керек. Баланың жеке дарындылығын 

дамыту, оқуға, білімге деген қҧштарлығын арттыру мҧғалімнен 

педагогикалық шеберлікті, жан-жақты білімдарлықты  талап етеді. 

Оқушының математика пҽніне деген ынта-ықыласын, 

қызығушылығын 5-6-сыныптан бастап емес 5-6-жастан бастап 

арттырсақ, олар тапқырлыққа, ой –жҥйріктігіне , тез ҽрі дҧрыс шешім 

қабылдай білуге бейімделеді,  ал бҧл олардың  ой-ҿрістерінің кеңейіп,  

білім сапасының кҿтерілуіне мҥмкіндік береді.Математиканы терең 

меңгерген адамның  қай салада қызмет етсе де бҽрібір, ҿз ісінің 

майталман маманы болып шығатыны жайында аз айтылып жҥрген 

жоқ. Оған  атақты ақиық ақындар Қадыр, Мҧқағалидың, «ҿңкей 

нҿлден не пайда, единица болмаса» деп сан туралы  жырлаған ҧлы 

ақын Абайдың ҿмірінде математиканың терең орын алғанын   дҽлел 

етіп айтуға болады. Біздің  дайындаған шҽкіртіміз математика емес 

басқа саланы таңдап кетеді деп ҿкінетін ҽріптестеріме  еңбектеріңіз 

ешқашан да еш кетпейді, барлығы да келешекте  еліміз ҥшін қызмет 

ететін  отансҥйгіш азамат болса, мақсатымыздың орындалғаны  дегім 

келеді.  

        Тҿменгі сынып оқушылары ҥшін  сыныптан тыс жҧмыстардың 

атқарылуы маңызды орын алады. Оларға арнап  «Математика 

ғажайыптары», «Жас математик» пҽн ҥйірмелерін ,  «Интеллект » 

шахмат ҥйірмелерін ашып, олардың қызығушылығын  оятып, ынта-

ықыласын арттырып, ойлау қабілетін дамытуымыз керек. Ҥйірменің 

ақылы, ақысыз болуы маңызды емес, ең бастысы  «ой салу –ҧстаздан, 

ойлану -шҽкірттен демекші»  оқушы ойына қозғау сала білу. Ҥйірме 

жетекшісі тек сынып жетекшісімен ғана емес,  оқушының  ата-

анасымен де тығыз байланыста болу керек.Себебі кейбір ата-аналар 

баласының  қабілетін дҧрыс бағаламай, оның математикамен 

айналысуы оның жҥйкесіне кҥш тҥсіреді деп келісім бермейді. Ҧстаз 

бала ерекшелігін ата-анаға тҥсіндіре отырып, баласының келешекте  

математика саласына бейім болатынына кҿзін жеткізіп, келісімін ала 

отырып  жҧмыс істеу керек. Бала қабілетінің ашылуына  ҧстазбен 

қатар ата-ана да  жағдай жасау керек.Қалада мҥмкіндік мол, бізге де 

жағдай жасағанша кҥте тҧрайық  деп ойласақ, ҥлкен қателік 

жібергеніміз.Ауыл баласының қала баласынан қабілетінің еш  

кемшілігі жоқ. Қалада шахмат ойнаудан оқушы  халықаралық 

дҽрежеде жеңімпаз атанып жатса, неге бізден шықпасқа... Шахмат 

ойнауды бала қара танымай тҧрып–ақ, 5-6 жасында–ақ меңгере алады 

. Бҧған кҥнделікті ҿмірімізден  дҽлел келтіруге болады. Демек 

баланың ҽріп, цифр танып, есептеуден бҧрын  ойлау қабілетінің ерте 

дамитынын байқауға болады.  «Данышпандар ойыны» деп аталатын  

шахмат ҿте байыптылықты,  шыдамдылықты,ізденуді, еңбекқорлық 

пен табандылықты,  ҥлкен тҿзімділікті қажет етеді.Ал бҧл қасиеттер  

математиканы терең меңгеру ҥшін де талап етіледі. Ендеше 

логикалық ойлауға ҥйрететін кҿптеген ҽдістердің бірі –шахмат 

ойынын меңгерту дер едім. Шахмат ойнай білген оқушы ойлана 

біледі, ал ойлана білген оқушы  математиканы тҥсінеді, терең 

меңгереді деген сҿз. Ендеше  шахмат ойынының ҽліппесіне тҿменгі 

сынып оқушыларынан  бастап баулу керек деп ойлаймын. Осы 
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мақсатта тҿменде шахматқа ҥйрету кезеңдерін былайша 

жоспарладым: 

Оқушы, ата-ана ҿтініштерін қабылдау 

Ҥйірме жоспарымен, мақсатымен таныстыру 

Ҥйірменің белсенді топ мҥшелерін сайлау 

Шахмат ойынының шығу тарихын тҥсіндіру 

Шахмат тақтасы, шахмат нотациясы 

Фигураларының аталуымен, олардың орналасу ерекшеліктерімен 

таныстыру 

Фигуралардың  ҽрбірінің ҿзіне тҽн жҥріс жолдарын  тҥсіндіру 

Партияның кезеңдері 

Шахмат ойнау ережесін тҥсіндіру: шах, мат, пат 

Дебют: тактика туралы тҥсінік 

Стратегия 

Шахмат дебютінің топтары 

Қызықтыру жҽне кҿңілін басқа жаққа аудару 

Қорғануға жҽне соққы  жасай білуге ҥйрету 

Қорғанысты бҧзып ҿту 

Жҧптар арасында шахмат ойнату 

Атақты шахмат ойыншыларының ҿмірінен мҽліметтер беріп отыру, 

олардың партияларынан мысалдар келтіру 

 Қазақстандық шахматшы оқушыларды ҥлгі ретінде кҿрсету 

Шахмат есептерін шешу, шебер ойыншылардың партияларын талдау, 

олардан ҥйрену жҽне оны қолдана алуға машықтандыру 

Компьютер  жҽне адам: «Кім мықты?» ойыны 

Мектепішілік  мықты ойыншыларды сайыс арқылы анықтау 

Аймақтық, аудан мектептері арасындағы сайыстарға қатыстыру 

Қабілетті оқушыларды іріктеп, одан ҽрі тҽжірибелерін жетілдіріп, 

тереңдете даярлау. 

Облыстық, республикалық  (біріншіліктерге) қатыстыру 

Аптасына 1 сағаттан немесе оқушы ҿтінішіне байланысты. Шахмат 

жайлы мҽліметтерді интернеттен http://chess-master.net/artides/7.html 

сайтынан алуға болады. 

       Шахмат ойнауға оқушыны ҥйрету оның оқу  ҥлгіріміне кедергі 

келтірмейді, керісінше ойлауға, кез келген қиындықтан шыға білуге, 

жетістікке қол жеткізуіне кҿмектеседі.  

        Осы сатылардан табандылықпен ҿтсек, 5-6 жылда бір нҽтижесі 

байқалары даусыз.Шахматты меңгерген ауыл баласының  қаланың 

озық ойлы оқушылары  қатарынан кҿрінері сҿзсіз. 

      Тҽуелсіз Қазақстанның дамуына  математикалық білімнің ҿте 

қажет екендігіне жаздағы съездің ҿткізілуі де дҽлел болып табылады. 

Математиканың гректің «ғылым » сҿзінен алынғанын, яғни бар 

ғылымның бастауы математика екенін ескерсек, математика пҽні 

мҧғалімдерінің бҧрынғыдан да кҿбірек тынымсыз ҽрі  жҥйелі 

еңбектенетін кезі келді.  

 

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

«Ҧстаз мҽртебесі газетінен» 13.10.11 жыл 

 http://chess-master.net/artides/7.html сайты 

Бидосов Б.Е, «Математиканы оқытудың ҽдістемесі», 1995 ж 

 

ГЕОГРАФИЯ САБАҒЫНДА  АҚПАРАТТЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 

 

Баракбаева Гулнар Тулековна 

Дарынды ер балаларға арналған «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» лицей 

интернаты 

Павлодар қаласы 

 

Аннотация 

География пҽнінде инновациялық қызмет дегеніміз елдегі 

жинақталған білім, оқыту ҽдістемелері, тҽсілдері, оқыту 

технологиялары, оқытудың тҥрлі техникалық қҧралдарын оңтайлы, 

ҧтымды, мақсатты ойластыра, орынды, мерзімінде пайдалану, оқу 

процесін тиімді қайталау, пысықтау, басқаруды жетілдіру болып 

есептеледі. Инновациялық жҥйе ҧстаздардың білімі мен біліктілігін, 

тҽжірибесі мен ҽдістемесін, оқу орнының материалдық – техникалық 

базасын, шҽкірттердің білімдерін, талаптарын, жалынды 

бастамаларын, асқақ армандарын жетілдіріп пайдалану, ҽріптестердің 

ынтымақтастығы, ата аналардың қолдау-қуаттарын жҽне басқа да 

http://chess-master.net/artides/7.html
http://chess-master.net/artides/7.html
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кҿптеген мҽселелерді қамтитын тҧтасқан бір дҥние. 

Елбасымыздың «Жаңа ҽлемдегі Жаңа Қазақстан» аты Жолдауының 

негізгі тірегі – ҽлемдік стандарттар деңгейінде білім беру болып 

табылады. Бҽсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосылу, тҽуелсіз 

еліміздің болашағы жастардың білім алуына ерекше кҿңіл бҿлді. 

Оқыту ҥрдісінде жаңалықтар пайда болуда, оларды зерделеп, талдап, 

нҽтижелі болса іс - тҽжірибеде қолданады. Білім беруде 

инновациялық бағыт пайда болып, оқу - тҽрбие ҥрдісінде енуде. 

Инновация ҿздігінен пайда болмайды жҽне ҧжымның 

шығармашылықпен зерттеулері мен ізденістерінің озық 

педагогикалық тҽжірибелерінің нҽтижелері. Озық ойлы адамдар 

заманның, қоғамның дамуына, ҿзгеруіне ҿз ҥлесін қосады. Осындай 

қоғамдық, ҽлеуметтік, мҽдени ҿзгерістер дамулар мектептің оқыту 

процесіне ҽсер етеді. Соңғы жылдары жеке тҧлғаны қалыптастыруды 

дамыту мен оған жан-жақты терең білім беру мақсатында кҿптеген 

технологиялар ҧсынылуда. Жаңа технологияның басты мақсатының 

бірі – баланы оқыта отырып оның еркіндігін, белсенділігін 

қалыптастыру, ҿз бетінде шешім қабылдауға дағдыландыру.Яғни, 

ғылыми негізде білім беру ҥшін жаңа технологияларды меңгере 

отырып, оны сабаққа енгізу педагогтар алдындағы ҿзекті мҽселе екені 

анық. 

Сонымен, білім берудегі инновациялық ҥрдістерді сҿз етеміз. 

Инновация ағылшын тілінде жаңаны енгізу, жаңаша бастау деген 

мағынаны білдіреді екен. Сҿздің ауқымды мағынасында ғылымның 

жетістіктері мен озық тҽжірибеге негізделген техника мен 

технологияларды жҽне еңбекті ҧжымдастыру мен басқару 

салаларындағы жаңалықтарды ҿмірге енгізу болып есептеледі. Бҧл 

жҥйелік басты қозғаушы кҥші ғылым жаңалықтары, география  

пҽнінің ҥздік ойлары, елдің ҽлеуметтік, экономикалық саяси жедел 

жаңару жолындағы табыстары, оқыту мен тҽрбиелеу 

жҧмыстарындағы, ғылыми - ҽдістемелік зерттеулердегі, озық 

тҽжірибелер нҽтижелері мен ҧсыныстарды, сапалы еңбек табыстарды, 

бірыңғай ҧлттық тестілеудегі жетістіктер болып табылады.География 

сабағының неғҧрлым тиімді жаңа тҥрлерін пайдалану оқушы 

белсенділігін артыруда зор маңыздылығын айта келе, ҿз 

педагогикалық қызметімде пайдаланып жҥрген білім беру 

технологияларына тоқталғым келеді.Ақпараттық технологияның 

кҿмегімен жҥргізілетін сабақтарда оқушылар ҿзін белсенді жҽне 

еркін, оқытушымен тең дҽрежеде ҧстай алады. География 

сабақтарында ақпараттық технологияны енгізу арқылы сабақтың 

белсенділігін арттыруға, дамыта оқыту идеясын жҥзеге асыруға, 

сабақты шапшаң жҥргізуге, ҿздік жҧмыстың кҿлемін кҿбейтуге 

болады. Ҧстаз АКТ қолдану арқылы ҽртҥрлі сабақтарға 

презентациялар дайындап интерактивті тақта мҥмкіндіктерін шебер 

қолдана білсе сабақтың тартымды ҽрі қызық ҿтетіні анық, ҽрі оқушы 

белсенділігін арттырады. 

Ҽр сабақта интернет, электронды почта, электронды оқулық, 

ғаламдық ақпарат жҥйесін пайдалана білуі тиіс 

          Оқушылардың алған білімдерін ҿмірде, кез-келген жағдайда, 

ҽлеуметтік ортада қолдана алуға, ҽлеуметтік талаптарына сай келу 

ҥшін оқушының ақпараттық технологияларды қолдану жҽне 

проблемалардың шешімін таба алуға, оқушылардың ҿзгермелі ҿмірге 

бейімделуіне ҥйрету керек. Функционалды сауатты адам қоғамның 

қҧндылықтарына сҽйкес, қоғамдық ақуалдың қалыптасқан 

мҥдделеріне қарай ҽрекет етеді. Бҥгінгі кҥнге қажетті мамандықты 

таңдап дҧрыс шешім қабылдап, заманауи ақпараттық 

технологиялардың тілін біліп кез келген ҽлеуметтік ортаға 

бейімделеді. 

Жеке тҧлғаның басты функционалдық сапасы белсенділік, 

шығармашылық пен ойлауға қабілеттілік жҽне стандартты емес 

шешімдер қабылдай алуы, ҿзін-ҿзі дамытуға, ҿздігінен оқуға, ҿз 

білгенін іске асыру болып табылады.Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев 

«Болашақта еңбек етіп, ҿмір сҥретіндер – бҥгінгі мектеп оқушылары. 

Мҧғалім оларды қалай тҽрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. 

Сондықтан жҥктелетін міндет ҿте ауыр» деген болатын. Осы ғылым 

мен білімнің негізін тереңдету нҽтижесінде ғана еліміз ҿзінің елдігін 

басқа елдер алдында кҿрсете алады. Ал ел тағдыры, оның келешекте 

кемелді ел болуы мектептің қандай негізде қҧрылуына байланысты 

болған. Сондықтан мектеп бітірген ҽрбір оқушының  мақсаты айқын, 

міндеті нақты,  ҿзіне қажеттілігін  қанағаттандыратын білімді іздеуге 
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қабілетті болады. 

       Ооқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту – бҥгінгі 

заман талабы.. Қазақтан шыққан тҧңғыш географ ,  ғалым Ш.Ш. 

Уҽлиханов ҿз заманында  « Халықтың ҿркендеуі – азаттық пен 

білімде» деп біліп айтқан еді. Олай болса,  біздің  жастарымыздың  

парызы  ҽлем елдеріндегі ҿз   Ақпараттық технологиялардың бірі – 

интерактивтік тақта, мультимедиялықжҽне он-лайн сабақтары. 

Интерактивті тақтаның мҥмкіндіктері мҧғалімдерге баланы оқытуда 

бейне жҽне ойын бағдарламаларын тиімді пайдалануға мҥмкіндік 

береді. Сондықтан бҧл тақтамен ҽр сабақты қызықты ҿткізуді 

ойластырып, жоспарлаймын, себебі қолда бар мҥмкіндіктерді 

пайдалану арқылы оқушыларды жаңа заман технологиясын игеруге 

ҥйретеміз.Демонстрациялық материалдар даярлау, сыныппен кері 

байланыс жҥргізу ҥшін интерактивті тақта мҥмкіндігі шексіз. 

Интерактивті тақтаға термин сҿздерді жазып сҿздікпен жҧмыстар 

жҥргізу оқушылардың сҿздік қорын да байытып, қажетті мҽліметтерді 

еске сақтауына мҥмкіндік береді жҽне осы тақырыпқа деген 

қызығушылығын арттырады. 

Ҿзге қҧралдардан компьютердің ерекшелігі – оның қатысымдық 

қҧрал бола білуі. Бҧл – мҽтіндерді оқу, сҧхбат жасау, жазу, тыңдау 

ҽрекеттері. Мысалы 9 сыныпта «Қазақстанның қорықтарын» ҿткен 

кезеңде қорықтар туралы материал жинақтап, ҿте қҧнды презентация 

жасалды, толық мҽлімет берілді. Бейне фильм кҿрсетілді, электронды 

оқулықтан мҽліметтер берілді.Осындай жҧмыс тҥрлерін қолдану 

оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға, олардың осы 

пҽнге деген қызығушылығын оятуға, дарынды тҧлғаны 

қалыптастыруға ҽбден болады. Электрондық оқулықтарды қарапайым 

оқулықтарға қарағанда пайдалану ыңғайлы жҽне оларда ҿзін – ҿзі 

тексеру жҥйесі бар. Электрондық оқулық арқылы Осы электрондық 

оқулықтың артықшылығы болып табылады. Сондықтан, ҿзін – ҿзі 

тексеру жҥйесі оқушы мен оқытушының арасындағы байланысын 

алмастырады.  ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа 

компьютерлік сауаттылық қажет. Білім берудің негізгі мақсаты – 

білім мазмҧнын жаңартумен қатар, окытудың ҽдіс-тҽсілдері мен ҽр 

тҥрлі қҧралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Осы 

мақсатты жҥзеге асыруда ақпараттық технологияны пайдалану ҽдісі 

зор рҿл атқарады. Осы орайда ел Президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың 

халыққа жолдауындағы «оқу ҥрдісінде ақпараттық технологияларды 

білім беру саласын жақсартуда      жаңа ақпараттық технологияларды 

пайдалануға жаппай кҿшуіміз керек. Ақпараттық технологияларды 

сабақта пайдаланудың негізгі мақсаты: Қазақстан Республикасында 

біртҧтас білімдік ақпараттық ортаны қҧру, жаңа ақпараттық 

технологияны пайдалану Қазақстан Республикасындағы ақпараттық 

кеңістікті ҽлемдік білім беру кеңістігімен сабақтастыру болып 

табылады.Кҿптеген жаңа технологиялармен қатар соңғы кездері тарих 

пҽні  сабақтарында ақпараттық технологиялар жиі 

қолданылуда.Осыған байланысты  кҥнделікті сабаққа: 

-мультимедия (видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, 

электрондық оқулықтарды); 

-компьютер (компьютерлік бағдарламалар, интерактивті тақта 

-интернет жҽне т.б. кҿрнекі материалдарды пайдалану айтарлықтай 

нҽтиже береді. Мҧндай қондырғылар оқушылардың қызығушылығын 

арттырып, зейін қойып тыңдауға жҽне алған мҽліметтерді нақтылауға 

мҥмкіндік береді. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ояту 

мҧғалімнің сабақ ҿткізу тҽсіліне де байланысты.  Қазіргі таңда оқудың 

интерактивті ҽдіс-тҽсілдері ҿте кҿп. Педагогикалық ғалым мен озық 

тҽжірибенің  бҥгінгі даму деңгейінде белгілі  болған оқыту ҽдіс-

тҽсілдерінің бҽрін  де еркін игеріп, ҽрбір нақтылы жағдайларға орай 

ең тиімдісін таңдап алу жҽне олардың бірнешеуінің жиынтығын 

тҥрлендіре тиімді, ҥйлесімді ҽрі шығармашылықпен қолдану- 

сабақтың сҽтті ҿтуінің кепілі. Осы ретте мына мҽселелерге баса назар 

аударғым келеді. 

1.Мҧғалім сҽтсіз ҿткен сабақтарға ҿзіндік талдау жасап ҿз кемшілігін 

іздеуге ҽрекет жасау керек. 

2.Білім мен тҽрбие беруде жариялылық, педагогикалық, 

ынтымақтастық, ғылыми-ҽдістемелік, тың ізденістерге сҥйене отырып 

жаңашылдыққа талпыну қажет. 

3.Мҧғалім кҥнделікті ҽр сабағына шығармашылықпен дайындалуы 

керек. Ҿйткені, сабақ-мҧғалімнің ҿнері, шығармасы. Сондықтан ҽр 

сабақты тиімді ҧйымдастыруда оқушыны жалықтырмайтын, қабілетін 
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арттыратын жағдай туғызуға ықпал етуміз керек деп 

ойлаймыз.Ақпараттық технология негіздері тҧлғаның география 

пҽнінен алған білім сапасы мен сауаттылығын кеңейтуге 

жҽрдемдеседі, мысалы: интернет сайты арқылы жоғары деңгейдегі 

кҿрнекіліктерді пайдалануға болады. Заман ағымына қарай сабаққа  

видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, компьютерді қолдану 

оқушының дҥниетанымын кеңейтеді. Ҽсіресе, оқулықтағы 

тарауларды қорытындылау кезінде оқушылар қосымша материалдар 

жинақтап, білімдерін кеңейтіп, танымдық белсенділігін арттырып 

қана қоймай, қисынды ойлау жҥйесін қалыптастырып, 

шығармашылығын дамытады. Тестік тапсырмалар орындайды. 

Компьютер кҿмегімен оқыту оң нҽтижелер береді. Ақпараттық 

мҽдениет дегеніміз- тек компьютермен дҧрыс жҧмыс істей білу ғана 

емес, кез-келген ақпарат кҿзін: анықтамаларды, теледидар 

бағдарламаларын т.с.с. дҧрыс пайдалана білу деген сҿз. 

Оқушылардың ҿмірінде осы қҧзыреттіліктер қалыптасып дамиды 

жҽне ҥлкен рҿл атқарады. Осы қҧзыретіліктер арқасында оқушылар 

жан- жақты дамып, болашаққа мол сеніммен ҥміт артады, олардың 

бойында жақсы қасиеттер мен кҿзқарастар қалыптасады. 

Қҧзыреттіліктерді қалыптастыру барысында баланың бойында 

дарындылық, білімділік, тҿзімділік қасиеттері дамиды, бала ҿзін -ҿзі 

тҽрбиелеуге, ҿздігінен білім алуға дағдыланады.  

Білім беру оқушы тҧлғасын мақсатты тҥрде, педагогикалық тҧрғыда 

ҧйымдастырылған рухани, интеллектуалдық жҽне дҧрыс дамуын 

қамтамасыз ету ҥрдісі деп қарастырылады. Осылайша, ҽлеуметтік-

белсенді шығармашыл тҧлғаны қалыптастыру мақсаты жаңаша 

толыығып, оның практикалық, ҿмірлік бағыттары кҥшейеді. 

Ақпаратты ҿздігінше игеруге, біліктілікті меңгеруге қабілетті тҧлғаны 

қалыптастыруға басымдылық беріледі. Аталған мақсаттарға жетудің 

міндеті білім берудің тҧлғалық бағытын кҥшейту болып табылады. 

Жалпы білім мазмҧның жеке тҧлға санасын қалыптастыруға, оның 

ойын дамытуға бағытталған білім, білік, дағдылар, қҧзыреттіліктер 

жҥйесі ретінде қарастыруға болады. Демек білім берудің негізгі 

қағидаларын анықтау-білім  мазмҧнын таңдау ҧстанымдарына тҽуелді 

деуге болады. Оқу материалдарын іріктеуде белгілі дидактикалық 

ҧстанымдарды: ғылымилық, тарихилық, тҧтастық, жҥйелілік, 

тиімділік, сабақтастық, кҿрнекілік, бірізділік, жас ерекшелігіне 

сҽйкестілік жҽне соңғы уақытта ҧсынылып жҥрген:ҧлттық, аймақтық 

ерекшеліктерін ескеру мен мазмҧнның еліміздің ҽлеуметтік – 

экономикалық даму заңдылығына тікелей сҽйкес келу ҧстанымдарына 

тікелей  міндетті тҥрде сҥйенуіміз қажет. Ең бастысы, заман талабына 

сай білім беру мен тҽрбиелеудегі тиімді ізденістер жҽне ҽр елдің озық 

тҽжірибелерін жҥзеге асырып, ҽлемдік педагогиканың озық ҥлгілерін 

жаңашылдықпен дамыту, қоғамдық ортада ҿз ойын еркін айта алатын, 

мҽдени-рухани қҧңдылықтарға жан дҥниесі бай, саналы, тҽрбиелі 

азамат қалыптастыру - ҽр ҧстаздың басты міндеті болуы керек. 

Қҧзыреттілік – оқу нҽтижесінде ҿзгермелі жағдайда меңгерген білім, 

дағдыны тҽжірибеде қолдана алу, проблеманы шеше білу, оқушылар 

дайындығының сапасынның қҧрылымдық сипатын анықтайтын жаңа 

сапа.  

Технология негізі оқушылардың танымдық деңгейін дамытуға, ҿз 

білімдерін тиімді пайдалана білуге, ақпараттық кеңістікте дҧрыс 

бағдар жасай білуге, ҿз ҽрекетіне сыни тҧрғыда қарауға бағытталған. 

Бҧл ҽдістің негізі «жоба» ҧғымы, бағыты проблеманы кез-келген 

жолмен шеше отырып нҽтиже алу. Осы нҽтижеге жету ҥшін 

оқушыларды ҿз бетімен ойлауға, проблеманы табуға, шеше білуге, 

нҽтижені алдын-ала болжап оның ҽртҥрлі нҧсқалардан шығатын 

қорытындысына алдын-ала талдау жасай білуге, себеп-салдарды 

тҥсіне білуге бағытталған. 

«Мҽңгілік Ел» идеясы, ел тарихындағы жаңа дҽуірдің кемел 

келбеті.Ең бастысы заман талабына сай білім беру мен тҽрбиелеудегі 

тиімді ізденістер жҽне ҽр елдің озық тҽжірбиелерін жҥзеге асырып , 

ҽлемдік педагогиканың озық ҥлгілерін жаңашылдықпен дамыту, 

қоғамдық ортада ҿз ойын еркін айта алатын мҽдени рухани 

қҧндылықтарға жан дҥниесі бай, саналы, тҽрбиелі азамат 

қалыптастыру – ҽр ҧстаздың басты міндеті болуы керек. Осы орайда, 

география  пҽнін дҧрыс ҥйрете білу ҿте маңызды. Педагогтің  сабақ 

ҿту шеберлігі, яғни шығармашылық пен жауапкершілікті 

ҧштастыруы, бҧл заман талабынан туындап отырған мҽселе. Ҿз 

мамандығын толық меңгерген жоғары деңгейлі 
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оқытушының  алдынан шыққан оқушы – ҿмір айдынындағы ҿз жолын 

адаспай табады, азамат болып қалыптасады. Бҧл ҧстаз ҥшін абырой, 

яғни ҥмітінің ақталғаны, ҽрбір мҧғалім осыған ҧмтылса ҧрпақ 

алдындағы қарыздың ҿтелгені. Мҧғалімнің сабағының ҿн бойындағы 

негізгі мақсаты, оның негізгі мҽнін естен шығармай, ҽрбір сҽтті тиімді 

пайдаланғанда ҿз мақсатына жетеді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

«Ақпараттық технология – нҽтижелі білім» «Қазақстан мектебі» №6, 

2012  
 Абубаева А.Э. Электрондық оқулықтарды пайдалану. Қазақстан мектебі 

2017ж 

 «География жҽне Табиғат» №5, 2012ж.                                                   
Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған даму бағдарламасы 

 

 

Ағылшын тілі сабағында ойын элементтерін пайдалану 

тиімділігі. 

 

Жунербаева Венера Женисбековна  

Ш.Қҧдайбердіҧлы атындағы №66 ЖББОМ 

 ағылшын тілі пәнінің мҧғалімі  

 

Аннотация 

 

  Ағылшын тілі сабағында оқушылардың қызығушылығын ояту 

ҥшін ойын элементтерін пайдаланудың орны ерекше болады. Тиімді 

пайдаланылған ойын тҥрлері мҧғалімнің тҥсіндіріп отырған 

материалын оқушылардың зор ынтамен тыңдап, жақсы меңгеруіне 

кҿмектеседі, себебі тҿменгі сыныптағы оқушылардың аңсары 

сабақтан гҿрі ойынға ауыңқырап отырады. Қызықты ойын тҥрінен 

кейін олар тез сергіп, тапсырманы ықыластана ҽрі саналы 

орындайтын болады. Ойындар жас ерекшеліктеріне қарай барлық 

сыныптарда сабақтың тақырыбына қарай қолданылады. 

Мақсаты: Ойын тҥрлері арқылы оқушылардың сҿйлеу, ойлау, жазу 

іскерлігін дамыту. Шет тілін ҥйренуге деген ынталарын арттыру. 

Қарым-қатынас барысында ҿзін еркін ҧстауға тҽрбиелеу. 

Міндеттері: 

оқушы ҿз бетімен жҧмыс істеу ҥйренеді; 

сҿздік қоры молайады; 

зейін қалыптасады; 

ойын арқылы диалогтік оқыту дамиды; 

ҿзін-ҿзіне сенімділік арттады; 

Ҥш  тҧғырлы  тіл саясаты  бҧл – Елбасының халыққа қойған міндеті. 

Қазақ тілі – бҧл мемлекеттік тіл, ҽрине, ҽр елдің мемлекет болып 

қалыптасуы ҥшін мемлекеттік тілдің  орны ерекше. Орыс тілі – заңға 

сай ҧлтаралық қатынас тілі, ал ағылшын тілі –  халықаралық  тіл, 

сіздің  шетелге аяқ  басуыңызда  ажырамас  қҧралыңыз. 

«Адам ҧрпағымен мың жасайды»- дейді халқымыз. Ҧрпақ 

жалғастығымен адамзат баласы мың емес миллиондаған жылдар 

жасап келеді. Жақсылыққа бастайтын жарық жҧлдыз — оқу. Қазіргі 

мектеп мҧғалімдердің алдында тҧрған басты міндет – оқушылардың 

шығармашылық білім дағдыларын қалыптастыру, ҿз ҧрпағын ҿнегелі, 

ҿнерлі, еңбексҥйгіш, абзал азамат болып ҿсуі ҥшін педагогикасының 

негізгі мақсатын ҽрбір ҧстаздын міндеті болып табылады. Білім беру 

стандарты бойынша «Ағылшын тілі» пҽнінің мақсаты – тҧлғалық 

бағдарланғаны, қызметтік жҽне қатысымдық- когнитивтік келістердің 

ҥйлесіміне сҥйеніп іріктелген оқытудың мазмҧны жҽне оны оқыту 

жҥйесін ҧйымдастыру арқылы шешілетін оқушылардың қатысымдық 

біліктілігін қалыптастыру болып табылады 

Бҥгінгі кҥні елімізде 12 жылдық білім беруге кҿшу қызу пікір-талас 

туғызуда, оқытудың жаңа жҥйесіне кҿшу – ҽлемдік білім кеңестігіне 

енуді кҿздейтін заман талабынан туындаған мҽселе. 12 жылдық оқу 

мерзімінде оқытуға жалпы орта білім беру мазмҧнында қазіргі білім 

беру салалары сақталады: тіл мен ҽдебиет. Ҽсіресе 12 жылдық білім 

беру жағдайында ағылшын тілін оқыту ҽдістемесінің бірі – ойын 

элементтерімен іс-ҽрекеттер арқылы оқыту. Ойын элементтері 

оқытудың бірі болып табылады. Бҧл ҽдістің тиімділігі оқушылардың 

белсенділігін пҽнге деген қызығушылығын, ынтасын арттыруында 
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болып табылады 

Жалпы ағылшын тілін 8 жастан бастағаны дҧрыс. Балалардың ойлау 

іс-ҽрекеті мектептке дейінгі ойлау тҽрізді, сондықтан оқыту 

процесінде кҿрнекіліктерді кҿп пайдалануды, абстактілі тілдік 

ҧғымдарды еңгізуді талап етеді. Сабақта ҿтілген жаңа сҿздердің 

мағыналарын, оқылуын, сҿйлеуге қолданылуын келесі сабаққа дейін 

ҧмытып қалатын болғандықтан, сабақты есте қалдыратындай 

қызықты етіп ҿткізу қажет. Бҧл бір жағынан оқушылардың жас 

ерекшеліктерімен де байланысты. Бастауыш сынып оқушыларына 

кҿңілсіздік ҽкелетін жаттығуларды ойын тҥрінде жасағанда, бҧл 

жаттығулар басқаша ҽсер қалдырып, олардың қызығушылығын 

тудырады, естерінде сақталады. 

Сабаққа қызығушылықты кҿтеру ҥшін сабақтың басында міндетті 

тҥрде мотивация жасау қажет. 

Оқушылардың есте сақтау қабілеттерің тҧрақсыздығын ескеріп, 

оқытуды СТО технологиямен жҥргізуді жҽне ойын тҥрлерін қолдану 

жҿн кҿремін. Сабақта СТО технологияны қолданамын. 

Оқушының шаршауын сейілтіп, қызығушылығын арттыратын тек 

ойын элементтері болып саналады. Ойын оқушыны бірігіп жҧмыс 

істеуге бағыт береді, іздендіруге дағдыны қалыптастыруға мҥмкіндік 

тҧғызады. 

  

Ағылшын тілін оқытуда ойын тҥрлерін мынадай мақсаттарда қолдану 

тиімді: 

Алфавитті дҧрыс меңгеру; 

Орфографияны дҧрыс оқыту; 

Дҧрыс оқу дағдысын қалыптастыру; 

Лексиканы меңгеру; 

Оқушының ойын дамыту, дҧрыс жазу, дҧрыс айту, білу дағдыларын 

қалыптастыру; 

Ойын дегеніміз — жас ерекшелікке қарамайтын, адамның кҿңіл-кҥйін 

кҿтеретін, ойландыратын ҥрдіс. Ойын — тҿзімділікті, алғырттықты, 

тапқырлықты, ҧқыптылықты, ізденіпаздықты, іскерлікті, дҥниетаным 

ҿрісінің кҿлемділігінің, кҿп білуді, сондай-ақ, басқа да толып жатқан 

сапалылық қасиеттердің қалыптастыруға ҥлкен мҥмкіндігі бар 

педагогикалық, тиімді ҽдістерінің бipi. Ойындар баланың 

тапқырлығын, байқағыштығын, зейінділігін арттырумен қатар, epiк 

сезім тҥрлерін де дамытады. Ойын тҥрлері кҿп. Соның ішінде 

бастауыш жҽне орта буын сыныптарда пайдаланатын: ойын-сабақ, 

ойын-жаттығу, сергіту ойындары, дидактикалық мақсаттағы ойындар, 

сҿздік ойындар, логикалық ойындар т.б. Осылардың ішінде 

дидактикалық мақсаттағы ойындардың оқыту ҥрдісінде оқушылардың 

коммуникативтік қҧзіреттіліктерін дамытуда ҥлесі зор болып 

табылады. 

Таңдап алынған ойындар оқушылардың сҿз байлығына, тіл қорына 

сай болу керек. Мҧғалім кез келген ойынды ҿткізу ҥшін алдын-ала 

жоспар қҧрып алыу керек. Сонымен бірге мҧғалім ойынға қойылатын 

тҿмендегі ҽдістемелік талаптарын біліп орындауы тиіс. Ол 

ҽдістемелік тҧрғыдан алғанда мынадай бҿліктерден тҧрады: 

Ойынның ҿтілген сабақтарының мазмҧны мен тақырыбына сай 

болуы. 

Ойынға берілген уақытты нақты белгілеу. 

Ойынның ойналу тҥрі топ болын ойнау. 

Ойынға қажетті материалдарың тҥгел дайындалып қойылуы. 

Қолданылған сҿздер, сҿз тіркестері, ҿлең таңдау. 

Ойын – оқу ҥрдісіндегі оқытудың ҽрі формасы, ҽрі ҽдісі ретінде 

дербес дидактикалық категория. Сонымен бірге ойынды мҧғалім мен 

оқушының  бірлескен оқу ҽрекетінің ҿзара байланысты технологиясы 

ретінде қолдануға болады. Ағылшын тілі сабағында ойын 

формаларын енгізу барысында интерактивтік тақтаны қолданудың да 

маңызы бар. 

Сонымен бірге, сынып ішінде ойнайтын ойындар мен іс- ҽрекеттер 

арқылы да оқытуға болады. Біз сыныпта отырып ойындарды қай 

уақытта қолдануымыз керек? Мысалы, сабақ ҥстінде жаңа сҿздерді 

қайталау ҥшін, ҿткізген сабақты қайта еске тҥсіру ҥшін қолданған 

жҿн. Сынып ішінде мынандай ҽр тҥрлі ойындарды қолдануға болады: 

Алфавиттік ойындар: «I know many English letters», «Мен ағылшын 

сҿздерін кҿп білемін» барлық оқушылар ойында қатысады. Доп 

арқылы оқушы барлық ағылышын тілінде білетін сҿздерді 

айтады.  Келесі ойын «Ҽріпті есте сақта», «One, two, three, letter B 
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come to me», Сан есімді ҿткен кезде, немесе қайталау сабақтарда 

«Лото» ойыныды ҿткізуге дҧрыс болады. «Кім не жақсы кҿреді?» 

ойында барлық оқушылар қатысады. Жҥргізуші ортада жҥреді қалған 

оқушылар кім не жақсы кҿретін айтады. Мысалы: I like to eat cheese, I 

like to eat an apple. Жҥргізуші:  Nina likes to eat cheese, Omar likes to eat 

an apple. «Келесі оқушы» оқушылар шенберге отырады. Қызыл жҽне 

жасыл кубик дайындалады. Музыка қосылған кезде кубикті бір-біріне 

береді, музыка тоқталған кезде кімнін қолында қызыл кубик сурақ 

қояды, кімнін қолында жасыл кубик сураққа жауап береді 

«What is in the bag?» «Сҿмкеде не бар?» ойыны 

Мҧғалім алдымен балаларға бір сҿмке алып келеді, балалардан 

сҧрайды: «Балалар сҿмкеде қандай зат бар?».  Балалар сҿмкеде 

дҽптер, кітап, қаламсап жҽне басқа заттар бар деп айта бастайды. 

Мҧғалім сҧрақты ҿтілген тақырыпқа байланысты сҧрайды жҽне бҧл 

ойынды сабақтың соңында, ҽсіресе сол кҥнгі ҿтілген жаңа сҿздерді 

еске тҥсіру ҥшін қолданғаны жҿн. Мҧғалім алдымен сҿмкенің 

ішіндегі заттарды таныстырады, содан соң сҧрақ қояды: «Сҿмкеде не 

бар?», «What is in the bag?» Мҧғалім оқушыларға сол затты кҿрсету 

арқылы сҧрайды. Мысалы a pen, a copybook, a pencil, a ruler, a rubber 

деп кҿрсетеді. Сҿздерді ҧмытпау керек. Сосын оқушыларға сҿмке 

ішіндегі заттарды таратып беріп, оқушылардан осы заттарды сҧрауға 

болады. 

«Сҿздерді дҧрыс жаз» ойыны. 

Ойынға қажетті материалдар: тақтаға 2 сҿз жазылады: bank, swim. Ҽр 

ҽріптін арасында бос орын қалдырады,  кімде-кім сҿзді кҿп тауып 

жазса, сол жеңген болып саналады. 

І команда – bank, ball, apple, not, kettle. 

ІІ команда – swim, son, well, in, mother. 

Қазіргі мектептегі ақпараттық қҧралдарды жетік меңгеру, Power Point, 

Active Studio бағдарламаларымен жҧмыс істеп қана қоймай ҥнемі 

интернет жҥйесіндегі жаңалықтар мен ҿзгерістерді ҿзінің кҽсіби 

шеберлігіне қолдана білу, білім кеңістігін кеңейту, ашу бағытындағы 

ҿзгерістер мен ҽлемдік білім беру кеңістігіне кіруге талпыну. Соңғы 

кезде уақыт кҿрсетіп отырғандай, мҧғаліммен салыстырғанда 

оқушыда кҿп ақпарат болатыны кейінгі кҿрсетілген тҽжірибелер 

дҽлелдеп отыр. Қазіргі кезде адамның кҽсіби шеберлігіне, білім 

ҿрісіне, зиялылық жҽне танымдылық деңгейіне ҿмірдің ҿзі биік 

талаптар қойып отыр. Сондықтан ҽрбір мҧғалім ҿз қызметіне 

ақпараттық технологияны пайдалана білуі кажет. Бҧл мҽселе білім 

беруді ақпаратттындырудың қажетті шартына айналып отыр. Осы 

мақсатпен дидактикалық ойындарды оқушыларды Active Studioмен 

сабақтарымда суреттерді сҽйкестендіру, суретін салу, керекті суретті 

орнына қою сияқты ойындары оқушы білімін дамытуға қолданамын, 

жҽне де суреттер арқылы есте сақтау қабілеттері де дамуына септігін 

тигізеді. 

Сабақ барысында оқушының тілін дамытатындай, коммуникативтік 

қҧзыреттілігін қалыптастыратындай ойындарды қолданамын. Олар: 

«доппен ойыны» — балалар допты бір-біріне лақтырып тез заттың 

атын немесе тҥсін, яғни жалғастыру керек. «Сҧрақ қой» ойынында 

ҥстелдің ҥстінде бірнеше заттар жатады, оқушылар ҽр затқа сҧрақ 

қою керек, «Затты тап» ойынында мҧғалім ҽлдебір затты газетпен 

жауып, сҧрақтар қою барысында оқушылар ол не зат екенін шешу 

керек, «Сҿз қҧра» — суретке қарап атын атау жҽне осы сҿздің бірінші 

ҽрпіне сҿз қҧрау керек, «Дым білмес» ойынында дым білмес 

тақтадағы сҿзді немесе карташадағы санды дҧрыс оқымайды, мысалы: 

мҧғалім 20 санын кҿрсетеді, ал дым білмес It‘s twelve десе, сынып 

тҥзетіп No, it‘s twenty деп жауап беру керек, «Тҥсті ата» ойынында 

мҧғалім қызыл тҥсті карташаны кҿрсетіп « What colour is it ?‖ 

балалар  It‘s red деп жауап береді . Ҽр ойын сабақ мақсатына сай 

қолданыс табады. Бҧл ойындар оқушының сҿйлеу тілін 

жаттықтырады, яғни коммуникативтік қҧзіреттілікті арттырады. 

Қимылдары дамуымен қатар ойын барысында ҿлең, тақпақ жаттайды, 

мысалы: «colours‖, ―friends‖, ― school‖, ―family‖ . 

Сонымен қатар оқушы қҧзыреттіліктерін дамытатындай рольдік, 

сюжеттік ойындарға ҥлкен мҽн беремін. Ойын ҥстінде бала сҧранысы 

мен мҧғалім тапсырмасы ҿзара ҧштасады. Мысалы: «Our house» 

ойыны. Топ ҿздері тҧрғысы келетін ҥйдің сҧлбасын сызады немесе 

суретін салады. Одан кейін осы ҥйді салу ҥшін материалдарды 

анықтап алады. Осылайша ойын ҿмірмен байланыста болып, оқушы 

қҧзыреттілігін дамытуға септігін тигізеді.  
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Ендігі біздің ағылшын сабақтарында ҿте жиі қолданатын 

ойынымыздың аты – «Question race» – Сҧрақтар сайысы. Бҧл 

ойынның шарты: мҧғалім сол кҥнгі ҿтілген сабаққа қатысты сҧрақтар 

қояды. Осы сҧрақтар оқушыларға таратылып беріледі. Оқушылар 

берілген сҧрақтарға дҧрыс жауап беруі керек. Мысалы, жыл 

мезгілдері тақырыбын ҿткен кезде суреттер арқылы да мынандай 

сҧрақтар қолдануға болады: 

1.How many seasons are there in a year? 

2.What are they? 

3.How many months are there in a year? 

4.What are they? 

5.What season it is now? 

6.What month is it now? 

7.How many days are there in a week? 

8.What are they? 

Осы сҧрақтар арқылы оқушылардың сҿйлеу қабілеттері артып, сҿздік 

қорлары молайып, сабаққа деген қызығушылығы артады. 

 Келесі бір ойынымыздың аты – «Доппен ойын».  Балалар допты бір-

біріне лақтырып, заттардың атауын, тҥсін немесе ҽріптердің атын 

айтып жалғастыруы керек. 

«Сҧрақ қой» ойыны 

Ҥстелдің ҥстіне бірнеше заттарды қояды оқушылар сол заттарға сҧрақ 

қояды, келесі оқушы сҧраққа жауап береді. 

«Bingo» ойыны 

Ҽр оқушы бір сҿйлемді таңдап, сонымен ғана жҧмыс істейді. Мҧғалім 

оқылған сҿздерді бейнеленген  флэш-карталарды мҿлдір емес дорбаға 

салады. Балалар кезек-кезек бір карточкадан шығарып, сҿзді айтады. 

Бірақ сыныпқа кҿрсетпейді. Қолындағы сҿзді бейнелейтін суреті  бар 

оқушылар ҿздерінің жолынан оны сызып тастайды. Жолдағы барлық 

сҿздерді сызып тастаған бала «Bingo» деп айқайлайды. Мҧғалім 

жаттығудың дҧрыстығын тексереді. Егер сҿздердің барлығы аталған 

болса, бҧл бала жеңімпаз аталады. Қорыта келгенде, ойын ҽрекетін, 

сіз ағылшын лексикасын оқушының есінде қалдыру тиімділігі жҽне 

ақыл ой кҥшіне қажет етеді. 

« Board race» – «Тақта сайысы» ойыны. Бҧл ойынның шарты: мҧғалім 

оқушыларды екі топқа бҿліп, ойынның шартымен таныстырады. Бҧл 

ойында мҧғалім тҥстер, сандар, сҿздер айтады, сол айтылған сҿздерді 

оқушылар қатесіз жазу керек. Келесі оқушы ҽрі қарай жалғасын 

жалғастырып отырады. Соңында оқушылардың жазғанын тексеріп 

қателерін жҿндеп қай топтың жеңгенін анықтайды.  

Мысалы : 

P-1                                                     P-2 

Red                                                   Red 

Ten                                                   Ten 

Stone                                                Stone 

Winter                                              Winter 

Book                                                 Book 

Бҧл ойында балалар шапшаңдықты, дҧрыс жаза білуді, ҿткен сабақты 

есте сақтай білу қабілеттері артады. 

Бастауышта ағылшын тілін оқытып ҥйретудегі басты мҽселе 

бҥлдіршіндерді пҽнге деген қызығушылығынан басталады.  Ол ҥшін 

олардың жас ерекшеліктеріне сай оқу кабинеті жабдықталуы қажет. 

Қабинетте не болуы қажет: 

Ҽдемі ашық тҥсті ҽріптер (алфавит) – стенді. 

Жеке- жеке кесілген қалтаға салынатын алфавит. 

Магнит тақтасы. 

Ҽр-тҥрлі ҥй жинақтары, ойыншықтар, жануарлар мҥсіндері. 

Тҥрлі заттардың жеке суреттері. 

Кестелер, стендтер. 

Қҧыршақ олардың киімдері. 

Магнитафон. 

Тҥрлі ойындар ойнайтын маскалар, сандар. 

  

Балалар ағылышын тілін тек қана мектепте, пҽн мҧғалімінен ғана 

естіп оқып білуге мҥмкіндігі бар. Сынып оқушыларынын арасында 

ҽртҥрлі отбасынан келген, қабылдау қабілеті ҽр тҥрлі жҽне 

деңсаулығы мен баланын жеке басынан психологиясын да жете білу 

қажет. 

Тҽжірибелер жинақтала келе жаңадан жаңа туындайтын сияқты. 

Америкалық ҧстаз Линданың «Оқытудың бҧрынғы ҽдіс — тҽсілдері –
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бҥгінгі ҽдістеріміздің ата –анасы » дегеніндей, жаңа технологияларды 

меңгеру – бҥгінгі кҥннің ҿзекті мҽселесі. 

Қай сатыда болсын, оқытудың технологияларын таңдап алу жҽне 

оларды жҥйелеу бойынша орта жҽне жоғары сатыда қолданылатын 

технологияларды тҿмендегідей етіп топтастыруға болады. Дҽстҥрлі 

тҥрде білім беретін технологиялар бойынша: 

— Деңгейлеп оқыту технологиясы; 

— Модульдеп оқыту технологиясы; 

Дамыта отырып оқыту технологиясы бойынша: 

Сыни ойлауды жетілдіру технологиясы; 

Іскерлік ойын технологиясы; 

Қабілетті оқушылармен жҧмыс технологиясы. 

Педагогикалық технологияның қажеттілік, ҥнемділік, жобалау, 

бҥтіндік, меңгерушілік, тҥзетушілік, кҿру, алгоритмділік, мақсатты 

білім беру деген ҧғымдарды ҿз ауқымына сыйдырады. 

Оқушыға жалпы бірдей қалыптасқан, дҽстҥрлі ҽдістермен ҽлемдік 

деңгейдегі озық технологияларды салыстыра, байланыстыра, ҿмір 

тҽжірибесіне ҧштастыра отырып білім беру, білімге дҧрыс бағыттай 

білуге ҥйрету — ҽрбір оқытушының  міндеті. 

Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың білім –біліктілік, 

танымдық, коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыруда ойын 

элементтерін қолданудың маңызы зор. Сабақ ҥрдісінде оқушыларға 

ойынның мақсаты мен талаптары, ережесі толық тҥсінікті болуы ҿте 

маңызды рҿл атқарады. Ойын ҽдісі арқылы оқыту олардың, пҽнге 

деген қызығуын арттырамыз, ҿз ойын, пікірін, кҿзқарасын білдіруге, 

екінші бір адамның жауабын тыңдап, оны толықтыруға, жетістіктері 

мен кемшіліктерін айта білуге жаттығады. Жақсы қҧрастырылған 

жҽне де ҥздік ҽдіспен ҧйымдастырылған ойын практикалық, тҽрбиелік 

жҽне дамытушылық жағынан оқыту тҽсілі болып табылады. Ойынға 

қойылатын талаптар қандай болмақ деген сҧраққа тҿмендегі сызба 

негізінде жауап беруге болады. 

  

Қазіргі таңда ағылшын тілін білу – заман талабы. Мектеп жоспарында 

ағылышн тілі пҽні бойынша бастауыш сыныптарда апталық 

ҧйымдастыру жақсы жолға қойылылып келеді. Сыныптан тыс іс шара 

тҥрлі мазмҧнда тҥрлендіріледі. Оқушылардың білім сапасын жақсарту 

мақсатында олардың грамматикалық білімін дамытуға кҿп кҿніл 

бҿлінеді. Ағылшын тілі апталығының мақсаты оқушылардың пҽнге 

қызығушылығың арттыру. Оқушылырды сыныптан тыс кезінде 

шамадан кҿп жҧмыстырды меңгеру ҥшін алдын ала дайындау. 

Оқушыларға ҿлең, тақпақ, мақал-мҽтел, сахналық қойылымдарды 

жаттайды. Жҽне де ең жақсы шыққан газеттерге, ең жақсы салынған 

суреттерге конкурс жарияланады. Бастауыш кабинеттерде апталық 

ҿтҥ барысын тексеріп отырған арнайы жоғары сыныптардан 

шығармашылық топ жҧмыс істейді. Сонымен қоса апталық ҿту 

кезінде мҥмкіндігінше ағылшын тілінде сҿйлеуге талап ету. Тіл 

ҥйренудің негізі бастауыш сыныптан басталатын болғандықтан, осы 

кезенде оқыту жҥйесін, ҽдісін, жаңа технологияны дҧрыс таңдау 

алдағы уақытта жақсы нҽтиже береді деп ойлаймын. 

Қорыта келгенде, оқу ҥрдісінде ойын тҥрлерін пайдалану біріншіден, 

оқушылардың білімін берік меңгерту қҧралы болса, екіншіден 

балалардың сабаққа деген қызығушылығын кҿтеру болып табылады. 

Ойын тҥрлерін пайдалану мынадай нҽтижеге жеткізеді: 

Ҽр оқушының шығармашылығы артады; 

Жылдам жҧмыс істеуге дағдыланады; 

Оқушының жеке қабілеті анықталады; 

Оқушы топ жаруға ҧмтылады; 

Оқушының ойлау қабілеті дамиды; 

Ҽр оқушы ҿз деңгейімен бағаланады; 

Осы бір ғана 45 минутта мҧғалім балалармен бірге қызыға жҥріп 

қызықтырып, шараштпай ҽнмен, тақпақпен, шынықтыру жатығуымен 

ҿзінің бір жақсы эмоциялық қасиеттерімен бҥлдіршіндерді ҿзіне 

тартып отырса сабақ қызықты да тез ҿтеді, балалар да кҿп нҽрсені 

ҥйренеді, ҥйренуге қҧштар болады. 

Ҿз ойымды М. Жумабаевтың мына сҿзімен аяқталғым келеді: 

«Мҧғалімнің шеберлігі ҿзі білген білімі бҽрін балаға тез білдіруде 

емес, еппен білдіруде». 

  

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ –ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Иманбаева Аселхан Танатаровна  

Атырау облысы Исатай ауданы  

Жалпы білім беретін Аққыстау орта мектебінің  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің  

бірінші санатты мҧғалімі 

 

     Білім беру жҥйесін жан-жақты ақпараттандырып, қашықтан 

оқытудың алғы шарттары Н.Ҽ. Назарбаев ҧсынған «Қазақстан -2030» 

стратегиялық бағдарламасында айқын кҿрсетілген.Қашықтықтан 

оқытудың жергілікті жҥйесі белгілі бір білім жҽне жекелеген қала 

(университет) шеңберінде жҧмыс атқарады, оның қҧрамына тек 

жоғары оқу орындары ғана емес, мектептер, гимназиялар мен 

колледждер де кіреді. Осындай жҥйенің аясында жҧмыс жасаудың 

алғашқы сатысында зиялылық потенциялын, компьютерлік 

техниканы ҧтымды пайдалана отырып, ҥздіксіз білім беру 

принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет. Осыған орай, мектептер 

мен жоғары оқу орындары жергілікті жҽне аймақтық желіні 

пайдаланып, шығармашылық жҧмыстарын таратып, оқыту ҥрдісінде 

ҽдістеме бойынша тҽжірибе алмасуы қажет. Оқытудың ауқымды жҽне 

жергілікті жҥйелерін ойдағыдай пайдалана білудің нҽтижесінде 

білімнің базалық жҽне деректердің банкілік мҽліметтеріне, клиент – 

сервер, мультимедиа, компьютерді оқып-ҥйренуші жҥйелерге, 

электрондық оқулыктарға, оку-ҽдістемелік материалдарға, 

қашықтықтан оқыту жҥйесінің технологиясымен ҥйлесімді болып 

келетін, алдағы уақытта оқыту тҽсілдерінің ішінде кең тараған бес 

аспап ҽрі ҿміршең тҥрлері бола алатындай жайлы окулықтарға, 

бағдарламаларға еркін кіруге болады. [1, 41]. 

    Қашықтықтан білім беру мҥмкіндігін ҧсынатын оқу орындарының 

барлығы бір бірінен белгілі қасиеттері бойынша 

ерекшеленеді. Олардың ерекшеліктері білім беру мазмҧны мен 

деңгейі, білім алушылардың саны мен қҧрамы, техникалық жҽне 

қаржылай мҥмкіндігі бойынша ерекшеленеді. Қашықтықтан білім 

беру жҥйесі дамытылған елдер де мемлекет деңгейінде 

қаржыландыру арқылы жҥргізіле ді. Дҥниежҥзіндегі дамушы елдердің 

барлық жоғарғы оқу орындары қашықтықтан білім беру 

технологиясымен жҧмыс жасауда. Мысалы, алпауыт елдердің бірі 

Америка қҧрама штаттарында 1995 жылдан бастап жоғарғы оқу 

орындарының 58% қашықтықтан оқыту технологиясына тҽжірбие 

жасап, бҧл технологияның тиімді екенін алға тартқан. Қазірде бҧл 

елде мыңдаған оқу орындары осы технология бойынша жҧмыс 

жасауда. Осындай сан қырлы, ҽрі кҥрделі мҽселелерді жҥзеге асыруда 

оқытушының атқарар рҿлі орасан. Оған ҽрі ауыр, ҽрі жауапты міндет 

жҥгі жҥктеледі: ол курстың бағдарламасының қҧрылымын дайындап, 

оны қашықтықтан білім беру жҥйесімен астастырып бейімдейді, оқу 

ҥрдісінің барысын қадағалап, тапсырмаларды орындау барысында, ҿз 

бетімен бақылау-пысықтау жҧмыстарын орындау жҿнінде ҧсыныстар 

береді. Бҧл ретте қашықтықтан оқыту жҥйесінің ҽдістерінде 

кҿрсетілгеніндей, кҿңіл-кҥй, психологиялық қарым-қатынас бой 

кҿрсетеді. Қашықтықтан оқыту тҽсілі бойынша жҧмыс істейтін 

оқытушы оқытудың жаңа технологиясын, оқытудың компьютерлі 

жҽне тораптық жҥйелерін жетік біліп, олармен іс жҥргізу ісін орындау 

шарт. 

       Қашықтықтан оқыту тҽсілімен оқытатын оқытушыларға жҽне осы 

істе мҥдделі басқа да адамдарға бірнеше талаптар қойылады:  

1.Оқытушы компьютермен жоғары дҽрежеде сауатты жҧмыс істей 

білуі қажет. 

2. Қашықтықтан оқытудағы мақсаттары мен міндеттері, оның алдағы 
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уақытта ақпараттық технология жҽне коммуникация қҧралдарының 

негізінде дамуы туралы білуі қажет. 

3. Қашықтықтан оқыту технологиясын жетік білетін, білім 

саласындағы қызметкерлерді, оқушыларды таныстыра білуі қажет. 

Оқытушының ақпараттық қҧралдармен жҧмыс істеуге іс жҥзінде 

дағдылануы қажет. 

4.Оқытудың телекоммуникациялық қҧралдарын қолдану ісіне 

дағдылануын қалыптастыру, атап айтқанда: тҧтынушылар арасында 

ақпараттар алмастыру жҽне ақпараттық жҥйелердегі ресурстарды 

пайдалануға дағдылануын қалыптастыруы қажет. 

5. Оқу ҥрдісін қашықтықтан оқыту шеңберінде жҥргізу ісіне жан-

жақты даярлау, қашықтықтан оқыту жҥйесі бойынша сабақ ҿткізу 

ҥрдісінде ҥйлестіруші болуы қажет. 

    Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқытушының негізгі 

міндеті білім алушының келесі тҥрдегі орындалатын ҿз бетінше 

жҧмысын басқару болып табылады: туындайтын мҽселелерді 

қарастыру; мақсат пен міндеттерді қою; білім, тҽжірибелерді беру; 

ҧйымдастыру қызметі; білім алушылардың арасында ҿзара 

байланысты ҧйымдастыру; оқу процесін бақылау. Тыңдаушылар 

қашықтықтан оқыту кезінде білім беру процесінің негізін қолайлы 

уақытта, ыңғайлы орында, тиімді темптегі ҿз бетінше жҧмыс 

қҧрайды. [2, 53]. Сонымен бірге нҽтижелі тҥрде оқу ҥшін жаңа 

ақпараттық технологияның кҧралдарымен жҧмыс істей білуі тиіс. 

   Сонымен, қашықтықтан оқыту – адамның білім алуға жҽне ақпарат 

алуға деген қҧқықтарын іске асыратын ҥздіксіз білім беру жҥйесі 

нысандарының бірі ретінде мамандардың негізгі қызметін атқара 

жҥріп білімін, біліктілігін арттыруға мҥмкіндік береді. Қашықтықтан 

оқытуды ҧйымдастырудағы маңызды кезең виртуальдық (синхрондық 

немесе асинхрондық) ҿзара іс-қимыл. Синхрондық ҿзара іс-қимыл 

студент пен оқытушының нақты уақыт режиміндегі қатынасты 

қарастырады. Бҧл ҥшін қашықтықтықтан оқыту жҥйесінің чаттары 

немесе бейне конференциялар қолданылуы мҥмкін. Асинхрондық 

ҿзара іс-қимыл студент пен оқытушы нақты уақытта қарым-қатынаста 

болмаған жағдайда жҥзеге асырылады, бҧл жағдайда 

қашықтықтықтан оқытудағы байланыстар жіберу тізімдерінің немесе 

телеконференциялардың кҿмегімен электрондық пошта бойынша хат 

алмасу арқылы ҧйымдастырылады. Оқытушының кеңесі (синхрондық 

немесе асинхрондық) – қашықтықтан оқытуды орындаудың міндетті 

шарттары. 

Білім беру жҥйесінде ақпараттық жҽне телекоммуникациялық 

технологияны дамытудың тиімді қҧрылымы – білім порталдары 

болып табылады. Порталдың негізгі міндеті жоғары технологиялы 

оқу процесінің қолдауы арқылы бірыңғай білімді ақпараттандыру 

ортасын дамуына ҿз ҥлесін қосатын маңызды функциялармен 

толықтырылады. Порталдың білім жҽне технологиялық саясаты, 

сонымен бірге оның ағартушылық қызметі ҽдістемелік жҽне 

технологиялық арнаға ақпараттандыру процесін бірте-бірте ендіру 

ҽдісі болып табылады. [3, 14]. 

    Электрондық оқулықтар жасаудың педагогикалық 

технологиясының қҧрылымы оқыту ҥрдісінің заңдылықтарына 

негізделіп, бір-бірімен байланысты тҿрт бҿліктен тҧрады: 

мотивациялық-мақсатты, мазмҧндық, операциялық жҽне бағалы-

нҽтижелік. Электрондық оқулықтың мотивациялы қмақсатты бҿлігі 

модульдер мен шағын модульдерді қҧрастырудан тҧрады. Модуль-

пҽн салаларындағы жҥйелік жҽне қызметтік білімнің жиынтығы. Ол 

электондық оқулық арқылы оқытуды ҧйымдастырудың «қызметтік 

тҥйіні» болып табылады. Электрондық оқулықтың мазмҧндық бҿлігі 

гипермҽтін арқылы жҥзеге асады. Бҧл мҽліметтер жиынтығы ретіндегі 

ақпараттық оқу ортасы. Ол білім беру міндетті білім деңгейі 

талаптарына сай электрондық оқулықты жасаушы автордың 

кҿзқарасымен іріктеледі. Гипермҽтіндер сол пҽн саласы бойынша 

бейнематериалдармен толықтырылған. Мҽтін қазақ, орыс жҽне кейбір 

кітаптарды ағылшын тілінде дыбысталған. Электрондық оқулықтың 

операциялық бҿлігі интерактивті режимдегі тапсырмаларды 

орындауға негізделген. Бҧл ҽдістің жҥзеге асуы, негізінен, оқыту 

ҽдістемесіндегі педагогикалық мҽселенің дайындалу деңгейіне жҽне 

сонымен қатар қашықтықтан оқыту ҽдістемесіне байланысты. 

   Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып оқу 

процесін ҧйымдастырудың негізгі міндеттері: 

оқытуды даралау; 
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оқытудың тиімділігін (сапасын) арттыру; 

дҽстҥрлі оқыту нысаны қолайсыз болып табылатын тҧлғалар ҥшін 

білім беру қызметін ҧсыну болып табылады. 

   Бҥгінгі таңда ақпараттық қамтамасыз ету жҥйесіне баса мҽн 

бермейінше, білім берудің ақпараттық технологияларын, дҽлірек 

айтқанда, электрондық оқулық жҽне бейнефильмдерді, басқа да 

электрондық басылымдарды қашықтықтан оқытудың спутниктік 

арнасы арқылы ендірмейінше, кез келген ҽлеуметтік-экономикалық 

саланың алға басуы мҥмкін емес.Қашықтықтан оқыту мектептерде 

Республика, облыс, қала жҽне мектеп кеңістігінде кең қолданыс 

табуда. Мектеп кҿлемінде айтатын болсақ, «Интернет кҥнделікті» 

алуға болады. Бҧл жаңашылдық екі – ҥш жыл кҿлемінде ҿз жҧмысын 

атқарып келуде. Бҧл инновациялық ҽдіс арқылы ата – аналар 

балаларының білім ҥлгірімін, ал оқушылар ҥй жҧмысын уақытында 

біліп отырады. Мҧндай ҽдіс арқылы мектеп пен ата – аналар қауымы 

арасындағы байланыстың одан сайын нығаюына ҥлкен септігін 

береді. Оқытылатын пҽндерден қашықтық олимпиадалар 

Қазақстандық интернет олимпиадалар («КИО») ҿтеді. Мҧндай 

интернет олимпиадалар оқушылардың ҥлкен қызығушылығын 

танытады. Тапсырмалары қызықты, сан алуан жҽне олимпиаданың ең 

тиімді жері – оқушылар ҿздерінің білім деңгейлерінің кҿрсеткішін 

бірден білулері болып табылады. Аталған олимпиадалар сайыс 

тҥрінде берілсе де, оқушыларды оқытады деп айтуға болады. Ҿйткені, 

оқушылар сабақ барысында алған білімдерін шыңдайды, тексереді, 

салыстырады. Оқушыларға арналған олимпиадалардан басқа, 

мҧғалімдерге арналған онлайн жҥйесінде ҿтетін сан алуан 

семинарлар, конференциялар, сабақтар ҧйымдастырылады. Қарқынды 

тҥрде қолданыс тауып жҥрген ол – республика, облыс кҿлемінде ата – 

аналар қауымына арналған жиналыстар. Ата – аналар жиналыстары 

облыс т.б. қарым – қатынастарды нығайта, бекіте тҥсуде. Оқу 

процесін сапалы ҧйымдастырудың келесі тҥрі - «Е-learning». Е-

Learning – бҧл оқу ҥрдісін ҧйымдастырудағы халықаралық 

стандарттар мен принциптерін қолдайтын, барлық заманауи 

талаптарға сҽйкес келетін, электронды жҽне қашықтықтан оқыту. 

Оқытудың аталмыш жҥйесі білім беру саласын тҥбегейлі ҿзгертеді. 

Яғни, мҧғалім мен оқушының арасындағы байланыс ҿзгереді. Қазіргі 

таңда E-learning электронды білім беру кҿп елдердің білім жҥйесіне 

қарқынды енгізіліп отырған  оқытудың озық формаларының бірі 

болып келе жатыр. Қазақстан Республикасында электронды оқыту 

білім жҥйесінің инновациялық дамуының басты бағыттарының бірі 

болып есептеледі. Ҽлемдік тҽжірибелердің кҿрсеткіштері бойынша е-

learning жҥйесі білім беруді модернизациялаудың басты 

қҧралдарының бірі екендігін айқындайды. Электронды білім беру кең 

ауқымды жобасының жҥзеге асуы Қазақстан Республикасының білім 

беру жҥйесінің ақпараттандыру мақсатына ҥлкен жол ашпақ. 

Е-learning технологиялары оқу ҥрдісіне келесі мҥмкіндіктер береді:  

Берілген материалды меңгеруге жағдай жасау ҥшін  ҿте қолайлы жҽне 

ыңғайлы; 

Оқу материалын меңгеруде қиындық деңгейін, уақытын жҽне кҿлемін 

таңдаудағы жекешілдік; 

Интерактивті, ҿйткені, мҧғаліммен, сыныптастарыңмен синхронды 

(чат, скайп) жҽне асинхронды ( пошта, форум) ҽрекеттесу арқылы 

оқуға болады. Е-learning-тің басқа технологиясы – бҧл мҧғалімнің оқу 

сайты. Мҧғалімнің оқу сайттарының ресурстары (бейнелекциялар, 

тест жҧмыстар, практикалық тапсырмалар, форумдағы дискуссиялар, 

есептер шығару практикумдары, компаниялардың оқу-жаттығу 

жҧмыстары) оқушыларға ыңғайлы уақытта керекті тақырыбымен ҿз 

бабымен жҧмыстануға мҥмкіндік береді. Сандық білім беру контентін 

электронды оқулықтар, компьютерлік ойындар, виртуалды жаттығу 

ҽдістері, ғылыми - ҽдістемелік зерттеулер қҧрайды.Осылайша, e-

learning технологиясы – бҧл оқыту ортасы, оның кҿмегімен оқу 

ҥрдісін жекелеуге болады, оқытудың жылдамдығын таңдауға болады 

(ақпаратты қабылдаған кезде).  Оқушы ҿзіндік жҧмысты дербес 

компьютердің, ноутбуктың, ҧялы телефонның кҿмегімен 

ҧйымдастыра алады. Оқушылардың ҿзіндік жҧмыстарының кҿлемін 

кҿбейту оқу ҥрдісін ақпараттық технологиялардың арқасында 

нығайтуға мҥмкіндік береді.Оқушы автоматтандырылған жҥйеде 

ҿзінің жеке портфолиосын, кҥнтізбесін, кҥнделігін жҥргізеді. Ал 

мҧғалім кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары бар электрондық дҽптерді, 

сынып журналын, хабарландыру қызметін (алда болатын жоспарлы 
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жҽне жоспардан тыс жиналыстар мен кездесулер туралы 

оқушылардың ата-аналарына e-mail немесе sms-хабарламалар, 

есептелік жҽне т.б. жіберу) толтыратын болады. Ата-аналар қауымы 

тҽрбие мҽселелері бойынша кеңестер алу, сондай-ақ қашықтықтан 

баласының сапалы орта білім алуы мен жетістіктері туралы 

ақпараттық хабарлама алу мҥмкіндігіне ие болады. Сонымен бірге 

осы бағдарламаның артықшылығы – қосымша ақпараттар арқылы 

мектептің порталын /сайтын/ ашып, мектептің тарихы, оқушы, 

мҧғалім рейтингісі, қҧрмет тақтасы, ҦТБ-ға дайындығы, 

қашықтықтан оқыту курстары, ата-аналар комитеті, сынып 

жетекшілігі, т.б. мҽліметтерді автоматты тҥрде енгізуге болатындығы. 

[4, 6].  Қашықтықтан оқыту жағдайында мен Zoom бағдарламасын 

қолдана отырып оқушылармен тығыз байланыста 

болдым.  Мҧғаліммен, сыныптастармен синхронды (чат, скайп) жҽне 

асинхронды (пошта, форум) ҽрекеттесу арқылы интерактивті тҥрде 

оқуға болады. Е-learning-тің ҿзге бір технологиясы – бҧл мҧғалімнің 

оқу сайты. Мҧғалімнің оқу сайттарының ресурстары Daryn.Online, 

Bilimland, Kundelik.kz, Google Classroom платформалары бойынша, 

оқушыларға кҥнделікті сабақты тҥсіндіруде қолдана білдім. Google 

form бағдарламасы БЖБ мен ТЖБ  қҧрастыруға аса  қолайлы, сондай-

ақ тексеруге ыңғайлы тест жҧмысын қҧрастыруға ҿте тиімді екенін 

айтқым келеді. Мҧны ҿз тҽжірибемнен байқадым. Мектебіміздегі 11 

«б» сыныбымның оқушыларымен бірлесіп, «Біз — біргеміз!» атты 

челендж, «Ардагерлерді ардайық» атты сынып сағаттарын ҿткізіп, 

ҧстаздарға алғысымызды білдірдік. Сонымен бірге, Zoom 

платформасында Ҧлы Жеңіс кҥніне орай тҽрбие сағатын ҿткізіп, 

оқушылардың патриоттық сезімін ояту орайында он-лайн сабақтың 

берері мол екеніне кҿз жеткіздім. Демек, заман талабы — қашықтан 

оқыту. Оқытудың осы формасы ҧстаз, ата-ана мен шҽкірт бірлестігін 

нығайтып, нҽтижелі жҧмысты жеделдетеді. Сондықтан жаңа жҥйені 

меңгеру біз ҥшін де, оқушыға да тиімді деп білемін. Қашықтықтан 

оқыту арқылы оқушыны сапалы білімге ҧмтылдырып, олардың 

бойына саналы тҽрбиені сіңдіруге болады. Ел ертеңі саналар бҥгінгі 

оқушының білімді болмағы  жарқын болашақ ҥшін қажет. 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Білім беру ҧйымдарына электрондық оқыту жҥйесін енгізу 

жағдайында педагогтардың біліктілігін арттыруды  ҧйымдастыру 

ҽдістемесі / Ахметова Г.К., Караев Ж.А., Мухамбетжанова С.Т. // 

Алматы:АҚ «ҦБАО «Ҿрлеу», 2013. 

2. Қазақстан жҽне ТМД елдеріндегі   білім беруді ақпараттандырудың 

IV Халықаралық форумының ғылыми мақалалар жинағы (18-19 

бет.38-39 бет. 118-119 бет. 460-461 бет). 

3. Журнал «Мектеп» № 11(6 бет) 

4. Журнал «Информатика негіздері» № 1 – 2010 ж (11-14 б) 

Интернет ресурстары: 

http://el.kz/ 

http://e.edu.kz/ 

http://stud.kz/ 

http://adilet.zan.kz/ 

 

БҤГІНГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ – БАҒАЛАУ 

 

Рахметова Сауле Жанабиловна 

Қазақстан Республикасы Ақтӛбе қаласы 

КММ «№19 орта мектебі» 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі   

 

Бҥгінгі таңда оқу процесінде ҿзіндік жҧмыс міндеттерінің 

кҥрделендіру деңгейі, мектеп оқушыларының тек бағдарлама мен 

жоспарланған білім, білік жҽне дағды жҥйелерін ғана меңгеріп 

қоймай, сонымен бірге шығармашылық мҥмкіндіктерін дамыта 

отырып, ҿз бетінше ҥздіксіз білімін кҿтере беруге бағытталған. 

Бҥгінгі білім беру жҥйесінің ерекшелігі –  білім алушының қандай да 

бір іс-ҽрекетке қҧзіреттілігін дамыту, арттыру, қалыптастыру. Біз 

оқушының білімін, біліктілігін, дағдысын бағалаудан оның 

қҧзыреттілік қасиетінің қалыптасуын бағалауымыз керек, қазір 

оқушылардың білімділігі ғана басты рҿлде емес, басты рҿлде 

оқушының қҧзыреттілігін, оның жеке тҧлғалық қасиеттерін дамыту, 

қоршаған ортамен дҧрыс қарым-қатынасу, ҿзін-ҿзі дамыту, ҿзіндік 

білімін кҿтеру сияқты мақсаттар қойылған. Сол себептен оқытуға 

http://adilet.zan.kz/
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деген кҿзқарас ҿзгеріп отыр, оқыту нҽтижесін бағалауда да жаңа 

бағытқа ие болуда. 

Сапалы бағалау дегеніміз не? 

ЕГЕР:  

• Мақсат пен кҥтілетін нҽтиже анықталатын болса; 

 • Кҥтілетін нҽтиженің мҥмкіндіктері/қажеттіліктері салыстырылса;  

• Жоспарланса; 

• Нҽтижеге жетудің жолдарының/шешімдерінің нҧсқалары сыни 

тҧрғыдан қарастырылса;  

• Жақсы жақтары мен кемшіліктерін, кҥшті жақтары жҽне ҽлсіз 

жақтарын мониторингтесе;  

• Альтернативті шешімдерді жоспарлау, қабылдау жҽне ҽрекет ету 

болса; 

 • Нҽтижелерді тіркеуде қысқа, тҥсінікті жҽне сындарлы 

(конструктивті) стильді ҧстанса; 

 • Мҽліметтер мен нҽтижелерге талдау жҥргізілсе (кҥнделік, 

портфолио, мақала, таныстырылымдар жҽне т.б.); 

 • Рефлексия жҥргізілсе;  

• Мҽселені шешу жҽне кемшіліктерді жою ҥшін ҿз тҽжірибеңізді 

қалай ҿзгерту қажеттігі туралы шешім қабылданса;  

• Ҿз іс-ҽрекеттеріңіздің нҽтижесін ҽріптестеріңізбен бҿліссеңіз; 

 • Сабақтастықты сақтау, оқушылардың қажеттіліктеріне кҿңіл 

бҿлініп, ҽріптестерге кҿмек кҿрсетілсе, БАҒАЛАУ МҤМКІНДІКТЕРІ 

ҚАМТЫЛАДЫ. 

Еліміздің білім беру жҥйесіне енгізіліп жатқан оқытудың 

Оқыту ҥшін бағалау жҽне Оқуды бағалау модулін ҧсынады. Бҧл 

модуль бағалауды екі тҥрде қарастырады: суммативті (жиынтық) 

бағалау жҽне формативті (қалыптастырушы) бағалау. Яғни 

мҧғалімдер оқуды бағалаумен қатар оқыту ҥшін бағалауды 

пайдаланғанда, бағалау оқудағы аса пайдалы қҧралға айналады. Ҽр 

оқушы сабақ барысында ҿз білімінің қаншалықты дҽрежеде екенін 

білгісі келеді. Сондықтан ҧстаз оны дҧрыс бағалай алу керек. 

Жиынтық (суммативті) бағалау бҧл білімді жалпылау, қорытындылау 

кезінде, тараудың немесе модульдің соңында, немесе таным ҥрдісінің 

қандай да бір сатысында оқушының жетістіктерін бағалау ҥшін 

қолданылады.  Ҽрбір бҿлім соңында ҿткізіледі (бақылау жҧмысы 

немесе қорытынды сынақ жҧмысы), оқушыларға ҽрбір бҿлім 

бойынша ҿз білім деңгейлерін кҿрсетуге кҿмектесіп, мҧғалімге 

оқушылардың жетістіктері туралы қорытынды пікір жасауға жҽне 

қорытынды бағаны қоюға мҥмкіндік береді. Бағалаудың бҧл тҥрі 

қалыптастырушы бағалаумен салыстырғанда оқушынының 

қызығушылығын оята қоймайды жҽне баланы алға жетелеуді 

кҿздемейді. 

Қалыптастырушы (формативті) бағалау – бҧл баланың оқуын 

ҥздіксіз бақылау ҥдерісі. ҚБ бағасыз бағалау болып табылады, ол 

критерийлерге сҽйкес бағалауға негізделеді жҽне кері байланысты 

меңзейді. Бҧл бағалау тҥрі кҥнделікті оқу ҥрдісінде оқушылардың 

ағымдағы білім деңгейлерін анықтау ҥшін жҽне мҧғалім мен оқушы 

арасында ҿзара байланысты орнату ҥшін қолданылады. 

Қалыптастырушы бағалауды кҿбінесе «оқушының дҥниені тануын 

бағалау жҽне білім беруді жақсарту ҥшін бағалау» деп атайды, себебі 

ол оқушының жеке басының дамуы мен қалыптасуына кҿмектеседі. 

Бҧл бағалау жҥйесі мҧғалімнің ҽрбір оқушымен жеке жҧмыс 

жҥргізуіне мҥмкіндік береді, оқушының материалды 

меңгермегендігін басынан-ақ байқауына, оқушы білімін 

диагностикалауына мҥмкіндік беріп, мҧғалімге оқу ҥрдісін басқаша 

ҧйымдастыруға кҿмектеседі, ал оқушыға – ҿзінің білім алуына деген 

ҥлкен жаупкершілікті сезінуді жҥктейді.  

Бағалау – бҧл оқушының ілгерілеу дҽрежесін анықтаудан гҿрі кең 

ауқымды. Бағалау оқушының ҿзінің таным ҥрдісіне қызығушылығын 

арттырып, оны алға жетелейді. Осы орайда қалыптастырушы бағалау 

басқа бағалау ҽдістерімен салыстырғанда, оқушыға материалды 

тереңірек тҥсінуіне кҿмектеседі, сонымен қатар сол материалды 

сараптап, ҿмірде қалай қолдануға болатындығы туралы ойлануын 

оятады. ҚБ жиынтық бағалаумен салыстырғанда, оқушы мен мҧғалім 

арасында кері байланысты қамтамасыз етеді. Бҧл бағалау шеңберінде 

мҧғалімдерге оқушылардың жетістік деңгейін тексеріп отыратындай, 

қандай да бір қабілетін айқындайтын қалыптастырушы тестілеу жҽне 

қолданылып жҥрген тҥрлі ҽдістер мен формалар ҧсынылады. Бағалау 

ҥрдісі мҧғаліммен қатар оқушының ҿзін қатыстыруды талап етеді. 
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Ҿзін-ҿзі бағалау мен ҿзара бағалау тҥрлерін қолдануды, тиімді кері 

байланыс жасауды, ол ҥшін сҧрақты дҧрыс қҧруды, бағалау ҥшін 

критерий қолдануды ҧсынады. Бҧл ретте оқушылар ҿздерінің білімін 

қандай дҽрежеде екенін айтып, алда нені жетілдіру керектігін 

тҧжырымдайды. Осындай рефлексия кезінде алған білімдерді бекіту 

жҥзеге асады, жаңа ҧғымдарды енгізумен бірге белсенді қайта қҧруды 

елестету, «менімен сҽйкес келетін» білімді меншіктеу сияқты жаңа 

мағына туындайды, ҧзақ мерзімді білімдер қалыптасады. Оқушылар 

ҿз ойларын сҿзбен жеткізуге тырысады немесе графиктік тҥрде еркін 

дҽйектілейді, ҿз пікірлері мен идеяларын басқа оқушылармен 

бҿліседі, ҿз жеке бастарының ойлану операциясын сараптайды. 

Қалыптастырушы бағалау ҽдістемесін қолдану қазіргі таңда мҧғалім 

жҧмысын бағалаудың жаңа жҥйесінің маңызды критерийлері болып 

табылады. 

Қазіргі оқыту тҧрғысы бойынша оқушылар оқыту ҥдерісінің белсенді 

қатысушылары болғандықтан, оларды оқу ҥдерісіне тарту ҥшін 

алдымен олар сабақта не істейтінін, олардан не талап етілетінін білуі 

тиіс. Сол себептен мҧғалімнің жаңа сабақты ҧйымдастырудағы 

алғашқы қадамы – сабақтың мақсатымен, табыс критерийлерімен 

таныстыруы. Сабақтың мақсаты мен табысқа критерйлері тҥсінікті 

болу ҥшін мҧғалімнің кҿмегімен оқушылардың ҿздері 

қҧрылымдағаны дҧрыс.  Мҧғалім ҽр оқушының сабақ мақсатын 

тҥсінгенін жҽне ҽр оқушының алдына мақсат пен табыс критерйлерін 

белгілегенін қадағалап, сабақты қорытындылау кезеңінде мҧғалім 

сабақтың мақсатына қайта оралып, оқушылармен бірге белгіленген 

критерийлерге ҽр оқушының қаншалықты жеткенін айқындайды. 

Тізбектелген сабақтар топтмасындағы ҽр сабақты жоспарлауда осы 

ҥдерісті қалай жҥретіндігінің тҽсілін жоспарлау керек. 

Оқыту мен оқу процесі аясында мҧғалім оқушылардың жетістіктері 

мен пҽнді тҥсіну деңгейін формативті бағалауда ҥздіксіз бақылап 

отырады. Нақтырақ айтқанда, қалыптастырушы бағалау қалыпты 

оқытудың қҧрамдас бҿлігі ретінде жҥзеге асуы керек. Сондықтан 

қалыптастырушы бағалау аясында мҧғалімдер оқушылардың 

мақсатқа қаншалықты қол жеткізіп жатқандығын бақылауға алуы 

тиіс. 

Топтық жұмысты бағалау 

Бірқатар дағдыларды дамытып, бағалауда топтық жҧмыс бірден-бір 

қолайлы тҽсіл. Ҿзге формалардағыдай бҧл жағдайда да оқушылар 

табыс критерийімен алдын-ала таныстырылуы тиіс. Топтық жҧмыс 

кезінде мҧғалім сынып ішінде жҥріп, барлық топтарды тыңдап 

ҥлгеруі тиіс. Топтардағы кейбір оқушылар табыс критерийі 

талаптарына тез қол жеткізуі мҥмкін. Мҧғалім сол оқушылардың 

есімдерін ҿзінің арнайы дҽптеріне жазып алады. Ҽрі қарай мҧғалім 

басқа оқушыларға назар аударуы тиіс. Оқушы ҧяң немесе ҧялшақ 

болған жағдайда мҧғалім қосымша сҧрақтар қойғаны дҧрыс (Сен осы 

мәселе туралы не ойлайсың? Ӛз тобыңның осы мәселені қаншалықты 

дәрежеде талдағандығы туралы айтып бере аласың ба?). Кейде 

оқушы талдау тақырыбы туралы теріс тҥсінік немесе теріс жауап 

беруі мҥмкін. Мҧндай жағдайда оқушының ҿз жауабымен нені 

айтқысы келгендігін сҧраған жҿн. 

Топтық жҧмыс жасау кезінде мҧғалім барлық оқушыларды бақылап 

шығуы керек. Барлық топтарды бір рет аралап, бағалап шыққаннан 

кейін мҧғалім оқу мақсатына жетуге талпынатын оқушылары бар 

топқа қайта оралады жҽне олардың оқу мақсатына қайтадан қол 

жеткізуіне мҥмкіндік береді. 

Кей жағдайда ҽдетте оқушыларға ҿз қабілеттерін бірнеше сабақтар 

барысында дамытуға мҥмкіндік береді. Бҧл ҽрекеттер оқушылардың 

бойында алуан тҥрлі дағдылардың қалыптасуына тҥрткі болады. 

Қалыптастырушы бағалаудың ҿзге тҥрлеріндегідей бҧл жағдайда да 

оқушылар жетістік критерийімен алдын-ала таныстырылуы тиіс. 

Оқушыларға жетістік критерийлері туралы ҽр сабақтың басында 

ескерту айтып отырған да тиімді. Кей жағдайларда оқушылар 

жобаның соңына қарай белгілі бір оқу мақсаттары бойынша жетістік 

деңгейін кҿрсетуге тиіс болады. Мҧндай жағдайда оқушының 

аяқтаған жҧмысы оның оқу мақсатына жеткендігінің куҽсі бола 

алады. 

Ҿзге оқу мақсаттары оқушылардың ҿздеріне берілген кері 

байланыстарға сҽйкес жетістіктерін не жҧмыс нҽтижесін кҿрсетуді 

қажет етеді. Мҧндай оқу мақсаттарын бір сабақ барысында бағалап 

ҥлгеру мҥмкін емес. Алғашқы сабақта мҧғалім ҽр оқушының 
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бастапқы дҽрежесін анықтап алуы қажет. Ол ҽр оқушы жоспарға 

сҽйкес жҧмысын атқаруға дайын екендігіне жҽне ҿз мақсатын жете 

тҥсінгендігіне кҿз жеткізуі тиіс. Кейінгі сабақтарда мҧғалім осы 

жетістіктерді оқушының ҽрекеттерінен бақылап отырады. Ҽр оқу 

мақсатына негізделген жетістік критерийі мҧғалімнің бақылауын 

қажет ететін тҧстар туралы жан-жақты ақпарат береді. Бҧл кҿлемді 

ҽрекет тҥрлерінің оқу барысында маңызы ҿте жоғары. Сол 

ҽрекеттерді орындау барысында мҧғалім ҽр оқушыға жекелеген 

қолдау кҿрсетіп, кері байланыс беріп отыруы міндетті. 

Оқушыларды бағалауға қатыстыру, ӛзін-ӛзі бағалау мен ӛзара 

бағалау 

Оқушылар алда тҧрған мақсаттың мҽнін тҥсініп, оған қол жеткізу 

ҥшін не істеу қажет екенін анықтай алған жағдайда ғана олар оқу 

мақсатына қол жеткізеді. Сондықтан оқу барысында ҿзін-ҿзі 

бағалаудың маңызы зор. Оқушыларының бойында ҿзін-ҿзі бағалау 

дағдыларын дамытуға талпынған кҿптеген мҧғалімдердің аңғарғаны: 

бҧл реттегі ең бірінші жҽне ең кҥрделі мҽселе – оқушыларды ҿз 

жҧмысы туралы мақсат қою тҧрғысынан ойлануға ҥйрету. Олар бҧны 

қалай істеу керек екенін тҥсінгенде ғана ҿз жҧмыстарына шолу жасай 

бастайды, сол арқылы оны ҿздері орындап, ҿздері бақылай алады. 

Қҧрбы-қҧрдастарын бағалау ҿзін-ҿзі бағалаудың маңызды бҿлігі 

болып табылады. Қҧрбы-қҧрдастарын бағалау ҿте пайдалы, себебі 

оқушылар ҿз жҧмысына қатысты айтылған қҧрбыларының пікіріне 

қҧлақ асады. Ал оны мҧғалім айтқан болса, олар оқушыға сондай ҽсер 

етпеуі мҥмкін. Қҧрбы-қҧрдастарымен бірге жҧмыс істеу де маңызды, 

себебі пікір алмасу оқушы кҥнделікті ҿмірінде қолданатын тілде 

жҥреді, сонымен қатар оқушылар мҧғалімнің рҿлін ойнай отырып 

білім алады. Оқушылар тҥсініктемені тҥсінбеген кезде, олар 

мҧғалімнен емес, ҿзінің қҧрбысынан сҧрайды. Оның ҥстіне, бҧл 

тҽжірибе қҧрбы-қҧрдастарын бағалау ауыртпалығын оқушыға салуға 

болатындығымен қҧнды. Сондықтан тізбектелген сабақтар 

топтамасын жоспарлауда ҽр сабақта ҿзін-ҿзі бағалау мен ҿзара 

бағалаудың ҽдістері кҿрсетіледі жҽне ҽр сабақта тҥрлендіріп отырған 

дҧрыс. 

Қалыптастырушы бағалау кезінде қолданылатын негізгі стратегиялар 

 Сыныпта барлық оқушылар қабілеттілікті тҧрақты емес, ҿспелі ҧғым 

ретінде қарастыратын орта қҧру. 

Оқушыларды сабақтың мазмҧнын, сондай-ақ оның не мақсатпен 

жҥргізілетінін кҿрсететін жоспарлау ҥдерісіне тарту. 

Оқу мақсаттарын тҥсіндіру жҽне оқушылардың табыс критерийлерін 

белгілеуі. 

Сыныпта тиімді ҽңгімелесу жҽне мақсатты жауап алу тҽсілдерін 

пайдалану жҽне жоспарлау. 

Оқушыларды оқуда табысты болу туралы сараптамалық пікірталасқа 

тарту – табыс критерийлеріне сҽйкес болып қана қоймай, осы 

критерийлерге қалайша сҽйкес болу қажеттілігін білу. 

Оқушыларға ҿзара жҽне ҿзін ҿзі бағалау жҿніндегі жақсы сарапшы 

болуға мҥмкіндік беру. 

Жетістік пен жетілдірудің неден тҧратынын анықтауға, 

тҥсініктемелерге сҽйкес жҧмыс істеуге уақыт беруге баса назар аудара 

отырып, оқушылар мен мҧғалімдерге уақытында шолу жасап, кері 

байланыс орнатуға ҥздіксіз мҥмкіндік беру. 

  Қалыптастырушы бағалаудың осы стратегиялары мҧғалімдерге 

де, оқушыларға да міндеттер мен ҽдістерге қатысты қабылданатын 

шешімдерді реттеуге болатын қҧрылым ҧсынады. Ҽдістер ҿзгеріп 

отырады жҽне стратгияларды орындауда қолдануға болатын кҿптеген 

тҽсілдер баршылық, бірақ қағидаттар тҧрақты ҽрі негізді болуы қажет. 

Ҽртҥрлі мҧғалімдер ҽртҥрлі жастағы балалармен жҧмыс істегенде 

қолданатын ҽдістер алуан тҥрлі болып келеді, бірақ тиімді тҽжірибе 

ҥшін соңғы критерийлер жҥйесін қҧрастыратын стратегиялар мен 

қағидаттар ҥнемі бір. 
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ӚЗІН-ӚЗІ ТАНУ» РУХАНИ -АДАМГЕРШІЛІК БІЛІМ БЕРУДІҢ 

БАСТЫ МАҚСАТЫ. 

 

АКПАНОВА САМАЛ КЕНЖЕБАЕВНА 

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ОСАКАРОВ АУДАНЫ 

 ӘКІМДІГІНІҢ  «АМАНКОНЫР АУЫЛЫНЫҢ №24  ОРТА МЕКТЕБІ» 

 КОМУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ.  

 

           Қазіргі ҽлемдік білім беру кеңістігінде жастардың бойында 

ҽлемнің біртҧтас бейнесін қалыптастыруға, кҿптҥрлі мҽдениеттерді 

қҧрметтеуге тҽрбиелеуге, руханилыққа, адамгершілікке 

қызығушылығын оятуға, ҿскелең ҧрпақтың ҽлеуметтік белсенділігін 

дамытуға баса назар аударылып отыр. Қазақстан Республикасындағы 

білім беру жҥйесі адамгершілік пен руханилықты дамытуға 

бағытталған. Соңғы онжылдықта оқытушылар, тҽрбиешілер жҽне ата-

аналар алдында жас ҧрпаққа рухани-адамгершілік тҽрбие беру 

мҽселесі туындады. Алғашқы рет балалар мен жастарды жалпы 

адамзаттық қҧндылықтарға тҽрбиелеу міндетін мемлекеттік деңгейде 

еліміздің Бірінші ханымы – «Ҿзін-ҿзі тану» жобасының авторы 

С.А.Назарбаева ҧсынды. 

«Ҿзін-ҿзі тану» рухани- адамгершілік білім берудің басты мақсаты - 

жас жеткіншек ҧрпақтарды қҧндылық жҽне адамгершілік идеалдарға 

баулу, оқушылардың, студенттердің ҿзін оңды қабылдауын 

қалыптастыру, адамның жоғарғы мақсаттарын тҥсінуі іске 

асырылады. 

Қазақстанда 2010-2011 жылдан бастап «Ҿзін-ҿзі тану» пҽні жаппай 

енгізу жҥзеге асырылуда.  Ол білім беру ҧйымдары оқу 

жоспарларының инвариантты бҿліміне қосылған. «Ҿзін-ҿзі тану» пҽні 

адамға шынайы бақытқа, ҿмірлік қанағаттану мен ішкі тыныштыққа 

жетуге мҥмкімдік береді, мінездің кемелденуін жҽне тҧтас ҥйлесімді 

тҧлғаның дамуын қамтамасыз етеді.  

Ҿзін-ҿзі тану пҽні жас ҧрпаққа адамгершілік-рухани білім беру 

бағдарламасы, халықтық педагогика ҽдістеріне жҽне  жалпы 

адамзаттық қҧндылықтарға оқытудың дҥниежҥзілік тҽжірибесіне 

негізделіп қҧрылған.  

Рухани-адамгершілік білімінің маңыздылығы жайлы ҧлы қазақ 

зиялыларыда айтып кеткен екен. Ш.Қҧдайбердіҧлы ―Ар-ҧждан 

ілімін‖ ҽзірлеп оны барлық білім беру ҧйымдарына міндетті пҽн 

ретінде енгізу жҿнінде ҧсыныс айтқан. Бҥгінгі таңда Қазақстанның 

барлық  жалпы білім беретін мектептерінде  ҿткізілетін ҿзін-ҿзі тану 

сабақтары ар-ҧждан сабақтары болып табылады.    

Жалпы Ш.Қҧдайбердіҧлы «Адамның жақсы ҿмір сҥруіне ҥш қасиет 

негіз бола алады  - адал еңбек (қол), мінсіз ақыл (бас), таза жҥрке 

(жҥрек)‖  деп санады. (Жҥрек, бас жҽне қол бірігуі. ) Бала кезден 

бастап адам бойында жоғарғы ар-ҧят, ҿзін-ҿзі сыйлау сезімдерін 

тҽрбиелеу айуандық инстинкттен аулақ болуға, зиянды 

қҧмарлықтарды жоюға кҿмектеседі»- деп санады. 

 «Жақсы тҽлім-тҽрбиені мектепте немесе жанҧядан ғана алмайды, 

адам ҿзін-ҿзі де тҽрбиелей алады. Тек нағыз тҽрбиелік деген не екенін 

біліп алу қажет. Тҽрбиелі адам – бҧл басқа адамдардың пікірімен 

санасқысы келетін жҽне санаса алатын, ҿзінің инабаттылығы ҿзіне 

ҧнайтын, дағдыға айналдырған адам. Бҧл ҥлкендермен де, жасы 

кішілермен де, мҽртебесі тҿмендермен де бірдей сыпайы адам», - 

деген болатын академик  Д. С. Лихачев. Ал Бернар Фонтенель:«Адам 

ҿміріндегі ең қажетті білім –  ҿзін-ҿзі тану» десе,  «Ҿзін-ҿзі тану 

тҧлғаның ҿзін-ҿзі бағалауымен байланысты. Жалпы адам ҿз 

бойындағы адамгершілік қҧндылықтарды дамытудың ҿзі білім болып 

саналады. Ақиқат, Дҧрыс ҽрекет, Тыныштық, Сҥйіспеншілік, Қиянат 

жасамау сияқты адамгершілік қҧндылықтарды жете тҥсінгісі келетін 

кез келген адам, осы қҧндылықтарды іс жҥзінде қолданып, оларды 

адал ниетпен жҽне ақ пейілмен таратса, сол адамды нағыз білімді 

адам деп атауға болады.   Бҥгінгі таңдағы жас ҧрпаққа беріліп жатқан 

тҽрбиенің тҥрлерін алып қарайтын болсақ, ақыл- ой тҽрбиесін 

математика сабағы, дене тҽрбиесін дене шынықтыру 

сабағы  дамытатын болса, патриоттық тҽрбиені тарих сабағында, 

эстетикалық тҽрбие музыка  сабағында беріледі.Ал адамгершілік 
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тҽрбиесі тек сынып сағатымен шектеліп қалды.Аптасына бір рет 

болатын сынып сағатында шешімін таппай жҥрген тҥйінді 

мҽселелердің кҿп екенін ескерсек,тҽрбие бағытына 

уақыттың  қалмайтыны да белгілі.Ал, тҥсінген кісіге жас ҧрпақ 

тҽрбиесі ҥшін, жалпыадамзат ҥшін «Ҿзін –ҿзі тану» пҽнінің алатын 

орны ерекше.Рухани қҧндылықтар қоғам талабына сай ҿзгерістерге 

ҧшырап  жаңа нарықтық қоғам салты пайда болды.Бҧл жағдайлар 

адамдардың арасында ізгілік, ҽділдік, ҿзара кҿмек, тҿзімділік сияқты 

қарым-қатынастар орнатуына ықпал ететін қҧндылықтар мен ҽр жеке 

тҧлғаның шығармашылық мҥмкіндіктерінің ашылуы мен оларды 

жҥзеге асыруға тҥрткі болатын қҧндылықтарды зерттеу 

қажеттіліктерін туғызды.Қоғамның осындай қажеттілігін 

қанағаттандыру мақсатында «Ҿзін-ҿзі тану» рухани-адамгершілік 

білімі жобасының авторы, еліміздің Бірінші Ханымы Сара 

Алпысқызы тҧңғыш рет мемлекеттік деңгейдегі ҿскелең ҧрпақты 

жалпыадамзаттық қҧндылықтарға ҥйрету мҽселесін кҿтерді.Жоба 

авторы «Ҿзін-ҿзі тану» білім бағдарламасының мҽнін ешкімге 

еліктемей, ҿзіндік тҧлғасын сақтап қалу; ҿз мҥмкіндіктерін, дарынын 

дамыта білу; міндетті тҥрде «жақсы» мен «жаманды» ажырата білу; 

ҿзінің ниетіне, сҿзіне жҽне іс-ҽрекетіне жауапкершілікпен қарау; 

ҿзімен жҽне қоршаған ортамен жарасымды ҿмір сҥру; адамдарға 

ҽрқашан қолынан келгенше кҿмектесу; ҿзінің ішкі «Менін» 

жоғалтпай, ар-ҧжданымен ҿмір сҥру; қоғамның игілігі ҥшін еңбек ету, 

ҥнемі кемелденіп отыру деп тҥсінеді.Мҧның барлығы – ҥйлесімді 

дамыған адамның негізгі ҿмірлік ҧстанымдары, яғни «Ҿзін-ҿзі тану» 

білім бағдарламасы болып табылады. 

   Ал, адамның жҥрегіне нҧр қҧятын, риясыз сҥйіспеншілікпен рухани 

бастауға жетелейтін, ол – ҧстаз.Рухани- адамгершілік білімнің негізі 

болып табылатын «Ҿзін- ҿзі тану»  жобасының  авторы   С. А. 

Назарбаева «Ҿмір ҽдебі» деген кітабында: «Рухани кҽусар бҧлаққа 

барар жол іздеу ҽр адамның міндеттерінің міндеті екендігіне 

сенімдімін» дей келе, оған тек  жалпыадамзаттық қҧндылықтарды 

оқыту арқылы ғана жетуге болатынын атап кҿрсетті. 

        Адамның қоршаған ортаны біліп, ҿзінің ішкі жан-дҥниесіне 

ҥңіліп, ҿзін-ҿзі басқару негізінде рухани-адамгершілік ҽлеуетті кҿтеру 

болып табылады. «Ҿзін-ҿзі тану» пҽні арқылы жан-жақты дамыған, 

рухани-адамгершілігі мол, бір-біріне сҥйіспеншілікпен, қҧрметпен 

қарайтын, ҿмір сҥруге деген қҧштарлығы жоғары жеке тҧлға 

тҽрбиелей аламыз. «Ҿзін-ҿзі тану»  бағдарламасының  авторы Сара 

Алпысқызы Назарбаева:  « Ҿзін-ҿзі тану»  пҽні адамның ҿзін-ҿзі 

тануына, ҿзінің ең жақсы қасиеттерін анықтауға, ҿз ар-ҧжданын 

сақтап, ҽрқашанда АДАМ деген атқа лайық болуына ықпал етеді деп 

атап айтқан болатын. Бҧл оймен мен де толықтай келісемін. Жҽне 

бҥгінгі таңда жас ҧрпақты рухани адамгершілік білімнің нҽрімен 

сусындатып, ҽр баланың, ҽр адамның жҥрегіне ізгілік нҧрын қҧйып, 

тҽрбие саласында қызмет етіп жҥргеніме ҿзімді бақытты сезінемін. 

Тҧлғаның ҥйлесімді дамуының нҽтижесінде бҥгінгі кҥнді ғана емес, 

болашағын сҽулелі кҥйде елестетіп, алға ҧмтылатын, арманшыл, 

қиялы асқақ, рухы биік азамат тҽрбиелеуге болады. «Ҿзін- ҿзі тану 

ҽлемінде» ҽр баланы керемет рухани кҥш иесі деп қарап, демеу 

жасасақ, қуаттандырсақ, жҥрегі нҧрға толы, жан -жағына шуағын 

шашып тҧрған мейірімді, адамгершілігі мол, ҿз елін, ҿз жерін, 

ҿз  тілін, ҿз  отбасын сҥйетін, еңбекқор, адал адам тҽрбиелейтініміз 

сҿзсіз.Міне, осы мақсаттар мен міндеттердің жҥзеге асуына қазіргі 

таңда мҥмкіндік беретін тҽрбиелеу жҥзеге асатын «Ҿзін-ҿзі тану» 

бағдарламасы болып табылады. «Ҿзін-ҿзі тану» оқу пҽні ретінде 

тҧлғаның тиімді ҽлеуметтенуіне ықпал етеді, тҧлғаның адамгершілік 

негіздерінің қалыптасуы, рухани ҿзін-ҿзі жетілдіру, ҿзін-ҿзі жҥзеге 

асыруы ҥшін жағдайлар жасауда негізгі рҿлді орындауға бағытталған. 

«Ҿзін-ҿзі тану» адамгершілік-рухани білім берудің басты мақсаты - 

жас жеткіншек ҧрпақтарды қҧндылық жҽне адамгершілік идеалдарға 

баулу, оқушылардың ҿзін оңды қабылдауын қалыптастыру, адамның 

жоғарғы мақсаттарын тҥсінуі іске асырылады.  

Менің ойымша «Ҿзін-ҿзі тану» пҽнінің мҧғалімі оқушыларды рухани 

-адамгершілік тҧрғыдан ҿз бетінше жҽне саналы тҥрде дамуына, 

жағымды кҿңіл кҥйге енуіне ҽртҥрлі мҥмкіндік туғызуға, ойы мен 

эмоциясына, қарым-қатынасына, шығармашылық жҧмыс жасауына, 

ҽн айту, ҽлеуметтік қызмет кҿрсетуіне бақылау жасай білуіне қолайлы 

жағдай тҧғызу қажет.  

Бҧл бағдарламаны енгізудің нҽтижесінде біздің оқу орнында да 
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оқушылардың бойынан жақсы қасиеттерді жҽне олардың жан  

дҥниесіндегі ҿзгерістерді байқадым. Оқушылардың ҿзін-ҿзі тануы, 

эмоционалдық қҧндылықтар, олардың жасалуын кҿңілмен ҧғуы, 

практикалық шынайы дҥниені білдірудің, оны ҿзгерту мен қайта 

жасаудың жолдары мен іс-ҽрекеттерін меңгеруге мҥмкіндік туды. 

Бҥгінгі кҥн талабы  - болашақ маман бойындағы рухани байлығы мен 

мҽдениеттілігін, еркін ойлау қабілеті мен шығармашылығын, кҽсіби 

біліктілігі мен білімділігін жоғары қояды. Оған тек жас шыбықтай 

жайқалып ҿсіп келе жатқан ҿскелең ҧрпақтың бойына шындық пен 

қайырымдылық, сенім мен сҥйіспеншілік сияқты абзал қасиеттерді 

сіңіріп, табиғатпен, қоршаған ортамен ҿзара ҥйлесімдікті 

орнықтырған жағдайда ғана қол жеткізе аламыз. 

           Жаратылысымызда мҽңгілік ештеңе жоқ. Жер бетіндегі жалпы 

қҧбылыс ҥнемі ҿзгеріске ҧшырап, қозғалысқа тҥсіп, ол мҽңгілік 

жоғалып кетпесе де, бір кҥйден, екінші бір кҥйге ауысып отырады. 

Сол бір қиын-қыстау кезеңде елімізде ҿмір сҥру, дҥниені танып білу 

сезімінде мейірімсіздік пайда болып, бір-біріне деген сҥйіспеншілігі 

кеми бастады. Мҽселен, баланың ата-анасына деген сҥйіспеншілігінің 

жоғалуынан, кҿптеген қариялар балалары бола тҧра, қарттар ҥйін 

паналады. Ананың іштен шыққан нҽрестесіне деген сҥйіспеншілігінің 

жоғалуы салдарынан балалар ҥйі тастандыларға толды. Халқына, 

ағайын-жҧртына деген сҥйіспеншілігінің жоғалуынан кейбіреулер  

дҥние қоңыздыққа салынып, елден, ағайын-тумадан айрылды. 

Осының барлығы адам баласының, бір-біріне мейірім шапағатына 

деген сенім, сезімінің аздығынан болып отыр.      

С.А.Назарбаева:Біз білім беру жҥйесі арқылы қоғамдағы рухани-

адамгершілік қҧндылықтарды жаңғыртқымыз келеді.Сол арқылы ҽр 

адам ҿз бойындағы қабілеттерін толық жҥзеге асырып, ҿз 

мемлекетімізге ғана емес, бҥкіл адамзат игілігіне пайда келтіре 

алатындай болуы керек...  

Баланың бойындағы қабілеттерін ашып, оның ҿз жан дҥниесіне 

ҥңіліп, ҿз болашағына деген сенімін ояту, ҿзін-ҿзі қҧрметтеп, ҿз ар-

ҧжданымен ҿмір сҥруі қандай маңызды десеңізші!  Мейірбандық пен 

Сҥйіспеншілік жҥректен жҥрекке жетіп, ҽлемге шапағат нҧрын тҿге 

берсін. 

Қорыта келе, Абай бабамыздың: 

Ақырын жҥріп, анық бас,Еңбегің кетпес далаға, - деген ҥмітін ақтай 

алсақ, бҧл ҿмірге бекерге келмегендігіміз емес пе? 

 

Сілтемелер: 
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Заманауи білім берудегі әдіс-тәсілдердің тиімді жолдары 

 

 Касымова Жанна Суйндиковна 

 Ақтӛбе қаласы №66 орта мектеп 

 

«Адамды бір нҽрсені қайталауға ҥйреткеннен гҿрі, 

оған жаңалық ашуға кҿмектескен жҿн» 

Г. Галилей 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға 

және кәсіби шыңдарға бағытталған білім алу үшін қажетті 

жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу; білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу» деп, білім беру жҥйесін одан ҽрі дамыту міндеттері 

кҿзделген. 

Бҧл міндеттерді шешу ҥшін мектеп ҧжымдарының, ҽр мҧғалімнің 

кҥнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта қҧру, 

ҿзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тҽжірибеге, жаңа қарым-

қатынасқа ҿту қажеттілігі туындайды. Білім берудің маңызды шарты 

– оқу ҥрдісін жаңарта отырып, оқушылардың қызығушылығын 

арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту, олардың ҿздігінен 

білім алуға қҧштарлығын жетілдіру, қол жеткен табыстарды сын 

кҿзбен бағалай отырып саралауда мҧғалім іс-ҽрекетін жаңаша 

тҧрғыда ҧйымдастыру. 

Заман талабына сай болашақ ҧрпақтың оқып білім алуын еліміз 

бірінші орынға қойып отыр.  Білім беру мен білім алудағы 
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атқарылатын қарқынды жҧмыс ҧстаздардың еншісінде екені айтпаса 

да белгілі.  Осы орайда ҧлы педагог Ушинскийдің  «Бала – 

балқытылған алтын» деген қанатты сҿз бірден ойға тҥседі. Балаға 

қалай бағыт берсең, солай ҿседі. Сондықтан баланың бойында жақсы 

қасиеттердің болуын, олардың жан- жақты дамуын, рухани бай тҧлға 

қалыптастыра білуіміз керек. 

Қазіргі таңда әдіс-тәсілдің тиімдісін мҧғалім ҿз еркімен таңдайды. Қ. 

Жҧбанов айтпақшы: «Егер мұғалім пәнді жақсы білсе, онда дұрыс 

әдісті де табады». Сондықтан тҥрлі ҽдіс-тҽсілдерді саралай отырып, 

тиімдісін ҿзіндік ой еңбегімен ҧштастыра алса, ҽр сабақ ҿз нҽтижесін 

беретініне сенемін. Заман талабына сай шҽкірт шығармашылығын 

дамытуға, мҧғалімнің қажеттіліктеріне жан-жақты жауап беретін 

тиімді технологиялар шексіз. Тҽжірибеде сол технологияларды 

қолдану, оның-солын тану, зерттеу, пысықтап анализ жасау – ҽр 

ҧстаздың міндеті. Сондықтан сабақтарды жоспарлағанда 

оқушыларда сыни ойлауын тудыратын сҧрақтар немесе деңгейлік, 

кеңейтілген, қҧзырлылық тапсырмаларды сабақта қолдануға болады. 

Сыни ойлауды дамытуда қолданылатын стратегиялар оқушыларға 

мынандай мҥмкіндіктер береді: 

Айқын мақсат қоя білу; 

Белсенді қатысуды қолдау; 

Жақсы дискуссияның болуына себеп тудыру; 

Ҿзінің жеке сҧрақтарын қҧрастыру мен қоюға деген ынталарын 

жандандыру; 

Ҿзінің жеке пікірі мен ойын білдіруге кҿмектесу; 

Оқуға деген оқушылардың мотивацияларын қолдау; 

Басқалардың пікірлерін де сыйлау керек деген атмосфера қҧру; 

Кейіпкерлерге деген сезімдері мен елестету қабілеттерін дамыту; 

Ҿзгерту стимул болады; 

Сыни ойлауды дамытуды жоғары деңгейде қамтамасыз етеді. 

Біліктілікті арттырудың негізгі бағыты – мҧғалімнің білім беру мен 

оқытудағы ҽдіс-тҽсілдері жаңа бастама болып отыр. Сол бағыт 

шығармашылықпен, кҽсіби шеберлікпен оқытуға негізделіп отыр. 

Бҧл оқушының тапсырманы орындауда алған білімдерін бҧрынғы 

білетіндерімен ҧштастыру болып табылады. Оқушы сабақ 

барысында жан-жақты  дамып, сыныптастарынан ҥйренеді, бір-бірін 

ҥйретеді. 

Бастауыш сынып оқушыларына жаңа ҽдіс-тҽсілдерді тиімді қолдану 

арқылы оқушының білімге деген қызығушылығын оятып, терең 

ойлау қабілетін, белсенділігін қалыптастыруға болады. Бҧған дейін 

оқушы мҧғалім мен оқулыққа ғана бағынатын болса, енді ол сыни 

тҧрғыдан ойланып, ҿз ойын дҽлелдей алатын тҧлғаға айналды. 

Оқушылардың тілін, ойын, еркін сҿйлеуін дамытып, топпен жҧмыс 

істеу кезінде бірін-бірі тыңдай білуге ҥйретеді. 

Оқушының ҿз бетінше білім алуға деген қҧштарлығы оянады; 

Шығармашылық жҧмыс істеуге дағдыланады; 

Оқуға ынта-ықыласы артады; 

Бір-бірінің ойын, пікірін сыйлауға ҥйренеді; 

Ҿз бойларына жақсы қасиеттерді жинауға ҥйренеді; 

Ҿз ойын қағазға тҥсіруді ҥйренеді; 

Оқушының жеке басын, ҧжымды сыйлауға ҥйренеді. 

Сонымен бірге, кҥнделікті  сабағымда профессор Ж. 

Қараевтың «Деңгейлік саралап оқыту» технологиясын 

пайдаланамын. Бҧл технологияның мақсаты – ҿз бетімен ізденісті 

жҧмыс жҥргізе алатын, оны жҥзеге асыруда тынбай ізденетін 

шығармашылық тҧлғаға мҥмкіндік беретін, білім алудың мҥмкіндігін 

сабақ барысында дамыта алатын тҧлға қалыптастыру екенін 

тҥсіндім. Бастауыш сыныпта негізгі пҽндер бойынша деңгейлік 

тапсырмалар беріп ҥйретемін. Тапсырмаларды ҽр уақытта тҿрт 

деңгейде беріп отырамын. Тапсырма кҥрделенген сайын оқушылар 

арасында кҿшбасшылар да анықтала бастайды. Олар ҿздері неге 

қабілетті, нені зерттей, зерделей алатындарын даралап кҿрсете 

бастайды. Осы арада мҧғалім қай оқушының қабілетін қалай ашуға 

болады, неге қабілетті екенін анық кҿріп зерттей алады. Сонымен 

қатар сынып оқушыларының арасынан кімнің қай пҽнге қабілетті 

екенін байқап ары қарай қалай дамытуға болатынын білемін. Ҽрине, 

барлық оқушылар барлық деңгейде орындауы мҥмкін емес. 

Деңгейлік тапсырмалар орындау арқылы оқушлылардың деңгейлік 

сауаттылығын білуге болады. Нҽтижесінде оқушылар сараланып, 

дараланып шығатынына кҿзім жетті. Жалпы мҧғалім қауымның 
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міндеті бала бойынағы жасырынып жатқан қабілеттерді ашып, 

кҿрсету. Кез келген оқушы тапсырманы мҧғалімнің басшылығымен 

орындап дамытады. Оқушы бойындағы қабілет пен дарынды 

анықтау ҥшін жеке, топтық тапсырмалар орындатамын. 

Оқу ҥдерісінде оқушыларға ҿздері ойлап ізденетіндей жағдай 

туғызып, кҥнделікті сабақта оқушы қабілетін дамытатындай, 

қалыптан тыс ойландыратын ҽдіс-тҽсілдерді қолдануда жҧмыс 

істеудің ең тиімді ҽдісі – топтық жҧмыс. Оқушы бойындағы 

мҥмкіндікті, жақсы қасиеттерді ашудың бірден-бір тиімді жолы. 

Топтық жҧмыс – оқушының жалпы сабақта орындаған іс-ҽрекетінің 

тҥрі. Топтық жҧмыс жасауда мақсатты сҧрақтар қоя отырып, оның 

жауабын топ болып іздеп, тауып, анықтамасын жасап, ҿздерінің неге 

қабілетті екендерін біледі. Топтың аты, топбасы, хатшы, уақыт 

ӛлшеуші, қалғандары сӛйлеушілер болу керек. Топ тапсырмасы нақты 

уақытқа есептеліп беріледі. Егер уақыт асып кеткен жағдайда 

оқушылар жалығып, қызығушылықтары тҿмендейді. Мҧғалім 

тарапынан оқушыларға дҧрыс бағыт-бағдар берілу керек. Егер балаға 

бастапқы кезеңнен дҧрыс бағыт берілмесе, олардың зейіні, сҿйлеу 

дағдылары жеткілікті деңгейде қалыптастырылмаса, жасҿспірім 

кезеңде оның кедергісі кҿп болады. 

Топпен жҧмыс істеу барысында ҽр баланың сҿйлеу тілі, сҿйлеу 

мҽдениеті, логикалық ойлауы, жылдамдығы, еркіндігі қалыптасады. 

Бастауыш сыныптың қай пҽнінде болсын топтық жҧмыс тҥрлері 

оқушылардың танымдық, шығармашылық қабілеттерін дамытып, 

олардың сабаққа деген қызығушылығын, ынтасын оятып, ой-ҿрісін, 

жҥйелі тҥрде ойлай білуін, танымдық қабілеттерін арттыра тҥседі. 

Ҿз бетімен ізденеді; 

Қызығушылығы артады; 

Шығармашылықпен жҧмыс істейді; 

Ҿз ойын еркін айтады; 

Тіл байлығы артады; 

Жҥйелі ойлайды 

Кҿрсетілген ҽдіс-тҽсілдер бастауыш сыныптарға тиімді екендігіне 

кҿзім жетті. Ҽрбір мҧғалімнің басты міндеті оқушының жеке 

басының қасиеттерін, қабілеттерін дамытып, талантын, 

шығармашылығын ашу. 

Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

Қазақстан мектебі, 2013 ж. 

Бастауыш сыныпта оқыту ҽдістемесі. 2014 ж., 2015 ж. 

Педагогика. Қоянбаев Ж., Қоянбаев Р. 

Ҿз тҽжірибеммен бҿлістім. 
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КММ №24 орта мектебі  

Дальнее селосы, Осакаров ауданы,  

Қарағанды облысы 

 

Оқыту тиімділігінің артуы оқушы табысын бағалау сапасына тікелей 

байланысты. Бақылаудың дҽстҥрлі қҧралдары талап етілетін білім, 

білік, дағдыларының деңгейін ашуға мҥмкіндік береді. Сондықтан 

барлық уақытта бағалау жҥйесін дайындау ҿзекті мҽселе болып 

келеді.  

Қалыптастырушы бағалаудың ерекшеліктері – оқушының кҥнделікті 

білім сапасы; білім алудағы олқылықтарды кҥнделікті тҥзеу; «5» 

балдық бағалау жҥйесінің жақсы қасиеттерін сақтау; оқушының 

қиындық тудыратын сҧрақтарын анықтау жҽне оны жою; оқушының 

бағалаудан алған эмоционалды негативінің азаюы, психологиялық 

жайлы ортаның болуы; бағалаудың объективтілігі, анықтылығы жҽне 

ашықтығы; ҿзін-ҿзі бағалау дағдылары. Оқушы ҿзін бақылап, ҿзінің 

ҽрекет – тҽсілдерін таңдайды, нҽтижелерін ҿзі бағалайды, оны 

мҧғалім жалғастырады. Осылайша бала мақсат қоя білу, кҥтілетін 

нҽтижені жоспарлау, оны бағалау тҽжірибесін жинақтау арқылы  

ҿзінің тҥйінді қҧзіреттіліктерін қалыптастырады. Бҧл жерде мҧғалім 

жалғыз бағалаушы тҧлға бола алмайды. Оқушылар ҿздерінің 

сыныптастарын жҽне ҿздерін бағалауға тартылады, ҽрі мҧғалімдер 

бағалауды белсенді жҥргізген кезде, бҧл ҥдеріске оқушылар да 
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белсене қатысады. Талпынғандар ғана білім ала алады. Білім 

алушылар ҿз білімдерін арттыру ҥшін бағалауды ҥйрену қажет, 

сондықтан оқушыларға ҿздерінің оқуын жақсарту ҥшін кері байланыс 

арқылы алынған ақпаратқа сҽйкес жҧмыс істейді. Бҧл олардан 

тҥсінушілікті, қызығушылықты жҽне ықыласпен ҽрекет етуді қажет 

етеді. Ең алдымен оқушылардың оқудың мақсатын білуі жҽне тҥсінуі 

қажет. Мақсат кең жҽне оқушыға қол жетімді тҥрде тҧжырымдалу 

керек. Бала қандай нҽтижеге келетінін толық білу керек. Нҽтижелер 

нақты, бақыланатын, ҿлшемді мақсатқа жауап беру керек.  

Оқушылардың ҿздерін ҿздері бағалай алуы жҽне ҿздерінің оқуын 

қалай жақсартуға болатындығын тҥсіну қажеттілігі бағалау ҥдерісін 

шынайы жҽне бҽріне тҥсінікті болу ҥшін бағалау критерийлерін қҧру 

керек.  

Оқушылардың ҿз жҧмыстарын талдауға мҥмкіндіктері мен біліктері. 

Ҿзінің оқуының мақсаты мен жетістікке қалай жетуін білу ҥшін 

оқушылар ҿз ҿзін бағалауды ҥйрену керек. Ол ҥшін ҿз ҿзін бағалау 

жҽне бірін бірі бағалау парақтарын, ҿз ойын пайымдайтын сҧрақтар 

беруге болады. 

Қалыптастырушы бағалауды пайдалану тиімді оқытудың негізі болып 

табылады. Себебі бағалау оқушылардың пҽнге деген қызығушылығын 

арттыру жолдарына елеулі ҽсер етеді. Бастауыш сынып оқушылыры 

болғандықтан «Екі жҧлдыз, бір тілек», «Басбармақ», «Бағдаршам», 

«Смайлик», «Жеке бағалау парағы», «Соңғы бес минут» тағы басқа 

қалыптастырушы бағалау тҥрлерін қолданамын. Мҧндағы мақсатым – 

ҿзгені бағалау  арқылы ҿзінде жоқты табу немесе ҿзгенің жетістігі 

арқылы ҿз кемшілігін тауып, оны тҥзетуге бағыттау. Ол қосымшада 

«Оқушылардың ҿздерінің немесе біреудің жҧмысын жай ғана 

бағалауға қарағанда, ҿзара бағалау жҽне ҿзін-ҿзі  бағалаудың мҽні 

анағҧрлым зор. Бҧл ҥдерістердің мақсаты олардың назарын ҿз 

жҧмысының сапасына аудару жҽне жақсартуға болатын жақтарын 

талдауға кҿмектесу болып табылады. Нҽтижесінде  бҧл оқушыларды 

оқытуды дамытуда жауапкершіліктерді жалғыз мҧғалімдерге ғана 

жҥктелмейтіндігін кҿруге мҥмкіндік беріп, мҧғалімнің жҧмысын 

жеңілдетуі  тиіс. 

Ағымдағы тҥсінік деңгейін жҽне прогресін анықтау ҥшін белгіленген 

уақыт бойында сабақты тиімді беру жҽне оқыту мақсатында 

оқушыларды бақылау қажет. Қалыптастырушы бағалау осы ҥшін 

жҧмыс жасап жҽне оқушының тоқсандағы немесе оқу жылындағы 

жетістіктері туралы шешім қабылдауға мҥмкіндік береді. 

Қалыптастырушы бағалау сабақ берудің жҽне оқытудың бҿлінбейтін 

бҿлігі болып табылады, ол жеке қосымша тапсырма немесе тест 

ретінде қаралмайды.  

Қалыптастырушы бағалаудың іріктелінген оқу мақсаты бойынша 

шешім қабылдағаннан кейін, мҧғалім ҿз оқушыларының нҽтижелерін 

сараптауы маңызды. Оқушылардың бастарқы білімдері негізінде 

кҥтілетін нҽтижелердің қандай болатыны туралы ойлану қажет. 

Кҥтілетін нҽтижемен мҧғалімнің шешімі сҽйкес келе ме? Мҧғалім 

келешектегі жҧмысын жоспарлау ҥшін рефлексия қолдануға тиіс. 

Мысалы, оқушылардың барлығы оқу мақсаттарына жетеді деп 

кҥтілсе, алайда олар оған жетпесе, осындай оқушыларға кҿмектесу 

ҥшін келесі сабақтардың мазмҧын қалай ҿзгеру керекті туралы ойлану 

қажет. 

Ҿз ойымды қорыта келгенде осы қажеттілікті шешу жолдарының 

бірден-бір жолы оқушы білімін қалыптастырушы бағалау жҥйесі 

бойынша сараптау. Қалыптастырушы бағалау жҥйесінде ең маңызды 

нҽрсе – оқу процесінің ҿзі, сол арқылы оқушы ҿзін-ҿзі бағалауды 

ҥйреніп, ҿз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін кҿріп, ҽрі 

қарай қалай даму керектігін тҥсінеді, яғни бҧл жҥйеде оқушының 

қалай жҧмыс жасағаны қалай ойланғаны бағаланады. Бағалауды 

ҿткізу ҥшін, оқушылардың ҥлгерімі алдын-ала белгіленген 

критерийлердің нақты жиынтығының кҿмегімен ҿлшенеді. Ҽр сабақта 

қалыптастырушы бағалау арқылы сабақтың ҽр кезеңін бағалай отыра 

баланың сабаққа деген қызығушылығы артып, белсенді жҧмыс 

жасайтынына тҽжірибе барысында кҿзім жетті.  

Алдынғы уақытта да сабақтарымда бҧдан да басқа қалыптастырушы 

бағалаудың тҥрлерін іздестіріп пайдалана білу, оқушының 

қызығушылығын арттыра отырып, оқушылардың пҽнге ынтасын 

арттыруды алдыма мақсат қып қойдым. Осы мақсатқа жету ҥшін 

ізденіп, оқып, оқушы ҥшін қызықты, нақты баға беретін бағалау 

тҥрлерін қарастырып, тҽжірибемде іске асырамын деп ойлаймын. 
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Оқыту ҥшін бағалау жҽне оқуды бағалау: жаңаша кҿзқарас./ 

Ҽдістемелік қҧрал/Чекетаева Р.С., Шаянбаева Ж.А. 

 

Активные формы и методы обучения как средство повышения 

эффективности урока. 

С.Ш.Толкова, КГУ «Средняя школа №24», село Дальнее, 

Осакаровский район, Карагандинская область. 

 

В настоящее время учитель постоянно работает над 

совершенствованием своего урока, все больше использую различные 

формы и методы обучения, так как урок – процесс реализации 

педагогических воздействий, общение учителя и ученика, 

направленное на активизацию познавательных возможностей, 

систематическое изучение личностных проявлений каждого ученика. 

При изучении учебных дисциплин акцент делается на процесс 

познания, который полностью зависит от активности ученика, от  

того, как он усваивает материал, от его восприятия, внимания, 

памяти. Успешность урока, достижение поставленных целей зависит 

от выбора методов обучения.  

Методы обучения делятся на  традиционные и активные. 

Традиционные методы – это передача определенной суммы знаний, 

формирование навыков и умений, т.е. ученику нужно выучить 

заданное и пересказать этот материал. Если при этом методе хорошо 

развивается память, то не в полной мере раскрывается творческое 

мышление.  

Активные методы обучения (АМО) – система методов, 

обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и 

практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного 

материала, т.е. развитие у учащихся самостоятельного мышления, 

умения мыслить, размышлять и осмысливать свои действия. АМО 

строится на практической направленности, игровом действии и 

творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных 

коммуникациях, диалоге и полилоге, использования знаний и опыта 

обучающихся, групповой форме организации работы, деятельностном 

подходе к обучению, движении и рефлексии. Все это используется в 

логически связанных этапах. Каждый этап несет свою 

функциональную нагрузку, имеет свои цели и задачи. Будучи 

логически связанными и взаимно дополняя друг друга, этапы занятия 

обеспечивают целостность и системность образовательного процесса, 

создают надежную базу для формирования всех образовательных 

эффектов.  

В настоящее время наиболее распространенными являются 

следующие активные методы обучения: 

Практический эксперимент; 

Метод проектов, ориентированный на творческую самореализацию 

личности, развитие интеллектуальных и физических возможностей, 

творческих способностей; 

Групповое обсуждение – дискуссии по конкретному вопросу в 

небольших группах: 

Мозговой штурм – групповая работа, направленная на генерацию 

новых идей, стимулирующая творческое мышление каждого ученика; 

Деловая игра – выработка определенных рецептов эффективной 

учебной и профессиональной деятельности; 

Ролевая игра – усвоение знаний и отработка определенных навыков  в 

сфере коммуникации; 

Баскет-метод – имитация ситуаций; 

Тренинг -  возможность закрепить и развить необходимые знания и 

навыки; 

Обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 

Анализ практических ситуаций – метод обучения навыкам принятия 

решений, анализ информации и генерирование альтернативных путей 

решения, их оценка. 

Но наибольшая активность мышления пробуждается при 

возникновении «проблемной ситуации».Такой подход лежит в основе 

проблемного обучения, которое реализуется с помощью трех 

методов: проблемное изложение знаний, частично-поисковый, 

исследовательский.   

При этом, желательно, чтобы каждый урок содержал проблему, 
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которая заставляет ученика изложить свое мнение, наблюдать, 

сравнить, выдвинуть гипотезу, доказать, сделать вывод. Данная 

работа воспитывает уверенность в себе, учит рассуждать, мыслить. 

Частично-поисковый метод  - эвристическая беседа, которая также 

дает возможность учащемуся умение рассуждать. Применение этого 

метода способствует усилению интеллектуальной активности 

учащихся на уроке, глубокому пониманию учащимися изучаемого 

материала, умению применить имеющиеся знания для решения новых 

задач. Исследовательский метод – самостоятельное решение 

учащимися новой проблемы, применяя элементы научного 

исследования, проверка выдвинутых гипотез, самостоятельный 

анализ фактов и полученных данных, как будет меняться ответ при 

изменении какой-либо величины или состояния, формулирование 

выводов. 

Процесс решения задач предполагает выполнение учениками таких 

важных мыслительных операций как анализ и синтез, сравнение, 

конкретизация, систематизация.  

Успешности учебного процесса способствует и правильная 

организация работы с учебником. Методический прием «Чтение с 

пометками на полях» позволяет ученику отслеживать свое понимание 

прочитанного текста, так как это будет активное и внимательное 

чтение.  

Целью использования критического мышления является развитие 

мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но 

и в жизни. Наша задача дать ученику не просто знания, а научить 

находить эти знания, вести активный поиск, а в дальнейшем 

применять полученные знания в жизни. 

Приведенные мной активные методы  - всего лишь малая толика 

известных на сегодняшний день методов. Но эти методы 

действительно составляют систему, которая обеспечивает активность 

мыслительной и практической деятельности учащихся на всех этапах 

образовательного мероприятия, приводя к полноценному освоению 

учебного материала, эффективному и качественному овладению 

новыми знаниями и их применения в дальнейшем.    

    

Использованная литература: 
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самостоятельной работы. 
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Жаңартылған    білім- болашақтың   кілті. 

 

Шахманова  Б.Р. 

Нҧр-Сҧлтан   қаласы 

 

      Жаңартылған  білім  беру   мазмҧнындағы   бастауыш  сынып   

бойынша  алғашқы   тҿрт  жылдығыда  ҿте   шықты.Кеше   ғана    

бастаған    білім  маз-мҧны  қазіргі  таңда  ҿте  жылдам   дамып, 

жетіліп  келеді.Алғашқы    жыл-дардағы  ҽрбір    қазақстанның   

мектептеріндегі  білімдерін    жетілдірген  тренерлердің  ерен  

еңбектерінің  арқасы  деп   білемін.Себебі  олар   кҿпте-ген    

ҧстаздарға  арнап  ҿткізген    семинарлар  арқылы   жҥзеге  асты. 

Соны-мен    қатар    ҧстаздардың   ҿз  білімдерін  шыңдауда    осы  

бағдарламаға  қатысты  ҿз-ҿздерін  білім  нҽрімен   сусындатып  

жетілдіріп  отырды. 

       Шындығында   мҧғалімнің   алдында   оқушыларға   білім  мен  

тҽрбие беруде   ҥлкен   жауапкершілік   тҧрды. Ҽрбір  оқушыны  білім  

нҽрімен    су-сындатып,белгілі   бір  мақсатқа   жеткізуде   кҿптеген   

еңбек  етілді. Ҽрбір   ҿткізген  сабақта  оқушылардың    

қҧндылықтары  мен   дағдылары    қалып-тасып  отырды. 

       Қазіргі  таңда  пҽнді  жақсы, терең білетін, кҥнделікті сабақтағы 

тақы-рыпты толық  қамтитын, оны оқушыға  жеткізе   алатын, ҽр 

тҥрлі деңгейдегі тапсырмаларды   білу   іскерлігі, оқытудың    

дҽстҥрлі  жҽне  ғылыми жетілді-рілген  ҽдіс-амалдарын, қҧралдарын  

еркін  меңгеретін, оқушылардың пҽнге қызығушылығын  арттыра  

отырып   дарындылығын   дамытудағы   іздену-зерттеу  бағытындағы  

тапсырмалар   жҥйесін  ҧсыну  ҿмір  талабы. Ал оның негізі   

бастауыш   сыныптарда    қаланбақ    болды. Сондықтан да бастауыш 

сыныпта   ҽр   сабаққа   ҽр тҥрлі   тиімді ҽдіс-тҽсілдерді қолдана 
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отырып, оқушылардың   білім   сапасын   арттыру   ең   басты  мҽселе   

болды. Білім беру бағдарламасының   негізгі   мақсаты-білім  

мазмҧнының   жаңаруымен қатар, критериалды  бағалау   жҥйесін   

енгізу жҽне оқытудың ҽдіс-тҽсілдері мен ҽр-тҥрлі  қҧралдарын   

қолданудың   тиімділігін  арттыру    талап   етілді. Бастауыш  сынып   

пҽндеріне  арналған   оқу  бағдарламаларындағы оқу мақсаттары  

оқушылардан  шынайы   проблемаларды   анықтап  зерттей   білуде  

талап  етілді.   

      Ҥшінші   сыныптан  бастап    АКТ   пҽнімен    таныстырыла   

бастады. Бҧған   дейін    қазіргі  технологияның    дамыған   

заманында   оқушылар   ҧялы   телефонды  қолдана   білуді  жҽне  

ондағы    операциялардың    тҥр- 

лерімен    танысқан  еді. Сондықтан  да  4-тоқсанды оқушылармен  

ОНЛАЙН  

сабақ    жҥргізуде   ешқандай  қиындық    туғызған    жоқ. 

      Қорыта   келе    биылғы   оқу    жылындағы    сабақтың  ОНЛАЙН    

басталуы   да    мектеп   оқушылары   ҥшін    ешқандай    қиындық    

тудырмайды    деген  ойдамын. 

 

Истоки, развитие и будущее робототехники 

 

                                        Байтаков Ж.Р. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Физико-технический лицей № 1» г. Саратова, Россия 
 

Аннотация 

В статье описывается история, развитие и предполагаемое 

будущее робототехники в Саратовской области на примере 

преподавания и участия в соревнованиях в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Физико-технический 

лицей № 1» г. Саратова. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Физико-технический лицей № 1» г. Саратова с 2014 стал 

инновационной площадкой в рамках РИП (региональной 

инновационной площадки) робототехники в СОИРО (Саратовском 

областном институте развития образования). Нормативной базой 

является 2 основополагающих документа – Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

[1], утвержденная Президентом РФ 3 апреля 2012 года и ПП РФ от 

15.04.2014 г. №295 Об утверждении государственной программы РФ 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы [2]. Согласно этим 

документам, основными направлениями деятельности с одаренными 

являются: 

создание специализированных школ, центров дополнительного 

образования и технического творчества;  

проведение интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний; 

расширение сотрудничества школ с университетами, учреждениями 

культуры, науки и спорта,  

осуществление исследовательских проектов и научных экспедиций.  

Как известно, 21 июля 2017 года президент РФ В. Путин пообщался в 

прямом эфире с детьми РФ. «Недетский разговор» состоялся в 

сочинском образовательном центре «Сириус» для одаренных детей.  

XXI век − век конкуренции цивилизаций, количество и качество 

человеческого капитала является определяющим. Любое нормальное 

государство ставит перед собой задачу вырастить здорового, 

образованного, любящего свою родину гражданина, готового к 

конкуренции с другими странами на новом витке технологического 

уклада. Но если стратегическая задача не меняется, то формы ее 

реализации нуждаются в актуализации. Нынешние молодые, 

«поколение Z» − это так называемое «поколение с кнопками на 

пальцах», для них интернет и социальные медиа − естественная среда, 

и важно использовать при общении с ними эти площадки. Интерес 

российского главы к молодому поколению показывает поворот 

вектора внимания властей от текущих проблем к проблемам 

будущего. 

Через несколько дней премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

утвердил программу развития цифровой экономики в РФ [3]. "Цель 

программы - организовать системное развитие и внедрение цифровых 

технологий во всех областях жизни - и в экономике, и в 

предпринимательстве, как социальной деятельности и в 
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госуправлении, социальной сфере и в городском хозяйстве, - 

подчеркнул глава правительства. - Перевод экономики в цифру - 

вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной 

безопасности. Горизонт исполнения программы 2024 год". (В связи с 

эпидемией короновируса национальные проекты перенесли на 2030-е 

годы) 

Планируется, что в России появятся десять предприятий в сфере 

высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных 

отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. 

специалистов в сфере IT в год, а "доля населения, обладающего 

цифровыми навыками", составит 40%.  

Президент поставил задачу повысить производительность труда. Но 

ее невозможно кардинально увеличить без автоматизации и 

роботизации производства, что и предполагает программы развития 

цифровой экономики!  

В мире исторически сложилась монополия фирмы Lego: они первыми 

додумались делать наборы из кубиков, запатентовали свои открытия, 

затем первыми пришли на рынок робототехники. Под своей эгидой, 

спонсорством они организуют на протяжении нескольких лет 

робототехнические чемпионаты и соревнования. Кто организовывает 

соревнования, тот и устанавливает правила и регламент. Но первые не 

всегда означает лучшее.  

Главное достоинство леговской механики — это скорость сборки. 

Наверно, раз в десять выше, чем на винтах, раза в два выше, чем на 

заклепках. По большому счету главный соединительный элемент 

Lego Technic — это та же заклепка, которую не нужно зажимать, 

раскрывается сама за счет упругости:  

Второй элемент — ось с крестообразным сечением:  

По сути это заменитель винта, только ―гайки‖ на ней не 

закручиваются, а держатся за счет продольного трения.   

Все это позволяет быстро собирать очень сложные механизмы, и для 

детей это действительно здорово.  

Жаль только, что не навсегда мы остаемся детьми, и вот тогда 

возникает проблема: во взрослой жизни такие соединения нигде не 

используются, и плавный переход с Лего на что-то другое, насколько 

мне известно, еще никому не удавалось реализовать.  

Управляющий блок очень прочный, почти не ломается, с другой c 

тороны имеет всего 8 разъемов и туда не влезает ничего, кроме 

фирменных леговских проводов (кстати, насколько я знаю, самая 

ломкая часть). Разумеется, штатно с ним работают только леговские 

датчики и моторы.  

С точки зрения преподавателя Леговская электроника самая 

малохлопотная: все легко подключается, почти никогда ничего не 

ломается, однако и простора для творчества очень мало.   

Поскольку Лего — это большая компания, об инфраструктуре она 

позаботилась: подавляющее число соревнований по робототехнике 

имеют ограничение — только Лего. Кроме того проводится 

множество разных конференций и мероприятий для преподавателей.  

Так же Лего — единственный конструктор, который не требует от 

преподавателя серьезной технической подготовки. Ну а еще по 

идеологии своей он очень похож на Майкрософт – еще одного 

монополиста  

В Саратовской области реализуются несколько направлений 

робототехники, из них основными условно можно выделить два: 

На основе роботов, собранных из конструкторов фирмы Lego (World 

Robot Olympiad, First Lego Liga FLL, Инженерные кадры России ИКаР 

и т.д. Роботы собираются из единых, стандартных деталей и работают 

по единым правилам. Детали нельзя менять, как хочется, всѐ жестко 

зарегламентировано. По отдельности детали не продаются, только 

набором. Компания Лего ежегодно меняет поля для соревнований. 

Набор Лего стоит 30 тысяч, поле – 10 тысяч.  

На основе роботов, собранных на платформе Arduino – это творческая 

категория, т.к. нет готовых наборов, все надо делать своими руками и 

программировать самостоятельно. Каждый робот – уникален и 

существует в единственном экземпляре. Количество и номенклатура 

деталей ничем не ограничены – в этом плюс открытой платформы. 

Более или менее полный набор стоит от двух тысяч рублей. 

Первыми заниматься стали робототехникой СГТУ (Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.), 

затем эстафету подхватил СОИРО (Саратовский областной институт 
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развития образования). Эти две организации проводят все 

соревнования и конкурсы. 

Под моим руководством ученики добивались побед на региональном 

уровне среди роботов Lego, дважды ездили в Москву на 7 и 8 

Всероссийский фестиваль робототехники. 

Но это тупиковый путь, нет развития – например, в ФТЛ однажды 

собранная модель робота постоянно побеждает на протяжении 3-х лет 

в соревнованиях Сумо роботов. Ничего принципиально нового 

придумать нельзя. Поэтому в лицее уже с 2014 года старшеклассники 

успешно участвуют в физической олимпиаде Робофест, где 

дополнительно разрешается применять не только оборудование для 

Лего. 

В лицее уже работает над проектами Arduino на уроках технологии и 

кружке «Робототехника». 

Программа включает проведение практикума, включающего 

проведение лабораторно-практических, исследовательских работ и 

прикладного программирования. Содержание программы реализуется 

во взаимосвязи с предметами школьного цикла. Теоретические и 

практические знания по робототехнике значительно углубят знания 

учащихся по ряду разделов физики (статика и динамика, электрика и 

электроника, оптика), черчению, математике и информатике 

(программирование на С++). Это выгодно отличает Arduino от 

конструкторов фирмы Lego. 

Основа учебного оборудования – это открытая платформа Arduino: 

микроконтроллер и среда его программирования. Arduino легко 

соединяется с разными электронными компонентами, позволяя 

создавать различные устройства автоматически. Научившись 

программировать, учащиеся смогут самостоятельно создавать 

интересные и полезные электронные устройства. 

Шестой год успешно проводятся уроки технологии в тесном 

сотрудничестве с ЦМИТом «Центрит» на базе нашего лицея. 

Подобные центры дают возможность изучать и работать на 

высокотехнологичном оборудовании (лазерные 3D-сканеры, станок с 

ЧПУ по лазерной резке и гравировке, фрезерный станок, 3D-

принтеры, принтеры, позволяющие печатать сувенирную продукцию 

на майках, футболках, кружках). Педагогами гимназии разработана 

сквозная программа по технологии на базе учебников по технологии 

Синица Н.В., Самородский П.С. и др. в соответствии с ФГОС, 

разработаны несколько десятков практических работ для 

формирования умений и навыков создания проектов для реализации 

на станках с ЧПУ и 3Д-принтеров. В рамках раздела «Робототехника» 

учащиеся гимназии освоили азы электротехники и создали первые 

проекты на основе микроконтроллеров Arduino. Учащиеся и педагоги 

гимназии являлись организаторами и участниками всероссийской 

социальной акции «Фестиваль науки», выставки «Мы — первые!» в 

рамках празднования Дня космонавтики, городского, областного, 

межрегионального и всероссийского фестивалей робототехники. 

Сделаны доклады и выставки на Всероссийском Фестивале Наук, 

ИТО-Саратов-2015, ИТО-Саратов-2016, областных и городских 

мероприятиях, напечатаны две статьи в реферируемых журналах. 

Опыт лицея представлен на семинаре «Робототехника в 

образовательном процессе» в рамках VIII Международной научно-

практической конференции «ИТО-Саратов 2016». В рамках семинара 

для слушателей Президентской программы «Подготовка 

управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и 

культуры в 2015-2018 годах» проведены мастер-классы по работе с 

высокотехнологичным оборудованием в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Последнее время среди маленьких любителей роботов становятся 

популярны конструкторы на базе одноплатных компьютеров Arduino 

и Raspberry Pi. Данные платы обладают собственным слабеньким 

процессором и памятью. К ним с лѐгкостью можно подключать 

различные компоненты: лампочки, моторчики, датчики. А при 

желании даже магнитный замок, электрический чайник и кофеварку. 

Правда, для того, чтобы использовать все возможности 

робототехнических механизмов нужно как минимум разбираться в 

базовых вопросах микроэлектроники.  

Широко используются еще и открытые платформы. 

Итак, управляющие модули можно разделить на 2 категории: 

ардуино-подобные (с простым контроллером) и Raspberry-подобные 
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(с полноценным Линуксом на борту). 

Преимущества ардуино: 

Низкая цена. 

Быстрый старт: воткнул USB-провод, открыл среду разработки, 

загрузил пример, поехали. С Raspberry придется еще помучиться: 

образ на карточку загрузить, подключиться, настроить автозапуск 

скриптов и т.д. 

Большее удобство подключение периферии (например, на плате уже 

есть аналоговые входы, к Raspberry подключить сложно), большое 

количество разнообразных выводов. 

Низкое энергопотребление. [4] 

В России самым популярным обучающим набором на платформе 

Arduino является «Амперка». С его помощью учащиеся могут собрать 

мобильного робота без использования паяльника. В комплекте 

помимо базовых компонентов (резисторов, светодиодов, транзисторов 

и т.д.) прилагается учебное пособие. Учебник содержит 17 

параграфов, каждый из которых рассчитан на 45 минутный урок. Этот 

материал является хорошим подспорьем в обучении прикладному 

программированию, а также помогает закрепить навыки работы с 

микроконтроллерами. По данным с официального сайта, стоимость 

одного образовательного набора «Амперка» на сегодняшний день 

составляет 16000 рублей. [4] 

Преимущество Raspberry в том, что это полноценный Линукс, 

благодаря этому поддерживаются все популярные языки 

программирования, можно пускать параллельные процессы, , 

подключать разные девайсы по USB, запускать разные софтины, 

например, для обработки изображение, есть веб-сервер, короче, 

полный комплект радости ИТшника из коробки. Отдельно отмечу 

поддержку языка Python (Питон). Это наиболее перспективный 

учебный язык программирования, на западе учебные заведения 

постепенно переводят на него свои учебные программы, C++ в 

образовании — это прошлый век, т.к. к его философии трудно 

привыкнуть. 

Таким образом, получается, что наиболее перспективным для 

обучения становится  ардуино или связка ардуино + Raspberry. Цена 

самая низкая, простор для творчества самый большой. В то же время 

от преподавателя требуется очень высокая квалификация. 

Предполагаю, что в будущем в Саратовской области появится и 

третье направление – на основе Raspberry. Тем более, что 

теоретическая база уже создана – второй год на базе СОИРО работает 

Яндекс-лицей, в котором детей обучают языку Питон, на котором 

можно программировать Raspberry. В прошлом учебном году 

открылась еще одна площадка и был выпущен первый выпуск. Но 

можно предполагать, что будет развиваться Лего-робототехника, так 

как для конструкторов на этой платформе в 2019 появилась 

поддержка языка Питон. 
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обладает большим воспитательным, образовательным и развивающим 

потенциалом и вносит свой вклад в решение поставленных перед 

современной школой задач. Одной из проблем, волнующей учителей 

является вопрос, как развить у ребенка устойчивый интерес к учебе, к 

знаниям и потребность в их самостоятельном поиске. Ребенку должна 

нравиться его деятельность, и она должна быть ему доступна. Всему 

этому способствует включение в учебный  процесс инновационных 

технологий , которые способствуют повышению уровня мотивации 

изучения русского языка на разных этапах, связи учебного материала 

с жизненными ситуациями, развитию самостоятельности и 

творческой инициативы школьников, и как следствие, активизации 

мыслительной деятельности.  

 

Высококачественная система образования является одним из 

основных факторов обеспечения  устойчивого роста экономики 

страны, стержнем развития государства.  

Каждый предмет школьного обучения играет свою роль в 

образовании и воспитании молодого поколения, в формировании 

личности ребѐнка.  

Как сказано в Концепции 12-летнего образования в Республике 

Казахстан, русский язык как общеобразовательный  учебный предмет 

обладает большим воспитательным, образовательным и развивающим 

потенциалом и вносит свой вклад в решение поставленных перед 

школой задач. Одной из проблем, волнующей учителей является 

вопрос, как развить у ребенка устойчивый интерес к учебе, к знаниям 

и потребность в их самостоятельном поиске. Решение этих задач 

опирается на мотивационно-потребностную сферу ребенка. . Поэтому 

учителю необходимо формировать учебную мотивацию на основе 

познавательного интереса. Ребенку должна нравиться его 

деятельность, и она должна быть ему доступна. 

Всему этому способствует включение в учебный  процесс 

инновационных технологий , которые способствуют повышению 

уровня мотивации изучения русского языка на разных этапах, связи 

учебного материала с жизненными ситуациями, развитию 

самостоятельности и творческой инициативы школьников, и как 

следствие, активизации мыслительной деятельности. Знание русского 

языка в современных условиях развития общества является насущной 

необходимостью для каждого человека. От организации учебного 

процесса опирающегося на возрастные и психические особенности 

детей зависит успех освоения детьми данного предмета. За развитие 

умственных способностей ребенка и внедрение обучение 

исследовательского подхода вел борьбу французский философ 

Ж.Ж.Руссо «Сделайте вашего ребенка, писал он, внимательным к 

явлениям природы. Ставьте доступные его пониманию вопросы и 

предоставьте ему решать их. Пусть он узнает не потому, что вы 

сказали, а что сам понял» [5,С.130]. В этих словах Руссо четко 

выражена идея обучения на повышенном уровне трудности, но с 

учетом доступности, идея самостоятельного решения учеником 

сложных вопросов.  

Процесс обучения определяется стремлением учителей 

активизировать учебную деятельность учащихся. Поскольку 

проблемное обучение активизирует процесс обучения, его 

отождествляют с активизацией. Термины: «активизация обучения», 

«активность школьника», «познавательная активность ученика», 

часто различаются. 

Сущность активной учебно-познавательной деятельности 

определяется компонентами:  

 интерес к учению;  

 мотивация;  

 инициативность;  

 познавательная деятельность.  

Отмеченные особенности активизации учебной деятельности 

младших классов позволяют указать еѐ основные направления, 

учитывающие особую роль интереса. 

Что касается организации учебной деятельности, исследователями 

отмечено, что совместная деятельность создает более высокую 

мотивацию, например, чем индивидуальная [22,С.41]. Совместное 

обучение способствует развитию у детей контрольно - оценочных 

действий, формированию самостоятельности. Во время общения 

между участниками совместной учебной деятельности происходит 
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более ускоренный обмен информацией и повышается процесс 

формирования навыков и умений. Общая цель и единая мотивация 

являются тем залогом для совмещения и согласования деятельности 

участников, при котором учащиеся объединяют свои усилия процессе 

усвоения нового материала. При этом возрастает объем усваиваемого 

материала и глубина его понимания. Для формирования понятий, 

умений, навыков тратиться меньше времени. В таком коллективе 

значительно меньше проблем с дисциплиной, ученики получают 

большее удовольствие от занятий, а их познавательная активность и 

творческая инициатива могут возрасти. Также при такой организации 

учебной деятельности особенно успешным является использование 

игровых форм.    Обучающая игра - это ориентированная на 

зону ближайшего развития деятельность, совмещающая 

педагогическую цель с привлекательным для ребенка мотивом 

деятельности и внутренне мотивированная. Это обуславливает 

необходимость проведения специально организованной игровой 

деятельности, используя совместные формы работы. Кроме того, 

игровая совместная деятельность является тем механизмом, который 

переводит требования социальной среды в потребности самого 

ребенка. Использование игровых форм организации учебной 

деятельности способствует созданию ситуаций успеха в обучении, 

включению учащихся в совместную творческую деятельность 

[23,С.340].  

Применение инновационных технологий является обязательным 

требованием к образовательному процессу. Инновационный подход к 

обучению позволяет так организовать учебный процесс, что ребѐнку 

урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву 

или игру.  

Что же такое «инновационное обучение» и в чѐм его особенности?  

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается 

часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». 

Между тем инновация в точном переводе с латинского языка 

обозначает не «новое», а «в новое».  

 Понятие «инновационная педагогическая технология» 

включило в себя всѐ, что касается совершенствования учебного 

процесса.  

Педагогическая технология – это исследование с целью выявить 

принципы и разработать приѐмы оптимизации образовательного 

процесса путѐм анализа факторов, повышающих образовательную 

эффективность путѐм конструирования и применения приѐмов и 

материалов, а также посредством оценки применяемых методов.  

 Актуальность инновационного обучения состоит в следующем:  

- соответствие концепции гуманизации образования;  

- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе 

преподавания;  

- использование личностно-ориентированного обучения;  

- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика;  

- соответствие социокультурной потребности современного общества 

самостоятельной творческой деятельности.  

     Основными целями инновационного обучения являются:  

- развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и 

творческих способностей учащихся;  

- формирование личностных качеств учащихся;  

- выработка умений, влияющих на учебно-познавательную  

деятельность и переход на уровень продуктивного творчества;  

- развитие различных типов мышления;  

- формирование качественных знаний, умений и навыков.  

Задачи инновационного обучения:  

- оптимизация учебно-воспитательного процесса;  

- создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;  

- выработка долговременной положительной мотивации к обучению;  

- включение учащихся в креативную деятельность;  

- тщательный отбор материала и способов его подачи.  

 Сегодня важно учитывать, что обучаемый должен быть не 

столько объектом, сколько субъектом обучения, причѐм наравне с 

педагогом. Все участники образовательного процесса 

взаимодействуют друг с другом, погружаясь в реальную атмосферу 

делового сотрудничества.  

Использование инновационных технологий в учебном процессе 

позволяет активизировать мыслительную деятельность учащихся, 
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способствует развитию речевых навыков.  

 В практике преподавания русского языка и на современном 

этапе обучения используются такие технологии как технология 

модульного обучения, проектное обучение, развитие критического 

мышления через чтение и письмо, диалоговые технологии и игровые, 

уровневая дифференциация, личностно-ориентированнное обучение и 

др.  

Модульное обучение и его элементы базируется на деятельностном 

подходе к обучению: ученик осознанно и прочно усваивает только то 

учебное содержание, которое становится предметом его активных 

действий.   

Так же на сегодняшний день актуально   применение ИКТ 

технологий, особенно остро это сказалось во время перехода  школ 

страны на дистанционное обучение в период  пандемии  COVID – 19. 

К сожалению, многие преподаватели старшего поколения 

столкнулись с трудностями в освоении цифровых технологий. Но не 

смотря на сложившуюся нелегкую ситуацию, за очень короткий срок   

справились  с задачей,  благодаря МОН РК во главе компетентного 

министра  Асхата Аймагамбетова,  который организовал  различные 

образовательные платформы, каналы,  телевидение, курьерскую 

доставку и т.д.  
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                                                       Аннотация 
В последнее время много говорят, что ученик должен не вообще 

получать образование, а достигнуть некоторого уровня 

компетентности в способах жизнедеятельности в человеческом 

обществе, чтобы оправдать социальные ожидания нашего государства 

в становлении нового работника, обладающего потребностью 

творчески решать сложные профессиональные задачи. 

Статья показывает, как можно в результате проектно- 

исследовательской деятельности младшего школьника, в  которой 

ученик не просто получает знания об исследуемых процессах, 

формирует и развивает навыки и умение работать над проектом 

и проводить исследование, в процессе которых происходит 

формирование ключевых компетенций учащихся. 

                                  

«Не обижайте детей готовыми формулами, формулы – пустота; 

обогатите их образами и картинами, на которых видны связующие 

нити. 

Не отягощайте детей мертвым грузом фактов; 

обучите их приемам и способам, которые помогут их постигать…». 

      Антуан де Сент-Экзюпери 

В современном обществе возрастает потребность в людях 

неординарно мыслящих, активных, творческих, способных 

нестандартно решать поставленные цели и задачи. Поэтому сейчас в 

образовании Республики Казахстан широко обсуждается вопрос о 

создании условий для повышения качества учебно  – воспитательного 

процесса. Главная задача обновленного содержания образования 

Республики Казахстан – создание условий для качественного 

обучения «…общеобразовательная школа должна формировать 
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целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее 

современное качество образования, формирование 

конкурентноспособной личности, адаптированной к меняющимся 

социальным и экономическим условиям, формированию лидерских 

качеств…»  

Обновленное содержание образования -это пересмотр самой модели 

образования, его структуры, содержания и воспитания, внедрение 

принципиально новой системы оценивания достижений учащихся.  

 В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое 

место занимает проектно- исследовательская деятельность. Очень 

важно, чтобы эта работа была хорошо поставлена уже с начальной 

школы, так как именно в этом возрасте у малышей должен 

закладываться фундамент знаний, умений и навыков активной, 

творческой и самостоятельной деятельности, приѐмов анализа, 

синтеза и оценки результатов своей работы. А исследовательская 

деятельность – один из важнейших путей в решении данной 

проблемы. Подобная работа, ставящая учащихся в позицию 

―исследователя‖, занимает ведущее место в современных системах 

развивающего обучения. Исследовательская работа в начальной 

школе сейчас особенно актуальна, так как именно на этом этапе 

учебная деятельность является ведущей и определяет развитие 

главных познавательных особенностей развивающейся личности. В 

этот период развиваются такие формы мышления, которые 

обеспечивают в дальнейшем усвоение системы научных знаний, 

развитие научного, теоретического мышления. В младших классах 

закладываются предпосылки самостоятельной ориентации не только в 

учебе, но и в жизни.  

Включение учащихся в исследовательскую деятельность позволяет: 

- развить у учащихся самостоятельность и ответственность; 

- сформировать умение отстаивать свои права; 

- развить способность к созидательной деятельности; 

- воспитать толерантность, терпимость к чужому мнению, умение 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

  Сегодня уже понятно, что исследовательские умения, к которым 

относятся умение видеть проблему, делать выводы и умозаключения, 

доказывать и защищать свои идеи, необходимы не только людям, 

жизнь которых связана или будет связана с наукой, но и каждому 

человеку в повседневной жизни. Поэтому формировать ключевые 

компетенции необходимо уже в младшем школьном возрасте. (1.с 3-

10) 

      Для формирования ключевых компетенций необходимы 

современные технологии организации учебно-воспитательного 

процесса.        Исследовательская и проектная деятельность на уроке и 

внеурочное время, участие во внеклассных мероприятиях, 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, проектах, концертах - все 

это способствует формированию ключевых компетенций. Так, что же 

такое компетенция? компетентность? Кандидат педагогических наук 

Сальникова О.А.дает такое объяснение:  

«Компетенция – это набор знакомых ЗУНов, а компетентность – это 

качество владения ими, это то, каким образом компетенция 

проявляется в деятельности. Компетенции могут быть ключевыми, 

т.е. опорными наборами знаний, умений, навыков, качеств. Но 

современным ядром ключевых компетенций является личностный 

компонент. 

Компетенции формируются на личностной основе: необходимо 

создать условия для индивидуального развития каждого ученика; 

мотивировать обучаемых на проявление самостоятельности, 

овладение компетенциями.  Учитель должен быть не только 

компетентным в той или иной области, но и уметь организовать 

обучение компетенциям. Педагог перестаѐт быть носителем знания – 

он становится руководителем, наставником как конкретного ученика, 

так и группы учащихся. .»(2.с 12) 

               Изучив работу о ключевых компетенциях доктора 

педагогических наук  А.В.Хуторского, я  выбрала  главные, 

компетенции, которые учитель формирует в начальной школе: 

информационные, коммуникативные, социальная, продуктивная.(3.) 

- коммуникативная  

(ученик в процессе работы над исследованием постоянно 
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взаимодействует с другими участниками проекта, высказывает свою 

точку зрения, аргументировано доказывает свое мнение, учиться 

слушать и уважать чужое мнение); 

- информационная 

(учащиеся учатся самостоятельно находить, анализировать и отбирать 

различные виды информации); 

- социальная  

(в ходе использования групповой формы ребята учатся работать в 

команде, приобретают навыки работы в группе); 

- продуктивная  

(способность создать свой собственный проект, что является 

обязательной целью проектного обучения, принимать решения и 

нести за них ответственность). 

     Суть  проекта состоит в  том, каким образом, организовать 

учебный процесс, чтобы не просто дать ученикам знания об 

исследуемых процессах и сформировать у них навыки работы над 

проектом, а также умения проведения исследований, но и решить 

более глубокую задачу формирования ключевых компетентностей, 

наличие которой необходимо для продолжения образования,  

успешной деятельности в различных сферах   производства. 

Школьники должны быть подготовлены к проектной деятельности, а 

для этого их необходимо последовательно обучать планированию 

этого вида деятельности, а также создавать условия для мотивации на 

данный вид деятельности. В решении данной задачи важная роль 

отводится учителю- исследователю, готовому к организации и 

руководству проектной деятельностью. 

      А.С. Макаренко писал: «Увлечь другого может лишь тот, кто 

увлечѐн сам». Если учитель заинтересован в организации 

и проведении исследовательской деятельности, то увлечь даже 

младших школьников исследованиями не составит труда. Это 

обусловлено возрастными особенностями малышей — постоянное 

желание к открытиям и экспериментам, познание нового 

и неизвестного, неутомимая жажда новых впечатлений. 

В своей работе с учащимися я использую проектную деятельность – 

метод научного исследования, который повышает уровень 

познавательной активности ребѐнка, учебной мотивации, 

способствует эмоциональной уравновешенности и уверенности в 

собственных возможностях, раскрепощает его. Это улучшает 

адаптацию и повышает сопротивляемость организма к воздействию 

внешних и внутренних негативных факторов. Конечно, возраст 

младших школьников накладывает естественные ограничения на 

организацию проектной деятельности, однако начинать вовлекать 

учащихся начальных классов в проектную деятельность нужно 

обязательно, так как, именно в младшем школьном возрасте 

закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и 

отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если этот 

возраст рассматривается как недостаточный для метода проектов, то 

нарушается преемственность между этапами развития учебно-

познавательной деятельности обучающихся и значительной части 

школьников не удаѐтся впоследствии достичь желаемых результатов 

в проектной деятельности.  

В прошлом учебном году (2019-2020уч.г) мои дети 4 «Б»класса 

приняли участие в проектно- исследовательской работе 

организованной Международным Общественным Фондом 

«Международная Академия Наук Экологии, Инженерии и 

Педагогики»  с проектом «Левша – Правша. Почему мы разные?». 

Ребята с интересом взялись за исследование и обнаружили, что в 

своем 4 «Б»классе из 28 учащихся: 7 человек –левши( «абсолютные 

левши»-5 учеников, «частичные левши» -2 ученика; 21 учащихся- 

правши. Ребятам было интересно, почему, кто-то все делает правой 

рукой, а кому-то легче даѐтся левая рука?! Почему мы разные? 

Работа проводилась по определенному алгоритму исследовательской 

деятельности:  

-выбор темы; 

-постановка проблемы -при обсуждении проблемы дети предлагали 

свои пути решения: например, провести исследование среди 

учащихся и учителей школы, составить диаграммы 

 Кто такие левши и что о них известно? 

Как можно понять, что ты левша? 

Трудно ли быть левшой в окружении праворуких? 
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Влияет ли это на успеваемость в школе? 

Отличаются ли интересы леворуких и праворуких детей? 

       -планирование работы- определяются пути поиска необходимой 

информации; 

      -выполнение проекта- дети обращаются к дополнительной 

литературе (словарям, энциклопедиям, справочниками и пр.), 

используют Интернет-ресурсы,  за помощью к родителям. Хочется 

отметить, что такая работа сближает не только педагога и ребенка, но 

и ребенка с родителями .Ребята провели ряд исследований- тестов -

Тесты для определения ведущей руки или «Поза Наполеона» — 

скрещивание рук. У правшей правая кисть сверху на 

левом предплечье, а левая кисть — под правым предплечьем, у 

левшей — сверху кисть левой руки, а под левым предплечьем — 

правая.    

Закидывание ноги на ногу - ведущая нога сверху и другие; 

       -защита проекта- для успешной защиты проекта обязательно 

нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта. Дети 

защитили проект хорошо, заняв 3-е место; 

Ребятам понравилась работа над созданием проекта: создавать 

и защищать собственный продукт. Во-первых, при подготовке 

к проекту дети самостоятельно изучают дополнительную литературу, 

расширяя свой кругозор, словарный запас, открывают для себя много 

нового, интересного, неизвестного. Они хотят создать свои новые 

проекты, а те, кто не принимал участие в проектной деятельности, 

просят дать им попробовать свои силы в их создании. 

        Использование на уроках и внеурочной деятельности проектно-

исследовательских технологий  позволяет мне сделать вывод об 

устойчивом формировании и поэтапном совершенствовании у 

учащихся всех видов ключевых компетенций, что, в свою очередь, 

говорит о положительном системном эффекте в образовательно-

воспитательной деятельности. 
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МЕТОД ПРОЕКТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Утянова Э.Т., КГУ «CO IT школа-лицей №72», г.Актобе 

Ержанова М.Б., КГУ СШГ№9, г. Актобе 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

использования проектной технологии при организации 

самостоятельной работы обучающихся, подчеркивается особая роль 

проектной деятельности. В современном обществе существует 

потребность в активных, деятельностных людях, которые могли бы 

быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, 

выполнять работу с оптимальными энергозатратами, способных к 

самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Для выполнения 

данного социального заказа педагоги обращаются к различным 

методам обучения, которые сочетают интересы общества и личности. 

В этой связи всѐ большее внимание привлекает метод проектов. 

 

Проектная методика является одним из методов коммуникативного 

обучения, цель которого имеет четыре функции: познавательную, 

регулятивную, ценностно-ориентационную, этикетную. Применение 

проектной методики особенно актуально на старшей ступени 

обучения (10 - 11 класс) средней общеобразовательной школы. 

Именно на завершающем этапе обучения учащихся на первый план 

выступает самостоятельное использование иностранного языка как 

средства получения новой информации, обогащения словарного 

запаса, расширения лингвистических знаний и применения их в 
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новых областях окружающей действительности. Проектная методика 

характеризуется высокой коммуникативностью и предполагает 

выражение учащимися своих собственных мнений, чувств, активное 

включение в реальную деятельность, принятие личной 

ответственности за продвижение в обучении. Отличительная черта 

проектной методики - особая форма организации.Тематика может 

быть связана как со страной изучаемого языка,  так и со страной 

проживания, учащиеся ориентированы на сопоставление и сравнение 

событий, явлений, фактов из истории и жизни людей разных стран. 

Проблема, предлагаемая учащимся, формулируется так, чтобы 

ориентировать их на привлечение фактов из смежных областей 

знаний и разнообразных источников информации. Новизна подхода в 

том, что дается возможность самим конструировать содержание 

общения, начиная с первого занятия по проекту. 

В проектной методике используется весьма плодотворная идея. 

Наряду с вербальными средствами выражения учащиеся широко 

используют и другие средства: рисунки, коллажи, картинки, планы, 

карты, схемы, анкетные таблицы, графики и диаграммы. В 

фонограммах курса используются звукоподражательные средства и 

шумовые эффекты. Таким образом, развитие коммуникативных 

навыков надежно подкрепляется многообразием средств, передающих 

ту или иную информацию. В данной системе обучения широко 

используется непроизвольное запоминание лексических средств и 

грамматических структур в ходе решения проблемных задач, 

стимулируется развитие творческого мышления, воображения. 

Создаются условия для свободы выражения мысли и осмысления 

воспринимаемого. Подготовить, оформить и представить проект – 

дело гораздо более долгое, чем выполнение традиционных заданий. С 

помощью проектной методики на уроке можно достичь сразу 

нескольких целей - расширить словарный запас  детей, закрепить 

изученный лексико-грамматический материал, создать на уроке 

атмосферу праздника и украсить кабинет иностранного языка 

красочными работами детей. Многообразие средств выражения 

смысла выводит детей в свободное творчество. Это удачная по 

простоте методическая находка - ключ к построению проектных 

заданий,  где языковой элемент представлен скупо - до продвинутого 

уровня, где он играет ведущую роль. При этом, проектная работа, 

обладает уникальными возможностями для действительно 

коммуникативного обучения иностранному языку даже при опоре на 

минимальные языковой материал и выполняться дома 

самостоятельно. 

Ключевые слова: проектная деятельность, самостоятельная работа, 

творческая образовательная среда, саморазвитие, иностранный язык. 

Современность диктует нам свои правила во всех сферах жизни. Так и 

образование переходит на новый виток приоритетных направлений и 

задач обучения. Обучение иностранному языку перестало сводиться 

только к заучиванию правил и единиц языка. Напротив, оно стало 

иметь практическую направленность, влияющее в первую очередь на 

развитие всесторонне развитой личности, способную полноценно 

участвовать в межкультурной коммуникации. И 

одной  из  актуальных  проблем  в  преподавании  иностранного  язык

а  в  средней  школе  сегодня  является  необходимость  применения  п

олученных  знаний  учащимися  на  практике.  Предоставление  необх

одимых  фоновых  знаний  изучающим  иностранные  языки  может  д

остигаться  различными  технологиями  преподавания.  Для  достижен

ия  формирования  умения  учащихся  работать  самостоятельно,  сме

щения  акцента  с  активной  деятельности  учителя  на  активную  дея

тельность  учащихся  целесообразно  применять  в  учебно-

воспитательном  процессе  средней  школы  метод  проектов[1]. 

«Проект – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата деятельности». Зародившийся в 

начале ХХ века, метод проектов в настоящее время получает широкое 

распространение. Это неслучайно, так как «проектирование – 

технологический процесс поиска способа решения проблемы. 

Проблемность, как принцип обучения означает, что при организации 

обучения содержание материала не даѐтся в готовом для запоминания 

виде, а предъявляется в составе проблемной задачи, в которой 

подлежащее усвоению содержание занимает место неизвестного 
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искомого. Таким образом, проблемность не только особым образом 

организует содержание усвоенных знаний, но и диктует особую 

методику его усвоения, т. е. через мыслительные действия 

обучаемого по поиску этого содержания. 

Метод  проектов  даѐт  возможность  использовать  полученные  знан

ия  на  практике  и  при  этом  генерировать  новые  идеи,  развивать  у

чебно-

познавательный  процесс  и  творческие  способности  у  учащихся. С

ледует  отметить,  что  применение  проектной  методики  в  учебной  

деятельности  повышает  интерес  учащихся  к  изучению  иностранно

го  языка  посредством  развития  внутренней  мотивации.  А  позитив

ная  мотивация  —

  это  ключ  к  успешному  изучению  иностранных  языков.  И,  что  о

чень  важно,  происходит  перенос  центра  процесса  обучения  с  учи

теля  на  ученика.  Современные  подходы  к  обучению  языка  особо 

 

отмечают  важность  сотрудничества  и  взаимоотношения  между  уч

ениками  как  мотивирующего  фактора. 

Проектная  работа  направлена  на  решение  определѐнной  проблемы

,  на  достижение  наилучшим  способом  заранее  запланированного  

результата.  Эта  деятельность  может  включать  в  себя  элементы  ис

следований,  рефератов,  докладов, видеофильм, деловая игра, диалог 

персонажей, игра с залом, инсценировка, реклама 

и  других  видов  самостоятельной  реализации  собственных  идей  уч

ащихся,  но  только  как  способов  достижения  результата  проекта  [

2]. 

Как  говорилось  выше,  основу  проекта  составляет  какая-

либо  проблема.  Для  решения  этой  проблемы  учащимся  необходи

мо  не  только  знание  языка,  но  и  владение  немалым  объемом  раз

нообразных  знаний  в  других  предметных  областях.  Кроме  того,  д

олжны  быть  развиты  определѐнные  коммуникативные,  интеллекту

альные  и  творческие  умения  и навыки. 

Однако,  организуя  проектную  деятельность  учащихся,  следует  по

мнить  о  ряде  обстоятельств,  которые  необходимо  учитывать  при  

работе.  Приступая  к  работе  над  проектом,  автор  должен  иметь  о

пределѐнную  степень  готовности.  И,  конечно,  проектом  должна  б

ыть  работа,  которая  требует  поиска  новых  решений,  даѐт  возмож

ность  получать  новые  знания  и  умения. 

Для  проекта  характерна  строгая  структурированность.  Чаще  всего 

 

выделяют  три  основных  структурных  компонента  проекта:  подгот

овительный,  основной  и  заключительный.  Иногда  к  нему  дополня

ется  этап  практического  использования  результатов,  полученных  в

  ходе  проекта . 

На  подготовительном  этапе  работы  над  проектом  вводится  и  обс

уждается  тема,  параллельно  предоставляется  базовая  лексика,  воз

можно  грамматика,  учащимися  осваиваются  основные  предложени

я  по  предложенной  теме.  Следует  помнить,  что  задания  должны  

соответствовать  индивидуальному  уровню  каждого  участника  прое

кта.  Зачастую  именно  тема  проекта,  в  конечном  итоге,  определяе

т  успешность  и  эффективность  проектной  работы  в  целом. Также 

на этом 

этапе  работы  очень  важно  не  только  сформулировать  тему  и  кон

ечную  цель  проекта,  также  необходимо  определить  временные  ра

мки,  составить  и  обсудить  примерный  план  работы,  рассмотреть  

способы  сбора  и  вид  необходимой  информации,  выбрать  оптимал

ьную  форму  презентации  результатов. 

Далее  следует  основной  этап.  Как  правило,  на  этой  стадии  деяте

льность  выходит  за  рамки  классной  комнаты.  Главной  задачей  яв

ляется  сбор  информации.  При  этом  учащиеся  проводят  работу  с  

различными  источниками,  поиском  новых  знаний,  формированием

  собственного  мнения  и  взгляда  на  объект  исследования. 

Возможность  применения  иностранного  языка  в  ситуациях  реальн

ой  повседневной  жизни  на  данном  этапе  способствует  оптимальн

ому  усвоению  и  закреплению  знаний  иностранного  языка. 

Третий  этап  работы  —

  это  непосредственно  презентация  проекта.  Авторы  работы  должн

ы  сами  решить,  в  каком  виде  они  представят  свой  проект.  Немал

оважным  является  осознание  учащимися  положительного  опыта  в 

 проделанной  работе. Система оценки проектных работ заключается 



856 
 

в важности темы проекта, глубине исследования проблемы, 

оригинальности, артистизме и выразительности, качестве выполнения 

продукта и убедительности презентации. 

Примером  проекта  по английскому языку  для  учащихся старших 

классов  может  служить  проект  на  тему  „Cinema―.  По  своему  тип

у  предложенный  проект  с  открытой  координацией,  текстовый,  пр

одуктивный,  групповой,  краткосрочный  монопроект.  Он  предусмат

ривает  выполнение  следующих  задач:  

·     образовательных:  формирование  коммуникативных  умений  и  р

ечевых  навыков,  обеспечивающих  познавательно-

коммуникативные  потребности;  развитие  умений  использования  п

исьменной  речи  в  ходе  проектно-

исследовательской  работы;  совершенствование  навыков  чтения 

с  целью  полного  понимания  содержания  публикаций  научно-

популярного  характера; 

·     развивающих:  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способ

ностей,  приобретение  опыта  творческой  деятельности;  приобретен

ие  опыта  проектно-

исследовательской  работы;  развитие  умений  генерировать  идеи;  р

азвитие  умений  участвовать  в  беседе,  высказывать  и  аргументиро

вать  свою  точку  зрения  по  предложенной  теме;  развитие  общеуче

бных  умений  и  навыков,  в  том  числе  учебно-

организационных,  учебно-интеллектуальных,  учебно-

коммуникативных  и  учебно-

информационных;  развитие  художественного  вкуса;  

·     воспитательных:  воспитание  интереса  к  изучению английского 

языка;  формирование  познавательной  активности  учащихся;  воспи

тание  этики  межличностного  общения,  а  также  умения  работать  в

  сотрудничестве  в  процессе  межкультурного  общения;  расширени

е  эрудиции  учащихся;  культуроведческое  обогащение[3]. 

Таким образом, основная идея проектного подхода к обучению 

иностранного языка заключается в том, что бы перенести акцент с 

различного вида упражнений на активную мыслительную 

деятельность учащихся, требующую для своего оформления владения 

определѐнными языковыми средствами. Только метод проектов 

может позволить решить эту дидактическую задачу и соответственно 

превратить уроки иностранного языка в дискуссионный, 

исследовательский клуб, в котором решаются действительно 

интересные, практически значимые и доступные учащимся проблемы 

с учѐтом особенностей культуры страны и по возможности на основе 

межкультурного взаимодействия. Так как проектная работа - это 

такой вид совместной деятельности учителя и учеников, который даѐт 

возможность развивать у ребѐнка творческие способности, навыки 

исследования, умение выразить себя. И, 

исходя  из  вышеизложенного,  можно  резюмировать  следующее:  пр

оектная  методика  личностно  ориентирована,  она  подразумевает  уч

ѐт  и  использование  в  процессе  обучения  индивидуальных  свойств

  учащихся.  Всѐ  это  позволяет  вызвать  у  школьников  мотивацию  

и  интерес  к  учебной  деятельности,  а  значит,  активизировать  само

стоятельную  деятельность  учащихся. 
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«Жалпы білім беретін №21 Жамбыл атындағы орта мектеп » 

Орыс сыныптарындағы қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽні мҧғалімі 

                                               Аннотация 

        Қазіргі таңда елімізде білім берудің мазмҧны жаңарып, заманауи 

білім беруге жаңаша мҥмкіндіктер пайда болды. Оқу ҥдерісін 

ҧйымдастырудың жаңа формасы ретінде қашықтан оқыту енгізіліп 

отыр. 

        Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың заманауи 

талаптарға сай дамуы білімді  бағалау жҽне пайдалану жҥйесін 

уақытылы ҿзгертіп отыруды талап етеді. 

         Ақпараттық технологиялармен оқытудың айрықша тиімділігі, 

оқыту ҥрдісін автоматтандыру ҥшін толық қажетті компоненттерді 

шоғырдандырушы қашықтан оқытудың арнайы ақпараттық жҥйесі 

бағдарламаларын қолдану болып табылады.  

Ғылым мен техниканың  жедел дамыған, ақпараттар ағыны кҥшейген 

заманда басты міндеттердің бірі  адамның қабілетін, талантын дамыту 

болып табылады.   

Бҥгінгі білім кеңістігіндегі жаңару қажымас ізденімпаздыққа, 

шығармашылыққа тҽрбиелеуді жҥзеге асыратын жаңартылған 

педагогикалық технологияны меңгеруге ҥлкен бетбҧрыс жасауда.  

Заманауи білім беруде жаңаша кҿзқарас, жаңа талап, мҥмкіндіктер 

мен жауапкершіліктер елімізде білім сапасын кҿтеріп қана қоймай, 

халықаралық деңгейге жеткізуге мҥмкіндік береді.  

«Сабақ беру – үйреншікті жәй шеберлік емес,ол үнемі жаңаны 

табатын ӛнер» Жүсіпбек Аймауытов 

  Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті Елбасы Нҧрсҧлтан  

Ҽбішҧлы  Назарбаевтың  Қазақстан халқына жолдауында «Қазақстан 

– 2050 стратегиясы – барлық саланы қамтитын жҽне ҥздіксіз ҿсуді 

қамтамасыз ететін жаңғыру жолы» делінген. «ХХІ ғасырдағы 

дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді, денсаулығы мықты 

азаматтар жҽне елдігіміз бен бірлігіміз, ерлігіміз бен еңбегіміз 

сыналатын, сынала жҥріп шыңдалатын ҥлкен емтихан»  екендігі 

айтылған. [1] 

  Қазақстандық білім беру жҥйесін реформалаудың негізгі мақсаты – 

білім саласының жаңаруы мен ҧлттық білім беру жҥйесінің бҽсекеге 

қабілеттілігін арттыру болып табылады. Ҽлемдік білім беру 

стандарттарына сҽйкес келетін білім берудің жоғарғы сапасын 

қамтамасыз ету, ҿзін–ҿзі тҽрбиелеуге, ҿздігінен білім алуға, ҿзін–ҿзі 

дамытуға дайын шығармашыл тҧлғаны  қалыптастыру білім сапасын 

кҿтеруді жҽне халықаралық деңгейге жеткізуді кҿздейді.  

  Қазіргі таңда елімізде білім берудің мазмҧны жаңарып, сапалы білім 

беруге жаңаша кҿзқарас пайда болды. Осыған байланысты ҧстаздар 

алдында оқытудың ҽдіс–тҽсілдерін ҥнемі жаңартып отыру жҽне 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білуге ҥйрету міндеті 

тҧр. Ендеше, білім беру мазмҧнын жаңарту – заман талабы. Білім беру 

бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмҧнының жаңартуымен 

қатар, критериалды бағалау жҥйесін енгізу жҽне оқытудың ҽдіс–

тҽсілдері мен ҽртҥрлі қҧралдарын қолданудың тиімділігін арттыру. 

Білім берудегі негізгі мақсат – жан–жақты білімді, ҿмір сҥруге икемді, 

іскерлік ҿзіндік ой-талғамы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті 

жанды қалыптастыру.    Республикамыздағы ҽлеуметтік-

экономикалық қҧрылымының ҿзгеруі білім беру мазмҧнында 

жаңалықтар енгізуді қажет етеді. Осыған орай, жаңа заманның жас 

шҽкірттерін тҽрбиелеуде мҧғалімдер жаңа талаптарға сҽйкес жаңа 

технологияларды кең пайдалануда. Мҧғалімнің ҥздіксіз кҽсіби дамуы 

– жылдам ҿзгеріп жатқан ҽлемнің талабы. Бҥгінгі кҥні барлық елдер 

жоғары сапалы білім жҥйесімен жҧмыс істеуде. Ҿйткені, қазіргі 

заманда елдің бҽсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 

парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жҥйесі 

болашақтың талабына сҽйкес дамуы тиіс.  Білім берудің мазмҧны 

ҽркез жаңарып, жаңаша кҿзқарас, жаңа бағыттың пайда болуы заман 

талабы екендігі айдан анық. 

     Бҥгінгі ҽлем дамуының жаңа ҧстанымдары білім беру жҥйесінен 

кҥн сайынғы экономикалық, ҽлеуметтік жҽне мҽдени ҿзгерістерге 

мейлінше бейімделуді талап етеді. Ҽлем қазіргі кҥні «білім қоғамын» 

жҽне «білім экономикасын» қҧру бағытында.  Тҧңғыш Президентіміз 

Елбасы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев ҧсынған «Қазақстан–2050» 

стратегиялық бағдарламасында білім беру жҥйесін    жан–жақты 

ақпараттандырудың, қашықтан оқытудың алғы шарттары айқын 

кҿрсетілген болатын.Қашықтан оқыту бҥгінгі таңда оқу ҥдерісін 
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ҧйымдастырудың жаңа формасы ретінде енгізіліп отыр. Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың заманауи талаптарға сай дамуы 

білімді  бағалау жҽне пайдалану жҥйесін уақытылы ҿзгертіп отыруды 

талап етеді. Осыған байланысты ҽдіс - тҽсілдер, ҽдістемелер, 

технологиялар білім беру талаптарына байланысты жаңартылып 

отырады. Сапалы терең білімді меңгеруге талпынған ҿскелең 

ҧрпақтың жеткілікті дҽрежеде сандық сауаттылығы бар, себебі олар 

ҿмір жағдайлары барысында жаңа технологияның барлық 

мҥмкіндіктерін пайдаланады. Сол мҥмкіндіктерді нҽтижелі қолдану 

мҧғалімнің біліктілігіне, біліміне, тҽжірибесіне байланысты екені 

айдан анық. 

     Қашықтан оқыту ҥшін компьютерлік техниканы ҧтымды 

пайдалана отырып, ҥздіксіз білім беру принциптерін ойдағыдай іске 

асыру қажет. Қашықтан оқыту технологиясын қолдана отырып білім 

берудің мақсаты: сапалы білім беру қызметін алуда азаматтардың 

мҥмкіндіктерін кеңейту; олардың білім қажеттіліктерін тҧрғылықты 

жеріне, ҽлеуметтік жағдайына, жасына, денсаулығына жҽне ҿмірдің 

тағы басқа себептеріне қарамастан қамтамасыз ету. Қашықтан оқыту 

– компьютерлік жҽне телекоммуникациялық технологияларға 

негізделген оқытудың қҧралдары мен тҥрлері, білім беру ҥрдісінде 

ҥздік дҽстҥрлі жҽне  инновациялық ҽдістер қолданылатын, кҥндізгі 

жҽне сырттай білім алу ретінде білімді қабылдау тҥрі болып 

табылады. 

   Қашықтан оқыту технологиясы – оқу ҥрдісі кезінде оқып 

ҥйренушілер мен оқушылар арасында интерактивті ҿзара іс–ҽрекетте 

оқытылып, материалдың негізгі кҿлемін оқып ҥйренушілерге 

жеткізуді қамтамасыз ететін, оқылған материалдарды  меңгеру 

бойынша, сонымен бірге оқу ҥрдісі барысындағы оқып 

ҥйренушілердің ҿз бетімен жҧмыс істеуіне мҥмкіндік беретін 

ақпараттық технология. 

Қашықтан оқытуға кҿшу – білім беруді ҧымдастыру жауапкершілігін 

балалармен жҽне олардың ата-аналарымен бҿлісудің тамаша 

мҥмкіндігі. [2] 

  Қашықтан оқытудың ерекшеліктері мынандай жетістіктерге ие:  

Жеке адамның ҥздіксіз ҽлеуметтену мҥмкіндігі; 

Икемділік (оқытудың уақыты, орыны, кҿлемі жҽне қимылы бойынша) 

Жеке оқу жоспарын қолдану мҥмкіндіктері; 

Оқу ақпаратына қол жеткізу, оны жедел жаңарту; 

Экономикалық (оқу алаңы, транспорты, техникалық қҧралдардың 

шығынын қысқарту есебінен); 

Жаңа технологияларды қолдану; 

Оқып ҥйренушілердің ҽлеуметтік қҧқығының теңдігі (олардың 

тҧратын жерлері мен денсаулық жағдайына қарамастан); 

Барлық елдегі ақпараттық–оқыту ресурстарының шығысы мен кірісі; 

Материалдарды кҿбейту мҽселелерінің жоқтығы, оларды тарату 

ыңғайластығы; 

Оқып ҥйренушілердің ҿз–ҿзіне бақылау жасауын қамтамасыз ету; 

   Ақпараттық технология – ақпараттарды жинау, сақтау, жҽне ҿңдеу 

ҥшін бір технологиялық тізбекте біріктірілген ҽдістер – 

технологиялық қҧралдардың жиынтығы. Оқыту ҥрдісінде ақпараттық 

технологияны қолдану білім сапасын арттыруға кҿмектеседі.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бап 7-

тармағында: «Оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге 

шығу» міндеті қойылған [3] . Қазіргі ғылым мен техниканың 

шарықтаған шағында оқытудың қҧралы компьютер болып табылады.  

Ақпараттық технологиялармен оқытудың айрықша тиімділігі, 

қашықтан оқыту ҥрдісін автоматтандыру ҥшін толық қажетті 

компоненттерді шоғылдандырушы қашықтан оқытудың арнайы 

ақпараттық жҥйесі бағдарламаларын қолдану болып табылады.  

    Қашықтан оқыту жҥйесін қҧру қағидалары: 

Оқытудың адамгершілік қағидасы. 

Оның ішкі мазмҧны оқытуға  ҥндейтін жҽне ҽлеуметтік 

жинақталған  тҽжірибені оқып ҥйренушілердің меңгеруі ҥшін жоғары 

қолайлы шарттарды туғызып,  білім беру ҥрдісіндегі бҥтіндей адамға 

бағытталады.  

Білім берудің алдына шығу қағидалары. 

Бҧл оқытудың қағидасы ҿткен  ҧрпақтан қалып жинақталған ғылыми 

жҽне мҽдени мҧраларын кейінгі буындарға  жеткізу ғана емес, 

сонымен қатар,  қазіргі ҧрпақтың ҿзгеріп отыратын заманға  тез 
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бейімделіп, оның сана –сезімі мен дҥниетанымын қалыптастыруға 

кҿмек жасау болады.   

Білім беру деңгейінің бастапқы қағидасы.   

Қашықтан оқытуда тиімді оқыту білім, білік, дағдыларының нақты 

жиынтығын талап етеді. Мысалы, оқуға, білім алушының  нҽтижелі 

оқуы ҥшін, ҿзіндік оқу еңбегінің ғылыми негіздерімен таныс болуы 

керек, компьютермен жҽне т.б.жҧмыс жасай алатын нақты 

дағдыларына ие болуы тиіс. 

 Қашықтан оқыту ҥлгілері: 

Педагогикалық практикада танымал  оқыту тҥрлері қалыптасқан. 

Олардың  ішіндегі ең кең тарағандары: дҽрістер, семинарлар, 

зертханалық жҧмыстар, бақылау жҧмыстары, емтихандар жҽне т.б.  

- Қашықтан оқыту дҽрістері, дҽстҥрлі дҽрісханалықтан 

айырмашылығы, оқытушымен бетпе-бет қатынасуды болғызбайды. 

Дегенмен, бірнеше артықшылық жақтары да бар. Дҽрістерді жазу 

ҥшін аудио жҽне бейне-кассеталар, CD-ROM  дискілерді жҽне т.б. 

қолданады.  Жаңа ақпараттық технологияларды (гипермҽтін, 

мультимедиа, ГИС-технологиясын жҽне т.б.) қолдану дҽрістерді 

кҿрнекі жҽне мазмҧнды тҥрде береді. Мҧндай дҽрістерді кез келген 

уақытта, кез келген қашықтықта оқуға болады. 

- Қашықтан оқыту семинарлары  оқу сабақтарының белсенді тҥрі 

болып табылады. Олар бейнеконференциялардың кҿмегімен 

жҥргізіледі жҽне пікірталасқа  кез-келген жерінде кіруіне мҥмкіндік 

береді. Оқытушы материалдың меңгерілуін пікірталасқа 

қатысушының белсенділік дҽрежесі бойынша бағалай алады. Білім 

алушылар  арасында ҿзара іс-ҽрекет ету саны артады, ал оқытушы тең 

қҧқылы ҽріптес ретінде кҿрінеді.  

- Қашықтан оқыту кеңестері пҽнді ҿз бетімен оқып ҥйренуде білім 

алушыларға жетекшілік жҧмысын жасау жҽне оларға кҿмек кҿрсету 

тҥрлерінің бірі болып табылады. Телефон жҽне электронды пошта, 

сонымен бірге телеконференциялар қолданылады.  

                                             Қорытынды 

   Қорыта айтқанда, бҥгінгі таңда оқу ҥрдісін ҧйымдастырудың 

жаңаша формасы ретінде қашықтан оқыту заман талабы екенін айқын 

кҿруге болады. Қашықтан оқыту – компьютерлік жҽне 

телекоммуникациялық технологияларға негізделген оқытудың 

қҧралдары мен тҥрлері, білім беру ҥрдісінде ҥздік дҽстҥрлі жҽне 

инновациялық ҽдістер қолданылатын, кҥндізгі жҽне сырттай білім алу 

ретінде білімді қабылдау тҥрі болып табылады. 

ХХІ ғасыр – озық технологиялар ғасыры. Заман талабына сай озық 

технологияны  меңгеру – ҥлкен істің бастамасы, ал оны тиімді 

пайдалану - жетістікке апаратын жол. Сапалы терең білімді меңгеру 

ҥшін ҿскелең ҧрпақ жаңа технологияларды тиімді қолдана білуге 

тырысады. Ғылым мен техниканың  жедел дамыған, ақпараттар 

ағыны кҥшейген заманда адамның қабілетін, талантын дамыту – 

басты міндеттердің бірі. Бҥгінгі білім кеңістігіндегі жаңару қажымас 

ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тҽрбиелеуді жҥзеге асыратын 

жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге ҥлкен бетбҧрыс 

жасауда.  

    Қазіргі заман талабына сҽйкес қоғам білім беру саласына жҽне 

мҧғалімдерге ҥлкен де жоғары талап қоюда. Сондықтан, мҧғалімдер 

ҽркез жҽне ҥздіксіз ізденісте болып, озық технологияларды жетік 

меңгеріп, шығармашылық пен шеберліктерін ҥнемі шыңдап 

отырғанда ғана ҥлкен жетістіктерге жетері анық. 

   Заманауи білім беруде жаңаша кҿзқарас, жаңа талап, мҥмкіндіктер 

мен жауапкершіліктер елімізде білім сапасын кҿтеріп қана қоймай, 

халықаралық деңгейге жеткізуге мҥмкіндік береді.  
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Қосымша білім берудегі инновациялық техно 

Логияларды пайдалану- заман талабы 

   

Кулушова Г.К. 

 

(С.Шәймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияның  

музыка студиясының жетекшісі ) 

 Біздің елде соңғы жылдары білім беру ҥдерісі кҥрделене тҥсті жҽне 

оқыту жҥйесінің ҿзіндегі жаңа тҧжырымдамаларымен жҽне 

теорияларымен молықты. Менің ойымша,қосымша білім беру қызметі 

ҽр баланың функционалдық сауаттылығын, шығармашылық озық 

идеяларын дамытуға, алған білімін қабілетіне сҽйкес іске асыруға, 

білімдігімен ҧтқырлығына сенімді болып, ел дамуына ҿзіндік ҥлесін 

қоса алатын тҧлға болып қалыптасуына кҿмектеседі. Бҥгінгі мақсат- 

ҽрбір балаға тҥбейгейлі білім мен мҽдениеттің  негіздерін беру жҽне 

олардың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау.Нақты мақсатқа 

қандай ҽдіс-тҽсілдердің кҿмегімен жетуге болады? Оқу мақсатының 

жҥйесінде берілген мақсаттың негізгі категорияларын пайдалана 

отырып,қосымша білім беру мҧғалім ҿз еңбектерінің нҽтижесі туралы 

ақпарат алуға мҥмкіндік алады. Демек, мақсат пен нҽтиже-жаңалыққа 

бет бҧрудың кілті. 

Кез келген шығармашылық еңбектің ең басты қҧраушысы 

шығармашылық атмосферасы, процесі жҽне жҧмысқа арналған 

қажетті шарттары болып табылады.Оқушылар ҥшін оқуға міндетті 

болып келетіні тақырыптық материалдар, олардың шығармашылық 

ҽлеуетін ашатын қызықты тапсырмалар орындау. Бҧл С.Шҽймерденов 

атындағы қалалық классикалық гимназияның музыка студиясының 

сабақтарында ҿнердің межелес тҥрлерінің ҿзара ҽрекеттестігін талап 

етеді. Дҽстҥрлі бағдарламалық материалға кіріктірілген енгізу 

оқушылардың шығармашылық ҽлеуетін  кеңейтеді, байытады. 

Мҧғалім ҥнемі бір ҽдісті қолданып ,бір ғана тапсырманы орындаумен 

сабақты ҿткізіп отырса, ол балалардың сабаққа деген 

қызығушылығын басып тастайды, қызығушылық болмаған жерде 

балалардың қабілеті дамымайды. 

Қосымша білім беру музыка сабағында ақпараттық технологияны 

қолданып, мынандай тапсырмаларды да орындауға болады:  :  

1.музыка, анимациялар есте сақтау оқу процесі ҥшін тиімді. 

Компьютормен ҥзіліссіз тілдік қарым-қатынас. 

2. компьютерлік желілермен жҧмыс істеу арқылы оқушылардың 

шығармашылық потенциалының, қҧзіреттілігінің дамуына мҥмкіндік 

туады. 

3. мультимедиялық мҥмкіндіктерді қолдау: анимация бейне клиптер, 

слайд шоу, оқытушы ҿз ойын, кҿзқарасын, ҿз кезегіндегі материалды 

ҧсынады. 

 Музыка ҿнері балалардың ҿнерге қуанышымен қызығушылығын 

тудырады, осы жерде ҧстаздың мақсаты-балалардың ынтасын ҿшіріп 

алмай оны лаулатып кҿтеріп, жетілдіру. Ҿнермен айналысу ҿте зор 

еңбек, ҿкінішке орай оны кҿпшілік тҥсіне бермейді. Студияға келуші 

оқушылардың кҿбі оқу барысында оларға қойылатын талаптарға 

кҿніл аудармайды. Аспапта ойнау кҥнделікті ҥйдегі дайындықты 

қажет етеді, бірақ балалар кҿбіне мҧны тҥсіне бермейді, кейде ата-

аналарда оны тҥсінбейді; «...маған балам домбыра ойнау білсе 

жеткілікті, нота сауаты сабақтары керек емес» дегендей артқа 

тартады. Осындай пікірлер бізге жиі кездеседі, сондықтан 1-ші 

сыныпқа кҿп балалар келгенімен барлығы мҽреге жетпейді. Соңғы ҥш 

жылда студияға қабылданған оқушылардың саны ҿскенімен оқу 

сапасы ҽлі кҿңілден шықпайды. Себебі неден? Баланың кҿңілімен 

музыка мектебінің бағдарламасының сҽйкессіздігі. Гимназистердің 

оқу жҥктемесі ҿте кҿп. Менің ойымша, осы себептер бойынша 

аспапты меңгеруі мен классикалық жҽне халық музыкаға 

қызығушылығы тҿмендейді. Баланың музыкаға қызығушылығын 

кҿтеру ҥшін олардың мотивациясын арттыру қажет.Оқушыларды 

шығармашылыққа баулу ҥшін мына ҽдістерді қолдану маңызды, одан 

кҥтілетін нҽтиже: 

әдіс түрі күтілетін нәтиже: 

- эмоциялық ойлау- аллегория салыстыра білу; 

- логикалық ойындар- ребус, жҧмбақтар , т.б. шешімін табу; 

- интерактивті – есте сақтау қабілетін дамыту; 

- іскерлік ойындар – жылдамдық икемін дамыту; 

- музыкалық , сахналық жҧмысына талдау жасау, оны бағалай алу. 
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Аспапта жақсы ойнауға сынып атмосферасы, мҧғалімге деген 

сыйластыгы, сҥйішпеншілігі ҽсер етеді, байқаулар мен концерттерге 

катысуы оқушылардың музыка сабақтарына деген қызығушылығын 

кҿтереді. Ал енді одан да жоғары мотивациялардың тҥрі оқушыларды 

марапаттау жҽне мадақтау. 

Музыкалық студиясының міндеті – ҿзінің оқушыларына музыкалық 

білім беріп, олардың эстетикалық талғамын тҽрбиелеу, кҿп ҧлтты ҚР 

жҽне дҥние жҥзі музыка мҽдениетімен таныстырып, болашақ кҽсіптіқ 

ҿнер жолына баулу. Бҧл міндеттерді, қазіргі замаң талабына сай  атап 

кҿрсетілгендей, жалпы білім беретін мектептердің,  ата-аналар мен 

музыкалық – теориялық пҽндер мҧғалімдердің бірлескен кҥш-

жігерінің нҽтижесінде ғана ойдағыдай жҥзеге асыруға болады. Оқу-

тҽрбие жҧмысының нҽтижелігі сонымен қатар мектепке, соның 

ішінде белгілі бір класқа қабылданатын оқушылардың сапалық 

қҧрамына да байланысты болатыны белгілі. Сондықтан домбыра жҽне 

қобыз  класына халық аспаптар сҥйетін, табиғи дарынды ( ҽн салу, 

ырғақтық сезімі жақсы дамыған), мектепке жақсы оқитын 3,4,5-

кластың оқушылары қабылданады. Олардың музыкаға бейімділігі, 

профессионалдық қабілет-дарыны оқу барысында ҥнемі қадағаланып, 

тексеріліп отырады. Мҧғалімнің міндеті оқушының қабілет, 

икемділігін ҥздіксіз дамыта отырып, оны жан-жақты жетілген, ой-

ҿрісі кең, жетік маман, ҿнерге қҧштар азамат етіп тҽрбиелеу болып 

табылады. Аспаптармен оқыту барысында музыкаға жҽне ҿнерге, ҽр 

тҥрлі тапсырмалар арқылы қызығушылықтары туындайды. Қазақ 

мектептерінің жағдайында оқыту, аспапта ойнау  мынандай 

жағдайларға бағытталған бір жағынан білім алады, екінші жағынан 

білік дағдыларын қалыптастырады, болашақтағы ҧрпақтарға 

патриоттық тҽрбиеге тҽрбиеленді. 

         Балаларды қазіргі бағдарламаға сҽйкес жалпы дамып жатқан 

эстетикалық тҽрбие бағытына  алу. Сонымен қатар балаларды ҽр тҥрлі 

бағыттағы музыканы анықтау, балалық қызығы ойнау дамуына 

музыкалық мҽдениет ендіру. Аспаптық  ойнау оқыту барысында 

музыканы жақсы тануға, дауыс ырғағына, оркестрге, хорға жҽне басқа 

аспаптарға соның ішіндегі қазақ халқының аспаптарына: сырнай, 

сыбызғы, қобыз-  мҥмкіншілігі мол. Ҧстаз – негізі тҽрбиеші, ол 

баланың музыкалық танымын жҽне эстетикалық дамуын 

қалыптастырады. Шығармашылық тапсырмалар (ырғақты есту, ҽнді 

шығару, нотаны оқу) кҿркемдік қажеттілігі дамытылады. Дарынды 

оқушылардың орындау шеберлігін шыңдау мақсаты мен оларға 

кҥрделі шығармаларды шамадан тыс кҿп ҧсыну да немесе орташа 

деңгейдегі ғана ҧстап, олардың ынтасын тежеу де дҧрыс болмайды. 

Сондықтан мҧғалім мҧндай жағдайларда ҽрбір баланың жеке-даралық 

ерекшеліктерін ескере отырып, іске творчестволық тҧрғыдан қарауы 

керек. Сабақты оқушының жасына, музыкалық қабілетіне, ойлау, 

ҥйрену білуге қҧмарту, т.б. психологиялық ерекшеліктеріне сай 

ҧйымдастырған жҿн. Музыкалық сауатын кеңейтіп, теориялық білімі 

мен орындау мҽдениетін қалыптастыра тҥседі. 

Эстетикалық талғамды ҧштау, сҧлулықты, ҽсемдікті тҥсіне білу, 

сонымен қатар ҿмірге белсенді коммуникативтік кҿзқараспен аралас 

білут.б.кҿптеген міндеттерді шешу сабақтың негізгі мақсаты болып 

табылады.   Кҿп алдында шығып, жеке ҿнер кҿрсету, бір жағынан, 

оқушының орындау шеберлігіне сын болса, екінші жағынан, оның 

жауапкершілігін де арттырады. Баланың жеке – даралық ерекшелігі де 

оның творчестволық ҿмірінің осы бір жауапты кезеңінде айқындала 

тҥседі. Шҽкірттің кҿп алдына шығып ҿнер кҿрсетуіне концерттік 

шығармалар алдын-ала жатталып, оларды орындау ҽдіс-амалдары 

толық меңгеріліп, кҿркемдік мазмҧны айқындалғаннан кейін ғана 

рҧқсат етеді. Оқушының концерт қоятын кҥні тым шаршамағаны жҿн. 

Сондай-ақ ол сахнаға шығар алдында кҿп ескертулер жасап 

абыржытпау керек. Менің ойымша,ондай ескертпелер, ҽдетте, 

шығарманы ҿз дҽрежесінде орындап шығуға кҿмектеспегені былай 

тҧрсын, керісінше кері ҽсер етуі мҥмкін. 

             Жас музыканттың бойында «сахнада ойнауға жеткілікті тҥрде 

даярмын» деген ҿз-ҿзіне сенімділікті тҽрбиелеп отыру да мҧғалімнің 

басты міндетінің бірі.Оқушы кҿпшілік алдына шығып, ҿнер кҿрсету 

тек ҿзінің орындаушылық шеберлігін арттыру ғана емес, сонымен 

бірге композиторларды жҽне олардың шығармаларын насихаттау 

екенін де есте ҧстауы қажет.  

              Музыкада ең кҿп таралған формалардың бірі болып 3 жекеше 

формасы табылады, одан ҽлдеқайда кҥрделірек сҽйкестіліктер де 
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кездеседі, нақты айтқанда «алтын айқас» сҽйкестіліктері. Музыкада 

«алтын айқас» нҥктесі барлық туындылардың ҥшінші ширегінде 

орналасады, оны ҽр тҥрлі ҽдістермен айыруға болады: биік шарықтау 

шегі, акценті, айрықшаланған аккорды арқылы. Бҧл қарапайым ҽннің 

де, кҿлемді туындылардың – соната, симфониялардың айқын қасиеті. 

«Алтын айқас» принципі жиірек данышпандар музыкасында 

танылады. Барлық ҿнерлердің осы қасиеті ойлап табылған жайт емес,  

ол Табиғат-Ананың ҥйлесімділігін айқындайды. Қорытындылай келе, 

айтатынымыз: музыкалық ҿнер арқылы біз ҽлемнің кҥрделілігі мен 

сҧлулығын жақсырақ танимыз. . Балалардың тек махаббаты мен 

қызығушылығын оятып қана қоймай, олардың кҽсіби деңгейін 
кҿтеруге жағдай туғызып, терең білім алуға дҧрыс жол кҿрсете 

білейік!     
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 Білім беру жҥйесін жан-жақты ақпараттандырып, қашықтан 

оқытудың алғы шарттары Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев ҧсынған «Қазақстан 

-2030» стратегиялық бағдарламасында айқын кҿрсетілген. 

 Қашықтықтан оқытудың жергілікті жүйесі белгілі бір білім 

және жекелеген қала (университет) шеңберінде жұмыс атқарады, 

оның құрамына тек жоғары оқу орындары ғана емес, мектептер, 

гимназиялар мен колледждер де кіреді.  

 Ҽлемді шарпыған індет қҧрсауында еліміздің білім беру жҥйесі 

тҧңғыш рет бір уақытта қашықтықтан оқыту жҥйесіне 2020 жылдың 6 

сҽуірінен бастап кҿшті. Кҿз алдымызда білім саласындағы жҽне бҥкіл 

елімізді дҥр сілкіндірген тарихи ҿзгеріс орын алып жатты. Осы 

жағдайға орай сан қырлы, ҽрі кҥрделі мҽселелерді жҥзеге асыруда 

педагогтардың атқарар рҿлі орасан зор болды. 

 Сын сағатта қашықтан оқыту туралы шешімді Қазақстан 

Республикасының Білім жҽне ғылым министрі Асхат Қанатҧлы дер 

кезінде қолға алып, ҧстаздар қауымына ҥлкен сенім білдірді. 

 Қашықтықтан оқыту ҥшін Қазақстан білім алушылары мен 

білім берушілеріне «Kundelik.kz», «Daryn.online», Қазақстанда 

баламасы жоқ «BilimLand» ҧлттық цифрлық білім беру платформасы, 

«Google Classroom» веб-сервистері арқылы оқу ҧсынылып, 

педагогтарға ҽдістемелік кҿмек берілді.  

 Осындай жҥйенің аясында жҧмыс жасаудың алғашқы 

сатысында зиялылық потенциялын, компьютерлік техниканы ҧтымды 

пайдалана отырып, ҥздіксіз білім беру принциптерін ойдағыдай іске 

асыру қажет. Осыған орай, мектептер мен жоғары оқу орындары 

жергілікті жҽне аймақтық желіні пайдаланып, шығармашылық 

жҧмыстарын таратып, оқыту ҥрдісінде ҽдістеме бойынша тҽжірибе 

алмасуы қажет. 

 Оқытудың ауқымды және жергілікті жүйелерін ойдағыдай 

пайдалана білудің нәтижесінде білімнің базалық және деректердің 

банкілік мәліметтеріне, клиент – сервер, мультимедиа, компьютерді 

оқып-үйренуші жүйелерге, электрондық оқулыктарға, оку-

әдістемелік материалдарға, қашықтықтан оқыту жүйесінің 

технологиясымен үйлесімді болып келетін, алдағы уақытта оқыту 

тәсілдерінің ішінде кең тараған бес аспап әрі ӛміршең түрлері бола 

алатындай жайлы окулықтарға, бағдарламаларға еркін кіруге 

болады. [1, 41]. 
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 Қашықтықтан оқыту – білім алушы мен педагог қызметкерінің 

жанама (алыстан) немесе толық емес жанама ҿзара іс-қимылы кезінде 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды жҽне 

телекоммуникациялық қҧралдарды қолдана отырып жҥзеге 

асырылатын оқыту екенін осы ҥш апталық жҧмыс барысында барлық 

педагогтар меңгеріп алды. 

Қашықтықтан оқытуды ҧйымдастырудағы маңызды кезең 

виртуальдық (синхрондық немесе асинхрондық) ҿзара іс-қимыл. 

 Синхрондық деп аталатын ҿзара іс-қимыл оқушы пен 

мҧғалімнің нақты уақыт режиміндегі қатынасты қарастырады. Яғни 

оқушы пен мҧғалім  бір-бірін виртуалды кҿре отырып, ҿздерін 

толғандырған сҧрақтарға нақты іс-ҽрекетпен немесе практикалық 

тҧрғыда  кҿріне отырып, жауап береді. Мысалы, белгілі бір 

тақырыпты ортаға тастап талқылау қажет болса жҽне оған бірнеше 

адамның пікірі қажет болса, бастауыш мҧғалімдері бейне 

байланыстардың бҥгінгі таңдағы жетілген тҥрлері (ZOOM жҥйесі, 

скайп немесе басқа да бейне қҧралдар) пайдаланылуда. Кейде бҧл 

ҥшін қашықтықтықтан оқыту жҥйесінің чаттары немесе бейне 

конференцияларды қолданып мҧғалімдер жиналысын, ата-аналар 

жиналысын ҥнемі ҿткізіп отырамыз. Сол конференцияда айтылған 

педагогтар мен ата-аналардың ҧсыныс-пікірлерін, тҥсінбеген 

сҧрақтарын талқылап, қашықтықтан оқыту жҥйесіндегі кемшіліктерді 

жою мақсатында ескертулер беріп, жҧмыс бағытын дер кезінде 

жҿндеп отырамыз. 

 Ал енді асинхрондық ҿзара іс-қимыл – оқушы пен мҧғалім 

нақты уақытта қарым-қатынаста болмаған жағдайда жҥзеге 

асырылады, бҧл жағдайда қашықтықтықтан оқытудағы тақырыптар 

бойынша кері байланыстар жіберуді ватсап желісі кҿмегімен немесе 

электрондық пошта бойынша хат алмасу арқылы ҧйымдастырылады 

(ҽрине ата-ананың кҿмегімен) 

 Қашықтықтан білім беру мүмкіндігін ұсынатын оқу 

орындарының барлығы бір бірінен белгілі қасиеттері бойынша 

ерекшеленеді. Олардың ерекшеліктері білім беру мазмҧны мен 

деңгейі, білім алушылардың саны мен қҧрамы, техникалық жҽне 

қаржылай мҥмкіндігі бойынша ерекшеленеді. Қашықтықтан білім 

беру жҥйесі дамытылған елдер де мемлекет деңгейінде 

қаржыландыру арқылы жҥргізіледі. Дҥниежҥзіндегі дамушы елдердің 

барлық жоғарғы оқу орындары қашықтықтан білім беру 

технологиясымен жҧмыс жасауда. Мысалы, алпауыт елдердің бірі 

Америка қҧрама штаттарында 1995 жылдан бастап жоғарғы оқу 

орындарының 58% қашықтықтан оқыту технологиясына тҽжірбие 

жасап, бҧл технологияның тиімді екенін алға тартқан.  Қазірде бҧл 

елде мыңдаған оқу орындары осы технология бойынша жҧмыс 

жасауда. 

 Осындай сан қырлы, әрі күрделі мәселелерді жүзеге асыруда 

оқытушының атқарар рӛлі орасан. Оған ҽрі ауыр, ҽрі жауапты 

міндет жҥгі жҥктеледі: ол курстың бағдарламасының қҧрылымын 

дайындап, оны қашықтықтан білім беру жҥйесімен астастырып 

бейімдейді, оқу ҥрдісінің барысын қадағалап, тапсырмаларды 

орындау барысында, ҿз бетімен бақылау-пысықтау жҧмыстарын 

орындау жҿнінде ҧсыныстар береді. Бҧл ретте қашықтықтан оқыту 

жҥйесінің ҽдістерінде кҿрсетілгеніндей, кҿңіл-кҥй, психологиялық 

қарым-қатынас бой кҿрсетеді. Қашықтықтан оқыту тҽсілі бойынша 

жҧмыс істейтін оқытушы оқытудың жаңа технологиясын, оқытудың 

компьютерлі жҽне тораптық жҥйелерін жетік біліп, олармен іс 

жҥргізу ісін орындау шарт. 

 Қашықтықтан оқыту тҽсілімен оқытатын оқытушыларға жҽне 

осы істе мҥдделі басқа да адамдарға бірнеше талаптар қойылады: 

Оқытушы компьютермен жоғары дҽрежеде сауатты жҧмыс істей білуі 

қажет. 

Қашықтықтан оқытудағы мақсаттары мен міндеттері, оның алдағы 

уақытта ақпараттық технология жҽне коммуникация қҧралдарының 

негізінде дамуы туралы білуі қажет. 

 Қашықтықтан оқыту технологиясын жетік білетін, білім 

саласындағы қызметкерлерді, оқушыларды таныстыра білуі қажет. 

Оқытушының ақпараттық қҧралдармен жҧмыс істеуге іс жҥзінде 

дағдылануы қажет. 

 Оқытудың телекоммуникациялық қҧралдарын қолдану ісіне 

дағдылануын қалыптастыру, атап айтқанда: тҧтынушылар арасында 

ақпараттар алмастыру жҽне ақпараттық жҥйелердегі ресурстарды 
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пайдалануға дағдылануын қалыптастыруы қажет. 

 Жинақталған тҥрде оқу бағдарламасын қҧрайтын белгілі бір 

тҽртіптегі модульдік курстардың ҽдістемелерін баяндай жҽне 

курстарды ҿткізуді ҧйымдастыра білуі қажет. 

 Оқу ҥрдісін қашықтықтан оқыту шеңберінде жҥргізу ісіне жан-

жақты даярлау, қашықтықтан оқыту жҥйесі бойынша сабақ ҿткізу 

ҥрдісінде ҥйлестіруші болуы қажет. 

 Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша 

оқытушының негізгі міндеті білім алушының келесі түрдегі 

орындалатын ӛз бетінше жұмысын басқару болып табылады: 

туындайтын мәселелерді қарастыру; мақсат пен міндеттерді 

қою; білім, тәжірибелерді беру; ұйымдастыру қызметі; білім 

алушылардың арасында ӛзара байланысты ұйымдастыру; оқу 

процесін бақылау. Тыңдаушылар қашықтықтан оқыту кезінде білім 

беру процесінің негізін қолайлы уақытта, ыңғайлы орында, тиімді 

темптегі ӛз бетінше жұмыс құрайды. [2, 53].  

 Сондықтан тындаушылар ҿз бетінше жҧмыстың техникасы мен 

ҽдістемесін, жоғарғы деңгейде білімді ҿз бетімен толықтыру 

негіздерін меңгеруі қажет. Қашықтықтықтан оқыту нысаны негізгі ҥш 

технологиялар бойынша жҥзеге асырылуы мҥмкін: 

- желілік технология (автономды желілік курстар немесе виртуалды 

кабинеттер, Интернетті пайдаланатын блім ордалары); 

- АКТ технологиялар негізінде қашықтықтықтан оқыту; 

- ТВ-технологиялар негізінде қашықтықтықтан оқыту. 

 Сонымен бірге нҽтижелі тҥрде оқу ҥшін жаңа ақпараттық 

технологияның кҧралдарымен жҧмыс істей білуі тиіс. 

 Сонымен,қашықтықтан оқыту – адамның білім алуға және 

ақпарат алуға деген құқы қтарын іске асыратын үздіксіз білім беру 

жүйесі нысандарының бірі ретінде мамандардың негізгі қызметін 

атқара жүріп білімін, біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді.  

 Қашықтықтан оқытуды ҧйымдастырудағы маңызды кезең 

виртуальдық (синхрондық немесе асинхрондық) ҿзара  іс-қимыл. 

Синхрондық ҿзара іс-қимыл студент пен оқытушының нақты уақыт 

режиміндегі қатынасты қарастырады. Бҧл ҥшін қашықтықтықтан 

оқыту жҥйесінің чаттары немесе бейне конференциялар қолданылуы 

мҥмкін. Асинхрондық ҿзара іс-қимыл студент пен оқытушы нақты 

уақытта қарым-қатынаста болмаған жағдайда жҥзеге асырылады, бҧл 

жағдайда қашықтықтықтан оқытудағы байланыстар жіберу 

тізімдерінің немесе телеконференциялардың кҿмегімен электрондық 

пошта бойынша хат алмасу арқылы ҧйымдастырылады. Оқытушының 

кеңесі (синхрондық немесе асинхрондық) – қашықтықтан оқытуды 

орындаудың міндетті шарттары. 

 Білім беру жүйесінде ақпараттық және 

телекоммуникациялық технологияны дамытудың тиімді 

құрылымы – білім болып табылады.  

 Порталдың негізгі міндеті жоғары технологиялы оқу 

процесінің қолдауы арқылы бірыңғай білімді ақпараттандыру ортасын 

дамуына ҿз ҥлесін қосатын маңызды функциялармен толықтырылады. 

Порталдың білім жҽне технологиялық саясаты, сонымен бірге оның 

ағартушылық қызметі ҽдістемелік жҽне технологиялық арнаға 

ақпараттандыру процесін бірте-бірте ендіру ҽдісі болып табылады. 

 Электрондық оқулықтар жасаудың педагогикалық 

технологиясының қҧрылымы оқыту ҥрдісінің заңдылықтарына 

негізделіп, бір-бірімен байланысты тҿрт  бҿліктен тҧрады:  

мотивациялық-мақсатты, мазмҧндық, операциялық жҽне бағалы-

нҽтижелік.  

 Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып оқу 

процесін ҧйымдастырудың негізгі міндеттері: 

- оқытуды даралау; 

- оқытудың тиімділігін (сапасын) арттыру; 

- дҽстҥрлі оқыту нысаны қолайсыз болып табылатын тҧлғалар ҥшін 

білім беру қызметін ҧсыну болып табылады. 

 Қорыта келгенде, қашықтықтан оқыту технологиясы білім 

берудің ортасында тҧратын оқыту жҥйесін қҧру мҥмкіндігін 

береді. Бҧл жҥйеде педагог оқушыларың жҧмыстарын, жеке 

қызығушылықтары мен сҧраныстарын ескереді. Білім беру жҥйесінің 

ортасында оқушы тҧратынын ескерсек, оқыту жҥйесі тҧтасымен 

ҿзгереді. Мҧғалім оқушыға арналған ҿзіндік жҧмыстарды 

ҧйымдастырумен шҧғылданады. Қашықтықтан оқыту технологиясын 

қолдану да оқытушының рҿлі арта тҥседі жҽне ҿзгереді. 
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 Қашықтықтан оқыту барысында бірігіп, ҧйымшылдықпен 

атқарылған жҧмыстардың  оң нҽтиже беруі де білікті 

ҧстаздарымыздың ҥлесі екені сҿзсіз.. 

БІЗ БІРГЕМІЗ! 
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Қашықтықтан оқыту –  Білім толқыны 

 

Сабитова Акеркем Жанабаевна 

СҚО Есіл ауданы  

"Тауағаш орта мектебі" КММ 

 

   «Ел есінде бір жыл қалғын келсе-ас бер, он жыл қалғың келсе-

ағаш отырғыз, ал мҽңгі қалғың келсе-бала тҽрбиеле»  дейді халық 

даналығы. Мен ҥшін ең қастерлі де, қасиетті мамандық ол - ҧстаздық. 

Ҿзімнің педагогикалық еңбек ҿтілімнің барысында кҿптеген ҽдіс-

тҽсілдерді,психологиялық жағдаяттарды, жаңашылдықты  оқып 

біліп,оқуышаларды ҿзімнің пҽніме деген қызығушылығын ояту  

педагогикалық жолымдағы басты қағидат еді. 

Заман талабы функцилналды сауаттылығы мол білімді 

ҧрпақ.Ал білімді ҧрпақ қайдан дарымақ ҽрине оған қажеттісі білікті 

ҧстаз. 

Қҽзіргі сҽл бір қиыншылық кезеңде біздің жас балапандарымыз 

ҧрпағымыз қашықтықтан білім алуда. Қашықтан мазмҧндыда 

мағыналы білім алу ол ҧстаз біліктілігінің одан ҽрі шыңдалуы яғни 

ҧстаздың ҿз шҽкіртіне жҽне ҿз қызметіне деген кҿз қарасында. 

Қашықтықтан білім беру осыған дейін жоғары оқу орындары тиесілі 

болған еді. 

Ал жалпы білім беру жҥйесінде алғаш рет қолданылып жатқан  іс-

ҽрекет. Бҧл тҧрғыда ҧстаз шеберлігі еңбасты алгаритм болып 

саналады деп ойлаймын. 

 Бҥгінгі кҥні ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

заманауи талаптарға сай дамуы білімді бағалау жҽне пайдалану 

жҥйесін жылдам жҽне уақытында ҿзгеруі қажет. Осыған байланысты 

оқытуда қолданылатын ҽдіс-тҽсілдер, ҽдістемелер,технологиялар 

білім беру талаптарына байланысты жаңартылып отырады. Сапалы 

терең білімді меңгеруге талпынған ҿскелең ҧрпақтың жеткілікті 

дҽрежеде сандық сауаттылығы бар, себебі олар ҿмір жағдайлары 

барысында жаңа технологияның барлық мҥмкіндіктерін пайдаланады. 

Сол мҥмкіндіктерді нҽтижелі қолдану мҧғалімнің біліктілігіне, 

біліміне, тҽжірибесіне байланысты. 

Мҧғалім оқушының ішкі жан – дҥниесінің сырын ашып, оның 

симпатикалық ынтасының дамуына жағдай тудырып отырады. Қазіргі 

заманда білім жҥйесінің заман талабына, уақыттың сҧранысына қарай 

ғарыштап дамуы, ҽрбір педагогтан сабақты ғылыми жобада жасауын 

талап етеді. Сабақты ғылыми жобада жасай білген мҧғалім оқушы 

жҥрегіне жол тауып, оның сабаққа деген қызығушылығын арттырып, 

мҧғалім мен оқушы арасында тҥсінушілік пайда болады. Мҧғалімнің 

коммуникативті дамуы: оқушыларды тыңдау, олардың кҿзқарасын 

тҥсіне білу, сын жасай білу, ҽңгіме, ҧйымдастыра білу керек. Ҽрбір 

мҧғалімнің бойында шартты рефлекциялық қасиеттер қалыптасуы 

керек: балаларды оқытуды ҿзінің тҽсілін жҧмысында қолданып, қиын 

жағдайларда шешімін тауып, шыға білу керек. Қашықтан оқыту 

курсы осыған бағытталған.  Қашықтан оқытуды екі негізгі бҿлікке 

бҿлуге болады: техникалық жҽне дидактикалық. Оның қҧралы болып 

телекоммуникациялар, аудио жҽне видео жазбалар, жергілікті жҽне 

ауқымды компьютерлік желілер. Ҧйымдасқан – дидактикалық 

қҧрылымда қашықтан оқыту оқытудың негізгі компоненті болып 

табылады, оқушылардың ҿз бетімен білім алуы. 

Ақпараттық технология жақсы дамығанымен ол оқытудың басты 

қҧралы болып есептелмейді. Ол ҥшін оқу бағдарламасында жҽне 

оқыту ҽдістеріне ҿзгеріс енгізу керек. Жаңа технологияны қолдану 

мҧғалімдерге дайындық жҧмыстарына кҿп уақытты керек етеді. Ҽрбір 

мҧғалімнен ізденуді, шығармашылық жҧмыс жасауды, алыс – жақын 
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шетелдердің озық тҽжірибелерімен танысуды жҽне оның кҥнделікті 

ҿмірде қолдануды қажет етеді. 

Бҧл оқыту қҧралының кҥштілігі соншалықты, онымен бірге басқа 

колледждермен оқытудың жаңа тҥрлерімен, оқыту ҽдістерімен 

алмасады. Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту 

мҥмкіндігі бар. Ҽдістемелік кешен, мҧғалім мен оқушыға қажетті 

бағдарлама, қазақ тіліндегі оқулықтар мен кҿмекші қҧралдары 

жеткіліксіз. Пҽн мҧғалімдерінің Интернетті осы уақытқа дейін аз қана 

пайдаланып, тіпті қолданбағандары да бар. Колледждер жаңа 

ақпараттық технологиялармен жабдықталғанымен, мҧғалімдердің осы 

тақырып бойынша білімін  жоғарылататын, яғни мҧғалімдерді 

дайындайтын курстар жеткіліксіз. Ал, жалпы білім беру ісі жҿнінен 

басқа озық елдердің тҽжірибесін зер салып отыру, ҿзінің білімін 

жоғарылату, жаңашылдық, озат тҽжірибе, компьютерлік 

коммуникацияны ҥйрену – ҽрбір пҽн мҧғалімінің кҽсіптік міндеті, 

қажетті парызы. Қаншалықты барлық қҧралдар жеткілікті 

болғанымен, пҽн мҧғалімінің білімі тҿмен болса, оқушылардың 

телекоммуникация жҿніндегі білімі тҿмендеп, болашақта 

Қазақстандағы телекоммуникациялық ортаның дамуына ҽсерін 

тигізеді. 

Білімнің қайнар кҿзі оқулықта. Кітапханалар, оқу кітаптарының 

жетіспеушілігінен оқушылардың білімдері толық жеткілікті емес. 

Қазіргі кезеңде оқулықтар теориясы, оқытудың жаңа ақпараттық 

технологияларымен жобалау ҽдістемесі жасалуда. 

Оқушылар қашықтан оқу арқылы ҿз білімдерін жетілдіре алады жҽне 

ақпарат жҥйлерін пайдалану мҥмкіндігі артады. Мысалы керекті 

ҽдебиеттер мен оқу кітаптарын іздеу, бақылау жҽне тестік 

тапсырмаларды орындау, лабороториялық жҧмыстар, дайын 

баяндамалар, қашықтан олимпиядаға қатысу оқушының 

шығармашылық потенциалының дамуына ҽсер етеді. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқытушының негізгі 

міндеті білім алушының келесі тҥрдегі орындалатын ҿз бетінше 

жҧмысын басқару болып табылады: туындайтын мҽселелерді 

қарастыру; мақсат пен міндеттерді қою; білім, тҽжірибелерді беру; 

ҧйымдастыру қызметі; білім алушылардың арасында ҿзара 

байланысты ҧйымдастыру; оқу процесін бақылау. Тыңдаушылар 

қашықтықтан оқыту кезінде білім беру процесінің негізін қолайлы 

уақытта, ыңғайлы орында, тиімді темптегі ҿз бетінше жҧмыс 

қҧрайды. [2, 53]. Сондықтан тындаушылар ҿз бетінше жҧмыстың 

техникасы мен ҽдістемесін, жоғарғы деңгейде білімді ҿз бетімен 

толықтыру негіздерін меңгеруі қажет. Қашықтықтықтан оқыту 

нысаны негізгі ҥш технологиялар бойынша жҥзеге асырылуы мҥмкін: 

желілік технология (автономды желілік курстар немесе виртуалды 

кафедралар, Интернетті пайдаланатын университеттер); 

кейс-технологиялар негізінде қашықтықтықтан оқыту; 

ТВ-технологиялар негізінде қашықтықтықтан оқыту. 

Сонымен бірге нҽтижелі тҥрде оқу ҥшін жаңа ақпараттық 

технологияның кҧралдарымен жҧмыс істей білуі тиіс.Ҽр елде, қалада 

орналасқан оқушылардың қашықтан оқытуға қатысуы 

шығармашылық бірігу жҽне жарысу эффектісін береді. WEB – беттер 

жасауда оқушылар ҿздерінің жҧмысын желіден кҿріп оқушы ғылыми, 

суретші немесе басқа шығармалардың авторлары болады. Ҿзінің 

жҧмыстарын жақсы, қызықты етіп кҿрсету ҥшін олар 

гипермҽтіндермен, графикамен, дыбыстармен жҧмыс істейді. 

Қашықтан оқуда оқушылар мҽдениет арасында байланыс орната 

алады. Басқа елмен сҧхбаттасу ҥшін сол елдің мҽдениетін жақсы білу 

керек. Сонда мҽдениеті, білімдері, діни бҿлек оқушылар емін-еркін 

ақпарат алмаса алады. Басқа елмен байланысу  ҥшін алдын ала 

оқушының психологиясын дайындау керек. Ол ҥшін ҽр тҥрлі тренинг 

ҿткізу керек. Бҧл тренингте басқа елдердің  мҽдениетімен, олардың 

арсындағы айырмашылықтарды таныстыру бағытымен ҿтеді. Оларда 

мезгіл уақыттары мен уақыт арасында айырмашылық болады. Осы 

жерде электрондық конференциялар кҿмектеседі, одан керекті 

ақпаратты алуға болады. Қашықтан оқыту оқытушылар ҥшін де, 

оқушылар ҥшін де тиімді екенін уақыт дҽлелдеді. Қашықтан оқыту 

жҥйесіне ата-аналардың кҿзқарасы жақсы қалыптасып келеді. Ҽсіресе 

ата-аналар ҥшін қашықтан оқыту материалдық жағдайының тиімді 

болуын қарастырады. 

Қашықтан оқытудың міндетін тҥсіну ҥшін оқушылардың арасында 

мониторингтік сараптамасы жҥргізілу керек. Мониторинг нҽтижесі 
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бойынша қашықтықтан оқыту оқу процесіне жағымды ҽсер етеді. 
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ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНДЕР. 

 

                                     Буранбаева Гульмира Ирсалиевна 

 С. Ысмайылов атындағы №5  жалпы  орта мектебі 

Тҥркістан облысы, Сарыағаш қаласы. 

 

           Баяндамада тілдерді оқытудың мақсаттылығы мен оқыту 

ҥдерісінде инновациялық технологияларды қолданудың  тиімділігіне 

жан-жақты тоқталынған.Сонымен қатар, инновациялық ҽдістердің 

философиялық  жҽне ҽдіснамалық негіздемесі келтіріліп,практикалық 

қолданысы кеңінен сипатталады.Интербелсенді ҽдістердің 

нҽтижелілігін кең қамтыған.Оқыту мен оқу ҥрдісінде сыни тҧрғыдан 

ойлауға ҥйретуге бағытталған ҽдістерді  қолдану бойынша мҧғалімнің 

жеке іс-тҽжірибесінен нақты мысалдар келтірілген. 

            В работе  освещаются  вопросы  преподавания  казахского 

языка  и  литературы  с  использованием  инновационных технологии. 

Автор  делает акцент  на интерактивные методы  обучения и 

преподавания. 

                 In this work throw lights on  the questions  of  teaching Kazakh 

language and literature using new technologies and interactive methods  of  

teaching.     

 

I КІРІСПЕ 

 

-Қазақстанның болашағы-қазақ тілінде (Н.Назарбаев) 

II.НЕГІЗГІ БҾЛІМ 

-Тілдерді оқытуда инновациялық технологиялардың маңызы; 

-Сын тҧрғысынан ойлау-Қазақстандағы білім беруді дамыту ҥшін 

қажетті ең басты педагогикалық тҥсінік; 

-оқушыларды сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйрету бойынша қолданылатын 

ҽдіс-тҽсілдер. 

III.ҚОРЫТЫНДЫ 

-Жаңаша біліммен жаңаша ҿзгерістерге. 

Кіріспе 

  «Білім беру реформасы-Қазақстанның бҽсекеге нақтылы 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мҥмкіндік беретін аса маңызды 

қҧралдардың бірі.Бізге экономикалық жҽне қоғамдық қажеттіліктерге 

сай келетін осы заманғы білім беру жҥйесі қажет.»,-деп Елбасымыз 

Н.Ҽ.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауларында 

кҿрсеткендей,еліміз кҥннен-кҥнге  ҿркендеп ,жан-жақты дамып 

жатқан заманда білім беру ҥдерісі де кҥрделі ҿзгерісті талап етеді. 

Жылдар бойы қалыптасқан дҽстҥрлі білім беру жарқын болашақтың 

иелері- ҿскелең ҧрпаққа тек жаттанды білім беріп келген .Бҧл тҧрғыда 

алған білім сабақтан тыс уақытта,кез келген жағдайда қолдануға 

мҥмкіншілік бермейді,сондықтан да бҧл ҥрдістегі алған білім 

жаттанды болады.Ал еліміз ҿркениетті 50 елдің қатарынан орын алып 

жатқан кезеңде жаттанды тҥрде қалыптасқан білім тиімсіз. 

Сондықтан да ҿскелең ҧрпаққа заман талабына сай сапалы білім 

,саналы тҽрбие беруде мектептерде тілдерді ҿз деңгейінде оқыту 

маңызды орынға ие.Себебі тіл сауаттылығы  заман талаптарына 

жауап бермейтін кез келген оқушының басқа пҽндерді игеріп кетуі 

нҽтижесіз.Тілдерді оқып ҥйрену-тек сол тілде   сҿйлеу ғана 

емес,тілдің қҧдіретті кҥшінің арқасында сол тілде ойланып ,пікір 

білдіру.Яғни, білім беру ҥдерісіндегі барлық ҿзгеріс тілдің кҿмегімен 

жҥзеге асырылады. «Қазақстанның болашағы-қазақ тілінде»,-деп 

Елбасымыз айтқандай,жарқын болашақтың асуларына талпынған 

шҽкірттеріміз заман талабына жауап беретін білімді игеріп,жан-жақты 

сауатты болуы қажет.Бҧл тҧрғыда негізгі жауапкершілік мектептер 

мен ҧстаздарға жҥктеледі.Ал еліміз кҥннен-кҥнге ҿркендеп, ғылым 

мен білім дамып жатқан заманда бір тілмен шектелу жеткіліксіз.Сол 
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себепті елімізде ҥш тҧғырлы тілді-қазақ,орыс жҽне ағылшын тілін 

ҥйренуге Елбасымыз тарапынан жағдай жасалынып,талап 

қойылуда.Тілдерді оқытудың нҽтижелілігін қамтамасыз 

етіп,оқушылардың қызығушылығын арттыру ҿз кезегінде  ҽрбір 

ҧстаздан кҽсіби біліктілікті талап етеді,ал бҧл тҧрғыда инновациялық 

технологиялардың орны ерекше.     

Негізгі бӛлім 

        Бҥгінгі таңда Қазақстан ҽлем таныған беделді елге айналды.Ел 

экономикасы қарқынды даму ҥстінде.Ҿзінің ғасырларға бергісіз 

ҿрлеуі барысында Республикамыз жаңа бағытын айқындауда.Осы 

тҧрғыда Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев «білім-ғылым-инновация» ҥштігі 

билеген ҽлемге қарай қарқынды бет алу міндеттерін белгілей келіп: 

«Қазақстанның ҽлеуметтік жаңғыруында табысқа жетуінің тҥйінді 

факторы,ҧлттық білім жҥйесін жаңартудың табысты ҿтуі болып 

табылады.»,-деп атап кҿрсеткендей,білім беруді дамыту-жалпы ҧлт 

ҥшін аса маңызды міндет болып табылады.Сонымен қатар білім беру 

қоғамның ҿркендеп дамуына шек қояды,не оның жаңа даму 

кҿкжиектерін ашады.(«Ҽлемдегі жҽне Қазақстандағы білім берудің 

сапасы»24б.)Жылдар бойы қалыптасқан дҽстҥрлі ҽдісте ҧстаз ҿзінің 

бар кҥш-қайратын ҥйретуге жҧмсайды,ал шҽкірт сабақта ғана жаңа 

білім алып,сабақтан соң оны бекітумен ғана шҧғылданады.Ал 

инновациялық технологияларды қолдану-оқушыларды ҿздігінен білім 

игеруіне,ізденуіне бағыттайды.Интербелсенді ҽдістерді қолдануда 

оқушы ҥнемі ізденіс ҥстінде жҥріп,ҿмірде ҽр адамға қажетті білім-

білікті қалыптастырады.Интербелсенді ҽдістер барысында 

ҥйренушілер ҿз ойларын дҧрыс жеткізе білуге,дҽлелдеуге,пікірталас 

жҥргізуге ҧмтылады.Мҧндай сабақтарда басты мҽселе дҧрыс жауапты 

табу емес,керісінше ҥйренушілердің жеке тҽжірибесіне негізделген 

іздену процесінің ҿзі болып табылады.Бҧл ҽдістер тілдерді оқытуда 

тиімді.Себебі ҿз бетінше пікір білдіру,сонымен қатар пікірталас 

барысында оқушылардың сҿздік қоры дамып,тіл мҽдениеті 

қалыптасады. 

          Берілген білімді «дҽстҥрлі стильге» сай механикалық тҥрде 

жаттамай,мҽн-мағынасын терең ҥйреніп,меңгерген жағдайда 

тиімдірек болмақ.Бҧл ҥдерісті іске асыруда сыни тҧрғыдан ойлауға 

ҥйрету модулі маңызды.Сыни тҧрғыдан ойлау «ойлау туралы 

ойлану»деп сипатталған.Ол маңызды мҽселелерді талқылау,сонымен 

қатар тҽжірибені ой елегінен ҿткізуді қамтиды.Сыни тҧрғыдан ойлау-

Қазақстандағы білім беруді дамыту ҥшін маңызды болып табылатын 

маңызды тҥсінік.Сыни тҧрғыдан ойлау оқушыларды қарсы пікір 

айтуға,баламалы шешімдерді қабылдауға,ойлау жҽне іс-ҽрекеттеріне 

жаңа немесе тҥрлендірілген тҽсілдерді енгізуге дайын болуға 

баулиды.Сыни тҧрғыдан ойлауды,ҽдетте, білім берудің кейінгі 

кезеңдерімен-орта мектептің жоғары оқу орындарындағы 

оқушылармен байланыстырады.(Нҧсқаулық) 

        XXI ғасырда ҿмір сҥруге лайықты ҿзіндік ой-пікірі бар 

тҧлғаларды тҽрбиелеп шығару,ҿскелең ҧрпаққа заман талабына сай 

сапалы білім беру-ҽрбір ҧстаздың басты мақсаты.Ҿзіндік ой-пікір 

қалай қалыптасады?Ойдан ой қозғап,пікір алмасып,ҿз пікірін 

дҽлелдеу барысында оқушының бойында ҿзіндік ой-пікір 

қалыптасып,дербес қадамдарды жасай алады.Сондықтан да бҥгінгі 

таңда заман талабына сай сапалы білім,саналы тҽрбие беруде 

мектептерде  оқушыларды сыни тҧрғыдан  ойлауға ҥйретудің маңызы 

зор.Ҿзімнің іс-тҽжірибемде сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйретуде  келесі 

ҽдістер кешенін қолданамын.Мен бҧл ҽдістер кешенін шҽкірттерімнің 

жауқазындай жҥрегінде тілді ҥйренуге деген талпынысты,олардың 

тілдік қоры мен мҽдениетін қалыптастыру мақсатында қолданамын.  

1.Миға шабуыл ҽдісі-Бҧл ҽдіс арқылы оқушылардың ойлау 

дағдыларын тікелей қалыптастыруға болады.Оқушының сыни 

тҧрғыдан ойлануы ҥшін,оның бойында сҿйлеу,талдау дағдыларын 

дамыту қажет.Сондықтан «миға шабуыл» ҽдісінің нҽтижелі жҥзеге 

асырылуы ҥшін,оқушылардың ҧстаз тарапынан берілген сҧрақтарға 

дҧрыс жауап бере білуіне дағдыландыруымыз қажет,бҧл ҿз кезегінде 

ҧстаз тарапынан берілетін сҧрақтарға жоғары талап қояды.Мен миға 

шабуыл ҽдісін кҿбінесе ҽдебиет сабақтарында жаңа сабақтың 

тақырыбын ашуда қоданамын.Миға шабуыл ҽдісі ой қозғау сҧрақтары 

арқылы жҥзеге асырылады.Мысалы, «Қалай 

ойлайсыңдар,А.Қҧнанбаев ҿлеңге неге «сҿздің патшасы» деп жоғары 

баға берген? «Қалқаман-Мамыр» поэмасында қазақ халқының салт-

дҽстҥрлері қалай суреттелген? жҽне т.б.» 
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2.Сҧрақтар жоғарғы жҽне тҿмен деңгейлі болып бҿлінеді.Дҽстҥрлі 

оқыту барысында, ҿкінішке орай, біз,ҧстаздар, тек қана тҿмен 

деңгейлі сҧрақтарды қоятын едік.Дегенмен «бҧл не? бҧл кім?»-сынды  

тҿмен деңгейдегі сҧрақтар оқушының  ой-ҿрісін кеңейтпей,керісінше 

оларға тек қана жаттанды білімді береді.Ал қазіргі заман талабына 

сапалы білім алулары ҥшін оқушылар пҽнді терең тҥсінулері 

қажет.Бҧл тҧрғыда жоғарғы деңгейлі сҧрақтардың маңызы зор,яғни 

осы сҧрақтарды бере отырып шҽкірттеріміздің ойлау дағдыларын 

қалыптастыруымызға болады.Сол себепті сыни тҧрғыдан ойлауға 

ҥйрету модулін кіріктіргенде тҿменгі деңгейдегі сҧрақтардың орнын 

«Неліктен?Не себепті?Қалай ойлайсың?» -сияқты жоғарғы деңгейдегі 

сҧрақтар басады.Сҧрақтарға жауап бере отырып,шҽкірттеріміз пҽн 

туралы жаттанды пікір білдірмей,оның себеп-салдарына,қыр-сырына 

тереңірек тҥсініп ҥңіле бастайды,ҿз кезегінде терең тҥсінген білімін 

кез келген жағдайда қолданады.Мысалы,мен қазақ тілі сабақтарында 

жаңа тақырыптарды қорытындылағанда,жаттығу жҧмыстарын 

жҥргізгенде  «Неліктен жаттығудағы қарамен белгіленген сҿздерді зат 

есім деп ойлайсың?Не себепті бҧл сҿйлем мҥшелері тҧрлаусыз 

мҥшелер деп аталады? »-деген сҧрақтарды қоямын. 

3.Ойын элементтерін қолдану-Оқушылардың сыни тҧрғыдан ойлау 

дағдыларын қалыптастыруда ойын элементтерінің маңызы зор.Бҧл ҿз 

кезегінде оқушы тарапынан ҿзіндік қызығушылық 

туындатады.Ҿзімнің іс-тҽжірибемде мен «Неге?»-ойынын кеңінен 

қолданамын.Ойынды карточкалармен жҧмыс ретінде ҿткіземін.Яғни, 

карточканың  бір тҧсына сҿйлем тҥрі,екінші тҧсына «Неге?»  сҧрағы 

жазылады.Мысалы, «Қонақтар тҿрге жайғасты-жай сҿйлем.»- 

«Неге?»сҿйлем тҥрін атап қана қоймай,себебіне ҥңіледі жҽне сҿйлем 

туралы жаттанды пікірде тоқтап қалмай,сҿйлем туралы кеңірек ой 

қозғайды. 

4. Оқушылардың сыни тҧрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастыруда 

бейнероликтерді кҿрсетудің маңызы зор.Бейнероликтерді мен жаңа 

сабақтың тақырыбын ашуда,мҽтінмен жҧмыста, сабақты 

қорытындылауда кеңінен қолданамын.Оқушы бейнероликті кҿргенде 

жай қызығып қана қоймай,мағлҧмат туралы алғашқы білімі  

қалыптасады.Мысалы, мен ҽдебиет сабақтарында белгілі бір ақынның 

ҿмірі немесе шығармашылығы туралы тақырыпты ҿткенде міндетті 

тҥрде тақырыпқа байланысты бейнебаянды кҿрсетіп,бағыттаушы 

сҧрақтар арқылы оқушыларымның сыни тҧрғыдан ойлануына септігін 

тигіземін.Сонымен қатар, бейнероликтерді кҿрсету барысында миға 

шабуыл ҽдісін қолдану да маңызды. 

5.Эссе жаздыру-Бҧл ҽдіс дҽстҥрлі оқыту технологиясы  барысында да 

қолданылғанына қарамастан,оқушылардың сыни тҧрғыдан ойлау 

дағдыларын қалыптастыруда маңызды,бірақ бастауыш сыныптарда 

біршама қиындықтырды туындатады.Сондықтан мен ҿзімнің іс 

тҽжірибемде эссе жаздыруда  сатылау ҽдісін,яғни бірте-бірте 

қиындату тҽсілін қолданамын.Мысалы,жетінші сыныпта мен эссе 

жаздыруда суретті қолданып,оқушылардан тек 

«Не?Қандай?»сҧрақтарына жауап беруін талап етсем,сегізінші 

сыныпта мен эссені анағҧрлым кҥрделі  ҽдіс бойынша 

жҥргізудемін.Яғни мен топтарға эссе тақырыбына байланысты 

бағыттаушы сҧрақтарды карточка бойынша тартатамын,ал оқушылар 

бағыттаушы сҧрақтарға жауап бере отырып,эссе қҧрастырады.Эссе 

жаздыру, ҽсіресе, ҽдебиет  сабақтарында ҿте тиімді. 

6.Суретпен   жҧмыс ҽдісі-бҧл ҽдіс те оқушылардың сыни тҧрғыдан 

ойлау дағдыларын қалыптастыруда аса маңызды орынға ие.Бҧл ҽдісті 

мен ҽдебиет сабақтарында кеңінен қолданамын.Ҽдіс жай карточка 

тҥрінде немесе интерактивті тақта арқылы жҥзеге 

асырылады.Суретпен жҧмысты мен тақырыпты ашу немесе 

қорытындылауда кеңінен қолданамын.Мысалы,сегізінші сыныпта 

Махамбет ҿлеңдерін ҿткенде мен ҿлең тақырыптарына байланысты 

суреттерді кҿрсетіп,оқушыларға «Қалай ойлайсыңдар,ақын не себепті 

ҿзінің асқақ армандарын теңеу арқылы кҿрсеткен? жҽне т.б.» 

сҧрақтарды қоямын.Суретпен жҧмыс ҥнемі ой қозғау сҧрақтарымен 

қатар жҥргізілсе,тиімді болады. 

          Осылайша жҥргізілген жҧмыстар арқылы мен оқушылардың 

сҿйлеу,талдау дағдыларын дамытамын.Ал оқушылардың сҿйлеу 

дағдыларын дамыту тіл сабақтарында тиімді.Сонымен қатар, сыни 

тҧрғыдан ойлайтын оқушылар жалпы белсенді болады.Олар сҧрақ 

қояды жҽне оны дҽлелдейді.Алған білімдерін терең меңгеріп,кез 

келген жағдайда пайдалана алады.Жылдар бойы қалыптасқан 
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жаттанды білімге қарағанда,терең меңгерілетін білім ҽрине тиімді 

болмақ. 

  Қорытынды   
     Ғылым-елді бақытқа бастайтын  даңғыл жол.Осы даңғыл жолды 

жасайтын да,бағыттайтын да мектеп.Ал білім беру саласындағы 

басты тҧлға-мҧғалім.Ҧстаздың саналылығы ,сындарлылығы 

да,абырой-беделі де оның шҽкірттерінен кҿрінеді. Қазақстан 

Республикасында білім беруді  дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған бағдарламасында экономиканың орнықты дамуы ҥшін 

сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету арқылы адами 

капиталды дамыту, білімнің бҽсекеге қабілеттілігін арттыру мақсаты 

қойылған.  

·      білім беру процесінің барлық қатысушыларының ҥздік білім беру 

ресурстары мен     технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз 

ету; 

·    еліміздің экономикалық ҽл-ауқаты ҥшін бҽсекеге қабілетті адами 

капиталды дамыту.12 жылдық оқыту моделіне кҿшу; 

             .    ҽлемдік білім беру кеңістігіне бірігу; 

·   ҿмір бойы білім алу жҥйесінің жҧмыс істеуін қамтамасыз ету;                                                                                                             

         ҚР «Білім туралы» Заңында «Білім беру жҥйесінің басты 

міндеті-ҧлттық жҽне жалпы азаматтық қҧндылықтардың ,ғылым мен 

практика жетістіктерінің негізінде жеке адамды 

қалыптастыруға,дамытуға жҽне оның кҽсіби шеберлігін шыңдауға 

бағытталған білім алуға қажетті жағдайларды жасау»деп анық 

кҿрсетілген .Демек ғылым мен техниканың дамыған,ҽлемдік білім 

кеңістігінің бҽсекелестік негізінде дамыған заманында еліміздің 

болашақ тірегі болмыш жас ҧрпақты ҽлемдік озық біліммен 

сусындаған ,қоғамның тҥрлі салаларында саналы іс-ҽрекетке қабілетті 

тҧлға қалыптастыру бҥгінгі таңда кезек кҥттірмес мҽселе. 

           «Білімді болу деген сҿздің мағынасы-белгісіз нҽрсені ашуға 

қабілетті болу деген ҧғым.»,-дегендей,оқу мен оқыту ҥрдісінде 

инновациялық технологияларды қолдану  жарқын болашақтың негізі 

болып табылатын ҿскелең ҧрпақтың білім деңгейі мен жетістіктерін 

дамытуға мҥмкіншілік береді. Дҽстҥрлі сабақтармен салыстырғанда 

сабақ барысында  инновациялық технологияларды  пайдалану  

мҥғалімге сабаққа байланысты материалды оқушыға жан-жақты 

ҥйретуге,оқушылардың ой-пікірін дамытуға септігін тигізетіні 

белгілі.Сондықтан ҧстаздардың алдындағы   басты мақсат-оқушыға 

сапалы терең білімді нҽтижелі ҽрі тиімді жолмен жеткізу.Сонда ғана 

біз болашақтың кілті болып табылатын жастарға заман талабына сай 

сапалы білім бере аламыз.Ал ҿскелең ҧрпаққа  заман талабына сай 

сапалы білім,саналы тҽрбие беруде инновациялық технологиялар 

маңызды. Білімділік пен біліктілік,қажырлылық пен 

қайраттылық,тҽжірибе мен оқушылардың іс-ҽрекеті шешімін тауып 

тоғысқанда ғана біз бҧл мақсатымызға жете аламыз,қҧрметті 

ҽріптестер! 
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Қазіргі таңда барлық ҽлем жҧртшылығының назарын аударып 

отырған мҽселе балалардың жеке сҧраныстары мен ерекшеліктеріне 
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ортаның, отбасының қатысуымен білім беру ҥрдісіне толық қосуды 

қарастыратын инклюзивті білім беру. Мемлекетіміз ерекше 

қажеттілігі бар жандарды ҽлеуметтік қорғау, олардың қоғамға етене 

араласуына, оларды оңалту, жҧмысқа орналастыру жҽне жаңа жҧмыс 

орындарын қҧру, білім алу, оқыту, қайта мамандандыруда қолдан 

келгенше жағдай жасамақшы. 

 Инклюзивті білім беру идеяларын алға жылжыту қоғам ҿміріне 

ізгіліктілік идеяларын енгізіп, балалардың оқу ҥрдісіндегі 

қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқытудың жаңа бағытын ҿңдеуге 

талпынады. Енгізілген ҿзгерістері тиімді болса, онда ерекше 

қажеттіліктері бар балалардың жағдайлары да ҿзгереді. Олар бір-

бірімен қарым-қатынас жасауға, танып-білуге, қабылдауға 

ҥйренеді.Ҿз мектебімізде ерекше дамуы бар оқушыларға инклюзивті 

білім беріледі,ең басты жолы ақпараттық технологияларды 

қолданамыз. Бҧл білім алушының жан-жақты дамуына ҽсері 

зор.Мектебімізде заманауи ҥлгіде жарақтандырылған компьютерлер, 

мобильді сынып, сандық -мультимедиялық подиум, тағы басқа 

ресурстар бар. Жекеленген пҽндерді оқытуда  электронды  

оқулықтар, e-learning  электронды оқу жҥйесін қолданамыз. 

Оқушының шығармашылықпен жҧмыс жасауына жол ашылып отыр. 

Бҧл:-ҧжымдық жҽне топтық жҧмыстарды ҧйымдастыру; 

- ынтымақтастық ортаны қалыптастыру.Ерекше қажеттілігі бар 

балаларда 

компьютерлік технологияны қолдана отыра,ҧсақ қол моторикасын 

дамыту,ҿзіндік ізденіс, оқу материалын оңай меңгеруге ықпалы,оқуға 

деген белсенділігі мен қызығушылығы артады. Біз ҿз пікірін айта 

алатын, ҿз бетімен ҽрекет етуге, ҿмірге деген кҿзқарасы қалыптасқан, 

ҥнемі ізденісте  болатын, қоғамда ҿзіндік орны бар  тҧлғаны 

дайындаймыз.Инклюзивті білім беру  инновациялық жолдармен, 

қажетті жаңа ақпараттық технологияларды қолдануда  келешекте 

ерекше  қажеттілігі бар балаларға  білім алуда еш кедергілер 

болмайды. 

Қазіргі заманда арнайы білім жалпы білім жҥйесінің қҧрамы болып 

отыр.Мемлекет тҧлғаларға барлық шарттарды дайындайды, бірдей 

мҥмкіндіктерді білім алуға  арнайы білім қажеттіліктердің 

қамтамасыз етіп отыр.Даму жоспары ҽлеуметтік жҽне медико-

педагогикалық кҿмегі   ерекше қажеттілігі бар балалардың дамуына 

жаңа идеяларды жҽне ҧстанымдарды кіріктірілген инклюзивтік 

білімді  іске асырады. Осындай ҽдіс тҽсілдермен балаларды 

жекелендіруге  жҽне толық дамымаған балаға қҿзқарастар жасауға 

болмайды, ҿмірінде ҽлеуметтік траектория жасау, ерекше қажеттілігі 

бар  балаларға ортақ дамыған балалармен қосу қажеттілігі, бірлескен 

оқуға, демалуды ҧйымдастыру, барлық жақтан кҿмек беру 

қажет.[1.49б] 

         Бҥгінде білімді кіріктірілген инклюзивтік біліммен қатар 

дамуына қажеттілігі туып отыр. Коррекциялық ҧйымдар оқу 

ҽдістемелік орталықтар міндеттерді атқарады, жалпы орта 

мектептерге педагогтарға ҽдістемелік кҿмегін беріп жатыр. Арнайы 

білім жҥйесінің дамуына стратегиялық тапсырманың  бірі  

инклюзивтік білімді қазіргі заманда мойындау қажеттігі жҽне басқа 

ҽдістермен ерекше қажеттілігі бар балалардың дамуына кҿмектеседі, 

арнайы коррекциялық білім  алуына жҽне тҽрбиеленуі практикада 

жҥзеге асады. 

     Инклюзивтік мектеп  бҧл алдымен демократиялық мектеп, 

адамның ҿмірін қҧрметтеу жҽне сыйлау. Осындай мектепте оқушылар 

шығармашылық білім мҽселелерін шешуде бірігіп жҧмыс істейді. 

    Мектептің даму стратегиясы, білім беру мекемесін модернизацияға 

жоспарланған қызметі басым.Жалпы  мҽселелері бірлесе жҧмыс 

жасайтын ҧстаздардың жҽне барлық педагог  ҧжыммен шешуге 

қалыптасуы,таңдаған мҽселені шешуі бойынша жоспарлау жҽне 

ҧйымдастыру қызметі.Сайып келгенде, барлығы маңызды талдаумен 

жҽне басқару технологиялық байланыспен мектептің қызметі жҥзеге 

асады. Мектеп директорының тапсырмасы  болжамды нҽтижелерін 

азайтуынан кҿбейту. Меніңше басқару ҥдерісінен, басқару қызметі 

жеке тҥрде қаралады. 

Бірақ олардың байланысы  бар, кезек -кезекпен ҿзгереді, басқару 

жҥйесін қҧрады. Функционалдық элементтерін бағаламаса барлық  

басқару ҥдерістерін соңғы нҽтижелерін тҿмен кҿрсеткіш кҿрсетуі 

мҥмкін. 

Біздің алдымызда басқару кестесі: 
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 -Ақпараттық талдау қызметі 

- Мотивациялық мақсаттық қызмет 

- Жоспарлы болжамдық қызметі 

- Бақылау диагностикалық қызметі 

- Реттеу коррекциялық қызметі 

- Ҧйымдастыру атқару қызметі 

Мектеп директорының  білім мекемесінің барлық бағыттарына 

қызметінің нҽтижелеріне аса жауапкершілігі, бір жағынан жоғарғы 

тҧрған органдардың бҧйрықтарын орындау, ал екінші жағынан. 

педагог ҧжымның ҿзіндік позициясы. 

Қазіргі таңда саяси, экономикалық, ҽлеуметтік салада ҿзгерістер 

байқалады. Бірте-бірте Қазақстан ҽлемдік қоғамдастыққа бірігіп 

жатыр. Ертеде мҽселелер жергілікті, аймақтық деп есептелген, қазіргі 

заманда жаһандық, жалпыадамзаттық деп саналады. Осыны біз 

ойладық, біз мектептің даму бағдарламасына енгіздік. Біздің 

концепция білім ортақ уақытта интеграция қаралады. Менің ойымша, 

қҧрылымдық жақтары мектептің қызметінің барлық жақтарын 

қамтамасыз етеді. Маңызды орталық бағыттары: «Ҽлемнің 

кіріктірілген жҥйесі», «Мен жҥйесінің бір бҿлігі, жалпыадамзаттық 

бҿлігі», «Болашағы менімен байланысты», «Заманауи жаһандық 

мҽселелерді шешуге  қатысуға дайынмын». Озат педагог идеялары 

оқу тҽрбиелік ҥдерісте болып отыр.Мектеп ҽкімшілігін жҽне 

ҽкімшілік мектепті ҥш маңызды бағалаумен тексереді: 

1) Педагогтарға жҽне оқушыларға психологиялық климатты жҽне 

пайдалы шарттарды жасау, салт дҽстҥрлерді қҧрметтеуі; 

2) Тестілеу бойынша оқушыларды деңгейлік дайындау, сҽйкесті ҽр 

тҥрлі машықтарға ҥйрену 

3) Шығармашылық табыстарын экспертік бағалау жҽне оқушыларды 

шығармашылық белсенділігіне, шығармашылық тапсырмаларды 

шешу, жобаларды орындау.Зерделей келе, бҥгінде басқару 

шешімдерін дҧрыс ҧйымдастыру керек. Бірінші кезекте, 

психологиялық кедергілерді жеңуге кҿмектесу, оқыту ҥдерістерді 

жасау жаңа идеяларды қабылдау, мектептің мақсаты білім 

мақсаттарын жҽне тапсырмаларын орындау. Жасалатын ҿзгертулерде 

ҿзінің орнын табуға кҿмектесу. Екіншіден, ҧстаздың кҽсібилігін ҿз 

бетінше дамыту жҽне ҿз бетінше жетілдіру.       

Инклюзивті оқыту- оқушылардың тең қҧқығын анықтайды жҽне 

ҧжым іс-ҽрекетіне қатысуға, қажетті қабілеттілікті дамытуға 

мҥмкіндік береді. Инклюзивті оқыту арқылы барлық балалардың 

мҧқтаждықтарын ескеріп, ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім ҥрдісін дамытуға 

болады.  Инклюзивті білім   балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал 

етіп, жақсы ҿмір сҥру мҥмкіншілігін қалыптастыру жолындағы 

қабілеттердің ҿзіндік тҧтастығының бастауы. 
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Аннотация 

Мақалада жаңа формация маманы болу ҥшін жағдай жасау жҽне 

дамыту мҽселелері қарастырылған.Сонымен бірге мҧғалімдердің 

кҽсіби білімдерін арттыруда педагогтардың ҿздеріне бағытталған іс-

ҽрекеттерін  жаңаша ҧйымдастыру қажет екендігі айтылған. 

  

Еліміздің ҽлемдік білім кеңістігіне енуге талпынысы, білім беру 

парадигмасының ҿзгеріп, жаңа ҧлттық модельдің қалыптасуы 

болашақтың жаңаша ойлайтын, дҥниеге кҿзқарас мҽдениеті мен 

санасы дамыған ҧрпағын оқытып, тҽрбиелейтін педагогикалық 

кадрларды дайындаудың сапасын арттыруды талап етіп отыр. 

Нҽтижеге бағдарланған білім беру сапасын арттыруда жаңаша жолдар 

мен ҽдістер табуға дағдыланған «Жаңа формация маманы болу – білім 

беру саласының ҿзекті мҽселелерінің бірі. 
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Білім беруді тҥрлендіруде, білім процесін реформалауда зерттеуші 

мҧғалім мен кҿшбасшы мҧғалім жаңа формация мҧғалімі ретінде 

орталық тҧлға болып табылады. 

Нҽтижеге бағытталған білім беру жҥйесіндегі педагогтің кҽсіби 

қҧзыреттілігінің теориялық негізін айқындап алу ҥшін, терминнің 

дербес анықтамасына тоқталсақ. 

Психологиялық-педагогикалық ҽдебиеттердегі ғалымдардың 

зерттеулеріне қарағанда кҽсіби шеберліктің қалыптасуы мен даму 

ҥдерісінде екі ҧғым: қҧзыреттілік жҽне қҧзырет ҧғымдары 

пайдаланылып келеді. Біріншісі, С.Ожегов сҿздігі бойынша, белгілі 

бір кҽсіби қызметке байланысты, «қандай да болсын мҽселеден 

хабардарлық, беделділік», ал екіншісі, «қандай да бір істі жҥргізетін 

жеке адамның, мекеменің мҽселелерді шешуге, іс-ҽрекет етуге, бір 

нҽрсені істеуге қҧқықтылық шеңбері». 

Методикалық терминдер сҿздігінде «Қҧзыреттілік – қандай да бір оқу 

пҽнін оқыту ҥдерісінде қалыптасатын білім, білік, дағдылар 

жиынтығы, сонымен қатар, қандай да бір қызметті орындай алу 

қабілеттілігі»,-делінген. 

             Дҧрыс  ҧйымдастырылған  ҽдістемелік  пен  оның  кҽсіби  

дамуға  бағытталған  жҧмыстары  ғана  жаңашылдық кепілі болады. 

Сол себепті, мҧғалімдерді кҽсіби біліктілігін арттыруда педагогтардың 

ҿздеріне бағытталған іс-ҽрекеттерін жаңаша ҧйымдастыру ҿте 

маңызды [1]. 

Кҽсіби қҧзырлылықтың қатарына келесі қабілеттер жатады: 

Бағдарлы қҧзіреттілік (азаматтық белсенділік, саяси жҥйені тҥсіну, 

баға бере білу, елжандылық); Мҽдениеттанымдылық қҧзіреттілік 

(ҧлттық ерекшеліктерді тани білу, ҿз халқының мҽдениеті мен ҿзге 

ҧлттар, ҽлем мҽдениетін салыстыру, саралай білу қабілеті); 

Оқу-танымдық қҧзіреттілік (ҿзінің білімділік қабілетін ҧйымдастыра 

білу, жоспарлай білу, ізденушілік- зерттеушілік ҽрекет дағдыларын 

игеру, талдау, қорытынды жасай білу); 

Коммуникативтік қҧзіреттілік (адамдармен ҿзара қарым-қатынас 

тҽсілдерін білу, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық 

қатынаста шетел тілінде қатынас дағдылары болуы); 

Ақпараттық-технологиялық қҧзіреттілік (ақпараттық 

технологиялармен,техникалық объектілер кҿмегімен бағдарлай білу, 

ҿз бетінше іздей білу, таңдай, талдай білу, ҿзгерте білуді жҥзеге асыра 

білу қабілеті); Ҽлеуметтік-еңбек қҧзыреттілігі (ҽлеуметтік-қоғамдық 

жағдайларға талдау жасай білу, шешім қабылдай білу, тҥрлі ҿмірлік 

жағдайларда жеке басына жҽне қоғам мҥддесіне сҽйкес ықпал ете білу 

қабілеті); 

Тҧлғалық ҿзін-ҿзі дамыту қҧзіреттілігі (отбасылық еңбек, 

экономикалық жҽне саяси қоғамдық қатынастар саласындағы 

белсенді білімі мен тҽжірибесінің болу қабілеті). 

Педагог ҿзін жоғары деңгейде қалыптастырудың осындай 

қҧзыреттіліктерін игеру арқылы оқыту процесін ҧйымдастырудағы 

негізгі мақсаттары: 

Білім алу кеңістігін кеңейту жҽне тілін дамыту арқылы 

шығармашылыққа баулу; 

Оқу процесінің нақты міндеттерін айқындап, ҧжымдық қарым-

қатынас мҽдениетін дамыту; 

Оқушыға қолдау кҿрсетіп, жағымды психологиялық орта қҧру жҽне 

оқушының зерттеу белсенділігін арттыру; Ақпараттық ортаны 

анықтау, бағыт беру жҽне танымдық конференциялар арқылы ақыл-

ойын дамыту. 

Аталған мақсаттарды жҥзеге асыруда бҥгінгі таңда білім беру 

ҥрдісіндегі негізгі міндеттер оқушының бойындағы адами 

қҧндылықтарды, қайырымдылықты, сҥйіспеншілікті дамыту, рухани 

адамгершілігін қалыптастыру, жеке тҧлғалық қасиеттерінің ашылуы 

жаңа оқыту технологияларының білім беру жҥйесіне озық ҥлгілерін 

еркін енгізілуіне тікелей байланысты. Бҥгінгі кҥні кҿкейтесті болып 

отырған білімнің қҧзыреттілік ҧстанымын жҥзеге асыру қҧралы 

ретінде педагогикалық технологиялар мен белсенді оқыту ҽдістерінің 

алар орны ерекше. Қазіргі заман талабына сай білім беру  жҥйесінің  

басты  кҿрсеткіші  – оқушының ҿздігінен білім алуға деген 

ҧмтылысын қалыптастыру. Ал мҧғалімнің негізгі міндеті – оқушыны 

білімге ҿз бетінше ізденіске жҽне шығармашылық іс-ҽрекеттерге 

баулу болып табылады [2]. 

«Сабақ беру – ҥйреншікті жҽй ғана шеберлік емес, ол – жаңадан 

жаңаны табатын ҿнер» деп Ж.Аймауытов айтқандай, ҽрбір ҿткізілген 
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сабақ оқушының жҥрегінен орын алатындай,  жақсы  істерге  

жетелейтіндей, рухани байлығын дамыту деңгейінде 

ҧйымдастырылуы керек. 

Педагогтың іс-ҽрекетінің нҽтижесін зерттеулер мен зерделеуге сҥйене 

отырып. қазіргі уақытта мҧғалім мына тҿмендегі сипаттамаға лайық 

болуы тиіс екендігі атап кҿрсетіледі: 

Ол теорияны жақсы меңгерген, ҧдайы ізденіп, ҿзінің пҽндік, 

психологиялық, педагогикалық жҽне ҽдістемелік білімін, мҽдениет 

дҽрежесін жоғары кҿтеруші адам болуы; 

Коммуникативті, қоғамдық ортада беделді адам болуы; 

Ҿз мамандығын жақсы кҿретін, біліктілігі жоғары,кҽсіптік шеберлігін 

ҧдайы ғылымға негіздей отырып дамытатын адам болуы; 

Белгілі педагогикалық технологияның толық ҽдістемесін меңгерген, 

ғылымның ҽр саласынан хабардар, жан – жақты білім болуы; 

Ҿзінің ҽрбір оқушысының ерекшелігі мен зейінін жақсы білетін 

қамқор,  

психолог болуы керек. 

Педагогтың кҽсіби қҧзыреттілігінің келесі компоненттерін бҿлеміз: 

мотивациялық-еріктік, функционалдық, қарым-қатынастық жҽне 

рефлексиялық. 

Мотивациялық-еріктік (мотивация – себептер жҥйесі)компонентке 

мотивтер (себептер, дҽлелдер), мақсаттар, қажеттіліктер, қҧнды 

тіректер енеді, мамандықта тҧлғаның шығармашылық кҿрінуіне 

ықпал етеді, кҽсіби қызметке қызығушылықтың болуын білдіреді. 

Функционалдық (лат. functio – орындау) қандай да бір педагогикалық 

технологияны жобалап жҥзеге асыру ҥшін мҧғалімге қажетті, жалпы 

жағдайда педагогикалық қызмет ҽдістері туралы білім тҥрінде 

кҿрінетін компонент. 

Қарым-қатынастық (коммуникативтік) (лат. communico – 

байланыстырамын, қарым-қатынас жасаймын) қҧзыреттілік 

компонентіне ойын анық, нақты жеткізе білу, кҿз жеткізе білу, 

дҽлелдеу, дҽлел қҧра білу, талдау, ойын айта білу, рационалды жҽне 

эмоционалды ақпаратты жеткізе білуі, ҿзара қарым-қатынас орната 

білуі, ҽріптестер ҽрекеттерімен ҿз ҽрекетін келістіруі, ҽртҥрлі іскерлік 

жағдаяттарда қарым-қатынастың озық стилін таңдау, диалог 

ҧйымдастыру жҽне қолдау кҿрсету енгізіледі. 

Рефлексиялық (лат. reflexio – артына назар аудару) компоненті ҿз 

қызметінің жҽне ҿз дамуының, жеке жетістіктерінің деңгейінің 

нҽтижесін саналы бақылай білумен; креативтілік, алға ҧмтылушылық, 

серіктестікке бағытталу, шығармашылық, ҿзіндік талдауға бейімділік 

сияқты қасиеттер мен ерекшеліктерді қалыптастырумен анықталады. 

Рефлексиялық компонент жеке жетістіктердің бағыттаушысы, 

адамдармен қарым-қатынаста жеке мағынаны іздеу, ҿз-ҿзін басқару, 

жҽне де ҿз-ҿзін тануды, кҽсіби ҿсуді, шеберлікті жетілдіру, мағыналы 

шығармашылықты қызметі оятушы жҽне жҧмыстың дара стилін 

қалыптастыру болып табылады. 

Қҧзыретті педагог қалыптастырудың педагогикалық міндетінің 

таралу деңгейіне қарамастан оның шешімінің аяқталу айналымы 

«ойлау – ҽрекет жасау – ойлау» ҥштігіне тоқталады жҽне 

педагогикалық қызметтің компоненттерімен жҽне соларға сай 

білімдермен сҽйкес келеді. Нҽтижесінде мҧғалімнің кҽсіби 

қҧзіреттілігінің моделі оның теориялық жҽне практикалық 

дайындығының бірлігі ретінде орындалады. Бҧл жерде педагогикалық 

біліктер тҿрт топқа біріктірілген [3]: 

1.Тҽрбиенің объективті процесінің мазмҧнын нақты педагогикалық 

міндеттерге «аудара» білуі: жеке тҧлғаны жҽне ҧжымды олардың 

жаңа білімді белсенді игеруге дайындығының деңгейін анықтау ҥшін 

зерттеу жҽне осы негізде ҧжымның жҽне жеке оқушылардың дамуын 

жобалау; білім беру, тҽрбиелеу жҽне дамыту міндеттері кешендерін 

анықтау, оларды нақтылау жҽне басым міндеттерді анықтау. 

2.Логикалық аяқталған педагогикалық жҥйені қҧра білу жҽне 

қозғалысқа келтіру: білім-тҽрбие міндеттерін кешенді жоспарлау; 

білім процесі мазмҧнының негізделген таңдауы; оны ҧйымдастыру 

тҥрі, ҽдістері жҽне қҧралдарының дҧрыс таңдауы. 

3.Тҽрбие компоненттері мен факторлары арасында ҿзара 

байланыстарды анықтай білу жҽне орнату, оларды ҽрекетке келтіру: 

қажетті жағдайларды тудыру (материалдық, моральдық-

психологиялық, ҧйымдастырушылық, гигиеналық жҽне т.б.); оқушы 

тҧлғасын белсендендіру, оны объектіден тҽрбие субъектісіне 

айналдыратын іс- ҽрекетін дамыту; біріккен іс-ҽрекетті ҧйымдастыру 
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жҽне дамыту; мектептің ортамен байланысын қамтамасыз ету, 

бағдарлауға келмейтін сыртқы ҽсерлерді жҥйеге келтіру. 

4.Педагогикалық қызметтің нҽтижесін есепке ала білу жҽне бағалау: 

мҧғалім қызметінің нҽтижесін жҽне білім процесін талдау жҽне ҿзін-

ҿзі талдау, басым жҽне бағынышты педагогикалық міндеттердің жаңа 

кешенін анықтау. 

 

Мҧғалім ҿз ісінің маманы болуымен қатар, оның бойында баланы 

жақсы кҿру, баланың кҿзқарасын мен пікірін сыйлау, тек ҿз пҽнінің 

тҿңірегінде ғана қалып қоймай, қоғамда болып жатқан ҿзгерістерге 

қҧлағы  тҥрік, кҿзі ашық, жан – жақты талдау жасай білетін маман 

болуы шарт [4].Ҧлы ағартушы Ахмет Байтҧрсынҧлының: «Бала 

оқытуды жақсы білейін деген адам ҽуелі балаларға ҥйрететін 

нҽрселелерін  ҿзі жақсы білуі керек» деген  тҧжырымында  

«Шығармашыл  ҧстаз  шығармашыл  шҽкірт  дайындайды»  деген  ой 

айқын аңғарылады. Қорытындылай келе, жоғарыда аталған 

қҧзыреттіліктерді меңгерген мҧғалім – шығармашыл шҽкірт 

дайындауға даяр. 
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ПЛАТФОРМАЛАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

                                                                    
                                               Кенжетаева Ажар Азиғалиқызы 
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                                                                    Физика және кӛркем еңбек  пәні 

мҧғалімі 

                                                                    Атырау қаласы 

    

  Қашықтан оқыту – бір-бірінен қашықта орналасқан білім алушы мен 

оқытушының ҽртҥрлі байланыс технология кҿмегімен жанама тҥрде 

ҿзара ҽрекеттестікте оқу нысаны. Қашықтан оқытудың білім беру 

процесінің барлық компоненттері- мақсаты, мазмҧны, оқыту ҽдістері 

мен нҽтижесін бағалау толық сақталады.  

   Ҿткен оқу жылының соңғы тоқсаны еліміздегі оқушылар мен 

педагогтар мен ата-аналар ҥшін сын кезеңі болды. Тҿтенше жағдайға 

байланысты қашықтан оқыту форматы біраз мҽселенің бетін ашты. 

Сондай-ақ ол елдегі  цифрландыру[1] мен интернет жҥйесін ҽлі де 

жетілдіру керектігін кҿрсетті. Осы орайда білім беру жҥйесі де біраз 

қиындықты бастан ҿткерді. Енді биыл жаңа оқу жылы қайтадан 

қашықтан оқыту форматында жалғаспақ. 1 қыркҥйекте жаңа оқу 

жылы барлық  мектептер жҽне колледждерде қашықтан оқыту 

форматында басталады. Бҧл ретте қатаң санитарлық шараларды 

сақтай отырып, бастауыш сыныптың оқушылары ҥшін «кезекші 

сыныптардың» жҧмысы жоспарланып жатқандығы белгілі.  

   Қашықтықтан оқыту дегеніміз- оқытушы мен білім алушы арасында 

қандай да қашықтықта интернет ресурстарынаң сҥйемелдеуімен 

ҿтілетін оқытудың формасы, яғни интернет желілерінің кҿмегімен 

белгілі бір арақашықтықта оқыту[2] болып табылады. Сонымен қоса, 

қашықтықтан оқытуды ҧйымдастырудың 3 тҥрлі формасы бар: 

онлайн (синхрондық) жҽне оффлайн (асинхрондық) жҽне кең таралған 

3 тҥрі вебинар. Онлайн режимінде оқыту дегеніміз- интернет 

ресурстарының кҿмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір қашықтықта 

мҧғалім экранын кҿру арқылы оқытуды ҧйымдастыру формасы. 

Оффлайн режиміндегі оқыту дегеніміз- интернет ресурстарының 

кҿмегімен (электрондық пошта) оқытушы мен білім алушы 

арасындағы ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге мҥмкіндік беретін 

оқытудың формасы. Вебинар дегеніміз- интернет  желілерінің 

кҿмегімен семинарлар мен тренингтер ҿткізу формасы.  

Синхронды оқыту мысалдары: Сабақты ZOOM, Teams, Google Meet 

арқылы жҥргізу. 

Асинхронды оқыту мысалдары: Тапсырмаларды электронды пошта, 

мессенджер, Kundelik.kz  арқылы жіберу. Тапсырмаларды оқыту 

платформаларына (Google Classroom) орналастыру. Онлайн 
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оқулықтар  

    Қашықтан оқытудағы білім беру ҥдерісін жоспарлауда оның ҥш 

маңызды қҧрамдас бҿліктері ескерілуі тиіс:  

Мазмҧны (не оқытылады) 

Ҧйымдастырылуы (қалай оқытылады) 

Технологиялар (қандай қызмет тҥрлері мен қҧралдар қолданылады) 

Оқу біздің ҿміріміздің маңызды бҿлігі болып табылады. Сондықтан 

балаларды оқуға қызықтыру жолдарын қарастырғанда білім беру 

мақсаттарын кҿздеумен қатар, оқушылардың тҧлға ретіндегі 

қажеттіліктерін де ескеру қажет.  

   Қашықтан оқыту сабағын (оқу сыныбындағы сабақ сияқты) сабақ 

мақсаттарын тҧжырымдаудан бастаймыз. Бҧл ҥшін 

бағдарламасындағы оқу мақсаттарына шолу жасап, оқушылар сабақта 

қол жеткізуі тиіс мақсаттарды таңдаймыз, сынып оқушыларының 

ерекшеліктерін ескере отырып, сабақ мақсаттарын ҽзірлейміз. 

Сараланған сабақ мақсаттарын белгілеуге болады, бҧл ҽрбір 

оқушының оқу тиімділігін барынша арттыру ҥшін сабақта жҧптық, 

топтық немесе жеке жҧмыс тҥрлерін ҧйымдастыруға мҥмкіндік 

береді. Барлық оқушылар ҥшін ортақ бір мақсат ҧсынуға болады, 

мҧндай жағдайда бҧл мақсатқа барлық оқушылар табысты жете ала 

ма, бҧл ҥшін бір ресурсты немесе ҽртҥрлі ресурстарды, оқу тҽсілдерін 

пайдалана ала ма, ҽлде қосымша қолдау кҿрсету арқылы қол жеткізе 

ала ма- осы мҽселелерді ойластыру маңызды. 

   Осы IV тоқсандағы тҽжірибемнен қоса кететін болсам, маған 

қашықтықтан оқыту ҧнады. Себебі орта жаста болсамда ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды жҽне телекоммуникациялық 

қҧралдарды қолдану білімдерімді тереңдеттім.  ZOOM 

платформасымен видеосабақ жасауды ҥйреніп, оқушыларға шағын 

сабақтарды тҥсіндіріп Google Classroom, Whatsapp желісі арқылы 

жіберіп отырдым. Сонымен қатар оқушыларда ҥнемі кері байланыс 

жасап отырды. Осы тҧста физика пҽнінен  7- сыныпта ҿткен 

«Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау» тақырыбындағы 

практикалық жҧмысымды айтатын болсам, оқушылар ҥй 

жағдайындағы қол жетімді заттармен тҽжірибе жасап, видеоға тҥсіріп 

кері байланыстарын жасады. Мҧндай  бір ерекшелік сыныпта кҿп 

ашыла бермейтін оқушылардың белсенділігін байқадым. 

   Мҧндай оқу ҥрдісінің негізінде кейбір білім мекемелерінде ҿзіндік 

жекелей оқыту платформасы қарастырылғанымен, кҿпшілікке 

қолдануға оңтайлы, қаражат тҧрғысынан тиімді жҽне пайдаланушы 

ҥшін функциялары кҥрделі емес интернет-платформаларында жҧмыс 

жҥргізу қажеттілігі туындады. Осы орайда, Google Classroom 

платформасын қолдану оқытушы ҥшін де, оқушы ҥшін де орын мен 

уақыт, жағдайды таңдамайтын бірден бір платформа ретінде 

қарастыруға болады. Google Classroom интернет- платформасын 

пайдалануды толықтай негіз етіп алмаса да, ҽрбір оқытушының 

білімді жеткізу, білім алушының қаншалықты деңгейде игергенділігін 

тексеру жҽне бағалау мақсатында осы платформада балама ретінде 

жҧмыс жҥргізуіне болады.  

   «Google Classroom» оқыту жҽне оқу ҥрдісінде ҧсынған 

функциялары кҿп-ақ. Соның ішінде кері байланыс қҧралы ретінде 

таптырмас интернет-платформасы екенін айта кету керек. Оқытудағы 

кері байланыс дегеніміз- оқытылатыннан оқытатынған жҽне одан 

оқытылатынға (сыртқы кері байланыс)  немесе ҿзіне оқытылатыннан 

баратын, ҥйрету ҥрдісімен нҽтижелер барысы туралы ақпарат ҿтетін 

байланыстар кері байланыс деп аталады.  

    «Google Classroom»- да сіз оқытушы ретінде барлық тҥсіндірме 

мҽліметтеріңізді (презентация, видеоматериал, қарастырылуы керек 

ҽдебиеттер) жҥктеп қоя аласыз. Білім алушы кез келген уақытта 

онлайн, оффлайн режимде сол уақытта жҽне кейінде бҧл 

мҽлеметтермен таныса алады. Иҽ, мҽліметтерді беруді кез келген 

жҥйеде жҥзеге асыруға болады, бірақ та біз ҥшін ең маңыздысы білім 

алушының берілген білімді қаншалықты деңгейде меңгергендігі, 

игергендігі болып табылады. Сіз талап еткен тапсырмалардың 

(баяндама, презентация дайындау, ситуациялық тапсырмаларды 

шешу, тесттік тапсырмаларды орындау) орындауына ғана қарап 

бағалау, толыққанды кері байланысты қамтамасыз ете алмайды. 

Арада қашықтық болғаннан кейін жанында тҧрып та бағалай 

алмайсыз. Бҧл орайда, бағалаудың жҥйесіне білім алушының ҿзін ҿзі 

бағалау жауапкершілігін жҥктеу қажет. Рефлекция білім алушының 

сабақ бойына білімін қорытып талдау (анализ) жасауына, ақпарат 
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арасындағы ҥзілістерді толықтыруына мҥмкін беретін бірден бір 

таптырмас қҧрал. Дҽстҥрлі оқыту барысында оқытушы рефлекцияны 

сабақ барысында еркін ҿткізе алатыны сҿзсіз. Ал қашықтықтан оқыту 

барысында арнайы қосымша қҧралдарды іске қосуымызға тура келеді. 

Сондықтан ҽр сабаққа «Кері байланыс кҥнделігін» жҽне «Ҿзіндік 

бағалау парағын» енгізуді ҧсынамын.   «Google Classroom»- да    

«Google Форма»- ны пайдалана отырып, ҽр сабақ соңында небҽрі  5 

минутта қорытынды бағаланатын «Кері байланыс кҥнделігін» жҽне 

«Ҿзіндік бағалау парағын» қҧрамыз.  

   «Кері байланыс кҥнделігі» келісідей сҧрақтарды қамтиды: ҿзіңізді 

бҥгінгі сабаққа қаншалықты атсалыстым деп есептейсіз?, бҥгінгі 

сабақ бойынша білім деңгейіңізді бағалаңыз (сабақтың басындағы 

біліміңіз, сабақтың соңындағы біліміңіз, жалпы тақырып бойынша 

алған біліміңіз), оқытушыны бҥгінгі сабақ бойынша бағалаңыз, 

бҥгінгі сабақты «1» мен «5» аралығында бағалаңыз.  

    «Ҿзіндік бағалау парағы» (рефлекция пирамидасына сҽйкес) 

келесідей сҧрақтарды қамтиды: Мен ҥйренген 4 мҽлімет, мен білген 3 

мҽлімет, менің кҿбірек білгім келген 2 мҽлімет, есте сақтау керек 1 

маңызды мҽлімет. Бҧл оқытушы мен білім алушы ҥшін де тиімді, оңай 

жҽне тез жҥзеге асады. Біріншіден, білім алушының сыни кҿзқарасын 

қалыптастырып, осал тҧстарын анықтай отырып сапаны арттыруға 

ықпал етеді. Екіншіден, оқытушы ҥшін ҽдіс-тҽсілдерді дҧрыс таңдап, 

уақытты тиімді пайдалануға мҥмкіндік береді.  Себебі, ҽрбір білім 

алушының кҥнделігі мен бағалау парағы оқушының мҧрағатында 

сақталады. Ҥшіншіден, қорытынды сабақта білім алушының бірінші 

сабақтан бастап «ҿсу қисығын» кҿріп, салыстырмалы талдау жасауға 

болады.  

    Кері байланыстың тиімді қҧралы ретінде қашықтықтан оқытуда 

«Google Classroom» интернет- платформасында «Google Форма» 

мҥмкіншілікерін пайдалана отырып, оқыту мен оқу сапасын 

жақсартуға болады деп ойлаймын.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан 

Республикасы Ҥкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №827 

қаулысы Самеков М. Н, Избасаров Е. Х 

 

Оқу ҥдерісін ҧйымдастырудың жаңа формасының бірі-

қашықтықтан оқыту технологиясы 

 

Сапарова А. Ж, Жупболова У. Т. 

 

Сабақтағы кері байланыстың тиімді тҧстары 

 

Аннотация 

Зерттеу тақырыбының ҿзектілігі: Қашықтықтан оқыту – 

мҧғалім мен оқушы арасында қандай қашықтықта интернет 

ресурстарының сҥйемелдеуімен ҿтілетін оқытудың формасы. 

Зерттеудің обьектісі: Ғылыми жҧмыстың зерттеу обьектісі ретінде 

жаңа коммуникациялық технологияда, оқыту процесінде 

қолданылатын жаңа ҽдістердің бірі қашықтан оқыту. 

Зерттеу пҽні: Зерттеу пҽні ретінде қашықтан оқытуды қолданылу 

аймағы болып табылады.  

Зерттеу мақсаты: Білім берудің біртҧтас ақпараттық жҥйесін қҧру 

арқылы оқушылардың білім деңгейін кҿтеру.  

Зерттеудің міндеттері: Ғылыми зерттеу жҧмысының алдына қойған 

мақсатына сҽйкес келесі міндеттер айқындалды:  

Қазіргі заман техникасында қолданылатын қашықтықтан оқыту 

зерттеу, пайдалануы аймағын анықтау 

Ақпараттық қҧралдарды зерделей отырып, мамандармен бірлесе 

отырып, қашықтықтан аймағын анықтау 

Қашықтықтан оқытудың маңызы мен рҿлінің пайдасын дҽлелдеу 

Қашықтан оқытудың білім саласындағы міндеттер бір-бірімен тығыз 

байланысты бола отырып, мемлекеттік (республикалық) деңгейіндегі 

қашықтықтан оқытудың қҧрамына енуі;  

Зерттеу жҧмысының ғылыми жаңалығы. 

Қашықтықтан оқыту маңыздылығы, қолданылу аймағының 

анықталуы 

Телекоммуникациялық технологияларды пайдалану, қашықтан 

басқару 
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Қосымша ғылыми-ҽдістемелік ҽдебиеттерді зерттей отырып, 

қашықтан оқыту мҥмкіндігін пайдаланып, ҿздігінен қосымша білім 

алуға болады деген тҧжырымға ҿзіндік тҧрғыдан қосуға талпыныс 

жасадым.  

Қашықтықтан оқыту технологиясын дамыту мен тарату білім 

жетілдірудің бҧрынғы дҽстҥрлі жҥйесіне елеулі ҿзгерістер енгізілу. 

 

Аннотация 

Актуальность темы исследования: Дистанционнное обучение- 

это форма обучение между преподавателем и учеником, которая 

сопровождается интернет- ресурсами 

Обьект исследования: Дистанционное обучение-один из новых 

методов, используемых в учебном процессе в новых 

коммуникационных технологиях как обьект исследования. 

Предмет исследования: Область применения дистанционного 

обучения как предмет исследования. 

 Цель исследования: Повышение уровня знаний студентов за счет 

создания единой образовательной информационной системы. 

Научно-исследовательские цели: В соответствии с целями 

исследовательской работы были определены следующие задачи. 

Изучение дистанционного в современных технологиях, для 

определения области применения 

Дистанционное зондирование в сотрудничестве со специалистами, 

изучение СМИ 

Чтобы доказать преимущества важности и роли дистанционного 

обучения 

Интеграция дистанционного обучения с структуру дистанционного 

обучения на государственном (республиканском) уровне, тесно 

связанную с задачами в сфере образования. 

Научная новизна исследовательской работы: 

Важность дистанционного обучения, определение сферы 

Использование телекоммуникационных технологий, дистанционное 

управление 

Изучая дополнительную научно-методическую литературу, я 

постарался добавить к выводу, что можно получить дополнительное 

образование самостоятельно, используя возможность дистанционного 

обучения. 

Развитие и распространение технологий дистанционного обучения, 

существенные изменения в прежней традиционной системе 

образования.  

Annotation 

 

Relevance of the research topic: Distance learning is a form of learning 

between a teacher and a student, which is accompanied by lnternet 

resources. 

 

Object of study: Distance learning is one of the new methods used 

in the educational process in new communication technologies as an object 

of research. 

Subjest of study: Field of application of distance learning as a subject of 

research. 

Purpose of the study: Increasing the level of knowledge of students through 

the creation of a unified educational information system. 

Research objectives: In accordance with the objectives of the research 

work, the following tasks were identified. 

The study of distance in modern technology, to determine the scope 

Remote sensing in collaboration with experts, media research  

To prove the benefits of the importance and role of distance learning 

Integration of distance learning with the structure of distance learning at 

the state (republican) level, closely related to the tasks in the field of 

education 

Scientific novelty of research work: 

The importance of distance learning, defining the scope 

Use of telecommunication technologies, remote control 

While studying additional scientific and methodological literature, tried to 

add to the conclusion that you can get additional education on your own, 

using the possibility of distance learning 

Development and dissemination of distance learning technologies, 

significant changes in the former traditional education system. 
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«ҦРПАҚ БОЛАШАҒЫ БІЛІКТІ ҦСТАЗ ҚОЛЫНДА» 

 

Н.З. Сейдалина 

 Қостанай облысы Рудный қаласы әкімдігінің  

«Дм.Карбышев атындағы № 14 орта мектебі» ММ 

 

Аннотация 

 «Ҧрпақ болашағы білікті ҧстаз қолында» мақаласы арқылы мен 

ҿзімнің педагогикалық іс-тҽжірибемді басқа да ҽріптестеріммен 

бҿлісуді кҿздедім жҽне қазіргі жаһандану дҽуірінде ҿмір сҥріп 

отырған педагог қауымы ҥшін заманауи білім беру жаңа талаптар мен 

жаңа жауапкершілікті жҥктеумен қатар, кҿптеген мҥмкіншіліктерді де 

беріп отырғаны туралы ой бҿліскім келді.  

 Бҥгінгі кҥн сайын емес сағат сайын ҿзгеріп жатқан заманның 

талабы – қазірден бастап жас жеткіншектерді болашақ ҥлкен ҿмірге 

дайындау, функционалды сауатты азаматтарды тҽрбиелеп шығару. Ал 

қазір тек сын тҧрғысынан ойлай білетін, ҿзінің жҽне 

айналадағылардың іс-ҽрекетіне сын кҿзімен қарап, дҧрыс баға беріп, 

дҧрыс шешім шығара алатын адам ғана болашақта алған білімін 

ҿмірде қолдана білетін белсенді де табысты азамат болып шығады. Ал 

бҧның ҿзі – оқушылар мен ата-аналар ҥшін ғана емес, жалпы қоғам 

ҥшін ҥлкен жетістік.   

 

Қазіргі ҽлемде болып жатқан қарқынды ҿзгерістер ҽлемдік білім беру 

жҥйесін қайта қарау қажет екендігін паш етті. Қарқынды ҿзгеріп 

жатқан ҽлемде білім саласында қызмет етіп жҥрген мҧғалімдер ҥшін 

ең маңызды болып тҧрған мҽселе: «21-ғасырда нені оқыту керек? 

Оқушыларды 21-ғасырға қалай дайындау керек?» деген сҧрақтар [1, 

4- бет]. «Ел болам десең,  бесігіңді тҥзе», - деген кемеңгер жазушы 

Мҧқтар Ҽуезов. Сондықтан біздің жас мемлекетіміздің алдында 

тҧрған жауапты міндеттердің бірі – білім беру саласын жаңартып, осы 

сала бойынша ҽлемнің алдыңғы қатарлы мемлекеттерімен терезесі тең 

болу. Қазіргі уақытта білім саласына енгізіліп отырған жаңартылған 

оқыту бағдарламасының мазмҧны осы мҽселені шешуге бағытталған. 

Бҧл бағдарлама мҧғалімдерге оқыту мен оқудағы жаңа ҽдіс-тҽсілдерді 

жҽне арнайы жеті модульді ҧсынады. Бҧл модульдердің негізінде 

мҧғалімдер кҿптеген оқыту стратегияларын, тҥрлі педагогикалық 

тҽсілдерді қалай жҽне қай жағдайда тиімді қолдану жайлы білімдерін 

ҧштайды. Ҿзім мектептегі ҧстаздық жҧмысымды осы  жеті модульдің 

бірімен байланыстырдым, ол – сын тҧрғысынан ойлауға ҥйрету 

модулі.  Себебі бҧл ҽдісті тиімді қолдану – оқушыларды ҿз бетімен 

білім ала білуге, ҿз ойы мен іс-ҽрекетіне сыни кҿзбен қарап, ҿзін-ҿзі 

реттей білуге, қоғаммен дҧрыс та тиімді қарым-қатынас жҥргізе 

білуге, қазіргі заман талаптарына сай болуға ҥйретеді жҽне алған 

білімін ҿмірде қолдана білетін белсенді де табысты азамат болып 

шығуға тҽрбиелейді. 

Сын тҧрғысынан ойлауға ҥйрету модулін таңдап алуымның себебі де 

бар: менің шҽкірттерімнің тҧрғысынан бҧл ҿте маңызды, себебі мен 

оқытатын оқушылар ҥшін қазақ тілі ана тілі болып есептелмейді, сол 

себепті де олардың аталған тілді ҥйренуге деген де, қазақ тілі пҽніне 

деген де қызығушылығы шамалы. Ал менің алға қойған мақсатым – 

оқыту мен білім берудің заманауи ҽдістерін ҿз сабақтарыма енгізу 

арқылы оқушыларымның сана-сезіміне тҥбегейлі ҿзгеріс енгізу, қазақ 

тілін мемлекеттік тіл ретінде қҧрметтеуге жҽне оны оқып ҥйренуге 

деген қызығушылықтарын ояту. Бҧл ҿзгерісті енгізу менің мектебім 

тҧрғысынан да ҿте маңызды, себебі ҽрбір мектептің алдында тҧрған 

міндет – ҿз оқушыларын ҿмірге бейімдеу, қазіргі қоғамда болып 

жатқан жаһандану ҥдерісіне бейімдеу. Жҽне Елбасымыз Нҧрсҧлтан 

Ҽбішҧлы Назарбаевтың мына бір сҿздері оқу орыс тілінде 

жҥргізілетін мектептерде қазақ тілінен сабақ беретін ҽрбір мҧғалімнің 

есінде: «Қазақстанды бҥкіл ҽлем халқы ҥш тілді бірдей пайдаланатын 

жоғары білімді мемлекет ретінде тану керек. Олар: қазақ тілі – 

мемлекеттік тіл, орыс тілі – ҧлтаралық қарым-қатынас тілі жҽне 

ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі». 

Сын тҧрғысынан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту ҥшін 

маңызды болып табылатын ең басты педагогикалық тҥсінік.  

Сондықтан менің мҧғалім ретіндегі міндетім – сабақтарда 

оқушыларыма бақылау, талдау, қорытынды жасау жҽне 

интерпретациялау дағдыларын дамытуға мҥмкіндік жасау. Мысалы: 

кҿру арқылы немесе ауызша дҽлелдер арқылы ақпаратпен танысу, 
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ҧқсастықтар мен айырмашылықтарды салыстыру, ақпарат кҿздерін 

біріктіре отырып, жинақтау, тҥрлі ақпарат кҿздері арасында байланыс 

орнату, жасалған қорытындылардың ҿзектілігі мен маңыздылығын 

анықтау сияқты ойлаудың жоғары деңгейлі дағдыларын 

қалыптастыру. Ағылшын ғалымы Джон Дьюидің дҽлеледемесі 

бойынша ойлау дағдысын қалыптастыру – тек қана оқушылар ҥшін 

ғана емес, қоғам ҥшін жҽне барлық демократиялық қҧрылыс ҥшін 

тиімді. Мен осы ғалымның айтқан пікірімен толығымен келісемін, 

себебі тек сыни тҧрғыдан ойлай білетін адам ғана ҿз ісіне сыни 

тҧрғыдан қарап, кез келген уақытта ҿмірде болып жатқан 

проблемаларды анықтай алады жҽне дҧрыс шешім қабылдай біледі. 

Сондықтан мен ҿз оқушыларымды сын тҧрғысынан ойлауға ҥйрету 

арқылы екі мҽселені шешемін деп ойлаймын. Біріншісі, осы сын 

тҧрғысынан ойлау ҽдісінің тиімді тҽсілдері арқылы оқушыларымның 

ауызекі сҿйлеу дағдыларын қалыптастыру. Екіншісі, оқушылардың 

логикалық ойлау қабілеттерін дамыту арқылы оларды ҿмірге 

бейімдеу, ҿз бетінше шешім қабылдай білуге ҥйрету.   

  

Жаңа ҽдіс бойынша жҧмысымды бастар алдында ҿз алдыма «сын 

тҧрғысынан ойлауға ҥйрету ҽдісін пайдалану арқылы оқушылардың 

пҽнге деген қызығушылығын оята аламын ба?» деген сҧрақты қойып, 

сол сҧраққа жауап ретінде неге қол жеткізгім келетіні туралы кҿп 

ойландым.  

Сонымен менің неге қол жеткізгім келеді? Мен ҿз оқушыларыма 

ҥйреніп жатқан қазақ тілін кҥнделікті ҿмірдегі қарым-қатынас ҥшін 

қалай тиімді, қалай дҧрыс қолдану керектігін, оқушыларымның ҿз ой-

пікірін осы тілде ауызша да, жазбаша да еркін ҽрі дҧрыс жеткізе 

білуін ҥйреткім келеді. Ал ол ҥшін оқушылар бір-бірімен жиі тілдесуі 

керек, тек сонда ғана олар оқығанын ҧмытып қалмай, ҿздерінің 

сҿйлеу дағдысын жетілдіріп, жаттықтырып, дамыта алады. Ал қазіргі 

орыс мектептеріне арналған қазақ тілі оқулықтарында берілген 

материал – кҥнделікті ҿмірде қолдануға келмейтін ҿте кҥрделі 

материал. Сондықтан мен мҧғалім ретінде оқушыларыма ҥйреніп 

жҥрген тілді ҿмірде болатын жағдайларға байланысты қалай қолдану 

керектігін кҿрсететін оқу тапсырмаларын ҧсынуым керек. Менің 

пайымдауымша, мен таңдап алған сын тҧрғысынан ойлауға ҥйрету 

ҽдісінің стратегиялары тіл ҥренуге ҿте қолайлы. 

Мен осыған дейін, яғни тҿрт жыл бҧрын, оқушыларымды оқытудың 

ескі, дҽстҥрлі ҽдісімен оқытып келдім. Сол уақытта сабақтарым ҿзіме 

де, оқушыларыма да қызықсыз ҿтетін. Оны шҽкірттерімнің сабаққа 

деген ынта-ықыласынан да аңғаратынмын. Ҿзім де оқушыларымның 

жалқаулығынан, селқостылығынан, немқҧрайдылығынан шаршаған 

едім, себебі ҿзім орыс мектептерінде қазақ тілі пҽнінен сабақ 

беретіндіктен қанша тырыссам да оқушыларым қазақша сҿйлеп 

кетпейтін, сҿйлеуге тырыспайтын да. Сабақтарда кҿбіне оқытудың 

ҧжымдық формасы қолданылатын. Тек анда-санда ашық сабақ 

бергенде немесе сыныптан тыс сағаттар ҿткізгенде ғана сыныпты 

топтарға бҿліп, сабақты топтар арасындағы жарыс ретінде 

ҧйымдастыратынмын. Бірақ осындай сабақтарға дайындалу ҥшін ҿте 

кҿп уақыт кететіндіктен ҿзім де, ҽріптестерім де бҧндай сабақтарды 

ҿте сирек ҿткізетінбіз. Бҧндай «ерекше» сабақтарда топтық 

жҧмыстарды ҧйымдастырғанымен топтық ереже, топтардың жҽне топ 

мҥшелерінің бірін-бірі критерий бойынша бағалауы, Блум 

таксономиясының ойлау дағдылары, кері байланыс арқылы 

оқушылардың ой-пікірімен санасу, табыс критерийлері сияқты 

қызықты ҽдіс-тҽсілдерді ешқашан қолданбаппын да, естімеппін де. 

Сабақтарымда кейде жҧптық жҧмыс та болатын, яғни оқушылар ҥйге 

берілген оқулықтағы дайын диалогты жаттап келіп, жаттанды 

нҽрселерін сабақта зуылдатып айтып беретін де, екінші кҥні осыны 

қайта сҧрасаң «біз оны ҧмыттық» дейтін. Ал енді бағалау мҽселесіне 

келетін болсам, бҧл тек мҧғалімнің қҧзіретіне жататын сабақтың ең 

бір жауапты кезеңі болатын. Жҽне оқушылар кҿбіне ҿзіне қойылған 

бағаға келіспеушілік білдіріп, ҿз реніштерін білдіріп жататын, тіпті 

кейде, ҽсіресе, тоқсан соңында олардың ата-аналары да мектепке 

келіп дауласып, баға мҽселесіне байланысты ҥлкен шу шығып 

жататыны жасырын емес. Ресурстар жағынан сабақтарда кҿбіне 

қолдан жасалған кестелер, карточкалар, кҿлемі кішкентай суреттер, 

аударма сҿздіктер, оқулық, тақта ғана қолданылып келді. Енді, 

міне, қазіргі уақытта оқытудың жаңартылған бағдарламасына сҽйкес, 

оқытудың неше тҥрлі стратегиялары мен тҥрлі педагогикалық ҽдіс-
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тҽсілдерін сабақтың барлық кезеңінде ҧтымды пайдаланып жҥрмін. 

Бҧндай оқытуды тҽжірибеде қолдану пайдалы жҽне тиімді екеніне іс 

жҥзінде кҿзім жетті, себебі қазір менің ҿзім де, оқушыларым да 

ҿзгеріп кетті! Мҧндайдың да болатынын бҧрын біреу айтса, сенбес 

едім! Енді ҿзімнің іс-тҽжірибемде болған ҿзгерістер мен жаңарған 

сабақтарымда қандай заманауи ҽдіс-тҽсілдерді қолданғаным туралы 

айтқым келіп отыр.       

 Мысал ретінде бір ғана сыныпты алайын. Менің 9 «А» 

сыныбымда білім деңгейлері ҽр тҥрлі он бес ҧл бала оқиды. 

Сыныптағы 15 оқушының тек тҿртеуі ғана (27 %) жақсы оқиды, 

қалған 11 оқушы (73 %) орта жҽне тҿмен деңгейлі, оқуға еш ынтасы 

жоқ оқушылар. Сондықтан аталған сыныптың білім сапасына ҿзгеріс 

енгізу мақсатын кҿздеп, «Сын тҧрғысынан ойлауға ҥйрету ҽдісін 

пайдалану арқылы оқушылардың пҽнге деген қызығушылығын оята 

аламын ба?» деген тақырыпты таңдап, зерттеу  мақсатын 

оқушылардың логикалық ойлауы мен ауызекі сҿйлеу тілдерін дамыту 

деп алдым. Жоғарыда аталған зерттеу тақырыбы бойынша сыныптағы 

іс-ҽрекетті зерттеу жҧмысын жҥргізу барысында мен сабақтарда ҥнемі 

сын тҧрғысынан ойлау ҽдістемесінің ҥш кезеңін пайдаландым: 

«Қызығушылықты ояту», «Мағынаны тану», «Ой толғау». Осы ҥш 

кезең аясында оқушыларыма ҽр тҥрлі тапсырмаларды орындату 

барысында олардың білім деңгейлерінің де, сабаққа қатысу 

белсенділігінің де, ойлау дағдыларының да біртіндеп ҿзгере 

бастағанын аңғардым. Себебі бҧл тапсырмалар мен жаттығулардың 

бҧрынғы дҽстҥрлі сабақтардағы орындап жҥрген жаттығулардан 

айырмашылығы жер мен кҿктей. Мысалы, жаңа материалды берерде 

бҧрынғыдай дайын білімді оқушының аузына салып бере салмай, оны 

ойландыруға итермелеп отырдым. Ол ҥшін оқушыда бір нҽрсені 

ҥйренуге деген ішкі уҽжі болуы шарт, яғни бір нҽрсені жасауға 

ниеттеніп, қызығушылық, ҽуесқойлық танытуы керек. Сол мақсатта 

сабақтың басында алдымен оқушылардың алдына сабақ тақырыбы 

мен мақсатына орай «сабақ соңында нені біліп шығуларың керек?» 

деген сҧрақ қойып, осы сҧрақтың жауабын сабақ соңында ҿздері 

табатындай етіп оларға бағалау критерийлерін ҧсындым. Оқушылар 

сабақ барысында осы критерийлерге жетуге талпынып отырды. Ҽрбір 

сабақ оқушының тақырып бойынша нені білетінін анықтаудан 

басталып отырды, оқушыларға бҧрынғы білетіндері мен жаңа білімді 

ҧштастырып, ынтасын шоғырландырып білуге деген қҧмарлығына 

тҥрткі болатындай сҧрақтар қойылды. Ол ҥшін ҽр сабақ басында 

қолданылған «Қызығушылықты ояту» кезеңінде сын тҧрғысынан 

ойлаудың «Ой қозғау», «Ассоциация», «Қисынды ойлау», «Болжап 

кҿрейік», «Жадымызды қазбалайық» ҽдістері қолданылып, балаларға 

берілген жаңа лексика немесе сюжетті суреттер арқылы ҿтілейін деп 

отырған сабақтың тақырыбын ҿздеріне анықтауды ҧсындым,  яғни 

оқушының тақырып мҽнін ҿз бетімен меңгеруін тҥсінуін қамтамасыз 

еттім. Себебі оқытудағы сындарлы тҽсіл бҧл ҥдеріске оқушының 

ҿзінің де қатысуын талап етеді. Осылайша, оқушы да ҿзінің оқуы 

ҥшін жауапты болады, ол бҧл жауапкершілікті кҿбіне сабақ беру 

барысында мҧғалім қалыптастырған ортада сезініп, қабылдайды. 

Осылайша, оқушылар бірте-бірте қалай оқу керектігін ҥйреніп, ҿзін-

ҿзі реттеп отырады, яғни олар метатану ҥдерісі арқылы тҥсіну, 

бақылау жҽне ҿзінің оқу тҽжірибесін қадағалап отыру қабілеттерін 

дамытады. Себебі метатану – «Қалай оқу керектігін ҥйренудің» басты 

қозғаушы кҥші [2, 69-бет]. 

Сабақтарымның келесі сатысы «Мағынаны тану» кезеңінде оқушылар 

тақырыпқа байланысты жаңа ақпаратпен танысып, «Сҿйлесім», 

«Жазылым», «Миға шабуыл», «Қисынды ойлау», «Рольдік ойын» 

сияқты стратегиялардың кҿмегімен ҽр тҥрлі тапсырмалар орындады. 

Бҧл жерде сыныптағы тҥрлі деңгейдегі оқушылардың барлығын 

жҧмысқа тартып, жҧмылдыру ҥшін сыныпты топтарға бҿліп 

отырғыздым. Себебі ҽр сабақта бір де бір оқушы сабақтан тыс қалып 

қоймай, барлығының да тапсырмаларды орындауға белсенді 

қатысуын кҿздедім. Топпен жҧмыс істеу барысында оның ҽр мҥшесі 

топтық ережеге сай ҿздерінің сҧрақтарын, болжамдарын ортаға 

салып, бір-бірімен пікір бҿлісті, бір-біріне кеңес берді, алған 

нҽтижелерді қадағалады, идеялармен эксперимент жасады. Осы 

ҥдеріс барысында мен оларға қате жасаудан қорықпауын, себебі қате 

– оқумен, білім алумен қатар жҥретін  оның ажырамас бҿлігі екенін 

тҥсіндіріп ҿттім. Осыдан кейін олар бҧрынғыдай қате жасап қалып 

ескерту аламын-ау, одан да ҥндемей-ақ отыра берейін деп қорықпай, 
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ҿздерін еркін ҧстап, барлығы шамасы келгенше жҧмыс жасап отырды. 

Бір топ ішіндегі балалар бір-біріне қолдау кҿрсетіп, бір-біріне 

кҿмектесіп отырды. Бҧл тҽсіл, ҽсіресе, білім деңгейі орташа, бірақ 

потенциалы бар жҽне тҿмен деңгейлі, мінезі тҧйық, жалқаулығы 

басым оқушыларым ҥшін ыңғайлы болды. Ал қабілеті жоғары 

оқушылар ҿз сыныптастарынан бір саты болса да жоғары болып, ҿз 

қабілетін барынша кҿрсетуіне мҥмкіншілік туғанын пайдалана білді, 

ҥнемі сыныптастарына кҿмектесіп, қай топқа барса да кҿшбасшы 

болып отырды. Топ ішінде бір-бірімен пікір бҿлісу тҽсілінің де білім 

алу процесіне ықпалы зор. Ҿйткені ғалымдардың зерттеуі бойынша 

оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауының орташа кҿрсеткіші 

мынадай: оқу арқылы – 10, аудио-визуалды қабылдау – 20, кҿрсетілім 

– 30, талқылау – 50, тҽжірибеде жасау – 75, ҿзгелерді оқыту арқылы 

білімнің – 90 пайызын есте сақтап қалады екен. Ендеше топ ішінде 

талқылап, бірін-бірі оқытудың пайдасы зор екені айдан анық. Оған 

дҽлел – сабаққа ынтасы тҿмен балалардың жақсы оқитын 

оқушылардың кҿмегіне сҥйеніп, олардан қалыспауға тырысып, 

белсенділік таныта бастауы. Осылайша, бҧрынғы дҽстҥрлі 

сабақтармен салыстырғанда қазіргі жаңаша сабақтарда қолданылып 

отырған оқытудың жаңа тҥрлері оқушыларымды жігерлендіріп, пҽнге 

деген кҿзқарастарын ҿзгертті.  

Сабақтың соңғы, ойлау процесінің жоғары деңгейін талап ететін «Ой 

толғаныс» кезеңінде оқушылар ҿзіне де, басқаға да сын кҿзімен қарай 

отырып, алған білімін талдап, жинақтап, қорытынды шығаруға 

ҥйренді, себебі бҧрынғы сабақтарда бҧндай жҧмыс тҥрлері мҥлдем 

болмайтын, оқушылар сабақ соңында ҽркім ҿзінің жауабына, 

белсенділігіне байланысты сумативтік бағасын ғана алып, соны 

қанағат тҧтатын. Осы кезеңде оқушылар «Еркін жазу», «Ҿздік 

диктант», «Кластер», «Венн диаграммасын қҧру» сияқты терең 

ойлауды талап ететін стратегиялар арқылы кҥрделі тапсырмаларды 

менің кҿмегімсіз ҿздері орындап кҿрді. Топтың жетістікке жетуі оның 

ҽр мҥшесінің қызметіне байланысты. Сондықтан бҧл жерде де 

қабілеті жоғары оқушылар басшылықты ҿз қолдарына алып, 

сыныптағы барлық оқушылардың белсенділігін қамтамасыз етіп 

отырды.  

Енді ҿз жҧмысыма талдау жасауды аяқтай отырып айтайын дегенім, 

«заманауи тҽсілдің ең негізгі ерекшелігі оқушылардың алған 

білімдерін жай ғана иеленіп қоймай, оларды орынды жерінде қолдана 

білуіне басты назар аудару болып табылады, ал 21-ғасырда талап 

етілетін дағдылардың мҽні осында» [3, 4-бет].  

Ендеше жоғарыдағы дҽлелдемелердің ҿзі айтып тҧрғандай, 

сабақтарымда оқытудың жаңа ҽдіс-тҽсілдерін қолдану арқылы ҿзім 

осы 21-ғасыр талабына бір қадам болса да жақындадым деп 

ойлаймын. Ендігі мақсатым – осымен шектеліп қалмай, іс-

тҽжірибемді одан ҽрі жетілдіру, толықтыру, алға басу. Алға ҧмтылу – 

ҿмірдің мақсаты осы ғой!  

 

 Қолданылған әдебиет:  

Қазақстан Республикасы педагаог қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру курстарының бағдарламасы, 4-бет. 

Мҧғалімге арналған нҧсқаулық, 69-бет. 

Мҧғалімге арналған нҧсқаулық, 4-бет. 

 

Мҧғалімнің  заманауи  білім берудегі  жаңа мҥмкіндіктері 

 

Кубенова Кулаш Канатовна 

     Ақтӛбе қаласы 

"№14 орта мектеп" КММ    

атематика пәнінің мҧғалімі 

 

 Қоғамға адамның зияткерлік қабілеті, оның білімділігі, жаңа білімді 

жинақтау мҥмкіндігі қажет. Бҥгінгі таңда инновациларды жедел 

игеретін, ҿмірдің серпінді сҧраныстары мен талаптарына тез 

бейімделетін тҧлға ғана жеңіске жетеді. Елдің даму ҥрдісінде адами 

қҧндылықтардың ҿркендеуі стратегиялық маңызды мақсат болып 

саналады. Қазақстандағы қазіргі білім беру жҥйесінің кҿркеюі адам 

капиталының рҿлін бағалауға, тең білім алу мҥмкіндіктерін туғызуға, 

жоғары білім беру стандартына қол жеткізуге кҿңіл бҿле отырып 

жҥргізуді қарастырады. орта жалпы білім беру жҥйесінде кҽсіби білім 

беру реформасын жҥргізу кҿзделіп отырғандықтан, болашақта 
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мектепке оқушылардың жеке дара шығармашылық, креативтік, 

зияткерлік қабілеттерін аша алатын жаңа тҧрпатты мҧғалім 

қажет.Жаңа тҧрпатты мҧғалім оқу-тҽрбие ҥрдісіне инновациялық 

технологияны енгізе алатын, қажетті ҿзгертулерді, тҥзетулерді жасай 

алатын, ҿз білімін толықтырып отыратын ҧдайы ізденіс ҥстіндегі 

инновациялық- технологиялық іс-ҽрекетті меңгерген маман болуы 

тиіс, ал ол инновациялық ғылым мен білім арқылы болашақ 

мҧғалімнің интеллектуалдық- технологиялық ҽлеуметін 

қалыптастыруды кҿздейді. Бҥгінгі ҽлемде оқытудың инновациялық 

технологияларын меңгермейінше жан –жақты сауатты, іскер мҧғалім- 

жаңа тҧрпатты мҧғалім болу мҥмкін емес. Жаңа тҧрпатты мҧғалім- 

заманауи педагогикалық қҧралдардың бҥкіл ҽлеуетін меңгерген, 

инновациялық технологиямен қаруланған, ҿзін –ҿзі жетілдіругк ҥнемі 

ҧмытылып отыратын,рухани дамыған, шығармашыл, креативті, 

интеллектуалды тҧлға, білікті маман. 

Жаңа тҧрпатты мҧғалімнің шешетін міндеттері тҿмендегідей:Жаңаша 

ойлауға, таным жҽне ҿзіндік ҧйымдастыру ҽдістеріне 

оқыту.Оқушыны есікке дейін алып келіп, қолына кілітті беріп, сол 

қҧралды қалай падалану керек екендігін ҥйрету. Білім дҥниесіне 

оқушының ҿзінен басқа ешкімнің де кіре алмайтындығын еске сақтау. 

Оқушыны ҿзін-ҿзі ҧйымдастыруға ҥйрету, ҿз бетінше ҿмір сҥрудің 

нақты жолдарын кҿрсету:ҿзін-ҿзі тану,ҿзін-ҿзі зерттеу,ҿзін-ҿзі 

тҽрбиелеу,ҿзін-ҿзі реттеу,ҿзін-ҿзі белсендіру, ҿз бетінше білім алу, 

ҿзін-ҿзі дамыту, ҿзін-ҿзі жетілдіру. Оқушының барлық ішкі ҽлеуетін 

ашуға жҽне оған шығармашылықтың шыңына шығуға кҿмектесу. 

Мҧғалім оқытуының мақсаты мынадай: білім беру аймағының пҽндік 

жҽне негізгі мақсаттарын ескере отырып, оқу ҥрдісінің нақты 

мақсаттарын жобалау;оқу ҥрдісінін оқу материалдарын игеруді 

ҧйымдастыруда міндеттер кешенін шешуге бағдарланған білім беру 

стандартының талаптарына сҽйкес қҧрастыру;оқу материалдарын 

даярлау жҽне іс жҥзінде іске асыруға ақпараттық ортаның ҽлеуетін 

пайдалану;оқушының оқу материалын игеруінің тҧлғалық-ҽрекеттік 

бағыттылығын реттеу;оқушының дамуын ҧйымдастыру ҥшін 

толыққанды жағдай жасау; қҧзіреттілік тҥрінде жеке қол жеткізген 

нҽтижелерін жағымды эмоция туғызу, қолдау кҿрсету жҽне 

психологиялық жағымды орта қҧру. 

 «Ҧстаз жаратылысынан ҿзіне айтылғанның бҽрін жете тҥсіне білетін, 

кҿрген, естіген жҽне аңғарған нҽрселердің бҽрін жадында жақсы 

сақтайтын, еш нҽрсені ҧмытпайтын алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі, 

мейлінше шешен, ҿнер- білімге қҧштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ 

жҽне ар-намысын ардақтайтын,табиғатынан ҽділеттілік пен ҽділдікті 

сҥйіп, жақындарына да, жат адамдарға да ҽділ, жҧрттың бҽріне ҿз 

білгенінше жақсылық пен ізгілік кҿрсетіп, қорқыныш пен жасқану 

дегенді білмейтін батыл, ержҥрек болуы керек» деп Ҧлы шығыс 

ойшылы Ҽбу Насыр Ҽл-Фараби  атап кҿрсеткеніндей, ҧстаздық 

шеберлік, мҧғалімнің ҿз пҽнін жетік білуі, ойын оқушыларға жете 

тҥсіндіре алуы, оқушылардың танымдық қызығушылықтарын 

арттыра алуымен ҿлшенеді. 

Ҧстаздық шеберліктің бҿліктері мыналар: педагогикалық, ҽдістемелік 

білімдарлық, ҿз пҽнін еркін, терең меңгеру;мҧғалімнің ҿз 

мамандығына бейімділігі, педагогикалық қабілеттілігі;кҽсіптік 

кҿрегендігі;- педагогикалық сҥйіспеншілік пен балаларға деген 

сенімділігі;ҧйымдастырушылық шеберлігі; инновациялық 

технологияларды меңгеруі;ҧстаздық сезімталдығы, ҥлкен 

жауапкершілігі;педагогикалық техника; креативтілік.  

Ҧстаздық шеберліктің негізін мҧғалімнің тҧлғалық сапалары қҧрайды. 

 «Жаңа мектептегі жаңа тҧрпатты мҧғалім қандай болуы керек?» 

деген сҧраққа былай жауап алуға болады  Мҧғалім- менің 

қолдаушым, қорғаным болуы қажет,Мҧғалім-менің жанашырым, ол 

бізді жақсы кҿреді ,Мҧғалім- ҽділетті, адал адам,Мҧғалім-мені 

тҥсінетін, маған мен бҽрін тҥсінетіндей сҿйлейді,Мҧғалім – ҿз ісін 

жетік білетін, мені дҧрыс жолға жетелейтін адам.,Мҧғалім бізге 

қобалжу мен қорқуға жол бермейді,Маған ҽртҥрлі шығармашылық іс-

ҽрекет тҥрлерін ҧсынады,Менің іс-ҽрекетімді, кҿзқарасымды ҽділ 

бағалайды, Маған ақыл береді жҽне ол менің ең жақын 

адамдарымның бірі.Ізденімпаз,Мҽдениетті,Еңбекқор. Осыдан жаңа 

тҧрпатты мҧғалімнің қандай тҧлға болуы керектігі айқындалады.  

Жаңа  тҧрпаттағы   мҧғалім  Тҿзімді Ой –ҿрісі жан-жақты  Жаңашыл  

Техникалық сауатты  Шебер 

 Қазіргі заман талаптарына сай жаңа тҧрпаттағы мҧғалім - оқытудың 
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инновациялық ҽдіс- тҽсілдерін меңгерген, ізденімпаз, кҽсіби жан-

жақты жетілген, ҿз ісін шынайы сҥйетін маман, шебер 

ҧйымдастырушы, бағыттаушы жҽне де жетелеуші тҧлға. 

Демек, ҽрбір жаңашыл ҧстаз оқу ҥрдісінде оқытудың тҥрлі жаңа озық 

технологияларын қолданса, білім сапасының жақсара тҥсетіні сҿзсіз. 

Ең бастысы мҧғалімнің ҿз жҧмысына деген оң кҿзқарасын 

қалыптастырып, ҥнемі ізденісте болуы, жаңаны меңгеруге талпынуы 

жҽне жан-жақты кҽсіби жетілуі. 

―Джигсо‖, ―Дана ҥкі‖, ―ББҤ‖, «Диалогтік оқыту», «Сын тҧрғысынан 

ойлауға ҥйрету» стратегияларымен қоса, ―Миға шабуыл‖, ―Ҥш 

қадамдық сҧхбат‖, ―Ат пен атқосшы‖ ҽдістерін, суммативті бағалауға 

жету жолындағы формативті бағалаудың тҥрлерін, қызығушылық, 

белсенділік танымын арттыруда тҥрлі тренингтер мен топтастыру 

жолдарын ҥнемі пайдаланамын. Бҧл ҽдістер оқушының бойында 

ҿзіндік кҿзқарасының, танымының деңгейін кҿрсетіп, одан ҽрі 

ынталандыру, кҿшбасшылық қабілетін дамытып, бағыттау 

нҽтижесінде шығармашылығын арттырып, дҥниетанымын кеңейтуге 

кҿп ықпал етеді деп білемін. Жаңа тҧрпатты мҧғалімнің шешетін 

міндеттері :Жаңаша ойлауға, таным жҽне ҿзіндік ҧйымдастыру 

ҽдістеріне оқыту.Оқушыны есікке дейін алып келіп, қолына кілітті 

беріп, сол қҧралды қалай падалану керек екендігін ҥйрету. Білім 

дҥниесіне оқушының ҿзінен басқа ешкімнің де кіре алмайтындығын 

еске сақтау.Оқушыны ҿзін-ҿзі ҧйымдастыруға ҥйрету, ҿз бетінше ҿмір 

сҥрудің нақты жолдарын кҿрсету:ҿзін-ҿзі тану,ҿзін-ҿзі зерттеу,ҿзін-ҿзі 

тҽрбиелеу,ҿзін-ҿзі реттеу,ҿзін-ҿзі белсендіру, ҿз бетінше білім алу, 

ҿзін-ҿзі дамыту, ҿзін-ҿзі жетілдіру.Оқушының барлық ішкі ҽлеуетін 

ашуға жҽне оған шығармашылықтың шыңына шығуға кҿмектесу. 

Мҧғалім оқытуының мақсаты : білім беру аймағының пҽндік жҽне 

негізгі мақсаттарын ескере отырып, оқу ҥрдісінің нақты мақсаттарын 

жобалау; 

оқу ҥрдісінін оқу материалдарын игеруді ҧйымдастыруда міндеттер 

кешенін шешуге бағдарланған білім беру стандартының талаптарына 

сҽйкес қҧрастыру;оқу материалдарын даярлау жҽне іс жҥзінде іске 

асыруға ақпараттық ортаның ҽлеуетін пайдалану;оқушының оқу 

материалын игеруінің тҧлғалық-ҽрекеттік бағыттылығын 

реттеу;оқушының дамуын ҧйымдастыру ҥшін толыққанды жағдай 

жасау;қҧзіреттілік тҥрінде жеке қол жеткізген нҽтижелерін жағымды 

эмоция туғызу, қолдау кҿрсету жҽне психологиялық жағымды орта 

қҧру. 

«Ҿнердің, білімнің кілтін тапқан ғана озады» дегендей бҥгінгі таңның 

талабы таудай болып тҧрған заманда талмай еңбек етіп, сауатты да 

мҽдениетті, қажырлы да қайратты, ізденімпаз болсаң ғана  «білекті 

бірді, ал білімді мыңды жығады» деген ата – бабаларымыздың 

ҧлағатты сҿзінің кемелденгенінің айқын кҿрінісі.Ҥстіміздегі ғасыр – 

жеке тҧлғаны қалыптастыру, ізгілендіру, дамыту ғасыры. Балалар 

кҥннен –кҥнге қолжетімділігі артып келе жатқан анағҧрлым кең 

коммуникациялық ҥдерістерге тиімді жҽне ойдағыдай қатысуға 

мҥмкіндік беретін сыни тҧрғыдан ойлау мен зерттеу дағдыларын 

дамытуы керек  Сондықтан сабақтарды жаңа технологиялар арқылы 

оқыту ісі кҥннен-кҥнге ҿзекті болып келеді.Басшылыққа ала отырып 

қҧрылған мақсаттарым сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту жолдарында 

оқушылардың астарлы мағынаны ашуда, интерпретация жасау, 

иллюстрация жасау, рефлексия кҿрсетуде ҿз пікірінің қҧндылығын 

байқап, сыни ойын ортада ашық білдіретін, бҽсекелестікке қабілетті 

болып, бірлескен топтық жҧмыстарда, ҿздігінен оқудың тҽсілдерінде 

ҿзін жеке тҧлға ретінде танып –біліп, біреудің бірегейі екенін кҿрсете 

біледі деп сенемін. Сол себепті мҧғалім ҿз білім-білігін, оқытудың 

ҽдіс-тҽсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыруы жҽне жаңа педагогикалық 

технологияны меңгеруі тиіс.Қазіргі заман талабыоқытудың жаңа 

технологияларын  меңгеру.Оқытудың жаңа технологияларының бірі-

ақпараттық технология.Ақпараттық технологиямен оқыту білім 

алушыларды белсенді жағдайда қойып,оның  субьектілігін 

қалыптастырады  жҽне  шығармашылықты тудырады.Ҽсіресе,білім 

сапасын жеткілікті тҥрде арттыруда жаңа ақпараттық 

технологияларды қолданусыз,заманауи телекоммуникациялық 

қҧралдарды пайдаланусыз мҥмкін емес. Озық ҽдістемелік 

технологиямен қаруланған, заман талабына сай оқытудың жаңа 

ҽдістерін ,яғни ақпараттық коммуникациялық  технологияларды 

толықтай меңгерген оқытушы  білім алушының  сапалы білім алуына 

мҥмкіндік жасайтыны анық. Оқу  тҽрбие ҥрдісінде 
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ақпараттық технологияны пайдалану мҧғалімнің   мҥмкіндіктерін 

кеңейтеді.  Олай болса, ақпараттық технологияларды  білім беруде 

ҥйлесімді пайдалану ҿзекті мҽселеге айналып отырғаны 

даусыз.Сондықтан, бҥгінгі таңда мҧғалімдердің кҽсіби қҧзырлылығы 

қҧрылымынан оқытудың  ақпараттық коммуникациялық 

технологиялары ерекше орын алады.Ақпараттық коммуникациялық 

технологияны дамыту білім берудің бір бҿлігі болып 

саналады.Бҥгінде заман талабына сай кҥнделікті сабаққа 

компьютер,электрондық оқулық,интерактивті тақта қолдану  оң 

ҿзгерістер ҽкеліп жақсы нҽтиже беруде.Білім беру жҥйесі 

электрондық байланыс,ақпарат алмасу,интернет,электрондық пошта, 

телеконференция, On-line сабақтар арқылы іске асырылуда.Білім жҽне 

ғылым министрлігі оқытушылардың жаңа технологияны игеруге, 

шығармашылық ізденуіне ҥлкен мҥмкіндік жасап отыр. Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың  дамуы білімді бағалау  жҽне 

пайдалану жҥйесінде уақтылы ҿзгертіп отыруды талап етеді.Осыған 

байланысты оқытуда  қолданылатын ҽдіс тҽсілдер, ҽдістемелер, 

технологиялар жаңартылып отырылуы қажет..Негізінен ақпараттық -

коммуникациялық  технология оқушыларға ғылыми ҧғымдарды 

тҥсіндіруді  жҽне олардың қабылдауын 

,  тҥсінуін  жеңілдетуге  мҥмкіндік беріп,мҧғалімдерге сабақ беруде 

кҿмектесетін маңызды қҧрал болып отыр.Сондықтан да оқыту 

ҥдерісінде осы технологияларды ойланып қолдану қажет деп 

ойлаймын.Ақпараттық коммуникациялық технология  ықпалы 

мҧғалімнің пҽндік білімінің деңгейіне,педагогикалық ҧстанымдарына, 

оқытудағы тҽсілдеріне, сондай-ақ олардың ҿзіне сенімді болуы жҽне 

ол қҧралдарды пайдалану қҧзырлылығына байланысты.Ақпараттық 

коммуникативтік технологияларды математика пҽнін оқытуда 

пайдаланудың мақсатыбілім алушылардың ҿз бетінше білім алу 

ҥрдісін қалыптастыру. Математикадан сабақ беру ҽдістемесі 

педагогикалық ғылымдар жҥйесінің бір бҿлігі болып табылады.Пҽн 

ерекшелігіне қарай математика курсын толығымен компьютерлік 

негізінде  ауыстыруға болмайды. Мысалы:аксиома,теорема,оларды 

дҽлелдеулер оқушылардың абстрактылық ойлау қабілетін дамыту 

істері бҧрынғы тҽсілмен жҥруі тиіс. Тек кейбір тақырыптар мен 

тарауларды оқып ҥйренуде немесе қорытынды қайталау ҥдерісін 

ҧйымдастыруларда компьютерлік технологияға жҥгінуге болады. 

Математика сабағында ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды пайдаланудың тиімділігі:Білім алушының ҿз 

бетімен жҧмысы;Аз уақытта кҿп білім алып,уақытты ҥнемдеу;Білім -

білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; 

Шығармашылық есептер шығару; Қашықтан білім алу мҥмкіндігінің 

болуы, Қажетті ақпаратты жедел тҥрде алу мҥмкіндігі; Экономикалық 

тиімділігі, Іс ҽрекет,қимылды қажет ететін пҽндер мен 

тапсырмаларды оқып ҥйрену; Білім алушының ойҿрісін 

дҥниетанымын кеңейте алу мҥмкіндігі,Жаңа ақпараттық технология 

ҿзіндік артықшылықтарымен ерекшелінеді.Олар тҿмендегідей: 

Жобаның презентациясын жасау мен ҧйымдастыру: Интернет 

олимпиада мен шығармашылық байқауларға қатысу; Білім 

сайттарына кіру.Тез арада қайтарымды  байланыс болуын қамтамасыз 

етеді; Қажетті ақпараттық материалдарды жылдам тауып алуға 

мҥмкіндік береді. Ҽрбір жеке тҧлғаның,білімін,білік іскерлігін ҽрбір 

тараулар бойынша тексеруге, бағалауға болады; Функциялардың 

графиктерін тҥрлендіру тақырыбында оқушыларды қызықтырады.  

Геометрияда стреометрия фигураларын салуда қҧрылғылардың 

тиімділігі 

Математикалық есептерді шығару мҧғалімнің ҿз мамандығындағы 

білімдік деңгейін кҿтеруге жҽне ҿрбітуге,жҧмысын нақты, ҧқыпты 

жасауға кҿмектеседі.  Математиканың теориялық негізін есеп тҥрінде 

меңгеру оқушының ойын белсендіреді, икемділік, жылылық, тереңдік, 

жинақылық, жҥйелік, т.б. тҽрізді қажетті қасиеттерді 

қалыптастырады. Сонымен қатар, есептер математикалық білім, білік 

дағды жҥйесін қалыптастырудың маңызды қҧралы, ал есеп шығару – 

оқу жҽне кҽсіптік ҽрекеттің жетекші тҥрі.Ҽрбір есептің ҿзіндік 

ҽдістемелік мақсаты да бар.  Математиканы   ҥйренумен  белсенді 

шҧғылдану, шын мҽнінде, есеп шығару. Математикалық есептердің 

тҽрбиелік  мҽні зор.  Есеп  шығару  кезінде  тҿзімділік пен 

табандылық қалыптасады.  Есеп шығару  ойлаудың  ерекше 

математикалық стиліне тҽрбиелейді: • Талқылаудың, формальдік – 

логикалық сҧлбасын сақтау (талдау, қҧру, дҽлелдеу, зерттеу);• Ойдың 
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ықшамдығы;• Ойлау барысының нақтылығы;•  Математикалық 

символиканы  дҽл қолдану. Тиімді  шешімді  іздеп жазудың, 

сызудың  ықшамдығы   мен   мҧқияттығын   керек    етеді. 

Математика абстрактылы пҽн болғандықтан қай оқушы болмасын 

бірден қабылдау ҿте қиын. Математиканы жақсы тҥсініп алған оқушы 

алдында тҧрған мҽселені анық кҿретін болады.Оның шешімін кҥні-

тҥні іздейді,ақыры табады.Сондықтан кез келген оқушының ауызша 

есептеуден бастап логикалық ойлау қабілетін жетілдіріп 

шыңдау  математика пҽні мҧғалімінің міндеті.Оқушы математиканы 

оқудың қажеттілігі,ҿзі ҥшін жҽне ҿзінің болашақ ҿмірі ҥшін осы 

еңбектің керектігі туралы қаншама естісе де,осы сҿздің қаншама 

дҧрыстығын сезіне тҧра осы іске кіріспесе ол математиканы оқуға 

қызықпайды деген сҿз.Оқушылардың дайындықтарын 

қалыптастыратын барлық нҽрсе математиканы оқыту барысында 

қалыптасады.Математика сабағында оқушылардың ҿздігінен жҧмыс 

істеуінің оның ақыл-ойының қалыптасуына ҥлкен мҽні 

бар.Модульдеп оқытудың тиімді жақтарының  бірі – оқушылардың ҿз 

бетімен жҧмыс жасауына кҿп кҿңіл бҿлу.Оқушыларды шағын 

топтарға бҿлу арқылы оқытудың тиімділігі – нашар оқитын оқушылар 

кҿпшіліктің кҿлеңкесінде қалмайды.Ҽрбір шағын топ оқушылары 

берілген тапсырмаларды ақылдаса отырып,бір-біріне тҥсіндіре 

отырып орындайды.  Математикалық есептерді шығару оқушылардың 

шығармашылық белсенділігіне байланысты.                    

Сондықтан,есеп шығарудың басты мақсаттарының бірі –

  оқушылардың математикалық ойлау жҥйесін қазіргі ҿмір талабына 

сай қалыптастыру жҽне дамыту,оларды тҧрмыстық жҽне практикалық 

мҽселерді шешуге баулу, қоршаған  ортаны  математикалық модель 

тҧрғысынан танып білуге ҥйрету 

, осылар   арқылы  оқушы  мҽдениетінің,  дҥниетанымдық  кҿзқарасын

ың   дҧрыс қалыптасуына игі   ықпал жасау. Демек,мҧғалім 

оқушылардың ойлау қызметін жандандыру арқылы оларға ҽр алуан 

алуларды, тҥрлендірулерді,есептеулерді орындауды,математикалық 

сҿйлемдерді тҧжырымдауды ҥйретумен бірге,оларды 

ойлап,талқылауға математикалық фактілерді салыстыруға,ортақ 

немесе айрықша қасиеттерді кҿрсетуге,дҧрыс қорытынды жасауға 

баулуы тиіс.Математикалық ойлауды ҿрістету ҥшін оқушыларды 

қызықтыратын,ынтасын арттыратын есептерді қарастыруы 

дҧрыс.Осы орайда мамандықтарына сҽйкес ҿндірістік оқытумен 

бірлесе интерактивті тақтаны пайдаланып  ҿткізілген интеграциялық 

сабақтарды айта кетуге болады.Есептер мазмҧны ҽр маман иесінің 

мамандығына сҽйкес берілген,шығарылу жолы математика 

заңдылықтарына бағынады,ал тҥп тҿркіні ҿз ҧлтымыздың салт-

дҽстҥрін насихаттауға,қазақ халқының атадан қалған асыл сҿздерін 

ҿз  ҿмірінің басты ҧстанымы етіп тҽрбиелеуге ҥйретеді.Ал 

осы  есептер  арқылы берілетін білім мен ізгі қасиеттерді  оқушы ҿз 

бойына жаңа технологиялардың кҿмегі арқылы оңай игере алады. 

Бҽсекеге қабілетті ҧрпақты оқыту жолында отандық табыстарды 

зерделеп, ҧлттық ерекшеліктерімізді ескере отырып, ҽлемдік 

жинақталған тҽжірибеге сҥйене отырып, оқыту мен тҽрбиелеуді 

жаңаша ҧйымдастырудың қажеттілігі артуда. 

 Ы.Алтынсарин атамыз айтқандай: «Мҧғалімдік мамандық –бҧл 

адамтану, адамның кҥрделі жҽне қызықты, шым-шытырығы мол 

рухани жан дҥниесіне ҥңіле білу.  

Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық ҿнер –ол даналықты 

жҥректен ҧға білу болып табылады» деген сҿзбен қорытындылағым 

келеді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1.К.Бҧзаубақова . «Қазақстан мектебі» журналы, 2011 ж, №9; [24-28б] 

2.Н.Ҽ.Назарбаев . Президент Н.Назарбаевтың International Herald 

Tribune басылымына берген сҧхбаты. Астана -2010 

3.А. Кҿбесов. Ҽл-Фарабидің мҧралары.Алматы,1989,[49б]. 

 

 

«Бейнелеу ӛнер тарихы» курсының шығармашылыққа әсері 

Ӛнертанушы Джумагалиева А.М. 

ҚазҦӚУ-нің «Сценография, сәндік ӛнер, 

кескіндеме және мҥсін» ПЦК оқытушысы 
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Бҥгінгі кҥні «Бейнелеу ҿнер тарихы» пҽні тек арнайы 

кҿркемсурет оқу орындарында немесе ҿнер студияларында оқытылып 

келеді. Бҧл пҽннің қаншалықты маңызды жҽне пайдалы екені 

анықталмады. Курс оқушылардың дҥниетанымын кеңейту ҥшін 

беріледі. Мақалада оқу барысында алынған теориялық білімді 

студенттер қалай тҽжірибе жҥзінде қолдана білгендері туралы 

жазылады. 

Қазақ Ҧлттық Ҿнер Университетінде арнайы мектеп интернатында 

оқитын оқушыларды сурет ҿнеріне бейімдеу 7 сыныптан бастап 

оқытылады жҽне колледжде ҽр тҥрлі мамандықтар бойынша білім 

беріледі. Мектеп пен колледжде тҽжірибелік сабақтармен қатар 

теориялық лекциялар оқылады. Колледж студенттері ҥшін бірінші 

курста «Бейнелеу ҿнерінің тарихы» жҽне  тҿртінші курста «Қазақстан 

бейнелеу ҿнері» пҽні ҿткізіледі.  

Бағдарламаның мақсаты – оқушылардың тарих, ҽдебиет жҽне музыка 

білімдерін пайдалану арқылы мҽнер мен кезеңдерді танып білуді 

ҥйрету. Сондай-ақ, бейнелеу ҿнерінің тарихын одан ҽрі ҿз бетінше 

зерттеу ҥшін оқушылардың бейнелеу ҿнеріне деген сҥйіспеншілігін 

дамыту. Сонымен қатар, ҽлемдік жҽне отандық бейнелеу ҿнері 

дамуының негізгі кезеңдерін жҽне кҿркем туындысының белгілі бір 

жанрда салынғанын анықтауды, тарихи жҽне теориялық 

материалдарды еркін меңгеру секілді кҿптеген міндеттерді алдыға 

қояды.  

Сабаққа қызушылық туғызу ҥшін қосымша материалдар 

қолданылады: тақырыпқа сай қысқа метрлі деректі фильмдер, кҿрнекі 

кітаптар мен альбомдар, иллюстрациялар кҿрсетіледі. Деректі фильм 

соңында студенттердің ойын білу ҥшін сҧрақтар қойылады. Ҿткен 

тақырыптар бойынша  пікір талас жҥргізіледі. Оқытушыға 

тыңдаушылар тек қана мағлҧматты қабылдап қоймай, сонымен қатар 

сын кҿзімен қарап, ҿз ойын еркін білдіріп жеткізе алуы маңызды. 

Сондықтан міндетті тҥрде қандай да болсын ойын ҧялмай, 

сыныптастарының кҿзінше айтып білдіруді сҧрайды.  

Ҥй жҧмысына ҿткен тақырып бойынша реферат, доклад немесе 

презентация дайындау тапсырылады. Тіпті, суретшінің бір 

туындысын талдап, сол картинаның туындау, сақталуы туралы 

тарихымен де бҿлісуге болады. Оқушы не студент ҿзіндік жҧмыс 

жасағанда ізденіс жҧмыс жҥргізіп, тақырыпқа байланысты қызықты 

мҽліметтер табатыны жҽне жыл аяғында пікір-таласқа қатысып, 

сҿйлеу ҿнерін ҧштарлағанын байқауға болады.  

«Бейнелеу ҿнер тарихы» - бҧл теориялық курс. Студенттер осы курс 

барысында тақырыпты жақсы меңгергенін жҽне ҿздеріне жаңа 

бағыттарды аша білгенін тҽжірибе жҥзінде кҿрсете білді. 

Мысалы, 2015 жылы Астана қаласындағы «ХасСанат» галереясында 

кҿктемгі арт салон ҧйымдастырылды. Кҿрме-сайыстың тақырыбы 

«Пульс» атанып, жас суретшілер арасында жаңа көзқарасты замануи 
жұмыстар өткізуді талап етті. Яғни, бұл замануи кескіндеме, видео-арт, 
инсталляция бағытындағы туындалар болу керек. Республикамызда 
көркемсурет колледждерінде «замануи өнер» оқытылмайды. Бұл өнер 

саласында жас суретшілер экперименталды түрде жұмыс істейді. 4 курс 

студенттеріне «Қазақстан бейнелеу ҿнері» пҽні сабағында «Замануи 

ҿнер» туралы лекцилар оқытылып, Қазақстанда осы бағытта жҧмыс 

істейтін суретшілердің туындылары кҿрсетіліп, талданды. Студенттер 

осы бағыт бойынша толық қанды мҽліметтерді жинақтады. «Хас 

Санат» галереясы сайыс ҧйымдастырғанда ҥшеуі ҿтінішті толтырып, 

кҿрмеге қойылуға сараптаудан ҿтті.  

 

Бектҧрсын Арайлым «Пульс» тақырыбына жасаған 

инсталляциясының алдында тҥскен суреті. Салтанатты кҿрме ашылуы 

кҥні  15 сҽуір 2015 ж. 

  

Сансызбай Айжанның «Пульс» атты инсталляциясы.  
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Кҿрменің ашылу рҽсімі. Галерея жетекшісі  жҽне тҿралқа мҥшелері. 

Тҿралқа мҥшелері 4 курс студенті Тасыгожина Гульмираға «Ҿнерге 

деген махаббат» атты видео арт жҧмысы ҥшін 3 орын тағайындады. 

Сансызбай Айжан «Пульс» инсталляциясы «Арнайы дипломмен», 

тҿралқа мҥшелерінің мадақтауына ие болды. Теориялық сабақта 

материалды қызықты жеткізу арқылы студенттерде «Замануи ҿнерге» 

қызушылық туындап, тҽжірибе жҥзінде эспериментальды 

жҧмыстарын іске асырып кҿрмеге қатысты, жҥлделі орын мен 

дипломға ие болды.  

2019 жылы «Platforma projectroom» атты кеңістікте ҿнертанушы 

Айгҥл Ибраева мен Айгерім Мажитхан студенттерге ҽр сенбі кҥні 

дҽріс ҧйымдастырып отырды. Қазақ Ҧлттық ҿнер университеті мен 

колледж студенттері қатысты, сҧрақтар қойды. Ҿнертанушы Айгҥл 

Ибраева куратор жҧмысын атқарып, нобайларға ҿз кеңесін беріп, 

орындалуын қадағалады. Осындай жҧмыс қарқынмен 3 мамыр кҥні 

кҿрме ашылды.  

 
Кҿрменің ашылу сҽтінен. Ҿнертанушы Айгҥл Ибраева мен Айгерім 

Мажитхан жҽне қатысушылар.  

 
Тасқынбаева Жанель 4 курс студенті 

 
Кулахметова Айдана жҽне оның инсталляциясы 

 
Кҿрмеге қатысқан студенттер тізімі: Ануар Базекенов, Анель 

Бикенова, Айдана Кулахметова, Абылай Мурашбеков, Жанель 

Онлабаева, Жанель Таскынбаева, Инабат Кадырша, Нуржан 

Жанабатыров, Ержан Айтанов.  

  Қорындылап айтсақ, колледж студенттері ҥшін «Бейнелеу ҿнер 

тарихы» пҽні кҿркем шығарманың астарлы ойын, аллегория мен 

метафорасын тҥсініп ҿзі де мағыналы туынды жасауға талпысын 

оятады. Олардың бойында талғамы артып, тҥйсігі терең болады. 

Лекция кезінде иллюстрациялар талдау арқылы ҿзіндік сыни 

кҿзқарасы мен ойы қалыптаса бастайды. Теориялық сабақтан алған 

білімін тҽжірибеде ҧштастырып кҽсіби суретші ретінде кҿрмеге 

қатысып ҿсуін байқадық. «Бейнелеу ҿнер тарихы» пҽні – 

дҥниетанымды, аңыздар мен дінді, пҽлсананы ҥйретіп, кҿркем 

шығарманың сырын тҥсінуге ҥйретеді.  

«Бейнелеу ҿнер тарихы» пҽні жалпы білім беру мектептерінде 

факультативті сабақ ретінде ҿткізілсе, пайдасы мол болар еді. 

Ҿйткені, ҽр тҥрлі кезеңдер мен  суретшілердің шығармаларын тани 

отырып, дҥниетанымдары кеңейе тҥседі. Қиялдау мен елестетуді 

дамытып, креативті ойлау білу қабілеттерін ҧштарлайды.  

 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ ОҚУШЫЛАРДЫ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СҤЙЕМЕЛДЕУ 
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Кабенова Гулжазира Сайновна 

Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қоныстану ауылы  

Жаңашаруа қазақ орта мектебінің  

зерттеуші  педагог - психологы 

 

           Білім беруді дамыту саласындағы мемлекеттің басты 

міндеттерінің біріне ҽрбір балаға сапалы білімге тең қолжетімділікті 

қамтамасыз ету болып табылады. Балалардың сапалы білім алу 

қҧқықтары ҚР Конституциясымен, ҚР «Білім туралы», «Баланың 

қҧқықтары туралы» заңдармен бекітілген.  

   Жаңартылған білім беру мазмҧны бойынша оқыту мен тҽрбиелеу 

процесінің тҧлғалық-бағдарланған сипатын қамтамасыз ету ҥшін 

оқушыларды педагогикалық-психологиялық сҥйемелдеу маңызды. 

    Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасының 

ҥйлесімді қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып, оқушыларды 

педагогикалық-психологиялық сҥйемелдеу болып табылады. 

«Миға шабуыл». 

Педагогикалық-психологиялық сҥйемелдеу не ҥшін қажет? 

Оқытушы сҥйемелдеу жағдайында қандай ҧстанымға ие болады? 

Педагогикалық қолдауды жҥзеге асыруда оқушының іс-ҽрекеті 

қандай? 

     Педагогикалық-психологиялық сҥйемелдеу оқу мен тҽрбие 

процесінде тҧлғаға бағдарлану ҥшін қажет. Оны жҥзеге асыруда бала 

мен ересек адамның негізгі іс-ҽрекеті оқушының мҽселесі болып 

табылады. Педагогикалық іс-ҽрекеттің тактикасын таңдау мҽселенің 

сипатына байланысты. 

    Жаңартылған білім беруде оқушыларды психологиялық-

педагогикалық қолдау маңызды рҿл атқарады. Психологиялық-

педагогикалық қолдау мамандардың жҥйелі ҧйымдасқан, бір тҧтас 

ҽрекеттерінің барасында ҽрбір баланың білім беру-тҽрбиелеу 

ҥдерісінде ҿзінің мҥмкіндігі мен қажеттіліктеріне сҽйкес табысты 

оқуы мен дамуы ҥшін қажетті ҽлеуметтік психологиялық жҽне 

педагогикалық жағдай қҧрылатын балаға кҿмек (немесе қолдау) 

кҿрсетудің ерекше тҥрі ретінде қарастырылады. Оқудағы қиындық 

байқалымының анықтық деңгейіне қарай оқушыны қолдаудың тҥрі 

қысқа мерзімді, орташа мерзімді жҽне ҧзақ мерзімді болуы мҥмкін.  

    Психологиялық-педагогикалық қолдаудың нысаны білім беру (оқу-

тҽрбиелеу) ҥдерісі. Психологиялық-педагогикалық қолдаудың мҽні – 

баланың ҽлеммен, қоршағандармен (ересектер, қҧрдастары), ҿзімен-

ҿзілік қатынастың жҥйесі ретіндегі оның даму жағдайы. Ерекше 

қажеттіліктері бар балаларды қолдау ҽр тҥрлі мамандардың 

(психологтың, логопедтің, арнайы педагогтың, ҽлеуметтік 

педагогтың) ҿзара тығыз ҽрекетін, жҧмыстың командалық тҥрін 

білдіреді.  

    Жаңартылған білім беруде ерекше оқушыларды психологиялық-

педагогикалық қолдау білім берудің ҽрбір сатыларында тҿмендегі 

міндеттерді шеше отырып, жҥзеге асырылады:  

бастауыш мектеп – мектепте оқуға дайындығын анықтау, мектепке 

бейімделуін қамтамасыз ету, оқушылардың оқу ҽрекетіне деген 

қызығушылығын арттыру, танымдық жҽне оқу уҽждерін дамыту, 

дербестік пен ҿзін реттеу қабілетін дамыту, «оқи білу» жҽне қалауын 

қалыптастыруда қолдау, ҽрбір оқушының жеке ерекшеліктерін жҽне 

ҽлеуеттік мҥмкіндіктерін есепке ала отырып шығармашылық 

қабілеттерін дамыту;  

негізгі мектеп – оқушының негізгі мектепке кҿшуде қолдау, 

оқытудың жаңа талаптарына бейімделу, жеке тҧлғалық жҽне 

қҧндылықты-мағыналық ҿзін-ҿзі тану мен ҿзін-ҿзі дамыту 

міндеттерін шешуде қолдау, жеке тҧлғалық мҽселелері мен 

ҽлеуметтендіру мҽселелерін шешуде, ҿмірдік дағдыларын 

қалыптасыруда кҿмектесу, ата-анасымен жҽне қҧрдастарымен 

қҧрылымды қатынасты қҧрастыруда кҿмектесу;  

орта мектеп – оқушыға бейінді бағдарлауда жҽне кҽсіптік тҧрғыда 

ҿзін-ҿзі анықтауда, экзистенциалдық мҽселелерді (ҿзін-ҿзі тану, 

ҿмірдің мҽнін іздеу, жеке бірдейлікке жету) шешуде қолдау, уақытша 

келешекті, мақсатты тҧжырымдау қабілетін, психоҽлеуметтік 

қҧзыреттілігін дамыту; 

Оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдау 2 топқа 

бҿлінеді:БІРІНШІ ТОБЫ БАРЛЫҚ ОҚУШЫЛАРҒА ЖАЛПЫ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ КҾРСЕТЕДІ ЖҼНЕ ІЗГІ НИЕТТІҢ, 

ҾЗАРА ТҤСІНІСТІК ПЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ ҚАЖЕТТІ 
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ҤНІН ҚАЛЫПТАСТЫРАДЫ. БҦЛ МҦҒАЛІМНІҢ ОҚУШЫЛАРҒА 

ҦҚЫПТЫ, ЖЫЛЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ, ОЛАРҒА СЕНУ, 

САБАҚТЫ ЖОСПАРЛАУҒА ҚАТЫСУ, ҾЗАРА ОҚУ 

ЖАҒДАЙЛАРЫН ҚҦРУ, БЕЛСЕНДІЛІК МАЗМҦНЫН, 

ОЙЫНДАРДЫ, ДРАМАТИЗАЦИЯНЫҢ ҼР ТҤРЛІ ФОРМАЛАРЫН, 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҦМЫСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ, 

ЖЕТІСТІКТЕРГЕ ЖАҒЫМДЫ БАҒА БЕРУ, ДИАЛОГТІК 

КОММУНИКАЦИЯ ЖҼНЕ Т.Б. 

ЕКІНШІ ТОБЫ ЖЕКЕ ЖҼНЕ ЖЕКЕ ҚОЛДАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН 

ЖҼНЕ ЖЕКЕ ДАМУДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУДЫ, ЖАҚСЫ ҾСУДІ, 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖЕКЕ МҼСЕЛЕЛЕРІН АНЫҚТАУДЫ, ҼР 

ОҚУШЫНЫҢ ДАМУЫН БАҚЫЛАУДЫ ҚАМТИДЫ. 

     Қолдаудың бірізділігін қҧру барынша икемділікті жҽне 

вариативтілікті, баланың дамуындағы ҽрбір кезеңдегі оның 

психофизиологиялық жас ерекшеліктерін есепке алуды білдіреді. 

Оқытудың ҽр тҥрлі сатыларында қолдау қызметінің кейде бір, кейде 

басқа мҥшелері басқаларын шетке ығыстырмай, жаңартылған білім 

беруде оқушының жеке тҧлғалық қалыптасуының осы сатысында 

ҿзінің ерекше жауапкершілігін тҥсіне отырып, бірінші қатарға 

шығады. Сонымен оқушыны оқытудың бастапқы сатысында олардың 

оқудағы қиындықтарының туындау себептерін анықтауда, 

оқушылармен жеке жҽне топтық сабақтарда жҧмыс істей отырып, 

қиындықтарды жою мҽселелері бойынша педагогтарға кеңес беруде 

психологтің рҿлі ҿте ҥлкен. Негізгі мектепке кҿшкенде негізгі 

жҥктеме кҥрделі жасҿспірімдік кезеңді бастан ҿткізетін 

жасҿспірімдердің жеке тҧлғалық мҽселелерін шешетін психологқа 

артылады, ҽлеуметтік педагогтың да шаруасы кҿбейе тҥседі. Жеке 

тҧлғалық мҽселелер басым болатын жоғары мектепте психолог 

рҿлінің маңыздылығы сақталады.  

    Психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеу қызметін мектеп 

қызметінің қҧрылымына қосу жағдайында мектептің ҽдеттегі басқару 

органдарының (педагогикалық кеңес, пҽн мҧғалімдердің ҽдістемелік 

бірлестігі) жҧмысын ҿзгерту қажеттілігі туады. Педагогикалық кеңес 

қҧрамына мҧғалімдерден басқа психологиялық-педагогикалық қолдау 

қызметінің мамандары да кіруге міндетті. Олардың педагогикалық 

кеңес жҧмысына қатысуы оқушылардың ҥлгермеушіліктері мен 

тҽртіп бҧзуларының себептерін талқылауға мҥмкіндік тудырады. 

Психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеу мамандары оқушылардың 

оқу нҽтижелерін педагогикалық кеңес отырысында талқылай отырып, 

педагогтардың жҧмысына қатысты ҧсынымдарды тҧжырымдауға, ал 

ҽдістемелік бірлестіктердің отырысында мҧғалімдерді оқытудың 

арнайы ҽдіс-тҽсілдерімен, оқушыға сараланған жҽне дараланған 

тҽсілдемені қолдануды жҥзеге асыру технологиясымен таныстыруға 

мҥмкіндіктері болады.  

    Психологиялық-педагогикалық қолдау қызметін ҧйымдастыру 

материалдық, кадрлық жҽне ғылыми-практикалық жағдайлардың 

болуын талап етеді. Білім беру ҧйымдарында мҥмкіндіктері ҽр тҥрлі 

балалардың торлық қҧнды жеке бастық ҿзін-ҿзі танытуына жҽне 

олардың жалпы білім беру ҧйымдарындағы бағдарламаларды толық 

қҧнды меңгерулеріне мҥмкіндік беретін бейімдеуіш ортаны қҧру 

қажет.  

    Қорытындылай келе, жаңартылған білім беруде уақытылы 

педагогикалық-психологиялық сҥйемелдеу кҿрсету оқушыны ҥнемі 

жиналып, оған ҿзі болуға мҥмкіндік бермейтін шешілмеген 

проблемалардан босатады, демек толық ҿмір сҥріп, білім алады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1.ҚР «Білім туралы заңы» 2007 жыл 27 шілдедегі № 319-III.  

2.Мҧғалімге арналған нҧсқаулық. ҚР ЖББМ педагогтерінің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы. Астана, 2013. 

3. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника: по-

собие для учителя/ А.А. Люблинская. – М.: Просвещение, 1977. – 224 

с. 

 

Білім беру мазмҧнындағы қҧндылықтар бойынша 

оқушыларды рухани ізгілікке тәрбиелеу 

 

Бактыгожина Альфина Сагадатовна 

               Атырау қаласы   №6 М.Мӛңкеҧлы 

               ат. орта мектеп. Оқу ісінің меңгерушісі 
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Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сҽйкес білім 

берудің зайырлы, гуманистік жҽне дамушылық сипаты, азаматтық 

жҽне ҧлттық қҧндылықтардың, адам ҿмірі мен денсаулығының, жеке 

адамның еркін дамуы басымдығы, адамның қҧқықтары мен 

бостандықтарын қҧрметтеу, жеке адамның білімдарлығын 

ынталандыру жҽне дарындылығын дамыту, оқытудың, тҽрбиенің 

жҽне дамытудың бірлігі білім беру саласындағы мемлекеттік 

саясаттың негізгі қағидалары болып табылады. 

Қазақстан Республикасының жалпы білім беру жҥйесі алдында  

ҧлттық сана-сезім мен отаншылдықтың дамуының жоғары 

деңгейіндегі, инновациялық экономика жағдайында табысты еңбек 

ететін, жалпыадамзаттық жҽне ҧлттық қҧндылықтарды бойына 

сіңірген, елінің тағдыры ҥшін жауапкершілік сезімі бар қоғамның 

ҽлеуметтік белсенді мҥшелерін тҽрбиелеу міндеті тҧр.  

       Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ. Назарбаевтың 

бастамасымен  «100 нақты қадам» Ҧлт жоспарын іске асыру аясында 

ЭЫДҦ елдерінің стандарттары негізінде адам капиталының сапасын 

кҿтеруге бағытталған білім беру саласындағы 5 қадам жоспарланған. 

Сол жоспардың 89-қадамы бойынша              «Нҧрлы Болашақ» 

ҧлттық жобасын ҽзірлеу жҽне жҥзеге асыру. Мектептік білім берудің 

қолданыстағы оқу бағдарламаларына «Мҽңгілік ел» қҧндылықтарын 

енгізу» делінген. Білім мазмҧны жаңартылған бастауыш, негізгі жҽне 

жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті мемлекеттік 

стандартын, оқу бағдарламаларын ҽзірлеу «Мҽңгілік ел» 

қҧндылықтарына бағдарлануымен жҥзеге асырылды. . (Ҽдістемелік 

нҧсқау хат 2016-2017 жж 3 бет) 

Бастауыш білім деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған барлық пҽндер 

бойынша ҥлгілік оқу бағдарламаларының «Оқыту мақсаттарының 

жҥйесі» атты          3- тарауы «Мҽңгілік Ел» жалпыҧлттық идеясының 

қҧндылықтарын қамтиды.  

Оқытудағы қҧндылықтар  – ол оқу ҽрекетін белгілі бір қҧндылықтар 

тҧрғысынан ҧйымдастыру жҽне жҥзеге асыру, нҽтижелерге қол 

жеткізу жҽне пайдаланудың тҽсілі. Қҧндылыққа бағытталған оқу 

процесі білім алушының бойында тҧлғалық қҧндылықтар жҥйесін 

қалыптастырады. 

Қҧндылықты бағдарлау – тҧлғаның ҿз ҽрекетінде жекелеген 

қҧндылықтарды (қҧндылықтарға бағдарлану қабілеттілігі)  бағдар 

ретінде таңдап алу қабілеттілігі (қасиеті), сондай-ақ оларды ҿзінің 

жеке ҽлеуметтік маңызды қҧндылықтары ретінде сезіну жҽне 

қабылдау қабілеттілігі.  

Қҧндылықтарды іске асыру  қҧндылықтардан шығатын талаптарға сай 

болу жҽне кҥнделікті ҿмірді сол талаптарға бағындыру. 

Қҧндылықтардың мҽні белгілі бір қоғамның сҽтті ҽрекет етуі ҥшін 

қажетті ережелерді, дағдыларды, ҿмір салтын, мінез-қҧлық мҽнерін 

қалыптастыруда кҿрініс табады. 

Қҧндылықтар – қоғам қолдайтын жҽне адамдардың кҿпшілігі 

бҿлісетін белгілі нысандардың жҽне қҧбылыстардың, адамдық 

қасиеттері мен ҿзін-ҿзі ҧстау ережелерінің тҧлғалық жҽне ҽлеуметтік-

мҽдени маңыздылығы. Қҧндылықтар тҧлғаны ынталанырудың ҿте 

маңызды факторы ретінде мінез-қҧлығы мен іс-ҽрекеттерін 

кҿтермелейді. (Ҽдістемелік нҧсқау хат 2017-2018 жж 15-16 бет) 

Орта білім берудің қҧндылықтары «Мҽңгілік Ел» ҧлттық идеясының 

қҧндылықтарына негізделген. Орта білім берудің қҧндылықтары 

ретінде:   

1) қазақстандық патриотизм жҽне азаматтық жауапкершілік;  

2) қҧрмет;  

3) ынтымақтастық; 

4) еңбек пен шығармашылық;  

5) ашықтық;  

6) ҿмір бойы білім алу  белгіленді. 

           «Мҽңгілік Ел» жалпыҧлттық патриоттық идеясының 

қҧндылықтары 2016 жылғы 1 қыркҥйектен бастап 1-сыныптардың 

білім мазмҧны жаңартылған оқу бағдарламаларына енгізілді, 2017 оқу 

жылы 2,5,7-сыныптардың, 2018-2019 оқу жылы 3,6,8-сыныптардың, 

ал 2019-2020 жылы 4,9,10-сыныптардың жалпы білім берудің оқу 

бағдарламаларына енгізіледі. Бастауыш білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарты ҥлгі қҧжат ретінде барлық білім беру 

процесіне қатысушылардың іс-қимылын реттейтін болады. 

(Ҽдістемелік нҧсқау хат 2018-2019 жж 46-47 бет) 
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 Сабақ тақырыбына қарай алынған қҧндылықтар: 

- баланың жеке тҧлға ретінде қалыптасуына, оның ҽлеуметтік жҽне 

шығармашылық  дамуының ҥйлесімділігіне қол жеткізуге мҥмкіндік 

беретін; 

- балада ҿзіне деген сенімділіктің  қалыптасуын, шабытты 

шығармашылық бағытта дамуын; 

- ҿзіндік зерттеулерге, ҿзіндік даму мен ҿзіндік жетілдірулерге 

мҥмкіндік беретін жағдайлардың  болуы;  

- ҿскелең ҧрпақтың білім алу жолындағы  қолданылатын барлық 

ҽдістер мен тҽсілдердің тек оң жҽне ізгілікті болуын кҿздеуі тиіс. 

Сабақ жоспарынан мысал: 

Пҽні:    Жаратылыстану Сынып: 2 сынып 

Сабақтың тақырыбы:  Су. Ол қандай 

екен?      44-43 бет 

Оқулық: НЗМ   Астана  2017 жыл 

Қатысқандары: 

Қатыспағандары:  

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме): 

2.3.3.1 - судың физикалық қасиеттерін анықтау (дҽмсіз, иіссіз, 

белгілі бір формасының болмауы, аққыштығы);  

2.3.3.2 - судың агрегаттық кҥйінің ҿзгеру ҥдерісін зерттеу;  

2.1.2.7 - эксперимент жҥргізу жҽне оның нҽтижелерін кестеге тҥсіру  

2.2.4.5.  Судың адам ҿміріндегі маңызды, оны қорғау туралы 

оқушылардың білімдерін қалыптастыру жҽне олардың қызметтерін 

атау; 

Сабақ мақсаты :  

Барлық оқушылар:  судың қандай кҥйде болатыны біледі (ащы су, 

тҧщы су); Практикалық жҧмыс барысында бақылау, талдау, 

салыстыру жҽне қорытынды шығара білуге ҥйренеді; 

Оқушылардың басым бҿлігі: су туралы терең тҥсінік алады жҽне 

судың қажеттілігін, оның адамның, жануарлар мен ҿсімдіктердің 

тіршілігіндегі маңызы туралы біледі; 

Кейбір оқушылар: судың адам ҿміріндегі маңызымен оны ҥнемдеу 

туралы айта алады, жаңа сабақта алған білімдерін ҿмірде 

қолданады; 

Бағалау  критерилері:  

- судың қандай кҥйде болатыны біледі (ащы су, тҧщы су), судың 

маңызын ажыратады, жер бетіндегі тіршілік ҥшін судың 

маңыздылығын тҥсіндіреді; 

-ауыз суының дҧрыс сақтай отырып қолданудың маңыздылығын 

тҥсіндіреді; 

-суды ҥнемдеудің жолдарын  бойынша ҿз ҧсыныстарын білдіреді; 

Кҥтілетін нҽтиже: Судың табиғатта баға жетпес сый екенін біледі, 

тҥсініктерін қалыптастырып дамытады. Суды ҥнемдеп пайдалануға 

жҽне судың барлық ерекшеліктері туралы сипаттауға ҥйренеді. 

Қҧндылықтарды дарыту: ынтымақтастық,  еңбек жҽне 

шығармашылық, ҿмір бойы білім алу, суға деген қамқорлық жҽне 

дҧрыс қолдану қарым қатынасы ; 

Пҽн аралық байланыс: ҿзін-ҿзі тану (жақсы кҿңіл кҥй жҽне 

ынтымақты орта қалыптастыру);  дҥниетану (судың адам ҿмірі мен 

Жер бетіндегі тіршілік ҥшін маңыздылығы); орыс жҽне ағылшын 

тілі ( су-вода – water); кҿркем еңбек (постерді жасап жҽне 

кҿркемдеу,                                    дене шынықтыру (сергіту сҽті) 

Тілдік мақсат: негізгі сҿздермен сҿз тіркестері ( «су», «ауыз суы», 

«ҥнемді қолдану» ) 

Қандай су ішуге жарамды? Судың ҿмір ҥшін маңыздылығы? Суды  

сақтау жҽне ҧқыпты қарау ҥшін біз не жасай аламыз? 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспар-ланған 

кезеңдері  

Сабақта жоспарланған  іс-

ҽрекет  

 

Ресурстар 

 

 

Бастауыш сынып оқушыларының оқу процесінде қолданылатын 

дидактикалық тапсырмалар - баланың ойын дамытудағы басты 

қҧрал 

 

Башенова Каламкас Казакбаевна,  

№275 орта мектеп, Байқоңыр қаласы, Қармақшы ауданы 

. 

 Ҽр баланың ҿмірге қадам басқандағы алғашқы ҽрекеті бҧл –ойын. 
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Ойын арқылы бала ҿзінің кҥш-жігерін жҧмсап, айналасындағылармен 

қарым- қатынас жасауға ҥйренеді. Балалардың жеке басының 

қасиеттерін, мінез-қҧлқын, ойлау қабілеттерін ойын арқылы тҥзетуге, 

дамытуға болады.  Ойлау–баланың таным әрекетінің ең жоғары 

түрі. Ойлау сӛйлеу әрекеті арқылы іске асады. Ойлау нақты 

сұрақтарға жауап беруді іздеуден басталады. Бастауыш сынып 

оқушыларының ойлау қабілетін зерттеу ҽдістері арқылы біріншіден - 

айнала қоршаған ортаны танып білу, екіншіден  - баланың 

тапсырмаларды шешуге деген ҿзіндік талаптардың кҥшеюі, 

ҥшіншіден - сҿздік қорының кеңеюі ҽсер етеді. 

 Бастауыш мектеп кезеңінде алған білімдерді бала ҿз іс-

ҽрекетінде қолдануға машықтанады жҽне ой қорытынды жасай алу, 

себеп-салдарды анықтау, тҥсінік беру, ойлау қабілетінің дамуы анық 

кҿріне бастайды жҽне осы кезеңде оқушының ойлауы нақты-

бейнеліден абстрактылы ойлауға қарай дамиды, заттарды тиісті 

ҧғымдарға жатқызып, ҿзінің ойын дҽлелдеуге ҥйрене бастайды. Ал 

ойлау қабілеттері белгілі зерттеу ҽдістеріне сҥйенеді. 

Сондықтан баланың ойлау қабілетін ойдағыдай дамыту үшін тиімді 

технология мен тәсілдер қолдану арқылы арнайы жұмыстар 

жүргізіп,оқушылардың ӛздеріне талдау, салыстыру, жалпылау, 

қорытынды жасалу қажет. Ойланудың негізгі қызметі жҧмбақ 

мҽселелерді шешу. Мҽселелердің шешілуі адам басында реттеліп 

отырылады. Ой процесі кҿзге кҿрінбейтіндіктен оның дҽл ҿзін зерттеу 

мҥмкін емес. Сондықтан ойлану туралы зерттеулер, олардың процесс 

кҥйін емес, ойлану қалайша жҥзеге асып, реттеліп отыруы ҥшін 

қандай шарттар қажет екенін тексеруге арналған.  Оқу процесінде 

қолданылатын ойындар, ҿлеңдер, мақал-мҽтелдер, жаңылтпаштар бар. 

Олардың терең мазмҧны балалардың тіл байлығы мен ой-ҿрісін 

дамытады. Бірінші сынып оқушыларын оқуға тек ойынмен ғана 

қызықтыруға болады. Ойын ойды қозғайды. «Баланың ойынын 

тыйғаның – ойлауын тыйғаның» деген қағида бекер айтылмаған.    

Ҽр ойынды жҥргізу жҽне қатысушылардың орындау ережелері бар. 

Ол ережелердің тҽрбиелік мҽні ҿте ҥлкен. Ойынның барысы 

белгіленеді, балалардың тҽртібі мен іс-ҽрекеттің реті, олардың ҿзара 

қарым-қатынасына қойылатын талаптар анықталады. Қай ойынды 

алсақ та, бҽрінде де би элементтері кездеседі, ҽн, кҥй, тақпақ, мҽнерлі 

қимыл мен ыммен жасалатын кҿріністер бір-бірімен алмасып жатады. 

Ойын барысында қатысушылар ҿздерін кҥнделікті тіршілік 

жағдайында сезінбейді, керісінше, мҥлде бҿлек ортада сезім, поэзия, 

ҿнер ҽлемінде сезінеді. Олар ойнаған рольдерінен эстетикалық лҽззат 

алуға талпынады.  

  Ойындар шапшаңдықты, ептілікті, тиянақтылықты, тез бағдар 

табуды, ҧжымдық ҧйымшылдық кҿрсетуді, бір-біріне кҿмектесуді, 

жауапкершілікті, батыл қимылды талап етеді.. Сауат ашу 

сабақтарында ойынды ҧтымды пайдалану сондай ҽдістерге жатады. 

Оқушылардың кейбір ҽріптерге, ҽсіресе «Р», «Л», «С», «Ж», «Ң» 

дыбыстарына тілдері еркін келе бермейді. Бҧл жерде жаңылтпаш 

ойындарын пайдаланудың мҽні зор. Сондай-ақ, 

Жаңғақта бар, қармақта жоқ, 

Қаңбақта бар, бармақта жоқ, - деген сияқты ҽріптік жҧмбақтар шешуі 

қандай дыбыс екенін тауып, хормен, жеке қайталатып, дыбыстық 

талдау жасалса, оқу процесін жандандырып, сабақтың сапасын 

арттыруға толық мҥмкіншілік бар. Жҧмбақтағы ҽр зат атауына 

тоқталып, мағынасын аштыру, баланың сҿздік қорын молайтып, сҿзді 

еркін, ҿз мағынасында қолдануға тез жылдам сҿйлеуге жаттықтыруға 

ойын - бірден-бір таптырмайтын қҧрал. Жҧмбақ шешу ойынын топқа 

бҿліп, жарыс тҥрінде ҿткізуге болады. Жҧмбақ ойыны балалардың 

ҿздігінен ойлауына мҥмкіндік жасайды, оларды дерексіз ойлаудан 

нақтылы ойлауға жетелей тҥседі. Ойын арқылы бала ҿмірден 

кҿптеген мҽліметтер алады, білім алады, нашар оқитын оқушылардың 

ҿздері де ойынға араласып сабаққа ынтасы артады. Баланы ҧшқыр 

ойға, тапқырлыққа жетелейтін жҧмбақтарды ҽр сабақ сайын жҥйелі 

пайдаланып отырамын. Сабақта жҧмбақтарды жатқа айтқызудың ҿзі 

тілін жаттықтырады. Сондай-ақ жатқа жазуда есте сақтау қабілетін 

дамытады. 

Математика сабағында «Сатушы» ойыны арқылы білім алушылар 

жылдам есептеуді ҥйренсе, «Кітапханада»   ойыны арқылы балалар 

қарым-қатынас мҽдениетін меңгереді    

Ынтымақтастық атмосферасын, жылдамдықты, жҥйелілікті,  санау 

есептеу, ойлау қабілеттерін арттыру мақсатында: 
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«Шынжыр» ойыны - балалар жазылған санға сҽйкес, шынжырларды 

бір-біріне байланыстыра отырып, ҽрі санауды ҥйренеді, ҽрі саусақ 

ҧштарына жаттығу жасайды; 

«Қҧрастырмақ қызық-ақ» - кеспе қималарын қҧрастыру арқылы тура 

санау жҽне кері санауға ҥйреніп, «кҿрші» сандарды атай алады; 

«Кел, санайық, санайық!» - балалар алма суретінің қимасына 

салынған тҧқым санын, қыстырғаштағы жазылған сан арасынан 

тауып, тҧсына қҧрастырады; 

«Ойлан, тап!» - оқушылар кеспе қағаздағы сурет санына байланысты 

цифрды тауып жанына қыстырады. Зат пен санды сҽйкестендіреді. 

Уақытты анықтайтын терминдерді дҧрыс қолдана білу, оқиғаларды 

ретімен баяндау дағдылары қалыптасу ҥшін:  

«Ретін тапшы, кҽнеки!» -  оқушылар қолдан жасалған сағат 

уақыттарының тҧстарына сол уақытта жасайтын іс-ҽрекеттер 

суреттерін тауып, қыстырғышпен қыстырады;  

«Бҧл қай кезде болады?» - оқушылар дҿңгелек картонға жапсырылған 

жыл мезгілдерінің суреттерінің тҧстарына, ҽр мезгілде қандай табиғат 

қҧбылыстары болатынын анықтап, қыстырғышпен қыстырады; 

«Жеті кҥлте» - гҥл кҥлтесінің ортасындағы тілді қай цифрге қойса, 

сол цифрге сҽйкес апта кҥнін атау қажет. Мысалы: 3 – сҽрсенбі, ... . 

«Ойнайық та, ойлайық!» - уақыт жазылған карточкаға сҽйкестеп,   

қатырма қағаздан жасалған сағат макетінде ҧзын жҽне қысқа тілдерін 

сырғытып дҧрыс қою. 

«Кім, қайда?» ойыны – балалар суретке қарап, кеңістікте орналасқан 

заттардың «ҥстінде», «астында», «артында», «оң жақта», «сол жақта» 

орындарын анықтайды; 

Геометриялық фигуралар жайлы білетін білімін дамыту ҥшін: 

«Фигуралар ҽлеміне саяхат» ойыны – оқушылар алдына бір-біріне 

жапсырылған шырпы қораптарының сыртындағы салынған 

геометриялық фигураға байланысты, шашылған фигура қиындысын 

тауып салады, атауларын атап, тҥстерін анықтайды; 

«Орнын тап!» - берілген ҧяшықтарға фигура қиындыларын сҽйкестеп 

орналастыру арқылы геометриялық фигураларды ажырата біледі. 

«Он кҿлеміндегі сандар» тақырыбын ҿткенде ойналған ойындар 

оқушылардың қызығушылығын арттыра білді. Мысалы: «Шытырман 

дҽнектер» ойнынында оқушылар себеттегі асқабақ дҽнегін, жҧмыртқа 

сауытының табанына жазылған санға сҽйкес етіп санап салды; 

«Қалталы ҥйшік» - қағаздан жасалған ҥйшіктерге салынған 

нҥктелерді санай отырып, қалташаға сол цифрды тауып салады.  

  Оқушылардың белгілі бір қабілетін жетілдіруге бағытталған 

«Сҿзжҧмбақ», «Ребус», «Ҧйқасын тап» ойындары арқылы балалардың 

«білсем» деген ҧғымы артады. Ребустар шешудің баланың ой 

ҧшқырлығын дамытуға ҽсері мол. Сабақ ҥстінде ребустарды ҥнемі 

пайдаланып отырамын, сонымен бірге ҥйге ойдан ребустар, 

сҿзжҧмбақтар қҧрастырып келуді тапсырамын. Оқушының 

ізденушілік қабілетімен бірге белсенділігі артады. «Кім кҿп біледі?» 

ойыны арқылы сҿздердің мағынасын ажыратқызуға  

болады. Ойын тҽртібі: Оқушылар «мҧғалімдер» жҽне «оқушылар» 

болып екіге бҿлінеді. «Мҧғалімдер» ҽртҥрлі мағынасы бар сҿздерді 

атайды, ал «оқушылар» осы сҿздердің мағынасын тҥсіндіреді. 

«Мҧғалімдер» мен «оқушылар» ҿз рольдерін ауыстырып отырады. 

Мысалы: 1) ара-жҽндік 2) алма-жеміс 3) ою-зат 

Ара-қҧрал, алма-қимыл, ою-қимыл. «Топтай біл» ойынын алатын 

болсақ, бҧл оқушылардың ой-ҿрісін кеңейтіп, заттарды белгілі бір 

тақырып бойынша топтай білуге, олардың не ҥшін қажеттігін 

ажыратуға, қатесіз жазуға дағдыландырады. Мысалы, сҽбіз, қияр, 

алма, тҥйе, жылқы, жҥзім, картоп, сиыр, алхоры тағы басқа сҿздер 

беріледі. Оқушылар бҧл сҿздерді топтап жазады. Сҽбіз, қияр, картоп - 

кҿкҿністер т.с.с 

Оқыту жҥйесіндегі оқушылардың ойлауын дамытудағы дидактикалық 

ойын арқылы жҥргізілген тҽжірибелік жҧмыстар.  

Ҽр сабаққа ойын тҥрлерін орнымен қолдану арқылы оқушылардың 

оқуға ынтасын, пҽнге деген қызығушылығын қалыптастыруымызға 

болады. Ҿз тҽжірибемде кҿрсеткендей, оқушылар ойын тҥрінде 

берілген қызық та, шытырман тапсырмаларды ҥлкен ынтамен 

орындайды. Бҧл тапсырмалар мектеп оқулығындағы қалыпты жҽне 

қҧрғақ мҽтіндерді жҽне жаттығуларды анықтап тҥсінуге, орындауға 

ҿте қолайлы. Қорыта айтқанда, ойын элементтері араласқан сабақ 

оқушыларға ҽсерлі болып, олардың ойлау қабілеттерін арттырып, 

тҥсініктерін тереңдетеді.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИХОВ И ПЕСЕН ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Утянова Э.Т., КГУ«CO IT школа-лицей №72», г. Актобе 

 

Аннотация. Изменения, произошедшие в теории и практике 

преподавания, связаны, в частности, с активизацией поиска новых 

подходов к обучению и изучению иностранных языков. Это 

проявилось как в отборе языкового материала, так и в разработке 

новых приемов, направленных на интенсификацию процесса 

обучения иностранного языка вообще и обучения лексике, в 

частности. Отметим, что особенности содержания обучения 

иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой 

развития школьников, в связи с чем выделяются два возрастных 

этапа: 5—7 и 8—9 классы.  

 

В данной работе нас интересует первый возрастной этап, который 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников. Так как к моменту начала обучения в основной школе у 

них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка 

как учебного предмета, накоплены определенные знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. 

Общеобразовательные учреждения ориентируются на повышение 

качества учебно-воспитательного процесса и эффективности изучения 

иностранного языка. В течение XX века лингвистика, психология, 

методика и дидактика решали ряд взаимосвязанных общих проблем 

владения и овладения иностранным языком обучающимися разного 

возраста и уровня образования. Некоторые слова и выражения 

запоминаются легко, для усвоения других требуются специальные 

упражнения. В условиях гуманизации образования, когда личность 

растущего человека находится в центре всей образовательной и 

воспитательной деятельности, поиск эффективных способов и 

приемов обучения, в том числе и обучения иностранному языку 

привлекает пристальное внимание многих ученых, методистов и 

учителей. Один из таких эффективных приемов обучения – 

использование стихотворных и песенных материалов на уроках 

иностранного языка. Практически все педагоги и методисты, 

работающие с детьми на разных этапах обучения отводят большое 

место поэтическим текстам и песенкам при изучении иностранного 

языка. Некоторые учебные пособия целиком базируются на 

использовании поэтических текстов: или аутентичных, или 

специально сочиненных. Проблема использования стихов и песен 

волновала людей с давних времен. Как утверждают историки, в 

школах Древней Греции многие тексты разучивали пением, а в 

начальной школе Индии азбуку и арифметику выучивают пением и 

сейчас. 

Актуальность темы исследования заключается в использовании 

стихов и песен британской культуры для развития лексических 

навыков учащихся на среднем этапе школы, имeютcя дocтaтoчныe 

ocнoвaния cчитaть проблему развития лексической компетенции на 

среднем этапе обучения на основе стихов и песен нepeшeннoй и 

тpeбующeй cпeциaльнoгo мнoгoплaнoвoгo изучeния, чтo и 

oбуcлoвилo актуальность. Данная тема чрезвычайно актуальна в 

последние годы ей было посвящено достаточно много исследований 

различных ученых, методистов, лингвистов, было защищено 

множество диссертаций на подобную тему, но как таковых 

значительных результатов при рассмотрении данного вопроса в канве 
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межкультурного аспекта не исследовано, поэтому возникла 

необходимость данного исследования в современных условиях 

обучения лексическим навыкам. Cлeдoвaтeльнo дaннoй тeмы.  

Цели:  

изучить теоретические основы обучения лексической стороне 

иностранной речи; 

выявить формирование навыков использования песен и стихов при 

работе с поэтическим материалом; 

проанализировать особенности использования песенного 

и поэтического материала как средства повышения эффективности 

урока английского языка; 

разработать и организовать пробное обучение с применением песен 

и стихов, направленное на формирование лексических навыков. 

Как известно, интегративной целью обучения иностранным языкам 

является развитие иноязычной коммуникативной компетенции, а 

одним из условий ее успешного формирования – качественно 

сформированные лексические навыки.  

Задачи:  

1. Произвести анализ библиографических данных, посвященных 

развитию лексических навыков на основе использования стихов и 

песен на среднем этапе обучения ;  

2. дать теоретическое обоснование проблемы использования 

фольклора в расширении словарного запаса; 

 3. выявить наиболее эффективные и результативные формы и методы 

использования музыкального и песенного материала для развития 

лексических навыков на среднем этапе обучения;  

4. разработать методику работы с британским музыкально – 

поэтическим фольклором при развитии лексической компетенции на 

среднем этапе обучения английского языка . 

Новизна:  

новизна речевых ситуаций (смена предмета общения, проблемы 

обсуждения, речевого партнера, условий общения и т. д.). Это и 

новизна используемого материала (его информативность), и новизна 

организации урока (его видов, форм), и разнообразие приемов 

работы. В этих случаях учащиеся не получают прямых указаний к 

запоминанию - оно становится побочным продуктом речевой 

деятельности с материалом (непроизвольное запоминание). 

Гипотеза исследования: если в образовательный процесс ввести 

песенный и стихотворный материал, то процесс развития лексических 

навыков у детей на среднем этапе обучения будет эффективнее. 

В условиях современного образования в области иностранных языков 

интенсивно набирают популярность нетрадиционные методы 

обучения, поскольку они упрощают процесс изучения языка, связывая 

его с творческим началом. Современные технологии и практически 

повсеместный доступ в интернет облегчают коммуникацию между 

людьми из разных стран и континентов, что приводит изучение 

иностранных языков на качественно новый уровень. 

Непосредственное знакомство с культурой и традициями стран 

увеличивает мотивацию к изучению других языков. Вследствие 

стремительного изменения современных тенденций образования, 

традиционные методы работы с учебниками и словарями уходят на 

второй план. Уже сейчас многие учителя иностранного языка 

стараются использовать новые разработки и комплексы упражнений, 

основанные на современных тенденциях, на своих уроках для более 

полного раскрытия потенциала учащихся. В связи с этим возникает 

острая нехватка методических материалов и наработок, позволяющих 

повысить эффективность занятия. Изменения, произошедшие в 

теории и практике преподавания, связаны, в частности, с 

активизацией поиска новых подходов к обучению и изучению 

иностранных языков. Это проявилось как в отборе языкового 

материала, так и в разработке новых приемов, направленных на 

интенсификацию процесса обучения иностранного языка вообще и 

обучения лексике, в частности. Отметим, что особенности 

содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников, в этой связи 

выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. В данной 

работе меня интересует первый возрастной этап, который 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников. К моменту начала обучения в основной школе, у них 

расширился кругозор, и общее представление о мире. Также 



897 
 

сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности и общие 

учебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета. Можно с уверенностью сказать, что уже 

накоплены определенные знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках[1, с.30-33]. 

Некоторые слова и выражения запоминаются легко, для усвоения 

других требуются специальные упражнения. Один из таких 

эффективных приемов обучения – использование стихотворных и 

песенных материалов на уроках иностранного языка. Практически все 

педагоги и методисты, работающие с детьми на разных этапах 

обучения, отводят большое место поэтическим текстам и песенкам 

при изучении иностранного языка. Проблема использования стихов и 

песен волновала людей с давних времен. Как утверждают историки, в 

школах Древней Греции многие тексты разучивали пением, а в 

начальной школе  азбуку и арифметику запоминают пением и 

сейчас[2, с.28-31]. Необходимо помнить, что слова в памяти 

существуют не изолированно, а в сложной системе лексико-

семантических отношений, включающей в себя синтагматические и 

парадигматические. Под первыми мы понимаем «уровень линейного 

развертывания, синтагмы, соединения слова в словосочетания и 

предложения». А под вторыми мы понимаем различные уровни 

грамматических и фонетических парадигм(также семантические поля 

и микросистемы), свойственных учащимся средних и старших 

классов[6, с.287]. 

Актуальность темы статьи заключается в использовании стихов и 

песен британской культуры для развития лексических навыков 

учащихся на среднем этапе школы. Данная проблема требует 

специального многопланового изучения.  

Анализ научной литературы и учебных пособий показывает, что для 

освоения новых лексических единиц на уроках иностранного языка  

основной школы нередко используется материал песен и 

стихотворений, поскольку работа с таким видом текста имеет свои 

преимущества. 

Во-первых, работа со стихотворным и песенным материалом, без 

сомнения, положительно эмоционально окрашена. Данный вид 

работы способен заинтересовать всех учащихся и включить их в 

активную работу, что в значительной степени содействует усвоению 

материала. Использование на уроках стихов и песен помогает 

сохранить заинтересованность учащихся в предмете и повышает их 

мотивацию, как в совместном, так и в самостоятельном изучении 

иностранного языка. 

Во-вторых, аутентичные стихотворения и песни являются 

прекрасным материалом для формирования и совершенствования 

произносительных и лексических навыков, поскольку интонация 

иноязычной речи, слова, словосочетания, а иногда и целые 

предложения усваиваются в контексте культуры. 

В-третьих, работа со стихотворениями и песнями развивает 

социальную и социокультурную компетенции учащихся, а также 

помогает формировать и развивать творческие навыки. Более того, 

увеличилась мотивация учащихся, и возрос их интерес к изучению 

английского языка, поскольку в разработанном комплексе были 

использованы аутентичные песни, подобранные с учетом возрастных 

особенностей и интересов учеников. Помните, что в песнях и стихах 

не должно содержаться какой-либо сложной проблематики, много 

сленга, поскольку материал может оказаться довольно таки трудным. 

С возникновением трудностей постепенно пропадет и интерес. Здесь 

справедливо будет отметить утверждение Бим Инессы Львовны: «в 

случае не удовлетворения данного критерия эффективность работы 

значительно снизится, несмотря на возможную высокую 

художественную, лингвострановедческую и методическую ценность 

материала»[7, с.229]. Разработанный комплекс упражнений может 

быть использован учителями иностранного языка на своих уроках, а 

так же материал, полученный в ходе эксперимента, может быть 

полезен на семинарах и практических занятиях по методике 

преподавания иностранного языка. Поэтому я могу с уверенностью 

предложить вам использование стихов и песен для развития 

лексических навыков на среднем этапе обучения.  

В конце полугодия, когда учащиеся уже приобрели определенный 

запас знаний, можно провести нетрадиционный урок английского 
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языка, например, урок - конкурс с различными загадками, ребусами, 

соревнованиями, с выставлением баллов и вручением утешительных 

призов.  

Это позволяет вовлечь в подготовку урока английского языка 

максимальное количество учащихся, создать положительный фон и 

стимулировать интерес к английскому языку, внести дух 

соревнования в учебный процесс. 

Таким образом, стихи, песни и рифмовки на уроках английского 

языка делают учебный процесс увлекательным, повышают интерес к 

изучению языка, являются стимулом для развития речевых умений и 

навыков, служат эффективным средством усвоения языкового 

материала.  
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Активные методы обучения  

 

Жаронкина Ирина Виктровна,  

КГУ «Средняя школа №3» 

город Актобе 
 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы, которые 

связаны с внедрением в образовательный процесс активных методов 

обучения, даны их характеристики, раскрыта их специфика в 

соотношении с традиционными образовательными технологиями. 

Определена специфика использования активных методах в разных 

видах учебных занятий.  Активные методы помогают создать такую 

образовательную среду, в которой возможно достижение понимания 

проблемы. Грамотное использование педагогом разнообразных 

активных педагогических методов позволяет сделать учебный 

процесс обучения не только интересным для обучающихся, но и 

результативным.  

 

Обновление процесса обучения приводит каждого педагога к 

пониманию того, что нужно искать такие педагогические технологии, 

которые смогли бы заинтересовать учащихся и мотивировать их на 

изучение предмета. В последнее время преподаватели 

общеобразовательных учреждений все чаще задумываются над 

вопросом: как же сделать урок содержательным, направленным на 

познавательную активность школьников и в то же время интересным, 

поучительным и разнообразным по форме проведения. Решить 

данную проблему можно, если начать применять на занятиях 

активные формы и методы обучения.  

Активными методами обучения называют такие методы, 
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которые побуждают к активной мыслительной и практической 

деятельности в процессе овладения учебным материалом. Они 

предполагают погрузиться обучающимся в контролируемое общение, 

включиться в реальные события. При этом создаются условия, в 

которых учащиеся вынуждены оперировать понятиями разного 

масштаба, включаться в решение проблемы информационного 

разного уровня. Активные методы помогают создать такую 

образовательную среду, в которой возможно достижение понимания 

проблемы.  

Грамотное использование педагогом разнообразных активных 

педагогических методов позволяет сделать учебный процесс 

обучения не только интересным для обучающихся, но и 

результативным. Возрастает уровень познавательной активности, 

усваиваемые знания носят гибкий характер, развивается критическое 

мышление и формируется способность к принятию творческих 

нестандартных решений.  

Проанализировав мнения педагогов, психологов, ученых 

важно отметить, что активные методы обучения - педагогические 

технологии, которые позволяют развить у школьника 

инициативность, стимулировать самостоятельную деятельность 

обучающихся, формировать творческую личность познавательную 

активность детей.  

Проведя анализ психологических подходов к определению 

понятия «АМО», можно выделить компоненты в его структуре: 

игровые, интерактивные, исследовательские, коммуникативные 

технологии; технология проблемного, проектного обучения; 

технология языкового обучения иноязычной культуре; деловые игры; 

тренинги.  

Активные методы обучения следует использовать в учебном 

процессе для решения следующих задач: развивать интерес к 

изучаемому предмету, самостоятельность в рассуждениях; учить 

учащихся анализировать личные познавательные и практические 

действия; активизировать процесс развития у учащихся 

коммуникативных навыков, учебно-информационных и учебно-

организационных умений.  

Для получения эффективных результатов в решении задач 

педагогу начальной школы важно правильно подбирать данные 

методы, соблюдая ряд критериев. Во-первых, необходимо 

проанализировать цели и задачи, затем нужно проверить 

соответствуют ли методы возрастным особенностям детей. Во-

вторых, при отборе материала также важно учесть принципы 

обучения и собственные возможности (опыт в проведении подобных 

мероприятий, личностные качества, желание и уровень 

профессионального мастерства). 

 Активные методы обучения можно использовать на каждом 

этапе урока либо частично в зависимости от постановки целей и задач 

воспитания. Такие методы, как «Галерея портретов», «Ладошка», 

«Атомы», «Поздоровайся локтями», «Поздоровайся глазами», 

«Полиглот», «Подари подарок другу»,  «Самолѐтик пожеланий» 

эффективно и динамично помогут вам начать урок. Задать нужный 

ритм, обеспечить рабочий настрой и доброжелательную атмосферу в 

классе. Для выяснения настроения, эмоционального состояния детей в 

начале и в конце урока можно проводить следующие игры: 

«Солнышко, облачко и тучка», «Веселая радуга».  

Каждый вид активных методов обучения имеет свою 

специфику содержания и организации взаимодействия между 

участниками. Для того, чтобы процесс обучения был направлен не 

только на получение знаний и умений, а был познавательным и 

развивающим, педагог должен использовать во время занятия не один 

определенный метод, а их взаимосвязанный комплекс методов.  

Таким образом, активные методы обучения направлены на 

организацию сотрудничества педагога и учащихся, что позволяет 

значительно повысить качество и эффективность образовательного 

процесса.  

В процессе урока учителю регулярно приходится сообщать 

новый материал обучающимся. Такие методы, как «Инфо-угадайка», 

«Кластер», «Мозговой штурм», «Синквейн», «Инсерт», «Ульи» 

позволят вам сориентировать обучающихся в теме, представить им 

основные направления движения для дальнейшей самостоятельной 

работы с новым материалом.  
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Инсерт — это прием технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо, используемый при работе с 

текстом, с новой информацией. В методике Инсерт часто называют и 

технологией эффективного чтения. Суть приема заключается в 

маркировке текста значками по мере его чтения. В процессе чтения 

текста ученик карандашом или маркером делает пометки на полях: 

«V‖ - уже знал, «+»- новое, «-» - думал иначе, «?»- не понял, есть 

вопросы. Этот приѐм можно использовать при работе с текстом. 

 Прием составления кластера. Может быть использован на 

разных этапах урока. Смысл этого метода заключается в попытке 

систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме и 

дополнить новыми.  

Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует 

стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с 

другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. 

Это способ графической организации материала, позволяет 

сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят 

при погружении в ту или иную тему. Кластер является отражением 

нелинейной формы мышления.  

Но следующий приѐм можно использовать в классе любого 

уровня подготовки. Это – Синквейн. Синквейн – это название формы 

стихотворения, причѐм не подразумевающей наличие рифмы. 

Придумала его американская поэтесса Аделаида Крэпси, которая 

увлекалась японской поэзией танка и хайку. Чтобы довершить 

интернациональность своего детища, назвала литературную форму на 

французский манер: синквейн, то есть состоящий из пяти элементов.  

Прием шифрования очень удобен для развития навыков 

быстрого письма. Учитель может использовать свою систему 

шифрования наиболее часто употребляемых терминов, а также 

предложить учащимся создать свою собственную. Может быть 

использована буквенная система шифрования, а также использование 

математических значков.  

Метод График эмоции учащиеся заполняют график по 

содержанию текста. Метод PRES ( от английской аббревиатуры: 

Position, Resolution, Example, Summary) – один из способов 

построения аргумента материала, который позволяет провести 

обсуждение, дискуссию по спорным вопросам. С помощью данного 

метода учащиеся могут выразить свое отношение к прочитанному. 

Каждый вид активных методов обучения имеет свою специфику 

содержания и организации взаимодействия между участниками. 

Подробнее хочу остановиться на методе организации 

самостоятельной работы «Автобусная остановка». Целью данного 

метода является: «Научиться обсуждать и анализировать заданную 

тему в малых группах.» Участники работы - весь класс, который 

делится на малые группы по 5-7 человек. Время проведения 20-25 

минут. Необходимые материалы: листы ватмана, фломастеры. 

Группы распределяются по остановкам. На каждой остановке 

расположен лист с записанным вопросом по теме. Учитель ставит 

задачу группам – записать основные моменты, относящиеся к 

данному вопросу. В течении нескольких минут в группах 

обсуждаются поставленные вопросы и записываются ключевые 

моменты. Затем по команде учителя группы передают лист по 

часовой стрелке к следующей автобусной остановке. Получив лист, 

знакомятся с имеющимися записями и дополняют их. Исправлять 

нельзя. Можно сопровождать работу рисунками, советами, 

синквейном. Затем следующая передача к новой остановке и так 

далее. Когда группа получит свой первоначальный лист, она в 

течении нескольких минут знакомится со всеми записями и 

определяет участника группы, который будет представлять материал. 

После этого каждая группа презентует результаты работы по своему 

вопросу. В завершении учитель резюмирует сказанное всеми 

группами, подводит итог. 

 Для того, чтобы процесс обучения был направлен не только на 

получение знаний и умений, а был познавательным и развивающим, 

педагог должен использовать во время занятия не один определенный 

метод, а их взаимосвязанный комплекс методов. Для представления 

материала самостоятельной работы обучающихся – «Инфо-карусель», 

«Автобусная остановка», «Ярмарка». Завершить урок, внеклассное 

мероприятие можно, применив такие методы, как «Ромашка», «Две 

звезды и пожелание», «Письмо самому себе», «Рефлексивный экран», 
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«Итоговый круг», «Что я почти забыл?», «Ресторан», 

«Комплименты». Применение АМО эффективно в различных видах и 

формах деятельности с обучающимися, способствующая развитию 

коммуникативных способностей, активизации познавательного 

интереса учащихся, а также развитию творческого потенциала. 

Активные методы обучения можно применять для достижения 

следующих дидактических целей: 

- Эффективное предъявление большого по объему теоретического 

материала; 

- Эффективная проверка знаний, умений и навыков по теме. 

- Развитие навыков активного слушания; 

- Развитие навыков принятия решения; 

- Отработка изучаемого материала; 

Уроки с использованием активных методов обучения 

интересны не только для учащихся, но и для учителей. Дети 

начальной школы имеют свои особенности, зачастую они не могут 

совладать со своими эмоциями, поэтому на уроках создаѐтся вполне 

допустимый рабочий шум при обсуждении проблем; методы лучше 

вводить постепенно, воспитывая у учащихся культуру дискуссии и 

сотрудничества; применять данные методики не обязательно все на 

одном или на каждом уроке. 

Таким образом, применение активных методов обучения 

позволяет обеспечить эффективную организацию учебного процесса, 

способствует формированию ключевых компетентностей ученика. 
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ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Кудайбергенова Айганша Аскаровна 

учитель русского языкаи литературы 
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Дистанционное образование позволяет 

                                           реализовать два основных принципа 

современного образования – « образование 

для всех» и «образование через всю жизнь». 

В.А. Канаво 

 

Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

Использование дистанционных образовательных технологий – это не 

модное веяние времени, обусловленное появлением современных 

гаджетов, а значит, и новых возможностей коммуникации. На самом 

деле это качественно новый уровень взаимодействия между учителем 

и обучающимися. Современным обществом востребована активная 

личность, способная ориентироваться в бесконечном 

информационном потоке, готовая к непрерывному саморазвитию и 

самообразованию. В такой ситуации педагог получает новую роль – 

роль проводника знаний, помощника и консультанта. Знания же 

выступают не как цель, а как способ развития личности. 

При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий должны быть созданы 

условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные 
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информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Современные средства телекоммуникаций в дистанционном 

образовании обеспечивают интерактивный способ обучения. 

Обучающиеся получают возможность осуществлять оперативную 

связь, а преподаватель – оперативно реагировать на запросы ученика, 

контролировать и своевременно корректировать его работу. 

Использование дистанционных технологий стимулирует 

педагога к постоянному самообразованию и саморазвитию, ведь оно 

предполагает умение: 

1) вести поиск в различных электронных справочниках, базах данных, 

информационно-поисковых системах; 

2) организовывать хранение информации, проводить ее анализ и 

выбирать адекватные формы ее представления с помощью 

современных мультимедийных технологий; 

3) использовать полученные данные при решении конкретных 

творческих и проблемных задач. 

Цель внедрения дистанционных образовательных технологий в 

систему обучения состоит в обеспечении доступности качественного 

образования для обучающихся, независимо от места проживания, 

социального положения и состояния здоровья. 

Использование технологий дистанционного обучения даѐт широкие 

возможности для управления учебной деятельностью школьников, 

формирует новый характер взаимодействия учителя и ученика 

(партнѐрство, совместное решение учебных задач), новые формы 

оперативного контроля учебной деятельности (онлайн-

консультирование, рецензирование всех работ обучающихся, 

создание электронного портфолио). 

 Дистанционное обучение школьников с ОВЗ 

Особенно актуально дистанционное обучение для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В классах, где преподаю я, 

обучаются  такие дети  Школьники с особыми возможностями могут 

обучаться на дому в удобное время и в оптимальном темпе, 

необходимо лишь владение элементарными навыками работы с 

компьютером. Личный опыт  работы с обучающимися с ОВЗ 

подтверждает, что использование дистанционных технологий 

помогает индивидуализировать обучение, создать ситуацию успеха, 

обеспечить деятельностный  подход, ориентировать на 

самообразование и саморазвитие. 

Дистанционные уроки с детьми-инвалидами проводятся в режиме 

онлайн. Всегда четко обозначается время, когда ученик и учитель 

встречаются в Skype. 

Также выделяю время на получение от ученика отсканированной 

копии домашнего задания, его проверки, сканирования проверенной 

работы и последующей отправки назад обучающемуся. Все 

отсканированные письменные работы хранятся в отдельных папках. 

Организующей основой дистанционного, как и 

очного,  обучения являются программа, учебник, поурочные 

методические рекомендации и подробные инструкции учителя.  Но и 

в силу специфичности  такого вида обучения большую часть 

образовательных средств составляют электронные: гипертекстовые и 

мультимедийные учебники и пособия, интерактивные практикумы, 

тестовые системы, видеофильмы, иллюстрации, словари, 

справочники, энциклопедии и любые другие материалы в цифровом 

формате, если они используются для решения учебных задач. 

При планировании дистанционного урока учитываю, что осознание 

учеником изучения нового материала, его закрепление и т.д. будет 

происходить индивидуально, в зависимости от его подготовленности 

и обученности. 

Процесс обучения состоит из следующих этапов: 1) получение новых 

знаний; 2) выполнение различных тренировочных заданий, 

упражнений с применением новых знаний; 3) обобщение и 

систематизация знаний. 

На этапе получения новых знаний для более качественного 

запоминания учебного материала возможно использование 

видеозаписи лекции, создание видеороликов, организация 

видеоконференции, в рамках которой педагог излагает новый 
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материал. 

Применение новых знаний в практической деятельности реализую в 

программах-тренажерах, играх. Использование функции 

«Демонстрация экрана» в рамках индивидуального занятия позволяет 

контролировать работу, выполняемую обучающимся. 

Практика показывает, что в режиме Skype некоторые обучающиеся 

могут отвлекаться и даже сбивать темп учебного занятия. Для 

решения этих проблем целесообразно: 

* давать учебный материал дозированно и с учетом индивидуального 

уровня подготовленности обучающихся; 

* использовать разнообразные виды деятельности, менять их в рамках 

одного учебного занятия; 

* чередовать материалы, содержащие звуковую и визуальную 

информацию; 

* проводить физкультпаузы, зрительную гимнастику. 

Стараюсь вовлечь родителей обучающихся в образовательный 

процесс, организую дистанционное общение с ними, осуществляю 

постоянную связь. Это способствует тому, что родители становятся 

единомышленниками и помощниками педагога. 

В дистанционном режиме по электронной почте или через Skype 

осуществляю пересылку учебных материалов (текстовую 

информацию и видеоматериалы). 

Контроль знаний проводится посредством выполнения тестовых 

заданий и итоговых проверочных работ. На этом этапе организуется 

взаимодействие с учениками в офлайн режиме (электронная почта) и 

онлайн режиме (текстовая конференция, Skype). 

Применение дистанционных образовательных технологий 

способствует решению следующих задач: 

* повышение учебной мотивации; 

* развитие познавательной активности обучающихся через умение 

работать с различными дополнительными источниками информации, 

используя технические возможности компьютера и сети Интернет; 

* стимулирование самостоятельности обучающихся в учебном 

процессе. 

На уроках русского языка используются презентации, видеофильмы, 

аудиофайлы, разнообразные тесты, электронные учебники и 

тренажеры, звуковые диктанты, электронные энциклопедии, 

материалы лингвистических и литературоведческих сайтов и т.д. Вот 

некоторые примеры: 

* Культура письменной речи http://gramma.ru/  

На уроках литературы часто показываю видеоматериалы в качестве 

иллюстраций к произведению, для сопоставления авторской и 

режиссѐрской интерпретаций, для сравнения фрагментов 

художественного текста и видеофрагмента, для выполнения заданий 

на восстановление сюжетной линии произведения, а также для 

организации беседы по просмотренному эпизоду. 

Образовательная платформа «Билим -ленд»  дает большие 

возможности для проведения дистанционного урока русского языка и 

литературы на высоком уровне. Речь идет о разнообразных учебных 

модулях, для воспроизведения которых необходимо установить 

специальную программу – проигрыватель ресурсов  Использование 

предлагаемых модулей помогает провести полноценный урок со 

всеми необходимыми этапами. 

В своей работе использую материалы Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов казахстанского образования: дарын –

онлайн, кунделик.кз  и т.д. многоуровневые интерактивные таблицы, 

тесты, лингвистические загадки, иллюстрации к художественным 

произведениям, разнообразные задания по работе с текстом 

художественного произведения и т.д. 

Уроки русского языка на платформе «Билем ленд») очень интересно 

составлены, интерактивны, обладают высоким уровнем наглядности, 

ярким оформлением, содержат много анимаций, иллюстраций, 

дополнительных сведений, интересных рубрик («Словарь понятий и 

терминов», «Хочу все знать», «Известные имена», «Клуб знатоков», 

«Веселая переменка», «Золотое слово») и будут привлекать внимание 

любого ученика. 

Уроки сетевого курса позволят детям не только ознакомиться с новым 

материалом, но и проверить, насколько хорошо они запомнили 

правила, смогут ли применять полученные знания. Для этого авторы 

разработали интересные тесты и практические задания. С нами 
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учащиеся научатся писать сочинения и изложения — это важный и 

непростой вид работы на уроках русского языка. В уроках курса 

найдѐтся много полезных советов и рекомендаций, которые 

обязательно помогут учащимся справиться с любым заданием. 

Тренажѐры — это задания, которые не оцениваются. Задания 

тренажѐров можно выполнять несколько раз. Тренажѐр может 

содержать подсказку. 

Тесты «Проверь себя»— это задания, которые оцениваются в режиме 

реального времени. Степень правильности выполнения задания 

сначала выражается в процентах, а затем автоматически 

«переводится» в привычные оценки. 

Задания с открытым ответом — это задания, которые могут быть 

выполнены во время или после изучения интернет-урока. Задания с 

открытым ответом проверяет сетевой учитель. Это по преимуществу 

различные творческие задания. 

Необходимо отметить как положительный факт наличие 

разноуровневых домашних заданий: 

Домашнее задание 

Вариант 1 

Перепишите текст, вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы. Подчеркните в тексте все имена существительные. Определите 

их число, род. Озаглавьте текст. Определите тему и идею текста. 

Вариант 2 

Напишите небольшое сочинение на тему «Паспорт имени 

существительного»,  используя составленную вами презентацию. 

Уроки по развитию речи представлены превосходно. К примеру, урок, 

посвящѐнный сочинению по жанровой картине Ф. П. Решетникова 

«Опять двойка!», содержит и рассказ о художнике, и репродукции 

других его картин, посвящѐнных детям, и интерактивный вариант 

самой картины, помогающий понять роль детали в произведении 

живописи. 

Все возникшие вопросы можно обсудить на форуме по уроку. 

Сетевой мультимедийный учебный курс русского языка разработан 

таким образом, что вполне может заменить традиционный учебник. 

Начиная с 6 класса, темы русского языка объединены в модули, что 

способствует систематизации знаний учащихся. 

Подобным образом объединены в тематические модули и уроки 

литературы. 

Каждая тема модуля содержит несколько разделов: «Изучаем», 

«Тренируемся», «Контроль», «Словари и справочники», 

«Дополнительные источники информации», «Домашнее задание», 

«Онлайн-урок», «Итоги урока». Разделы рубрики «Изучаем» 

содержат очень много информации, иллюстраций, а также ссылок на 

дополнительные источники. Учащиеся должны хорошо владеть 

различными видами чтения (изучающим, поисковым, 

ознакомительным), работать с электронными справочниками и 

словарями, которые есть в данном курсе или существуют автономно 

на различных серверах. 

Кроме того, сетевой учебный курс содержит электронную версию 

учебника литературы. В то же время нельзя забывать о книге как 

печатном издании. Необходимо прививать учащимся интерес, любовь 

к книге и уважение к ней. 

Виды деятельности учащихся в сети Интернет при изучении 

русского языка и литературы 
Деятельность учащихся в ходе проведения уроков русского языка и 

литературы и в ходе выполнения домашних заданий может быть 

разнообразной и очень интересной: 

Работа с различными словарями http://www.slovari.ru/ 

Сбор мультимедиа-материалов по заданной теме (текст, иллюстрации, 

анимации, видео, аудио). Написание и защита 

рефератов http://express-externat.spb.ru/component/content/article/123-

2009-12-09-22-58-25 

Самостоятельная работа с лекцией и 

видеолекцией http://univertv.ru/video/filologiya/russkij_yazyk/?mark=sci

ence 

Работа с веб-квестом http://laraas2011gmail.blogspot.ru/p/web.html 

Составление коллекции аннотированных ссылок по теме урока 

Создание документов Google (презентаций, анкет и т. 

п.) https://drive.google.com/?authuser=0#my-drive 

Публикация статей 
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Создание тематических веб-страниц.Создание видео-роликов 

Создание фотосериалов и презентаций https://picasaweb.google.com/ 

Создание плэйкаста, открыток, игр, викторин http://www.playcast.ru/ 

http://www.imagechef.com/photos 

Участие в ролевой игре. Участие в учебных исследованиях и проектах 

Участие в онлайн-конкурсах и олимпиадах 

Контроль знаний, умений, навыков с помощью дистанционных 

технологий: 
Разноуровневые онлайн тесты  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFd4RUNaWFN

EcDlxS1Jwd09JbmZYZXc6MQ 

Игровые формы контроля. Индивидуальные и групповые задания 

Дидактические материалы онлайн  http://proektrus.narod.ru/proekt3.htm 

Контрольно-измерительные материалы http://ege.yandex.ru/russian/ 

Использование дистанционных технологий при подготовке к 

государственной итоговой аттестации 
Так, например, в 2018-2019 учебном году была организована 

индивидуальная целенаправленная подготовка к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку. После выполнения заданий 

скриншоты страниц с результатами ученица отправляла по 

электронной почте, работа анализировалась, а затем проводилась 

индивидуальная коррекционная работа, способствующая устранению 

пробелов в знаниях обучающегося. Результаты итоговой аттестации 

подтвердили эффективность применения дистанционных технологий 

при подготовке к экзаменам. Успешно были сданы пробные 

тестирования по предметам. А на ЕНТ  по русскому языку  и 

литературе ученица набрала высокий балл. 

Использование дистанционного обучения особенно эффективно было 

в 4 четверти  2019-2020 учебном году в период карантина. 

В то же время не следует забывать о традиционных видах 

деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы: 

работа с учебником, письменные работы в тетрадях, устный опрос, 

выполнение иллюстраций, чтение, пересказ, анализ текста, чтение 

наизусть, выполнение различных творческих работ. 

Таким образом, дистанционное образование практически ни в чѐм не 

уступает организации образовательного процесса в очной форме 

Грамотное сочетание дистанционных и здоровьесберегающих 

технологий дает очевидные результаты, главный из которых – 

повышение учебной мотивации. Надо отметить, что одной из 

особенностей дистанционного образования является возможность 

доработки выполненных индивидуальных заданий. Если 

обучающийся недостаточно хорошо выполнил задание, то учитель 

может вернуть его на доработку, указав на ошибки, которые 

необходимо исправить. Бесспорно, использование дистанционных 

образовательных технологий в традиционном обучении помогает 

создать атмосферу взаимного сотрудничества, позволяет школьнику 

почувствовать поддержку со стороны педагога, способствует 

установлению более доверительных отношений между участниками 

образовательного процесса и, таким образом, индивидуализации 

обучения. 

                         Дистанционные элективные курсы 

Организация дополнительных элективных курсов в виде 

дистанционных продуктов дает возможность широкого доступа 

школьников к данному виду обучения. Для организации обучения 

разрабатываются электронно-образовательные ресурсы, доступ к 

которым возможен с любого школьного или домашнего компьютера, 

подключенного к сети Интернет. Если на сервере школы 

дистанционного обучения установлена программа для 

видеоконференцсвязи, можно проводить видео-занятие одновременно 

с несколькими учащимися. Педагог и школьники будут видеть и 

слышать друг друга, смогут общаться в чате. 

Элективные курсы в дистанционной форме и учат школьников 

работать с разными источниками информации, применять 

практические знания при выполнении различных учебных задач, 

развивают навыки самостоятельной работы. Если обучающийся в 

какой-то день по уважительной причине не вышел на занятие, он 

всегда может найти его в электронной образовательной среде и 

самостоятельно изучить материал. 

Безусловно, в процессе дистанционных занятий обучающиеся могут 

столкнуться с некоторыми техническими и психологическими 
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трудностями, например, низкоскоростной Интернет, сбои в сети, 

неумение осуществлять самостоятельную учебную деятельность 

наравне с другими. В этом случае считаю важным создание 

благоприятного микроклимата, а это зависит от профессиональной 

компетентности педагога. Поэтому стараюсь учитывать 

психологические особенности обучающихся, строить учебный 

процесс на основе принципов взаимоуважения и сотрудничества. 

Опыт применения дистанционных технологий дает право говорить о 

ряде преимуществ такого обучения: 

доступность для обучающихся "перекрестной" информации, так как у 

них появляется возможность обращаться к альтернативным 

информационным источникам, используя технические возможности 

компьютера, ресурсы сети Интернет; 

индивидуализация процесса обучения, предполагающая организацию 

многопланового сопровождения и поддержки обучающихся со 

стороны учителя; 

повышение качества образовательного процесса за счет ориентации 

на использование автоматизированных обучающих и тестирующих 

систем, заданий для самоконтроля и т.п.; 

развитие творческого и интеллектуального потенциала школьников за 

счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения 

взаимодействовать с современной компьютерной техникой, 

самостоятельно принимать ответственные решения; 

оперативное обновление методического сопровождения учебного 

процесса, так как содержание методических материалов на 

электронных носителях легче поддерживать в актуальном состоянии. 
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Башенова К.К.  
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Жакупова Б.О. 

Программа факультативного курса «Математика вокруг 

нас»...................................................................................................767-773 

Кумашбаева А.Б. 

АКТ-ны пайдалану арқылы оқушылардың жазылым   дағдыларын 

қалыптастыруға арналған тапсырма қҧрастыру.....................773-777 

Майбородова В.З.  

Роль дистанционного метода обучения  в условиях пандемии 

коронавируса...................................................................................777-781 

Матышова Б.Қ. 

Замануи білім беру: жаңа талаптар, жаңа мҥмкіндіктер, жаңа 

жауапкершілік.................................................................................781-783 

Нармантаев Д.Т. 
Мектепте дене тҽрбиесі сабағында ҧлттық ойындардың маңызы мен 

орны................................................................................................783-785  

Сайым С.Қ. 

Сҥт ҿнімдерінің пайдасы..............................................................785-786 

Тулебаева С.А. 
Шығармашыл оқушы – еліміздің жарқын 

болашағы..........................................................................................786-791 

Саякбаева  Г.Ш. 

Формирование функциональной  грамотности учащихся на уроках 

русского языка................................................................................791-794 

Sýleımenova А.Е. 

Mamandyq tańdaýdyń bіr joly kásіbı baǵdar berý..................794-796 

Пердебекова Р.Б. 

Тарихи ескерткіштермен мектеп оқушыларын таныстырудың 

маңыздылығы...................................................................................796-799 

Отебаева С.Т. 
Ҽлем жылдам ҿзгеруде...................................................................799-802 

Молдахметова Д.М. 
Дистанционное обучение: новые возможности ученика – завтрашний 

успех в жизни...................................................................................802-806 

Молдахметова А.Ж.                      
Использоание индивидуального и подходов на уроках 

истории.............................................................................................806-809 

Джумагалиева А.И. 

Заманауи білім беру: жаңа талаптар, жаңа мҥмкіндіктер, жаңа 

жауапкершілік..................................................................................809-813 

Дузкеева А.Т.   

Образовательные технологии на период дистанционного 

обучения...........................................................................................813-815 

Маханбетжанова Г.М. 
Шебер сынып – қашықтықтан оқытудың бірден бір ҽдістемелік 

тҽсілі.................................................................................................815-818 

Таласбаева М.Ж. 
Баланы жастан баулысақ...............................................................818-820 

Баракбаева Г.Т. 
География сабағында  ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану 

жолдары...........................................................................................820-824 

Жунербаева В.Ж.  

Ағылшын тілі сабағында ойын элементтерін пайдалану 

тиімділігі..........................................................................................824-829 

Иманбаева А.Т. 
Қашықтықтан оқыту –заман талабы...........................................829-832 

Рахметова С.Ж. 
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Бҥгінгі білім беру жҥйесінің ерекшелігі – бағалау...................832-836 

Акпанова С.К. 

«Ҿзін-ҿзі тану» рухани -адамгершілік білім берудің басты 

мақсаты.............................................................................................836-838 

Касымова Ж.С. 

Заманауи білім берудегі ҽдіс-тҽсілдердің тиімді 

жолдары............................................................................................838-840  

Ельшина Б.Б. 

Қазақ тілі пҽнінде оқушыларға қалыптастырушы бағалау 

тапсырмаларын қҧру принциптері.............................................840-842 

Толкова С.Ш. 

Активные формы и методы обучения как средство  повышения 

эффективности урока.....................................................................842-843 

Шахманова  Б.Р. 

Жаңартылған    білім- болашақтың   кілті.....................................843-844 

Байтаков Ж.Р. 

Истоки, развитие и будущее робототехники................................844-847 

Байбекова М.А. 
Применение   инновационных  технологий – потребность 

современной школы........................................................................847-850 

Купенова Ж.Ш. 

Формирование ключевых компетенций младших школьников через 

проеутно-исследовательскую деятельность...............................850-853 

Ержанова М.Б. 
Метод проекта при обучении иностранному языку как средство 

активизации самостоятельной деятельности...........................853-856 

Енсегенова А.А. 

Қашықтан оқыту – заман талабы................................................856-859 

Кулушова Г.К. 

Қосымша білім берудегі инновациялық технологияларды пайдалану- 

заман талабы..................................................................................859-862 

Галимов К.И.  

Қашықтықтан оқыту-заман талабы современные требования 

дистанцонного обучение modern reguirements of a distance 

learning..............................................................................................862-865 

Сабитова А.Ж. 

Қашықтықтан оқыту –  Білім толқыны.........................................865-867 

Буранбаева Г.И. 

Тілдерді оқытудағы инновациялық білім беру технологиялары мен 

ҽдістемелік кешендер......................................................................867-870 

Бримова А.М. 

Инклюзивті  білім беру- қабілеттердің ҿзіндік 

тҧтастығы.........................................................................................870-872 

Умирбаева М.У. 

Педагогтің кҽсіби қҧзыреттілігі.....................................................872-875 

Кенжетаева А.А. 

Қашықтықтан оқыту шеңберінде оқу платформаларының 

тиімділігі...........................................................................................875-877 

Сапарова А. Ж., Жупболова У. 

Оқу ҥдерісін ҧйымдастырудың жаңа формасының бірі-қашықтықтан 

оқыту технологиясы.......................................................................877-879 

Сейдалина Н.З. 

Ҧрпақ болашағы білікті ҧстаз қолында.........................................879-882 

Кубенова К.К. 

Мҧғалімнің  заманауи  білім берудегі  жаңа 

мҥмкіндіктері...................................................................................882-886 

Джумагалиева А.М. 

Бейнелеу ҿнер тарихы» курсының шығармашылыққа 

ҽсері..................................................................................................886-888  

Кабенова Г.С. 

Жаңартылған білім беруде оқушыларды педагогикалық-

психологиялық сҥйемелдеу............................................................888-890 

Бактыгожина А.С. 

Білім беру мазмҧнындағы қҧндылықтар бойынша оқушыларды 

рухани ізгілікке тҽрбиелеу..............................................................890-892 

Башенова К.К.  

Бастауыш сынып оқушыларының оқу процесінде 

қолданылатындидактикалық тапсырмалар - баланың ойын 

дамытудағы басты қҧрал................................................................892-895 

Утянова Э.Т. 
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Использование стихов и песен для развития лексических навыков на 

среднем этапе обучения иностранному языку............................895-898 

Жаронкина И.В. 
Активные методы обучения...........................................................898-901 

Кудайбергенова А.А. 
Возможности технологии дистанционного обучения в преподавании 

русского языка и литературы в современной 

школе................................................................................................901-906 
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