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Қазіргі білім беру жҥйесінде болып жатқан ӛзгерістер
білім саласының қызметкерлерінің
кәсібилігі мен кәсіби
қҧзіреттілігіне жаңаша кӛзғарасты қажет етеді.
Жинақта қазақстандық және шетелдік ғалымдардың мен
педагогтардың тәжірибесі ҧсынылған. Ғалымдар мен тәжірибелі
педагогтар арасындағы диалог мҧғалімдерге әдістемелік қолдау
кӛрсету арқылы педагогикалық жҧмыстың шеберілігін арттыруға
бағытталған.
Осы
электронды
жинаққа
енген
ғалымдардың,
әдіскерлердің, сонымен қатар мҧғалімдердің инновациялық
тәжірибесінің тақырыптары педагогикалық қауымдастық ҥшін
қызығушылық тудырады.
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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.

«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 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.
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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, игрызагадки, 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» (Hideand-Seek in a Picture), «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.
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Дорогих учителей!
Всех знакомых, незнакомых,
И серьезных, и веселых!
Инкар
-Добрый день, уважаемые гости и участники школьного конкурса
юных чтецов под названием « Абай и Пушкин – два гения двух
народов».
Здравствуйте уважаемые члены жюри!
Мы рады приветствовать вас на конкурсе, в котором собрались
самые талантливые, творчески одаренные ученики нашей школы.
Нурхан- конкурс юных чтецов «Абай и Пушкин – два гения двух
народов» - это конкурс, объединяющий всех учащихся 5-6
классов нашей школы.
Задача конкурса – выявление лучших чтецов среди детей, помочь
ребятам найти в поэтах интересного собеседника и советчика,
встретить своих героев.

Сценарий конкурса юных чтецов
«Абай и Пушкин – два гения двух народов»
Сағындықова Қарлыға Босбайқызы
Орыс тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі
Цели:
1. Формировать у учащихся читательского кругозора и
приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности.
2. Формировать эстетического отношения к искусству слова.
3. Развивать у детей эмоциональной отзывчивости при чтении
художественных произведений.
4. Воспитать у детей интереса к книге и чтению.
Оборудование: колонки, интерактивная доска, стенды
І. Операционно- мотивационный этап.
II .Психологический настрой на фоне казахской музыки
( музыка Қҧрманғазы )
1.Слово учителя.
Нурхан
Мы приветствуем гостей,

Инкар
Надеемся, что участие в данном мероприятии принесет нам
массу удовольствия.
Нурхан. :
Ребята, на нашем празднике присутствуют и зрители. У них
сегодня серьѐзная задача – внимательно слушать участников
конкурса и самое главное, поддерживать вас громкими
аплодисментами.
Инкар
-Ребята, в этом году 175- летие (сто семьдесят пятилетие) со дня
рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева и 220летие Александра Сергеевича Пушкина
Абай
и
Пушкин!
Светочи
поэзии, наша
гордость,
непревзойденное достижение казахской и русской литературы
6

. Их стихи - гимн высокой гражданственности, « союз
волшебных звуков , чувств
и дум». Для них поэзия
властитель языка. Наш конкурс посвящается нашим великим
поэтам
Нурхан. : Абай Қҧнанбаев- великий поэт , гордость
казахского народа . Родился в Семипалатинской области , среди
голубых Чингизских гор . Имя Абай дала ему в детстве мать
. Оно означает «вдумчивый , «осмотрительный»
Инкар.: Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве
.Саша был кудрявым мальчиком, со смуглым личиком , с
очень живыми глазами .
Нурхан. - Бабушка Пушкина учила маленького поэта русской
грамоте , рассказывала ему о русской старине.Няня знала
множество сказок, песен и была замечательной
разказчицей .
Инкар. Бабушку Абая звали Зере. Бабушка Зере прививала
Абаю любовь к народному творчеству с малых лет. Она
знала старинные легенды о батырах , сказания , песни.
Нурхан. Рассказы бабушек , сказки запали в души поэтов и
стали источниками их творчества
Звучит музыка.
Нурхан. .: Сегодня будут соревноваться _16__юных чтецов
Инкар: Можно немало говорить о том, что сделал Абай и
Пушкин для казахской, русской и мировой культуры. Но, когда
мы читаем их произведения, мы не всегда думаем о его
исторических заслугах. Зато мы чувствуем, какой огромный
художественный мир создали поэты. Они писали стихотворения
о природе и о временах года. Наши участники будут читать
стихотворения о временах года
Нурхан;
Абай и Пушкин – прекрасные поэты –
Соединили две культуры на века,
Они писали нам свои великие творенья

И в жизнь путевку дали, а пока…
Мы чтим их, помним и храним
В своих сердцах плоды их вдохновенья,
Абай и Пушкин – великие творцы,
Что знает каждый, без сомненья.
Нурхан
А
начинает
наш
конкурс ученики

5-

ых

классов

Инкар: Приглашаем участников конкурса чтецов 6 –ых классов
z

Инкар
Пушкин и Абай – вот кому мы обязаны знанием природы
человека, его судеб и характеров. Именно они воспитывают в нас
любовь к прекрасному, ко всему светлому. Им суждено было
стать духовными учителями нового поколения.
(музыка)
Абай и Пушкин два светила,
Два светлых гения земли,
Поэзией сердца будили –
Гуманности учили вы,
7

Пройдут года, пройдут столетия
Но помнить будут вас всегда.
Ваш слог не тленен – это вечно.
Ведь истина всегда жива. .

экономикалық жетістіктері экономиканың қай саласында болсын
жҧмыс пен қызметті ҧйымдастыруды әлемдік талаптармен
ҥйлестіруді қажет етеді. Бҧл ҥздіксіз процесс, оны тоқтату
мҥмкін емес. Сондықтан да білім саласын қоғамның осы
ерекшеліктеріне қарай бейімдеу қажет.
Н.Ә. Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты
жолдауында Қазақстандағы білім беру жҥйесінің алдында тҧрған
негізгі міндет – еліміздегі білім берудің ҧлттық ҥлгісін әлемдік
стандарттарға сәйкестіндіре отырып, білім сапасын арттыру
деген болатын.
Білім туралы заңға сай мҧғалім оқушыға мемлекеттік ӛлшем
деңгейінен тӛмен тҥсірмей білім беруі тиіс, ал нәтижеге жету
ҥшін оқытудың белгілі технологиясын игеру қажет. Осындай
сҧраныстарға сай оқытудың әр тҥрлі технологиялары жасалып,
мектеп тәжірибесіне енуде. Мысалы, академик В.И.Монаховтың
технологиясы В.К.Дьяченконың «ҧжымдық оқыту әдістемесі»,
профессор
Ж.А.Қараевтың
«Деңгейлік
саралап
оқыту
технологиясы» және тағы басқалар. Қазіргі мектептерде тарих
пәнін оқытудың негізгі мәселелерінің бірі оқушылардың білімді
ӛз бетінше игеруі болып табылады. Соған сәйкес мҧғалімнің
басты міндеті – білімнің жаңа мазмҧнынан туындайтын сабақтың
маңызды ерекшеліктерін анықтап, сабақтың ҥлгісін қҧру және
сабақты жетілдірудің жолдарын тауып, оның сапасын арттыру.
Ол ҥшін оқушылардың әрбіреуі тарихи оқиғаларға ғылыми
тҧрғыдан баға беріп, олардың сабақтастық байланысын тҥсінуіне
жағдай жасау қажет. Соңғы жылдары заман талабына сай
оқытудың жаңа әдіс – тәсілдері іздестіріліп, бағдарламалап
оқыту, дамыта оқыту сияқты оқытудың жаңа технологиялары
кеңінен тарауда. Сабақты оқушыны ынталандыратындай
қызықты әрі сапалы ӛткізу ҥшін, ең алдымен тақырыпқа сай
оның ҧйымдастырылу нысанын дҧрыс таңдап алу қажет.
Тарих сабағында оқушылардың ізденісін арттыру мақсатында
педагогикалық әдебиеттерде білім берудің тӛмендегідей

Инкар: Завершился конкурс, но мы не прощаемся с Вами, мы
говорим Вам «До свидания». Ребята, мы будем рады видеть Вас в
ряду участников других творческих литературных конкурсов.
ПЕСНЯ « МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ»
Оқушы бойындағы дағдыларды қалыптастырудағы
тарих сабағының рӛлі
Нҧран Айбарша Біржанқызы
Тарих пәні
Тауғаш орта мектібі
Жаңартылған білім беру мазмҧны – болашақтағы сапалы білім
кепілі. Қазақстан Республикасының тҧңғыш Президенті
Н.Ә.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, кәсіби дағдылар негізінде еркін
бағдарлай білуге, ӛзін - ӛзі іске асыруға, ӛзін - ӛзі дамыту және ӛз
бетінше дҧрыс адамгершілік тҧрғысынан шешім қабылдауға
білім беру жҥйесіне кӛптеген жаңалықтар енгізуде. қабілетті
жеке тҧлғаны қалыптастыру» сай қоғамдағы тҥбегейлі ӛзгерістер
білім беру жҥйесіне кӛптеген жаңалықтар енгізуде. Қазақстанның
халықаралық
қарым-қатынасының
кеңеюі,
әлеуметтік8

технологиялары ҧсынылады: дамыта оқыту, модульдік дамыта
оқыту, перспективтік оқыту, ірі – блоктік оқыту, проблемалық
оқыту және тағы басқалар. Мектеп оқушыларының танымдық
белсенділігі мен ізденушілік қасиеттерін қалыптастыру және
дарыту мәселесіне педагогтардың, психологтардың кӛптеген
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 мәселеге айтарлықтай кӛңіл
бӛлінді. Оқу сапасын арттыру ҥшін пән мҧғалімі оқушы
бойындағы танымдық, ізденушілік, дамытушылық қасиеттерді
дәріптеу ҥшін кҥнделікті сабақтарда жаңа технологияларды
тӛменгі сыныптан бастап пайдалану керек. Осы мақсатта тӛменгі
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 әлеміне, ӛзінің іс әрекетіне сын тҧрғысынан қарауын етілдіру деген сӛз. «Сыни
тҧрғыдан ойлау» жобасының стратегияларын пайдалану жаңа
оқу материалындағы оқиға мен қҧбылыстарды оқушылардың
ӛздерінің байқап, талдауларына жағдай жасайды. Демек, білім
даяр кҥйінде берілмей, оқушылардың ӛздерінің 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 ӛткізілуі оң нәтиже береді.
Дәстҥрден тыс сабақтарды, мысалы, жарыс, ойын, КТК, пікір –
сайыс, сот сабақтарын ӛткізген жӛн. Жоғарыда айтылған дәстҥрлі
емес
сабақтарды
ӛткізу
негізінде
оқушылар
іздену

жҧмыстарымен шҧғылданған уақытта келесі іс - әрекет
тҥрлерімен айналысады:
Оқушының ізденуі арқылы тест қҧрау;
Тақырып бойынша модель қҧрау;
Эксперимент жҥргізуі, талдауы;
Тірек конспектімен жҧмыс;
Жаңа метериалды сызба – нҧсқа ретінде кӛрсетуі;
Сӛзжҧмбақ жаза білуі;
Ӛз бетімен оқулықтан тыс әдебиеттерді оқи және пайдалана
білуі.
Белгілі озық технологияларды сабақта қолайлы әрі оқу ҥрдісін
тиімді
пайдалану ҥшін
кӛптеген
әдістерді,
олардың
мҥмкіндіктерін білу, меңгеру қажет. Әр мҧғалім негізгі әдіс –
тәсілдерді, ӛз пәнін жетік білуі қажет; сабақ жоспарын сынып
деңгейіне сай жоспарлауы, осы сабаққа ең қажетті әдіс –
тәсілдерді
тиімді
пайдалану керек.
Оқытудың
жаңа
технологияларын қолдану арқылы оқушыларды ғылыми
жҧмыстарға баулу, ӛз ойын еркін жеткізе білетін салауатты
тҧлғаны қалыптастыру жолындағы шығармашылықтың мәні ӛте
зор. Ал шығармашылық дегеніміздің ӛзі ізденімпаздықтан туады.
Жаңа тақырыпты оқушылар ізденіс ҥстінде ӛздігімен
меңгеру барысында берілген жҧмыстың мақсатын анық тҥсіну,
сол жҧмыстың оқушылармен еркін, ӛздерінің қалауымен
орындалуын, қосымша тарихи әдебиеттерді пайдалану және тағы
басқа жақты қағидаларды іске асыру жолын ҧстанған деп айтуға
жӛн. Ол ҥшін: тҥрлі типтегі сабақтар, дәрістер, зертханалықсарамандық
жҧмыстар,
теориялық
және
практикалық
семинарлар, саяхаттар, оқу конференциялары, ҥй тапсырмаларын
тҥрлендіріп берген жӛн. Оқушылардың шығармашылығын,
ізденімпаздығын қалыптастыруда сыныптан тыс , жеке,
ҧжымдық жҧмыстар ҧйымдастыруда факультативтік сабақтардың
маңызы зор.
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Баланың жеке тҧлға ретінде дамуы, ӛзіндік кӛзқарасының
қалыптасуы, ой-ӛрісінің кеңеюі мектеп қабырғасында басталады.
Ол ҥшін балаларда қызығушылық пен кӛтеріңкі кӛңіл-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 ӛткен ӛмірі мен бҥгінгі
тіршілігін, ертеңгі болашағын оқып-ҥйрету әр оқушының
бойында Отанға деген сҥйіспеншілігін арттырып қана қоймай,
баланың ой-ӛрісін дамытып, тәрбиелейді, адал азамат болып
қалыптасуына кӛмектеседі. Әр азамат тарихты білуі қажет. Отан
тарихында кӛп маңызды оқиғалар болды. Тарих пәнінің алғашқы
сабақтарынан бастап оқушылар ӛз шығу тегі, жеті атасы,
әулетінің тарихы, ӛзі туған жердің, ӛлкесінің тарихын білуден
бастайды. Сол уақытта бҧл мәліметтер неғҧрлым шынайы,
неғҧрлым тҥсінікті болса бала әрі қарай тарихты білуге, зерттеуге
қызығып, қҧштарлығы ояна бастайды. Ӛлкетану материалдары
тарихты оқыған кезде аса маңызды. Әр сыныпқа жоғарлаған
сайын бала бойында ӛз еліне деген қҧрмет арта тҥседі. Қазақстан
тарихын оқып ҥйрену барысында адамзат жинаған қҧндылықтар,
рухани және адамгершілік тәжірибелер туралы материалдар
оқушыларды ізгілікке, мейірімділікке, адаҚазақстан тарихын
оқып ҥйрену барысында адамзат жинаған қҧндылықтар, рухани
және адамгершілікке, салауатты ӛмір сҥруге тәрбиелеуге ҥлес
қосады.
Білім сапасын кӛтеру, оқу әдісін жандандыру мақсат болып
отырған қазіргі кезеңде ӛздік жҧмыс оқушылардың белсенділігін
арттыруға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға кӛмектеседі.
Ӛз бетінше жҧмыс істеу – ӛтілген курстардағы біліміне сҥйене
отырып, іске асыру. Ӛзіндік жҧмысқа тарих курсы оқытыла

бастағаннан ҥйрете бастаймыз. Басында бҧл жҧмысты орындау
қиын болады. Ӛйткені, әлі ӛтілген материал аз болады. Бірақ,
соған қарамастан алғашқы сабақтардан бастап дағыды
қалыптастыра бастау керек. Ол сҧрақтарға жауап беру, жауапты
мәтіннен іздеп табу, кестені толтыру, бара-бара мысалдар
келтіру, экономикалық, саяси, әлеуметтік, мәдени жағынан
ажырату, топтарға бӛлініп шаған зерттеу жҧмыстарын жҥргізу
т.б. болып келеді.
Тарих пәнін оқытуда сыныптан тыс оқу, қосымша кӛркем –
тарихи әдебиеттеріді сабақта пайдалану – тарихи ҧғымдардың
қабылдануына әсер етеді, оқушының ақыл-ойын, таумдық
қабілетін дамытуға жағдай жасайды. Оқушыны еңбекке баулиды.
Себебі, оқушылар тарихи шығарманы тарих тҧрғысынан
талдайды. Пікір айтып, жазады, мәтінмен жҧмыс жасайды.
Қосымша әдебиеттерді пайдалану оқушының ой-ӛрісін дамытып,
біл байлығын молайтады. Осы ӛмірде ӛзіндік кӛзқарасы
қалыптасқан, ҧлтжанды, патриот тҧлға тәрбиелеуде қосымша
әдебиеттің рӛлі орасан зор.
Тарих сабағында қолданылатын әрбір әдіс, әрбір жҧмыс
оқушының жеке «менін» қалыптастыруда, оның қоғамда ӛз
орнын табуға тиіс. Сол кезде біз ӛз міндетімізді толық атқарып,
мақсатымызға жете аламыз.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1.Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңы» . – Алматы.,
1999.
2. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми тҥсіндірме сӛздігі.
Педагогика және психология. – Алматы.:Мектеп, 2002. -252 б.
3. Т.Хазіретәлі. мектепте тарихты оқыту әдісстемесі. Алматы,
2004.
4.Әбдіғҧлова Б.Қ. Қазақстан тарихын оқытуда оқушылардың
ӛзіндік жҧмыстарын ҧйымдастыру жолдары. Алматы,2000.
5. Қазақстан тарихы курсын оқыту әдістемесі. Жинақ № 59.
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рассматривать как постоянно действующий фактор, требующий
не отдельных, частных, а планомерных социальных решений.
Но даже в условиях интеграции, когда выделяют различные
проблемы или характер ограничений в возможностях людей, тем
самым уже полагают, что внешние обстоятельства, в которых
они находятся, или состояние их здоровья не соответствуют
определенным, принятым в данном обществе нормам. Сфера
нормального всегда имеет в сознании людей свои границы, а все
то, что находится за их пределами, определяется как
«ненормальное», «патологическое». На практике — осознанно
или неосознанно — происходит оценивание индивидов по
признаку соответствия или несоответствия норме, которая и
определяет эти границы.
В России, по статистическим данным, каждый пятый ребенок
рождается нездоровым, в том числе 5— 8% — с наследственной
патологией и 1-2% — с врожденными аномалиями в развитии, в
Казахстане ежегодно более 4 тысяч детей рождаются с
различными аномалиями развития.. В настоящее время лица с
ограниченными возможностями в здоровье составляют свыше
10% от общего числа обучающихся в образовательных
учреждениях системы образования. В специальных средствах
образования нуждается до 8% населения, а фактически получает
возможность их использовать только четвертая часть
нуждающихся детей. Это означает, что процесс социализации
таких детей проходит с особыми сложностями и требует
специальной работы.
Мечта всех родителей иметь здоровых и счастливых детей. Для
этого многие супружеские пары перед зачатием ребенка
проходят тщательные обследования, ведут здоровый образ
жизни, выполняют все предписания врача. Но… Человеческий
организм не настолько предсказуем, как хотелось бы. Доктора не
всегда всемогущи. И вот в семье появился ребенок – милый,
прекрасный, нежный, ласковый.

"Раннее выявление отклонений в речевом развитии"
учитель-логопед СОШ № 23 г.Уральска
Палиева З.В.
В любом обществе независимо от того, на какой стадии развития
оно находится — будь то процветающая, экономически развитая
страна или развивающееся общество, есть люди, которые
требуют особого внимания к себе.
Это — люди, имеющие какие-либо отклонения в физическом,
психическом или социальном развитии. Такие люди всегда
выделялись в особую группу, в обществе и государстве
складывалось особое отношение к ним. Однако в разные времена
в зависимости от конкретных культурно-исторических условий
отношение к этой категории людей было самым различным: в
одних обществах, как, например, в Древней Спарте, оно
отличалось крайней жестокостью вплоть до их физического
уничтожения, в других было милосердно-сострадательным. В
современных США и западноевропейских государствах
практически реализуется концепция интеграции людей,
имеющих те или иные отклонения, в общество, согласно которой
эти люди рассматриваются как обычные, равноправные его
члены, только имеющие определенные проблемы или
ограниченные возможности. Понятие «человек с проблемами»
широко используется в США, а понятие «люди с ограниченными
возможностями» больше характерно для европейских стран.
Сегодня проблема отношения к людям с ограниченными
возможностями, прежде всего здоровья, становится все более
актуальной вследствие того, что их число, как во всем мире, так и
в России, имеет устойчивую тенденцию к увеличению, изменить
которую, по прогнозам ЮНЕСКО, мировое сообщество в
ближайшее время не сможет. Поэтому рост числа лиц с
ограниченными возможностями, и прежде всего детей, следует
11

Есть ли у него отклонения в развитии? Это определить не просто.
Некоторые дефекты проявляются сразу при рождении. Ну а есть
такие, которые начинают давать о себе знать по мере развития
малыша.
ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
Что же может влиять на появление отклонений в развитии
ребенка?
Специалисты определяют два основных фактора, которые
считаются основными причинами дефектов в развитии ребенка:
наследственность;
факторы внешней среды.
Если наследственные патологии медицина пытается определить
еще на ранних этапах, то с факторами внешней среды сложнее,
так как их предвидеть очень тяжело. Под ними подразумеваются,
во-первых, различные инфекционные заболевания, травмы и
интоксикации. По времени воздействия их на организм
специалисты определяют патологии:
пренатальные (внутриутробные);
натальные (в период родов);
постнатальные (после рождения).
Во-вторых, на развития ребенка существенно влияет такой
фактор, как социальная среда, в которой он растет. Если он
неблагоприятный, то в определенный момент можно
констатировать в развитии ребенка такие проблемы:
эмоциональная депривация;
педагогическая запущенность;
социальная запущенность.
ВИДЫ ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
Так что такое отклонение в развитии ребенка? Это нарушение у
него психомоторных функций, которые возникают при
неблагоприятном воздействии различных факторов на его мозг. В
результате этого выделяют такие виды отклонений в развитии
детей:

Физические.
Психические.
Педагогические.
Социальные.
К группе детей, имеющих физические отклонения, относятся
те, которые имеют недуги, затрудняющие их действия, а также
дети с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного
аппарата.
К группе с психическими отклонениями относят детей с
задержкой психического развития, умственной отсталостью,
нарушениями речи и эмоционально-волевой сферы.
Группу с педагогическими отклонениями составляют те дети,
которые по определенным причинам не получили среднего
образования.
Группу с социальными отклонениями составляют те дети,
которым в результате воспитания не была привита функция,
существенно влияющая на их вхождение в социальную среду,
что очень проявляется на поведении и сознании во время
пребывания в социальной группе. В отличие от первых трех
групп социальные отклонения (гнев, фобии, безволие,
гиперактивность,
значительная
внушаемость)
тяжело
разграничить от естественного проявления характера ребенка.
Именно в этих случаях большое значение имеет не
терапевтическое вмешательство на него, а профилактика
возможных отклонений от правил и норм.
Кстати, одаренный ребенок – это тоже отклонение от нормы, и
такие дети составляют отдельную группу.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМЫ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
Так что такое норма для ребенка? Это, прежде всего:
-Его уровень развития соответствует большинству ровесникам,
среди которых он растет.
-Его поведение соответствует требованиям общества: ребенок не
асоциален.
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-Он развивается соответственно индивидуальным наклонностям,
при этом четко преодолевает негативные влияния как со стороны
своего организма, так и окружающей среды.
Понятие нормы широко используется в медицине, психологии,
педагогике, социологии и других науках. Попытка дать точное и
единственно верное определение этому понятию, скорее всего,
обречена на неудачу. Так, например, только в медицине ученые
насчитывают до 200 его определений.
Сложность в определении понятия «норма» не только
терминологическая,
но
и
содержательная.
Например,
нравственные нормы не могут быть раз и навсегда
зафиксированы во всех без исключения сообществах, потому что
они, во-первых, имеют национальную специфику, а кроме того
со временем преобразуются, изменяются. Так, в США после
второй мировой войны в течение двух-трех десятилетий курение
было обычным, «нормальным» явлением, к которому общество
относилось вполне лояльно. В настоящее же время, когда
общество включилось в борьбу против этой вредной для
здоровья человека привычки, курение считается признаком
дурного тона.
Причем, чем демократичнее общество, тем терпимее оно
относится к нестандартным формам проявления личности, в то
время
как
тоталитарные
режимы
склонны
строго
регламентировать поведение человека, жестоко наказывать, если
допускается отклонение от предписанных норм.
При этом важно помнить, что норма — это некое идеальное
образование, условное обозначение объективной реальности,
некий среднестатистический показатель, характеризующий
реальную действительность, но не существующий в ней.
Использование понятия нормы в общественных науках можно
сравнить с использованием понятия «идеальный газ» в физике. В
природе такого газа нет, однако благодаря этому понятию
физикам удалось сделать много открытий. Законы выявляются

для идеального газа, но в каждом конкретном, реальном случае
делается определенная поправка, вводится определенный
коэффициент для того или иного реального газа.
В медицине, психологии, социологии имеются свои показатели,
параметры, характеристики нормы. То, что не соответствует
норме, обозначается другим словом — «отклонение».
Для социальной педагогики понятия «норма» и «отклонение от
нормы» — очень важные. Они используются для характеристики
процесса развития и социального поведения ребенка.
Отклонения могут носить как негативный, так и позитивный
характер. Например, отклонениями от нормы в развитии ребенка
являются и умственная отсталость и талантливость. Такие
негативные отклонения в поведении, как преступность,
алкоголизм, наркомания и др., оказывают отрицательное влияние
и на процесс социального становления человека, и на развитие
общества в целом. Позитивные же отклонения в поведении, к
которым можно отнести все формы социального творчества:
экономическую предприимчивость, научное и художественное
творчество и др., напротив, служат развитию социальной
системы, замене старых норм новыми.
В социальной педагогике понятия «норма» и «отклонение»
позволяют выделить определенную точку отсчета, относительно
которой можно уточнять причины, вызывающие те или иные
отклонения, выяснять, каким образом они влияют на процесс
социализации ребенка, и на основе этого строить практическую
социально-педагогическую деятельность.
Итак, вывод можно сделать следующий: не каждый ребенок с
отклонениями в развитии от рождения уже есть не норма и,
наоборот, здоровый ребенок при рождении не всегда дотягивает
до нормы в результате развития.
Ребенок развивается соответственно норме при:
правильной работе головного мозга и его коры;
нормальном психическом развитии;
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сохранности органов чувств;
последовательном обучении.
Может возникнуть вопрос о соответствии этих пунктов для детей
с уже имеющимися отклонениями. Сразу определим такой
момент, что ребенок с физическим и психическим дефектом
должен проходить полную реабилитацию уже с первых дней.
Сюда входит не только медицинское вмешательство, но и
педагогическая коррекция. Благодаря совместным усилиям
родителей (в первую очередь!), медиков и коррекционных
педагогов многие патологии в развитии психики можно обойти
благодаря компенсационным процессам, которые возможны у
детей с отклонениями.
Не все будет проходить просто и гладко. Но ребенок с
физическими отклонениями может и должен развиваться
соответственно возрасту. Для этого ему только нужна помощь
специалистов и безграничная любовь и терпение родителей.
Определенные успехи возможны и у детей с психическими
патологиями. Каждый случай при этом требует индивидуального
подхода.
КАКИЕ ПЕРИОДЫ НАИБОЛЕЕ ЯРКО ДЕМОНСТРИРУЮТ
ВОЗМОЖНЫЕ
ОТКЛОНЕНИЯ
В
ФИЗИЧЕСКОМ
И
ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА?
Каждый сенситивный период определяет количество знаний,
умений и навыков, которыми должен оперировать ребенок.
Большинство специалистов считают, что особое внимание
необходимо уделять детям во время кризисных периодов в их
жизни, которые попадают на такой возраст:
дошкольный;
младший школьный;
подростковый.
КАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ С
ЦЕЛЬЮ
ПРОФИЛАКТИКИ
ОТКЛОНЕНИЙ
В
ЕГО
РАЗВИТИИ?

В дошкольном возрасте:
-В результате патогенных воздействий на мозг и его кору
нарушаются нормальные соотношения раздражительных и
тормозных процессов. Если ребенку тяжело контролировать
тормозные реакции на запреты, он не может организовать свое
поведение даже в игре, то это может быть одним из сигналов, что
у ребенка имеются отклонения в развитии.
-Ребенок чрезмерно фантазирует или же, напротив, довольно
примитивен в своих рассказах, когда пытается выйти из
затруднительного положения.
-Ребенок склонен к имитации неправильных форм поведения, что
может свидетельствовать о легкой внушаемости.
-Инфантильные (недоразвитые) эмоциональные проявления в
виде громкого крика, плача или движений, не соответствующих
возрасту (сование ногами).
-Вспыльчивость,
импульсивное
поведение
по
любому
незначительному поводу, что приводит к ссоре или даже драке.
-Полный негативизм, неподчинение старшим с ярко выраженной
агрессией, злостью на замечание, запрет или же наказание.
В младшем школьном возрасте:
-Низкая познавательная активность, которая сочетается с
личностною незрелостью.
-Негативное отношение к урокам, отказ от выполнения заданий с
желанием обратить на себя внимание с помощью грубости,
непослушания.
-Наличие к концу младшего школьного возраста значительных
пробелов в знаниях, которые сопровождаются нежеланием
учиться.
-Тяга и интерес к тому, что несет агрессию и жестокость.
Асоциальное поведение.
-На любой запрет или требование ответная реакция бурная,
несущая конфликт, возможны побеги из дома.
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-Стремление к острым ощущениям как результат повышенной
сенсорной жажды.
В подростковом возрасте:
-Инфантильные суждения, слабые функции саморегуляции и
самоконтроля, отсутствие волевых усилий.
-Сложное поведение, которое сопровождается инфантильностью
с аффективной возбуждаемостью.
-Ранние половые влечения, склонность к алкоголизму,
бродяжничеству.
-Полное отрицательное отношение к учебе.
-Асоциальное поведение, которое имитирует неподобающий
образ взрослой жизни.
-Асоциальное поведение у ребенка могут вызывать не только
врожденные патологии, но и неправильное воспитание, которое
сопровождается бесконтрольностью, асоциальным поведением
членов семьи или же их грубой авторитарностью
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У РЕБЕНКА НАБЛЮДАЮТСЯ
ОТКЛОНЕНИЯ В РАЗВИТИИ?
Для того чтобы определить: есть ли отклонения в развитии
ребенка или же это просто возрастное проявление характера,
необходимо провести полную диагностику. Установить диагноз
можно только после полного обследования при участии разных
специалистов, среди которых обязательно должен быть врач,
психолог, логопед, дефектолог.
Нужно помнить: за одним симптомом заключение о психическом
развитии ребенка никто не ставит.
Для того чтобы сделать вывод и определить уровень
возможностей маленького пациента, существуют психологомедико-педагогические консультации (ПМПК), где работают
узкие специалисты, в обязанности которых входит обследовать
ребенка, проконсультировать его родителей и начать при
необходимости коррекционную работу.

Нужно помнить: во-первых, диагноз о психическом развитии
может поставить только специалист, а во-вторых, заключение
врача – это не приговор и не ярлык на всю жизнь. По истечении
времени при благоприятном влиянии на ребенка диагноз может
быть изменен.
ВИДЫ ДИАГНОСТИКИ ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИИ
РЕБЕНКА
Для полного анализа состояния здоровья диагностика
проводится:
медицинская;
психологическая.
Медицинское обследование
Во время медицинской диагностики проводится:
-общий осмотр ребенка;
-анализ анамнеза (важно, чтобы информацию предоставляла
мать);
-оценка состояния ребенка как неврологического, так и
психического.
Большое внимание при этом обращается на то, как развита у
ребенка эмоциональная сфера, какой у него уровень интеллекта и
соответствует ли он возрасту, большое значение имеет речевое
развитие, а также психическое. При этом врач при
необходимости анализирует результаты рентгенографии черепа,
компьютерной томографии, энцефалограммы.
Во время общего осмотра доктор дает заключение о строении
черепа, пропорциональности лица, об особенностях конечностей,
тела и т. д., о работе сенсорных систем (слух, зрение). Данные
при этом бывают субъективные и объективные. К объективным
относятся
те,
что
предоставлены
офтальмологом
и
отоларингологом при использовании специальной аппаратуры.
Иногда даже визуально, по строению черепа и лица, росту
ребенка, движениям глаз, врач уже может установить такие
врожденные отклонения:
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микро- и макроцефалию;
синдром Дауна;
нистагм;
косоглазие и т. д.
Обязательно оценивается состояние нервной системы, а именно:
наличие параличей, парезов, гиперкинезов, тремора, тиков и пр.
Осматривается строение артикуляционного аппарата на наличие
таких отклонений, как:
узкое готическое небо;
расщелины твердого и мягкого неба;
расщелина губы;
укороченная подъязычная связка.
При этом анализируется прикус и размещение зубов.
Психическое обследование
Обследование психических функций начинается с изучения
условий жизни ребенка и как его воспитывали. Именно эти
обстоятельства являются ведущими в онтогенезе. При
диагностике отклонений в развитии ребенка также обязательно
учитываются особенности каждого возрастного периода.
Анализу и исследованию подлежат такие психические функции:
внимание;
память;
мышление;
восприятие;
интеллект;
эмоциональная сфера и т.д.
Лучше всего ребенок открывается в игре, во время которой
можно провести диагностическое наблюдения за его поведением,
побеседовать, провести обучающий эксперимент. Общение с ним
даст возможность оценить уровень его развития, соответствие
возрасту, какими терминами оперирует, какие предложения
составляет, какой у ребенка лексический запас, активен ли в игре,
может ли конструировать, концентрирует ли внимание и

насколько долго, может ли переключиться на другой вид
деятельности, имеет ли познавательный интерес, как проводит
анализ, продуктивная ли его деятельность, доводит ли начатое
дело до конца.
При этом используется разнообразный наглядный материал.
Эмоциональный фон должен быть комфортный для ребенка.
Методы и приемы работы подбирают под дефект, который
присутствует у ребенка: для глухих разрешают отвечать жестами,
для слабовидящих подбирают четкие картинки, для умственно
отсталых составляют несложные задания. Ребенок не должен
отказаться от игры. Это главная задача того, кто диагностирует.
Наиболее
трудно
обследовать
таких
пациентов:
слепоглухонемых, ничего не понимающих, детей с нарушенным
поведением, у которых снижен уровень мотивации и
быстроутомляемых. Также нелегко диагностировать тех, кто
имеет множественные отклонения, так как тяжело определить
первичный дефект и что он потянул за собой и насколько
глубоко.
Только после тщательной медицинской и психологической
диагностики определяется диагноз, согласно которому
назначаются коррекционные занятия. Их целью является
максимально восполнить соответственно интеллектуальным и
психическим возможностям ребенка те пробелы, которые
возникли в результате его неправильного воспитания и развития.
Приложение.
Возрастные особенности развития тонкой моторики рук
1 - 2 года
Держит 2 предмета в одной руке; чертит карандашом,
переворачивает страницы книги. Ставит друг на друга от 2 до 6
кубиков.
2 - 3 года
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Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с
песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы,
красит пальцем. Нанизывает бусы.
3 - 4 года
Держит карандаш пальцами, копирует формы несколькими
чертами. Собирает и строит постройки из 9 кубиков.
4 - 5 лет
Рисует карандашами или цветными мелками. Строит постройки
более чем из 9 кубиков. Складывает бумагу более чем 1 раз.
Определяет предметы в мешке на ощупь, лепит из пластилина (от
2 до 3 частей), шнурует ботинки.
Возрастные
особенности
развития
зрительно-моторной
координации
3 - 6 мес.
Направляет руки ко рту. Следит за движениями рук. Под
контролем направляет руку к предмету и захватывает его.
6 - 12 мес.
Развивается «единое» поле зрения и действия. Глаз направляет
движение руки. Перекладывает предмет из одной руки в другую.
Может положить ложку в чашку, кубики в коробку.
1 - 2 года
Чертит штрихи и «каракули». Держит чашку, поднимает еѐ и
пьѐт. Помещает квадрат в квадратную прорезь, овал – в
овальную. Повторяет изображения нескольких горизонтальных,
вертикальных и округлых линий.
2 - 3 года
Может крутить пальцем диск телефона, рисует чѐрточки,
воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по
образцу крест.
3 - 4 года Обводит по контурам, копирует крест, воспроизводит
формы. Хватает катящийся к нему мяч.
4 - 5 лет

Раскрашивает простые формы. Копирует заглавные печатные
буквы. Рисует простой дом. Рисует человека, изображая от 2 до 3
частей его тела. Копирует квадрат, звезду. Дорисовывает 3 части
в незавершѐнную картину.
5 - 6 лет
Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа.
Дорисовывает недостающие детали к картинке. Воспроизводит
геометрические фигуры по образцу

17

кӛтеру кең ауқымды мәселе болып отыр. Олардың біліктілігін,
дағдыларын қалыптастыру қажеттігі еліміздегі ғылымтехникалық және әлеуметтік мәдени жетістіктерінің қарыштап
дамуынан туындайды.
Жастарды оқытуға оларға кәсіби білім беруге, мамандарды жанжақты даярлауға қоғам мен мемлекеттің бҥгінгі таңда барынша
назар аударуы да сондықтан. Елімізде жҥргізіліп жатқан білім
саясаты
әлемдік
білім
кеңістігімен
ықпалдасуға
бағдарланған.Әлемдік білім кеңістігінен жалпы білім берудің
басымдылық
мақсаты-ӛзгермелі
білім
жағдайына
тез
бейімделетін ӛз жолын дҧрыс таңдай білетін,оң шешім қабылдай
алатын тҧлғаны даярлау
Білім беруді дамытудың проблемалары - қазіргі педагогикалық
теория, практика талаптарына сай, келетін, жеке тҧлға, қоғам мен
мемлекеттің білімге деген қажетін қанағаттандыра алатын білім
берудің маңызды белгілерінің жиынтығы
Қазіргі мектеп ғылым жетістіктері мен адам қызыметінің әртҥрлі
салаларының
сҧраныстарына
сәйкес
ертеңгі
кҥннің
қажеттіліктеріне сай бола отырып, мектеп бітіруші тҥлектің
алдағы ӛміріне қажетті білімінің берік іргетасын қалауы керек.
Сондықтан, білімдер мен икемділіктер білім жҥйесін қҧруға
арналуы
тиіс.
Жалпы,
білім
жҥйесінде
ақпараттық
технологиялардың тереңдеп енуі оны оқыту әдістемесін ғана
емес, мазмҧнын да ӛзгерте бастады. Математика саласында
математикалық әдістер мен математикалық ойлау ғана емес,
жалпы ғылыми дҥниетанымын да жаңаруда. Мектепте
математикалық білім беру мазмҧнын жаңарту мен оны оқыту
әдістемесін жетілдіруден бҧрын математикалық білім беру
сапасын жолға қоюымыз қажет. Қазіргі кезде білім беру : пәндік
– мазмҧндық, мазмҧндық – әрекеттік және мазмҧндық – тҧлғалық
байланыста болуы керек.
Сондай – ақ математикалық білім беру , математикалық
сауаттылыққа тҥгелдей тәуелді. Ендеше математикалық білім

Математикада есептерді шығарудың әр тҥрлі жолдары
Биикова М.Т.,
математика мҧғалімі.,
"№4 аралас жалпы білім беретін орта мектеп"КММ,
Аягӛз ауданы, ШҚО,
Қазақстан Республикасы.
В
статье
рассматриваются
пути
решения
сложных
математических задач, которые встречаются в тестовых
материалах по подготовке к ЕНТ. Предлагается простые методы
решения этих задач
In this article is considered ways to solve complex
mathematical problems which is
found in the test
materials
for the preparation for the ENT. Simple methods for solving these
problems are proposedare proposed
Қазіргі кездегі шапшаң жҥріп жатқан жаһандану ҥрдісі
әлемдік бәсекелестікті кҥшейте тҥсуде. Тіпті бірқатар дамыған
елдерде бҧл идея ҧлттық қағидаға айналған. Қазақстанның
бәсекеге қабілеттілігін жҥзеге асырудың тиімді жолдары
Елбасының «бәсекеге барынша қабілетті 30 елдің қатарына кіру
стратегиясы» жолдауында айқындалған. Адамның жалпы білімін
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беру туралы әңгімені математикалық сауатылық мәселесінен
бастауымыз керек. Ал, сауатылық мәселесі математика пән
мҧғалімінің дайындық сапасының негізгі проблемасы. Бҧл
проблемалар:
Пән мҧғалімінік теориялық әдістерінің жан – жақтылығы
Мҧғалімнің кәсіби дайындық негіздері, (курстар, семинарлар т.б.)
Пән дамуының ішкі қисындылығы, яғни логикалық ой – ӛрісінің
жан – жақтылығы.
Менің математик ретінде ӛз алдыма қойған мақсатым:
«Оқытудың озық ақапараттық – иновациялық технологиялар
әдістерінің тиімді жағын пайдаланып, математикалық білім
Оқушылардың
ойлау
қабілетін
тереңдету,
пәнге
қызығушылығын арттыру бағытында кӛп жылдардан бері
педагогикалық зерттеу жҧмыстарын жҥргізіп келемін. Сол
жасалған жҧмыстарымның негізінде оқушының
есептің берлігенін толық оқып шығуға дағдыландыру
теорияны білу оны логикамен ҧштастыру
шапшаң ойлау қабілетін қалыптастыру.
кӛру, есте сақтау қабілетін дамыту
есепті шығаруда тиімді жағын кӛруге баулу
пәнге деген қҧзырылылығын арттыру
Білім мазмҧнын орыс академигі И.Лернер айтқан тҧрғыдан
қарастырар болсақ, ол мынадай бӛліктен тҧрады: білім
(мәліметтер мен деректер), икемділіктер мен дағдылар,
шығармашылық іс
– әрекеттер және кӛңіл – кҥй қҧндылықтары.

жҥйесін дамытп, сапалы білім беру». Оқушыларға білім беруді
дамытуда білім сапасын тӛмендегідей анықтаймын:
толықтығы
тереңдігі
жеделдігі
икемділгі
нақтылығы
жалпыланғандығы
жҥйелілігі
тҥсініктілігі
беріктігі
Осы білім мазмҧнының «мәліметтер мен деректер» атты
алғашқы бӛлігін (ҧғымдарды анықтау, қасиеттерді тҥсіндіру
барысында) гуманитарлық пәндерде кӛбірек сарапқа
салынатын болса, «икемділіктер мен дағдылар» атты келесі
бӛлігі (ережені негіздеу, есеп шығару) жаратылыстану
пәндерінде таразыға жиі тҥседі. Бҧл бӛліктің алғашқыға
қарағанда салмағы ауырлау болады. «Шығармашылық іс –
әрекеттер» атты білім мазмҧнының ҥшінші бӛлігі мектепте
сыныптан тыс жҧмыстарда, одан да инновациялық
мектептерде ғана ӛз мәнінде қолға алынуда, ал жаңа буын
оқулықтарындағы
шығармашылық
тапысырмалардың
танымдық бағыты басымдау болып келеді, оның ҥстіне ондай
тапсырмалардың сабақта қолдануға кӛп жағдайда, мҧғалім
шеберлігі мен қызығушылығына байланысты.
Ӛз іс – тәжірибемнен бір мысал келтіре кетейін:
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sin
2
3

1

2 tg

?

формуланы қолдану
тікбҧрышты ҥшбҧрыштың анықтамасы (геометрия)
кесте қолдану, сонда оқушы бір есепті жан – жақты тҥсінеді, есте
сақтайды.
Осы жоғарыда айтылған талаптар мен міндеттерді ӛз
практикамда қолданып отырамын.
Жалпы мектепте математикадан жоғарғы кӛрсеткішке жету
жолдары:

2

ІІ. Геометриялық тҧрғыда

оқу бағдарламасының жаратылыстану бағытына арналған оқу
сағаттары болуы, пәндік бағдарламада пайдалы нәтижелерге
мҥмкіндік беретін деңгей
стандарттан тыс, мектеп әкімшілігінің жоспарлы тексерісінен
ӛзгеше, білім сапасын тексеріп отыратын тесттік жҧмыстар
жҥргізіліп және тестен кеткен қателермен ҥнемі жҧмыс жасап
отырылуы.
Қазіргі уақыт ҧстаздан жаңа әдісті, шығармашылық ізденісті
талап етеді. Мҧғалімнің негізгі міндеті-оқушыларға терең де,
тиянақты білім беру.
Білім беру мазмҧны жаңартылған сайын, әрбір пәнді оқытудың
ӛзіндік ерекшеліктері туындауда. Бҥгінгі таңда білім беру
жҥйесін жаңалауды іске асырудың қажеттілігі кҥн санап арта
тҥсуде.
Ӛсіп келе жатқан ҧрпақ – адамзаттың болашағы, жалғасы.
Тәуелсіз ел атанып, тӛбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесі артып,
әлемге атымызды танытып жатқан кезеңде ҧлттың, елдің
болашағы – жас ҧрпақ біліміне, тәрбиесіне де мықты кӛңіл
бӛлінуі қажет. Бҥгінгі кҥні біздің басты мақсатымыз - ӛзіндік
адамгершілік қҧндылықтарын бала бойына дарыта отырып, оның
рухани қазынасын жарыққа шығару, әрбір баланы жеке тҧлға
ретінде жетілдіру ҥшін оның бойындағы бар қҧндылықтарды

2
1

3

ІІІ. Кесте қолдану
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дамыту. Абай атамыздың «Ҧстаздың еткен жалықпас, ҥйретуден
балаға» деген нақыл сӛзін естен шығармай, жалықпай, ҥлкен
тӛзіммен, алдымызға келген шәкірттерге олардың жеке тҧлға
болып қалыптасуына, ӛмірде ӛз орнын таба білетін адамның
қажеттілігін қалыптастыруына, жақсы тәрбие, терең білім беру
ҥшін аянбай жҧмыс жҥргізуге тиістіміз.
«Мҧғалім
беделі
–
мектеп
абыройы»
қҧрметті
қонақтар«математика – ғылымдар патшасы» деген қағидаға
сәйкес қарапайым істен кҥрделі істерге ҧмтыла берейік!

учитель столкнулся с проблемой мотивации учащегося
получения знаний в новом, не привычном для него формате.
Возник вопрос: как привлечь интерес ребят, как сделать процесс
обучения максимально интересным и полезным.
Для себя в период «карантинных» недель я открыла
образовательную платформу Learnis. Здесь я разрабатываю
задания для повторения и закрепления пройденного материала.
Образовательный сервис learnis - это электронный набор
инструментов для эффективного обучения на основе игровых
методов. Основатель проекта, разработчик Максим Юрьевич
Новиков из Екатеринбурга.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КВЕСТ НА ДИСТАНЦИОННОМ
УРОКЕ.
Науменко Н. В. Актюбинский
учетно-финансовый колледж им. С Раимова
Аннотация
Показаны возможности использования образовательной
платформы Learnis, как средство обучения в рамках классноурочной
системы.
В
качестве
примера
рассмотрена
методика создания веб-квестов. В статье раскрываются основные
тонкости создания веб – квеста, от разработки заданий до
использования квеста Система рекомендаций универсальна и
подходит для работы в условиях любого образовательног
учреждения.
Веб-квесты могут способствовать созданию
учебной мотивации для вовлечения учащихся в активную
деятельность и развитию навыков критического мышления.
В условиях пандемии обучение в школах, колледжах,
вузах было экстренно переведено на дистанционный формат.
Образовательные
учреждения
вынуждены
работать
со
студентами дистанционно в целях снижения рисков
распространения коронавируса. Онлайн-обучение проводится с
применением дистанционных образовательных технологий
(ДОТ).
Естественно, пришлось по-иному взглянуть на формат урока в
целом и на применяемые образовательные технологии. Каждый

Рисунок 1 Образовательный сервис learnis
Сервис состоит из 4 частей: веб-квесты, игры "Твоя
викторина", "Объясни мне", "Интерактивное видео". Нас будет
интересовать первый блок – веб квест.2
Квест (англ. Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск
приключений». В мифологии и литературе понятие «квест»
изначально обозначало один из способов построения сюжета путешествие персонажей к определенной цели через преодоление
трудностей.[2]
Сегодня понятие «квест» у подростков ассоциируется с
компьютерной игрой, в которой управляемый игроком герой
продвигается по сюжету и взаимодействует с игровым миром
посредством применения предметов, общения с другими
персонажами и решения логических задач. Квест — это еще
и интеллектуально-экстремальный вид игр на улицах города и за
его пределами, приключенческая игра, которая имеет сюжетную
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линию, для прохождения которой необходимо решить несколько
логических задач.[1]
Поэтому само прохождение квеста и то, что домашка будет не
просто скучная задачка в терадке, вызывает огонек в глазах
детей. Им становится интересно делать домашнее задание.
Вернемся к процессу создания квеста. Создадим квест на тему
«Производная». Всего заданий будет три, уровень легкий.
Перед созданием квеста нам потребуется оформить задания. Для
оформления заданий можно использовать графические файлы в
популярных форматах - jpg, png, bmp
Проще всего создать все задания, используя PowerPoint, вы
создаете на слайдах задания с картинками, сколько заданий
столько и слайдов, например я для своего квеста создала 4
слайда, 3 с заданиями, а четвертый конец квеста, как на рисунке
2.

Сохраните вашу презентацию «Сохранить как…» в формате
«Рисунок в формате JPEG» Слайды сохраняются в виде картинок
в отдельную папку.

Рисунок 3 Сохранение заданий
А теперь можно начать создание квеста.
1 шаг Сначала проходим стандартную регистрацию
(www.learnis.ru), где вы заводите личный кабинет. В этом
кабинете будут сохранены все ваши созданные квесты. При
регистрации вы вводите имя, электронную почту и пароль.
2 шаг В меню, в верхней части окна в разделе «Продукты»
сосредоточены все сервисы, но нас интересует квест, выберите
«веб –квест: выберись из комнаты»
Жмем кнопку "Создать игру". Выбираем локацию.
Пока их семь. Они бесплатные, но купив полный пакет можно
добавить еще комнаты. Уровень прохождения квеста тоже
разный, всего их три – легкий, средний и тяжелый. Уровни
окрашены цветом – зеленый, желтый и красный кружок
соответственно, количество заданий тоже указано. Я выбрала
зеленую комнату.

Рисунок 2 Слайды с заданиями
При создании презентации нужно учитывать некоторые
моменты:
Задания нужно пронумеровать, так как при прохождении квеста
задания открываются в произвольном порядке. А вот ответ на
задания нужно записать в определенной последовательности,
получившийся код и есть ключ от двери. Ответом могут быть как
числа, так и слова (на английском или русском языках)
Шрифт можно использовать разный, выделять его, размер 36-40,
главное чтобы он был удобочитаемым.
Последний слайд вы создаете используя картинку подарка или
медали, кубка, чтобы обозначить правильность выполнения
квеста, можно добавить звук фанфар. Не забудьте записать
полный твет – это и будет код двери, вы его будете использовать
при создании квеста

Рисунок 4 Выбор локации
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3 шаг После выбора открывается макет квеста, в котором указано
сколько объектов-заданий включает данный квест. Вводим
заголовок и загружаем задания:
При загрузке слайдов на сайт нужно нажать соответствующую
кнопку- картинка или ноты. Ноты загружают аудио файл. И по
очереди добавить каждый слайд. Не забудьте про подарочной
слайд, его вы загружаете в поле с изображением подарка. Этот
слайд учащийся увидит при успешном открытии двери. Кстати
вместо изображения подарка можно загрузить открытку, оценку,
ссылку на образовательный ресурс и т.п.

пока учитель сам не удалит созданную работу со своего профиля
на платформе, поэтому квест могут выполнить не только те
учащиеся, которые присутствовали на уроке, но и те, кто
пропустил его, просто пройдя по ссылке. [4]
Прямая
ссылка
на
созданный
квест: https://www.Learnis.ru/228548/
Созданные квесты можно использовать на различных предметах
и внеклассных мероприятиях, на разных уровнях обучения в
учебном процессе. Они могут охватывать отдельную проблему,
учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными или
просто игровыми. На уроке можно проводить с целым классом,
так и в группах
Созданный веб-квест – это пример организации интерактивной
образовательной среды, проблемное задание с элементами
ролевой игры.
Преимущество данной технологии состоит в том, что она
применима к любому школьному предмету. Эта технология
подходит как для организации урочной индивидуальной или
групповой работы, так и для внеклассной работы.
:Осяк С.А., Султанбекова С.С., Захарова Т.В., Яковлева Е.Н.,
Лобанова О.Б., Плеханова Е.М. Образовательный квест –
современная интерактивная технология // Современные
проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-2.;
Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые
педагогические и информационные технологии в системе
образования М.: Издательский центр «Академия», 2017.
Романцова Ю. В., http://festival.1september.ru/articles/513088/
https://gym1576s.mskobr.ru/distancionnoe_i_e_lektronnoe_obuchenie
/metodicheskaya_kopilka/sozdanie_veb-kvestov/

Рисунок 5 Загрузка заданий
4 шаг Осталось ввести ключ (последовательные ответы к
слайдам) и квест создан!! Сохраняется автоматически. Осталось
перейти на вкладку для получения доступа
5 шаг На вкладке «Получение доступа» вы найдете номер игры,
который нужно раздать ученикам, чтобы они его вводили на
главной странице Learnis.ru и начали подключаться через любой
гаджет. Если вы хотите видеть фамилии учащихся поставьте
галочку в соответствующее поле на закладке «Получение
доступа». Если вы хотите посмотреть правильность загрузки
квеста, воспользуйтесь режимом предпросмотра.
6 шаг Чтобы пройти квест нужно перейти на главную страницу,
нажмите кнопку "Войти в созданный", введите номер квеста и
пользуйтесь им! Квест можно проходить многократно. Если
вариантов заданий было несколько, то они будут формироваться
случайным образом.
Важно дать учащимся время на самостоятельное выполнение
квеста. Так их заинтересованность и объем индивидуальной
работы возрастает, и они активнее участвуют в дистанционном
образовательном процессе. Ссылка на квест активна до тех пор,

ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ЖAҢA ПЕДAГОГИКAЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛAР ҚЫРЫ
Aргимбaевa Aсем Елюбaевнa
«Тaуaғaш ортa мектебі» КММ
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Әрине, ол ӛз кәсібінің мaйтaлмaны, зaмaн тaлaбынa сaй сaндық
технологияны меңгерген, ӛз прaктикaсындa инновaциялық
әдістерді қолдaнa білетін, ізденімпaз ҧстaз болу керектігі aйтпaсa
дa тҥсінікті.
Мен – қaзіргі зaмaн педaгогімін. Себебі, жaңa зaмaн тaлaбынa
ілесу ҥшін мен ӛз aлдымa мaқсaт қоя отырып, ӛз тәжірибемді
бaрыншa жaңaшылдыққa бaғыттaу қaжет деп қaрaстырдым.
Кәсіби қызметімнің aғымын білім сaлaсындaғы болып жaтқaн
жaңaлықтaр мен оң ӛзгерістерге бaғыттaй отырып, білікті
әріптестермен тәжірибе aлмaстым және Қaзaқстaн Республикaсы
педaгог кaдрлaрының біліктілігін aрттыру курсынaн ӛту aрқылы
ӛзімді ӛзім дaмытып, оқу ҥрдісіндегі жaңaшa ӛзгерістердің
aғымынa ілесе aлдым. Aтaлғaн курс aрқылы тың әдіс-тәсілдер
мен жaңa технологиялaрдың білімді дaмытып, қҧзіретті білім
берудегі, жеке тҧлғa тәрбиелеудегі тиімділігінің әсері мол
екендігін тҥсіндім.
Сын тҧрғысынaн ойлaу технологиясының бірнеше элементтерін
қолдaнуымның нәтижесінде шәкірттерім сыни ойлaуғa, ӛздігінен
білім aлуғa, aлғaн білімін ӛмірде қолдaнa aлуғa қaлыптaсып
келеді. Ісім нәтижесіз де емес. Aлысқa бaрмaй, биылғы 2019-2020
оқу жылын aлaтын болсaқ, мектеп тaбaлдырығын енді ғaнa
aттaғaн бҥлдіршіндер облыстық, республикaлық сaйыстaрғa
қaтысып, тҥрлі мaрaпaттaрғa ие болды: Диплом, «Кенгуру –
мaтемaтикa бaрлығы ҥшін» хaлықaрaлық зияткерлік конкурсы, 2орын, 3-орын; Диплом, «Қызықты мaтемaтикa және логикa»
онлaйн олимпиaдaсы, бaс жҥлде; Диплом, М.Мaқaтaевтың «Ҥш
бaқытым» ӛлеңін кӛркем жaзу сaйысы, 3-орын; Диплом,
республикaлық «Жaс суретші» шығaрмaшылық бaйқaуы, 1-орын;
«Ӛнеге» портaлының республикaлық «Ҥздік ғылыми жобa»
бaйқaуы, Бaс жҥлде. Сондaй-aқ, «Экология, Инженерия және
Педaгогикa ғылымдaрының хaлықaрaлық Aкдемиясының»
ҧйымдaстыруымен ӛткен ІҤ республикaлық дaрынды бaлaлaр
форумынa
қaтысып,
Дипломмен
және
«Қaзaқстaн
Республикaсының
мaқтaнышы-2020»
aтты
медaлімен
мaрaпaттaлды.

бaстaуыш сынып мҧғaлімі
Солтҥстік Қaзaқстaн облысы,
Есіл aудaны, Тaуaғaш aуылы
Білім беру жҥйесін инновaциялық технологиялaрмен жaбдықтaп,
білім берудің хaлықaрaлық тaлaптaрын меңгерудің мaңызы
aйрықшa. Тaнымaл педaгог, философ, профессор Джон Дьюидің:
«Егер біз бҥгін бaлaлaрымызды кешегідей оқытaтын болсaқ, ондa
біз оның ертеңін ҧрлaймыз» деген ойынa негізделе отырып,
оқушы бойындaғы қaбілетті жетілдіріп, оқушылaрды болaшaққa
жетелеп, жaқсы істі бaстaп отырмыз. Білім берудің мaзмҧны
жaңaрып, жaңaшa кӛзқaрaс пaйдa болды. Осығaн орaй, мҧғaлім
aлдындa оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жaңaртып отыру және
технологиялaрды, тілдерді меңгеру, олaрды тиімді қолдaну
міндеті тҧр.
Білім мaзмҧнының жaңaруымен қaтaр критериaлды
бaғaлaу жҥйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртҥрлі
қҧрaлдaрды қолдaнудың тиімділігін aрттыруды тaлaп етеді.
Зaмaнaуи мҧғaлім оқыту стрaтегиясының бaрлық мҥмкіндіктерін
қолдaну ҥшін тҥрлі педaгогикaлық тәсілдерді қҧрaмдaстырудa
әртҥрлі aрсенaлы болу қaжет. Білім беру стрaтегиялaры бaрлық
сыныппен, топтa жҥргізілетін жҧмыс, жеке жҧмыс және білім
aлушылaрмен кері бaйлaныстaн тҧрaды.
Қaзіргі тaңдa әр ҧстaздың aлдынa қoйып отырғaн бaсты
міндеттерінің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жетiлдiрiп
отыру және жaңa педaгогикaлық технологиялaрды меңгеру.
Оқыту процесінде пaйдaлaнылып отырғaн әртҥрлі әдіс-тәсілдер
мен жaңa технологиялaр ӛз нәтижелерін беруде. Олaр бaлaның
жеке
қaсиетін
aшa
отырып,
оның
тaнымдық
қaбілетін қaлыптaстыру және білімін кеңейтуге, тереңдетуге
жaғдaй жaсaп отыр.
Ҧстaз болу ҥшін ең бaсты мәселе – оқыту әдісін дҧрыс тaңдaу.
Жaңa педaгогикaлық технологиялaр білім aлушының жеке
тҧлғaлық кҥшін aрттырып, шығaрмaшылық ойының дaмуынa
ықпaл етеді.
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қолдaнaмын. Жиі шaғын реферaт, бaяндaмaлaр, суретті aльбом,
қызықты әңгімелер іздеген кезде, ҥй тaпсырмaсын орындaу
кезінде пaйдaлaнaды. Интернет желісінен оқушы ӛзі ізденіп, жaңa
жaңaлықтaр тaуып, қосымшa aқпaрaттaр aлaды. Сонымен қaтaр
әр тҥрлі интернет бaйқaулaрғa қaтысa отырa ӛз білімдерін де
жетілдіріп, тексеріп отырaды. Соның ішінде, «Bilimland»,
«imektep» сaйттaрының мҧғaлім ҥшін кӛмегі орaсaн зор.
«Ескіден қол ҥзбей, жaңaғa қол жеткізгендер ғaнa мҧғaлім болa
aлaды» деп қытaйлық дaнa ойшыл Конфуций aйтқaндaй, бҧғaн
дейін қол жеткізген тaбыстaрым мен іс-тәжірибемді қaзіргі білім
сaлaсындaғы жaңaшылдықпен ҧштaстырa отырып, бойымдaғы
жaңaлыққa деген қҧлшыныспен, қызығушылықпен тҥпкі
нәтижеге қол жеткізуге және кәсіби қҧзыреттілігімді
жетілдіре отырып жҧмыс жaсaудaмын. Соғaн дәлел ретінде
жaңaртылғaн бaғдaрлaмa шеңберінде жaрaтылыстaну пәнінен
ӛткізген «Aдaмның дене мҥшелері» тaқырыбындaғы aшық
сaбaғым дәлел. Бҧл сaбaқтa оқушылaрдың сaбaққa деген
қызығушылығын aрттырa отырып, бірнеше жaңa педaгогикaлық
технологиялaрды қолдaндым. Топпен жҧмыс істеу оқушылaрғa
ӛте ҧнaйды. Сaбaқтa «Миғa шaбуыл», «Кинометaфрa», «Сұрaқжaуaп», «Сиқырлы сұлбaлaр», «Тaпқыр болсaң, шешіп кӛр»,
«Ойлaн-зертте-бӛліс», «Ойлaн, тaп» әдістері қолдaнылды, aл
бaғaлaу ҥшін «Білезік» әдісі тиімді болды.

Оқушылaрыммен қaтaр, ӛз бaсым дa жҥлделі орындaрдaн қҧр
aлaқaн емеспін. «ZIAT» Ғылыми-әдістемелік ортaлығымен
ҧйымдaстырылғaн «Педaгогикaлық ізденіс» aтты хaлықaрaлық
педaгогтaр сaйысының І дәрежелі Дипломы; Edulife.kz
Республикaлық қaшықтық олимпиaдaсы, І дәрежелі Диплом;
«Ҧстaз тілегі» хaлықaрaлық олимпиaдa, І дәрежелі Диплом;
QAZAN.Info І Республикaлық онлaйн олимпиaдaсы І дәрежелі
Диплом, сертификaт; «КИО» Мaдaқтaмa, облыс бойыншa ІІ
орын, «КИО» Мaдaқтaмa aудaн бойыншa
І орын; І
Республикaлық «Кемеңгер ҧстaз» олимпиaдaсы, сертификaт;
Aлғыс хaт «Ӛрлеу» БAҦО» AҚ филиaлы СҚО бойыншa ПҚ
БAИ; Intolimp.kz Республикaлық дaрынды оқушылaр портaлынaн
Aлғыс хaт; ҚР «Ӛнеге» интеллектуaлды білім пaртaлынaн Aлғыс
хaт;
Сaбaқты жеті модульді ықпaлдaстырa отырa, «Сын
тҧрғысынaн ойлaу» технологиясының стрaтегиялaрын, тоқтaлa
кетсем, «Синквейн», «Кубизм», «Ыстық орындық», «Гaлереяғa
сaяхaт», «Aссосaция», «ББҤ», «Қaрлы кесек», «Венн
диaгрaммaсы», «Қос диaгрaммa» т.б., AКТ-ны кеңінен қолдaнa
отырa, сaбaқтaрдa электронды оқулықтaрды тиімді қолдaнa
топпен, жеке, жҧппен жҧмыс тҥрлерін жҥргіземін.
Мҧғaлімге aрнaлғaн Нҧсқaулықтa: AКТ оқушылaрғa ғылыми
ҧғымдaрды тҥсіндіруді және олaрдың қaбылдaуын, тҥсінуін
жеңілдетуге мҥмкіндік беріп, мҧғaлімдерге сaбaқ беруде
кӛмектесетін мaңызды қҧрaл деп aйтылғaн. AКТ-ны оқытудың
бес aспектісіне ықпaл етуге яғни, негізінен кӛрсетілім, модельдеу,
бaғaлaу мен тaлдaу, ҧсыну, тестілеу және рaстaу ретінде

Сонымен қaтaр, ӛз тәжірибеме кәсіби біліктілігімді шыңдaй
отырып, «Тaбиғaт – ортaқ үйіміз», «Кӛркем жaзу» әдістемелік
қҧрaлдaрымды шығaрдым. «Тaбиғaт – менің ӛз ҥйім» жинaғы
жaрaтылыстaну пәніне қосымшa ретінде қҧрaстырылғaн. Қҧрaл
дaйын ҚМЖ, қызықты әрі деңгейлік тaпсырмaлaрдaн тҧрaды,
оқушының ой-ӛрісін, тaнымдық деңгейін дaмытып, зерттеу
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жҧмыстaрымен aйнaлысуғa жетелейді. Aтaлғaн қосымшa сaбaқ
aясындa, оқушым «Мысықтың емдік қaсиеті» тaқырыбындa
зерттеу жҧмысын жҥргізіп, республикa кӛлемінде Бaс жҥлдені
жеңіп aлды.
«Кӛркем жaзу» қҧрaлы оқушылaрды кӛркем жaзуғa бaулиды. Ол
ҥшін жaзу ҥлгілері, кaллигрaфия нормaлaры, әріптерді ӛзaрa қосу
ҥлгілері, тҥрлі деңгейлік тaпсырмaлaр қaрaстырылғaн.
«Мҧғaлім – ӛзінің білімін ҥздіксіз кӛтеріп отырғaндa ғaнa
мҧғaлім, aл оқуды ізденуді тоқтaтқaндa, оның мҧғaлімдігі де
жойылaды»,
деп
Д. Ушинский aйтқaндaй, 2015-2016 оқу жылындa Петропaвл
қaлaсындa
Қaзaқстaн
Республикaсының
педaгог
қызметкерлерінің Ҥшінші деңгей бaғдaрлaмaсы бойыншa
ӛткізілген 3 aйлық курсын, 2018-2019 оқу жылындa Қaзaқстaн
Республикaсындa ортa білім беру мaзмҧнын жaңaрту шеңберінде
бaстaуыш сынып пәндері бойыншa педaгогикa кaдрлaрының
біліктілігін aрттыру курсын және де Әл-Фaрaби aтындaғы бірінші
Республикaлық жaңa оқыту технологиялaрын дaйындaу бойыншa
оқу-әдістемелік ортaлығы ҧйымдaстырғaн «Ойшa есеп және
кӛбейту кестесі» курсын aяқтaп, ӛз білімімді шыңдaдым десем де
болaды.
Қaзіргі aқпaрaттық технологиялaр зaмaнындa интернет желісі де
мaңызды рӛл aтқaрaды, сондықтaн ол жҥйеден де қaлыс қaлып
отырғaн жоқпын. Әр тҥрлі ҧстaздaрғa aрнaлғaн тaнымдық
сaйттaрдa дa ӛзімнің іс-тәжірибеммен бӛлісіп отырaмын.
Қорытындылaй келе, хaлқымыздың рухaни кӛсемі Aхмет
Бaйтҧрсынҧлының «Мектеп деректері» мaқaлaсындa «Ең әуелі
мектепке керегі терең білімді, педaгогикa мен әдістемеден
хaбaрдaр оқытa aлaтын мҧғaлім. Екіншісі – оқыту ісіне керек
қҧрaлдaр һәм сaйлы болуы. Қҧрaлсыз іс істелмейді, һәм қҧрaлдaр
қaндaй болсa, істеген іс те сондaй болмaқ. Aл, ҥшінші мҧғaлім
әдістерді кӛп білуге тырысуы керек, олaрды ӛзіне сҥйеніш,
қолғaбыс ету әрбір мaмaнның жaдындa болуғa тиіс», - дегендей,
әрбір ҥйренген жaңa әдіс-тәсілдерімді ӛз тәжірибемде қолдaнуғa
тырысaмын. Интернеттік желілерде жaриялaнғaн сaбaқтaрдың

сертификaттaры мен aлғыс хaттaры келешекте де осы жaңaшa
әдістер мен тәсілдер ӛз іс-тәжірибемде әрдaйым жaлғaсын тaбaды
деген ойдaмын. Ҥйренерім – ӛте кӛп, оны жҥзеге aсыру менің жaс
ҧрпaқ aлдындaғы қaсиетті борышым. Aнaның әлдиін әлі ҧмытa
қоймaғaн әр отбaсының еркесіне жҥрегімнің жылуын сыйлaп,
«Білім» деген қҧдіретке бaс игізетін, қaншaмa қиялғa қaнaт
жaлғaп, қaншaмa aрмaнғa қуaт сыйлaғaн мaмaндығымды мaқтaн
етемін.
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Калиева Ж.К., Бекенова Р.Ж. Казахстан,
г. Актобе, Новая СШ-лицей.
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
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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 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
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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.
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
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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 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, личностноориентированнное
обучение
и
др.
Модульное обучение и его элементы базируется на
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деятельностном подходе к обучению: ученик осознанно и прочно
усваивает только то учебное содержание, которое становится
предметом
его
активных
действий.
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арасында ҥлгерімі тӛмен оқушылар да бар. Олармен жҧмыс
жҥргізуде қандай жолдарды таңдау тиімді болар еді деген сауал
әрбір мҧғалімді толғандырады[1]. Әсіресе тіл мамандарының
кӛкейкесті мәселесі.
Қазіргі Қазақстандағы қоғамдық-саяси және әлеуметтікэкономикалық жағдай баланы интеллектуалды, жеке және табиғи
дамытуға мҥмкіндік берілуде [2]. Қай кезеңде болмасын оқыту
процесінде ҥлгермеушілік проблемасы ӛзекті маңызға ие болып
отыр.
Кӛпшілік мектеп оқушыларының арасында кӛптеген
оқушылар оқытудың бастапқы кезеңінен бастап, негізгі пәндер
бойынша, яғни қазақ тілінен, оқу материалдарын, ережелерді
тҥсінбей, ҥлгере алмай жатады. Білім мекемелерінде оқу мен
тәрбиелеу бағдарламалары бірдей болғанымен, беріліп жатқан
білімді
барлығы
бірдей
деңгейде
меңгере
бермейді.
Оқушылардың даму деңгейлері, тәрбиелері, оқу ҥлгерімдері әр
тҥрлі болып келеді. Білім мекемелерінде білім алушыларды
тәрбиелеу мен оқытуда ҥлгермеушілікті болдырмау қоғам мен
мемлекет алдындағы ҥлкен мәселе тҧр. Бҧл мәселе пән мҧғалімі
ретінде мені де қатты толғандырады. Ҥлгерімі тӛмен оқушы
дегеніміз – арнайы бағдарламаға сай, белгілі уақыт аралығында
жҥктелген білім кӛлемін оқушының қанағаттанарлық деңгейде
меңгермеуі. Белгілі орыс педагогы К.Д. Ушинский былай деп
жазған: «Ойлау еңбегі адам ҥшін ең қиын еңбек. Армандау жеңіл
және
керемет,
бірақ
ойлау
қиын».
Оқушылардың
ҥлгермеушілігінің себептері сан алуан болғандықтан соған
тоқтала кетсек:
баланың ойлануға ынтасының жоқтығы;
ӛз еңбегін ҧйымдастыра немесе жоспарлай білмеуі;
нашар денсаулық;
ойлау қабілетінің кейбір ерекшеліктері;
отбасылық жағдайының болмауы.
Оқушыға қиын және оның қолынан бірдеңе жҥзеге асыру келмей
жатыр деп ойлап кӛрейік. Мҧғалім оған жәрдем беріп тҥсіндіреді,
дегенмен оқушы тҥсінбейді. Бҧл жерде бәрі оқушы ойлауының
ерекшеліктеріне (ойлау нақтылығы), жағдай мәнін (жалпы,

«ҤЛГЕРІМІ ТӚМЕН ОҚУШЫЛАРДЫ БОЛДЫРМАУДЫҢ
ЖОЛДАРЫ»
Бабаниязов Жанат Садуакасович
Ақтӛбе облысы, Ақтӛбе қаласы «Ақтӛбе орта мектебі» КММ
информатика пәні мҧғалімі
«Қазақстан ҧлы держава болуы ҥшін бізге кҥш қуаты, қажырқайраты мол, ақылды да ойлы, дарынды жастар керек» Н.Ә.
Назарбаев.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту
формасын, әдістерін, технологияларын таңдауда кӛптеген
нҧсқасы берілген. Яғни білім беру мекемелері мҧғалімдеріне,
педагогтарына ӛзіне оңтайлы нҧсқаны қолдануға т және
оқушының дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын таңдап
алуға мҥмкіндік береді. Білім беру саласындағы әрбір мҧғалімнің
алдында қабілеті әр тҥрлі деңгейдегі бала отырады. Олардың
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абстрактілі, ӛзгермелі) тҥсіне білмеуіне байланысты. Бҧл бала
ойлауының негізгі ерекшеліктері. Мектептегі ҥлгермеушіліктің
негізі – бір ғана себеп емес, кӛбінесе бірнеше себептердің
жинақталған әсері болып табылады. Жас ерекшелігіне
байланысты оқушылардың ҥлгермеушілік себептері де әртҥрлі.
Солардың ішінен негізгілері ретінде: оқыту әдістерінің
жетілдірілмеуі, оқушылардың танымдық іс-әрекетін дамытудағы
кемшіліктер, әсіресе ойлау қабілетінің қалыптаспауы, оқушы мен
оқытушы
арасындағы
жағымды
қатынастың
болмауы,
басқалармен салыстырғанда жақсы оқушы болудың қорқынышы
және мҧғалімнің сабақ жоспарын қҧру барысында саралау
тапсырмаларын бермеуі т.б.
Оқушылар орта буынға аяқ
басқанда, яғни 5-6 сыныптардағы оқушылар,
білімге
қҧмарлығы, айналасындағыларға қызығушылығы, қоғамдық
маңызды іс-әрекеттерді орындауға талпыныстары оқуға деген оң
кӛзқарасты және соған байланысты эмоционалдық мазасыздықты
тудырады. Оқуда артта қалу, жаман бағалар кӛбінесе оларды
жылауға дейін апарып, кҥйзеліске тҥсіріп жатады. Оқуда артта
қалушылық, олар ҥшін жаман баға алу болып табылады. Ал, 7-8
сыныптағы жасӛспірімдердің ҥлгермеушілігі – бҧл оқушының
оқу тапсырмасына деген зейіннің аз болуы. Бірақ олардың ӛмірге
деген іс-әрекеттері кеңейеді, яғни спортпен шҧғылданады,
ойындарға кӛп барады т.б. кӛрінеді. Кӛптеген жасӛспірімдер орта
мектеп жасында ҥлгерімі тӛмендер қатарына ілігеді. Жоғары
сынып, яғни 10-11 сынып оқушылары, сабақта мҧғалімдеріне
тәуелсіздігін кӛрсетуге тырысады. Олар кӛбінесе ӛздері таңдаған
мамандыққа керек пәндерге қызығушылық танытады. Егер алған
«жаман» бағасы ӛзінің таңдаған мамандығына қатысты болмаса,
оған олар мейлінше сабырлылықпен қарайды [3]. Біз, ҧстаздар,
ҥлгерімі тӛмен, тез шаршайтын және оқуда қиыншылықтары бар
балаларға айрықша кӛңіл бӛлуіміз керек. Сабақ шеңберінде
ҥлгерімі тӛмен оқушылардың мотивациясын қалыптастыруға
жеке әрекет жҥргізуіміз керек. Белсенді әдіс-тәсілдерді дҧрыс әрі
нақты таңдап алуымыз қажет. Тҥзету жҧмысын салыстырмалы
қысқа уақытта (апта кӛлемінде) іске асырылатын мақсаттан

бастау керек, бҧл мҧғалім мен оқушыға алғашқы жағымды
нәтижені кӛруге мҥмкіндік беретін тәсілдердің бірі. Ҥлгермеуші
оқушыларда ӛзіндік оқи білу қабілетін нығайту ҥшін мына
жҧмыстарды басшылыққа алу қажет:
- білімдегі проблемаларды жою;
- білім қорын байыту;
- білімді барлық параметрлер бойынша (толықтығы, жҥйелілігі,
әрекеттілігі, беріктігі) дамыту;
- оқушыларды нҧсқауларға сәйкес әрекет етуге ҥйрету;
- кҥрделі қимылдарға арнайы ҥйрету;
- тҥрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана білу және оларды қолдану;
- жоспарлар мен кӛрнекіліктер пайдалану.
Ғылыми тҧрғыдан қарағанда, оқушылар ҥлгермеушілігінің алдын
алу мен оны жеңу – кҥрделі процесс. Сондықтан, ҥлгермейтін
оқушыларға арналған бірыңғай педагогикалық ҧстанымдар қҧру
қажет-ақ. Ҥлгерімі тӛмен оқушыларды болдырмау мен жеңу
біршама уақыт пен кҥш-қуатты қажет етеді. Олардың
қиындықтарының алғышарты – жеке интеллектуалды қабілеттер,
ақыл-ой қасиеттерінің қалыптаспауы. Ҥлгермеушіліктің алдын
алу ҥшін негізгі жҧмыстар балалардың ойлау қызметін
белсендіруге, олардың практикалық тәжірибесін кеңейтуге,
сӛйлеу қабілетін дамытуға бағытталу керек [4]. Ҥлгерімі тӛмен
оқушылармен жҧмыс жҥргізу ҥшін алдымен олар арнайы
зерттеледі. Мысалы қазақ тілі мен әдебиетінен сауалнама, кӛру
диктанты, суретке қарап мәтін қҧрау, кӛп нҥктенің орынына
тиісті сӛздерді қойып жаз
деген сияқты кҥрделі емес
тапсырмалар арқылы анықтар алуға болады.
Осы мәселелер
анықталғаннан кейін баланың білімі мен дағдыларын есепке ала
отырып, ондағы негізгі олқылықтар анықталады. Жеке жҧмыстар
сол кемшіліктерді жоюға бағытталып оңайдан қиынға карай
сатылап жҥргізіледі. Зерттеу жҧмыстарының қорытындыларына
сәйкес алдағы уақытта жҥргізілетін педагогикалық жҧмыстар
белгіленеді. Яғни мҧғалім ӛзіне айлық, жылдық жҧмыс
жоспарыларын қҧрып алады.
31

Ҥлгермеуші оқушылардың оқуға деген ынтасын кӛтеруде
мыналарды басшылыққа алуға болады:
Баланың оқу ҥдерісіндегі, тіпті кӛзге кӛрінбес сәттіліктері мен
алға жылжуларын байқап, мадақтап отырған дҧрыс. Алғашқы
қателіктерде-ақ қолын тҥсірмей, бастаған ісін аяқтауға баланың
ерік-жігерін жаттықтыру керек.
Ҥлгерімі тӛмен оқушыларды бағалауға да кӛп кӛңіл бӛлген абзал.
Бағалаудың себептері мен критерийлерін оқушы анық тҥсінуі
керек. Қалыптастырушы бағалаудың тҥрлерін ҥнемі қолдану
қажет. Қалыптастырушы бағалау дҧрыс жҥрген жағдайда
баланың сабаққа деген ынтасы артып отырады. Тоқсандық
жиынтық
бағалау
кезінде
еш
қиындықсыз
ӛтеді.
Қалыптастырушы бағалау дҧрыс жҥріп отырған жағдайда ғана
жиынтық бағалау ӛз нәтижесін береді.
Атақты педагог Ш.А. Амонашвилидің де әдісі ӛте әсерлі болуы
мҥмкін, - яғни ҥлгерімі тӛмен оқушының «мҧғалімге», тӛмен
сыныптағы басқа оқушыларға кӛмек кӛрсетушіге айналуы. А.И.
Липкина келесідей эксперимент жасап кӛрген болатын. Бҧл
эксперименттің мәні мынада: жоғары сыныптың ҥлгерімі тӛмен
оқушысы тӛменгі сыныптың ҥлгерімі тӛмен оқушысына
«мҧғалім» болады. Ӛз-ӛзіне деген сенімін, ҥмітін жоғалтқан
оқушы кӛз алдында ӛзгере бастаған. Ол жеке тҧлға ретінде
қалыптасып, ӛз-ӛзіне деген зор сенімділік пайда болған.
«Мҧғалім» ӛз оқушыларына сабақты тҥсіндіру барысында ӛзі сол
материалды толық білуге міндетті, яғни ӛз білімінің жіберіп
алған жерлерін толықтырған. Ӛзгені оқыта отырып, ӛз-ӛзіне
деген сенімі арта тҥседі. Ӛз-ӛзін жоғары бағалау оқуға деген
кӛзқарасының ӛзгеруіне шешуші фактор болады.
Ата-анасымен тығыз қарым-қатынас жасау. Ҥйдегі кҥн режимін
белгілеп, оны орындаудың қажеттілігін ата-анаға тҥсіндіру. Атааналардың басты проблемасы – бҧл әлсіз педагогикалықпсихологиялық білімдер және ҥйде педагогикаға қарама-қайшы
тәсілдердің қолданылуы.
Олар:

•
баланың шынайы мҥмкіндіктері мен кҥштерін асыра
бағалауы;
•
отбасылық тәрбие жалған идеяда қҧрылады: балалық шақ
қиыншылықсыз және міндеттемелерсіз ӛту қажет деген пікір;
•
ересектердің балаға бар жақсыны беруі;
•
оқудағы басты жауапкершілік мектепке жҥктеледі деген
ата-аналардың жаңсақ ойы;
•
баланың оқу қызметіне дҧрыс емес қатынасы, бала
кемшілігінде тек мҧғалімді кіналауы.
Менің сабағымда ҥлгерімі тӛмен оқушылармен жҧмыс жасаудағы
мақсат міндеттерім мынадай. Пән бойынша оқушының білімін
дамыту, сабақ ҥлгерімін жақсарту арқылы оқушының жекелеме
тапсырмалар арқылы пәнге қызығушылығын оятамын.
Сабақтарыма
белсенді қатысуын қамтамасыз ете отырып,
шығармашылықпен ойлау, есте сақтау қабілеттерін жетілдіремін.
Ҥлгерімі тӛмен оқушылармен жыл бойы жҧмыс жҥргізе отырып,
ӛз
пәнімнен қабілеті тӛмен оқушылардың жеке тҧлғалық
мҥмкіндіктерін ашуға кӛмектесемін. Әр сыныптағы ҥлгерімі
тӛмен оқушыларды анықтаймын. Мемлекеттік білім стандартын
меңгере отырып, жыл бойы жҧмыс жҥргізу арқылы ҥлгерімін
жоғарылатуға тырысамын.
Осындай жҧмыс жҥргізудің
арқасында мынадай нәтижеге қол жеткіземін. Оқушы оқу
бағдарламасына сай білімді ӛз дәрежесінде меңгереді,
пән
бойынша негізгі ҧғымдар мен тҥсініктерді ажырата және
салыстыра алады.
Мектеп оқушыларының ҥлгермеушілігін болдырмау әр
отбасындағы тәрбиеге, ата-ананың жауапкершілігіне де
байланысты деп ойлаймын. Шығыс философы Конфуций:
«Адамды тамақтандырғың келсе, балық бер, ал ӛмір бойы
тамақтандырғың келсе, қармақ ҧстауды ҥйрет», - дейді, бҧл
философиялық тҧжырымның бҥгінгі мҧғалімге астарлы тҥрде
айтары орасан ... Бҥгінгі мектеп – кез-келген нәрсеге дайын
болуға ҥйрету, әрбір сабақ ӛмірге айналуы тиіс![4].
Аңдатпа. «Ҥлгерімі тӛмен оқушыларды болдырмаудың жолдары»
тақырыбындағы жҧмысы тақырыпқа сай жазылып, қазақ тілін
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оқытуда жаңа технология элементтерін пайдалану жолдарын
сабақтың
ерекшелігіне
сай
кӛрсете
білген.
Ғылыми
негіздемелерге сҥйене отырып жазылған бҧл еңбектің
оқушылардың танымдық қасиеттерін арттыру
жолында ӛз
бетімен жҧмыс жасап, ізденуге бағдар беретін ҧстаздарға берері
мол.
Аннотация. Работа учителя «Пути ликвидации слабоуспевающих
учеников» выполнена в соответсвии с темой, в ней отражены
пути использования элементов и стратегий новых технологий с
учетом различных типов урока. Работа научно обоснована, дает
возможность учителям в полной мере раскрыть внутрений
потенциал учащихся, ориентируя их на самостоятельность и
поиск.
Abstract. The work of teacher ― Ways to eliminate poorly performing
students ‖ is done according to the theme, it reflects the way in the use
of elements and strategies of new technologies, taking into account
different types of lesson. Working scientifically substantiated, allows
teachers to fully reveal the inner potential of students, focusing on
their independence and search.
Қолданылған әдебиеттер
«Мҧғалімдерге арналған нҧсқаулық» Астана 2014жыл.
«Оқушы
шығармашылығын
арттырудағы
білім
технологиялары» (Білім технологиялары. (№4, 2009)
Тренерлерге арналған нҧсқаулық – «Назарбаев Зияткерлік
мектебі» ДББҦ. 2012 ж.
«Оқуға деген ынталылықты дамыту және оқушы бойындағы
ауытқушылықты болдырмау тәсілдері». http://www. uniface.kz

Заманның қай кезеңінде болсын қазақ халқында бала
тәрбиесі, ҧрпақтың саналы, рухты, ӛз дәстҥрін берік ҧстанған,
намысты қолдан бермейтін, салиқалы, парасатты болуын қатаң
қадағалап бар ӛмірі мен білгенін сарп еткен. Ӛкінішке орай,
қазіргі қазақ отбасының басым бӛлігінің ҧстанымы да, бала
тәрбиесіне деген кӛзқарасы мен білгені бӛлек. Қазіргі баланың
ӛсіп дамуына отбасы, мектеп және қоршаған орта - ҥшеуі бірдей
септігін тигізетіні анық. Олай болса отбасының тәрбиесіне
араласу қиынға тҥседі, ал мектеп пен қоршаған орта тәрбиесі сіз
бен бізге тікелей қатысы бар деп айтуға болады, әріптес.
Баяндама тақырыбының ӛзектілігі: әрбір сабақ барысында білім
мен қатар тәрбиенің де маңызды екенін ҧғыну, алдымызда
отырған баланың мінез-қҧлқы мен жақсы әдет қалыптастыруында
мҧғалімнің ҥлкен рӛл атқаратынын тҥсіну.
Мектептен шыққан тҥлек ӛмір тартыстары мен сынақтарына
дайын болып шыға ма? Бҧл сҧраққа ҥлкен сеніммен «иә» жауап
бере алмаймыз. Ендеше әрбір педагог маман ӛз пәніне аса
жауапкершілікпен қарап, ӛз пәнін терең меңгертумен қатар, ӛмір
белестері мен қиындықтары туралы, ӛмірдің басты қағидасы ҧлы
Абай атамыз айтқандай «Атымды адам қойған соң, қайтіп надан
болайын» деген сӛздің тҥп тӛркінін тҥсіндіре білсе, міне нағыз
«Ҧстаз» атына лайық болар еді. Ҧстаздың да ҧстазы бар. Педагог
маманының ӛзі сабырлы, парасатты, еңбекқор, білімді,
мәдениетті адамның бойында қандай жақсы қасиет болса, барлық
қасиеттер ҧстаздың бойынан табылуы керек. Ондай ҧстаз қашан
да, қай орта да беделді.
Мектеп табалдырығын аттаған әрбір білім алушының ой
ӛрісін, танымын, жеке қасиеттерін, білімін, ӛмірге деген
кӛзқарасын, ҧстанымын дҧрыс жолға қоя білсек, арпалысқан
заманның кӛші тҥзелер ме еді. Бала оқытамын деген жанға
материал ӛте кӛп, әрі қолжетімді. Тек материалды дҧрыс таңдап
алу керек. Қазір ақпарат легі соншалықты кӛп қайсысы дҧрыс
бҧрысын ажыратып алу қиын.
Қазіргі таңда интернет желісі арқылы ақша табатындар
кӛбейіп кетті. Қандай жолмен тапса да, ӛз ар-ҧятын жерге таптаса

ҦРПАҚ ТӘРБИЕСІ – ҦЛТ БОЛАШАҒЫ
Джабасова Эльнара Болатовна
«Ақтӛбе орта мектебі» КММ, Ақтӛбе қаласы
Аннотация
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да, ҧлтының намысын сатса да ақша тапсам болды деген қазақ
жастарын интернеттен табу қиын емес. Олардың ерсі қылықтары
мен жиіркенішті тҥрлерін әлемге танытуы ҥшін ешқандай кедергі
болмауы мені, мені ғана емес тәрбиесі тҥзу кез келген адамды
қынжылтатыны сӛзсіз. Бҧған да мемлекет тарапынан тосқауыл
болса жақсы болар еді. Мәселен осындай бейнебаян немесе
суреттер қоятын болса, немесе кӛшеде ерсі кейіптегі адамдарды
«халық жауы» ретінде ҥлкен кӛлемде штраф салғызып, басқа да
шара қолдануға болмас па екен? Себебі олардың кӛрермендері
егде адамдар емес байғҧс мектеп оқушылары, жасӛспірімдер.
Мҧндай қоғамбҧзарларды кӛргенде кӛшеде жҥруге кедергі жасап
отыратын замандастар табылса, мҥмкін қоғам тҥзелер ме еді.
Интернет желісінде небір шешендер отыр, қазіргі тілмен
айтқанда «тренерлер». Олар белгілі бір аудиторияға ӛмірдің
мәнін тҥсіндіріп, депрессия немесе қиындықтан қҧтылу
жолдарын кӛрсетіп, бизнесті дамытуда кеңестер беріп, ӛздерінің
ӛмірлік тәжірибелерімен бӛлісіп, әлем таныған табысты
адамдардың ӛмір жолдарын, олардың ӛсиет сӛздерін айтып
тыңдаған адамға мотивация бере алады. Қазақ аудиториясы да
Луиза Хей, Брайн Трейси, Роберт Кийосаки, Джек ма т.б. сияқты
әлемге әйгілі табысты адамдардың ақыл кеңестері мен нақыл
сӛздерімен таныс. Ӛзім де олардың еңбектері мен
бейнежазбаларымен таныспын. Бір нәрсені тҥсіндім алыстан
іздеудің қажеті жоқ, бәрі де ӛзіміздің ата-бабамыз айтып кеткен
дҥниелері екен. Мәселен бір Абай атамыздың мҧрасының ӛзін
алып қарасақ, бҥкіл әлем психологтары мен философтары Ҧлы
ақынды қайталап отырғандай. Қайран қазағымның даналығына
әлем даналығы жетер ме дейсің.
Қазақ халқының ҧрпақ тәрбиелеудегі танымының қайнар
кӛзі ежелгі тҥркі елінің кӛне жазбаларынан бастау алады. Одан
кейінгі халық ауыз әдебиетінен жалғасын табады. Ҧлы Абай
атамыздың ӛмір ақиқаты мен шындыққа толы 45 қара сӛзі, аты
айтып тҧрғандай «Толық адам» ілімі, философияға толы
поэмалары, қҧлаққа кіріп бойды еліктірер әндері, әр тҥрлі
тақырыпты терең қозғай білген поэзиясына баға жетер мҧра бар

ма?! Шәкәрім атамыздың «Біреудің мінін кӛргенше, ӛзіңмен
кҥрес ӛлгенше» бір ғана ӛлеңі, «Шәкәрім ілімі», поэзиясы мен
поэмалары психология мен философияға толы. Шәкәрімнің «Жан
тәрбиесін» оқыдыңыз ба? Оқысаңыз жан дҥниеңізді дамытып,
рухани жаңарып, бойыңызды тҥзей бастайтыныңызды байқаған
шығарсыз. Сҧлтанмахмҧт Торайғыров – 27 жас ӛмір сҥрсе де
артына мол мҧра қалдырған қаламгер. «Шығамын тірі болсам
адам болып, жҥрмеймін бҧл дҥниеде надан болып», «Жақсы
болсам ӛзімнен, жаман болсам ӛзімнен» ӛлеңдерін әр сабаққа, әр
нақыл сӛздерді ҧран етіп бастар болсақ оқушының да есінде
жатталып қалады, терең тағлым мен мотивация болар еді. Естіген
нәрсені кӛзбен кӛрген жақсы ғой. Мен ӛз тәжірибемде оныншы
сыныптың қазақ тілі мен әдебиеті пәнін ӛткізу барысында
оңтайлы сәтті пайдаланып, сабағымның белгілі бір бӛлігін
ӛмірмен байланыстырып білім алушылардың ӛз ішкі ойын
айтуына еркіндік беремін. Балалар бҧл ҥдерісті ӛте жақсы
қабылдайды, ойларын еркін айта бастайды, тіпті ішкі сырларын
да айтып беретін кездері болады. Жалпы кез келген шығармаға
ӛмір және психологияны қосуға болады. Оныншы сыныпта қазақ
әдебиеті оқулығында аз ғана шығарма қамтылған, сәйкесінше бір
шығармаға кӛп сағат бӛлінген. Сабақ барысында шығарманы
шығарма кӛлемінде ғана емес, оның ӛрісін кеңейтуге тырысамын.
Яғни шығарма мазмҧнымен байланыстыра отырып қазіргі
замандағы әлем таныған табысты тҧлғалардың ӛмір жолындағы
ҧқсас оқиғаларды мысалға келтіре отырып талдау жасаған ӛте
тиімді. Сонымен қатар әр сабағымды ҧлы тҧлғалардың нақыл
сӛздерімен бастап, оны не ҥшін айтып отырғанымды да талдап
ӛтеміз.Бҧл ҥшін бірер минуттың ӛзі жеткілікті. Мысалы жоғары
да айтылған ӛлең жолдары, «Әр адамның мінезі-астындағы
тҧлпары» Б.Момышҧлы, «Жақсылық жолында келе жатып жаман
әдет кӛрсетпе» Сәбит Мҧқанов, «Ӛмірде кездесетін әр
қиындықтың бір қуанышы болатынын ҧмытпаған жӛн» Ник
Вуйчич, «Мәңгі сені жазбаған сҥрінуге, қайта тҧрып хақың бар
жҥгіруге» Мҧқағали Мақатаев сынды ҧлағатты сӛздері арқылы
баланың ой-ӛрісін кеңейтіп, рухани жаңартып, кӛңіліне ізгі ой
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салады деп ойлаймын. Әбу Насыр Әл Фараби айтып кеткендей
«Тәрбиесіз алған білім, адамзаттың хас жауы» деген ӛсеті де әр
ата-ананың, әр педагог атаулының кӛкейінде жҥрсе екен деймін.
Халық ҧғымында адамның негізгі ӛмір кезеңінің бірі-жастық
кезең бозбала шақ.Жастық шақтың басты белгісі-адамның жаны
мен тәнінің саналық, сандық жағынан да бӛлек елеулі
ӛзгерістерге тҥсуінде. Осы жаста адамның қоғамдық белсенділігі
артады,оның сана-сезімі ӛседі,психикасы шындала, қатая
тҥседі.Ол қоғамнан ӛз орнын табуға тырысады,ӛзін қоршаған
ортаға сын кӛзбен қарай бастайды. Бҧл жас балалар да ӛзін-ӛзі
бағалауға ынталану, рухани ӛмірге қызығу, жеке басындағы
ойлар, адамгершілік идеялар кемеліне келе бастайды.Халық
даналығы жастарға қызығы мол,қайтып оралмайтын, кейін
іздесеңде таптырмайтын адам ӛміріндегі ең қызықты бос
ӛткізсең-оның орнын ешуақытта толтыра алмайсың деп бҧл кезде
адамда ғылым-білімді, ӛнердің сан алуан тҥрлерін меңгере алуға
мҥмкіндік мол болатынын,сол себепті кӛп оқып,ҥйреніп, біле
берудің
керектігін
әдемілеп
ескермейді,оларды
еңбексҥйгіш,кӛпшіл,белсенді,ӛнегелі болуға шақырады.Мәселен,
«Жігіт адамға жеті ӛнерде аз», «Жігіт сегіз қырлы, бір сырлы
болсын», «Менмен жігіттің соры,тӛменшік жігіттің қоры»,
«Кішіпейіл, кең жайлау жігіттің зоры», «Ӛзім білем деген жігітің
басына ойран салғаны,кӛп біледі деген жігіттің басына қорған
салғаны», «Селжең деген жігіттің серкесінің соры», «Жасында
кӛргені жоқ, ӛскенде айтары жоқ», «Жас кҥнінде еңбек қылсаң
есейгенше жетілерсің», «Жҧмыссыз жастың жҥргені сӛкет», деген толғаулар біздің жоғарыда айтқандарымызға жақсы дәлел.
Ойын баласында ҥлкендердің сӛзіне, қылығына, ісәрекетіне еліктеушілік басым. «Балаға байқап сӛйлесең ақылыңа
кӛнер, байқамай сӛйлесең кӛрсетер бір ӛнер», «Қызды асырай
алмаған кҥң етеді,ҧлды асырай алмаған қҧл етеді» деп халық бала
тәрбиесін тек қҧрғақ,сылдыр сӛзбен жҥргізгеннен гӛрі ісәрекет,ҥлгі
ӛнеге
арқылы
жҥргізудың
пәлмендірек
келмейтіндігін,сондай-ақ бала тәрбиесіне оның қҧрбықҧрдастарының,жора-жолдастарының да ықпалы болатындығын

еске алып отырған.Сондай-ақ балаға жасалатын ерекше
мейірімділіктің де,керемет қаталдықтың да,баланы бір-бірінен
алалап қараудың да теріс нәрсе екенін, ол баланың жеке басын
қҧрметтеп, елеу,оның психологиясының дҧрыс қалыптасуына
жағдай жасайтынын нақыл сӛздермен дҧрыс кӛрсеткен.
Сондай-ақ ата-бабаларымыздың бала тәрибиесінде денсаулықты
да назар тыс қалдырмағаны байқалады. Қазіргі таңдағы бала
денсаулығының психикалық жағынан тӛмендігін сол кезде-ақ
білгендей.
«Он екі мҥшең сау болса, жарлымын деме,жаныңдажарық
болмаса, зарлымын деме» деп денсаулық адамға ӛмірлік
серік,жанның сау және ажарлы болуды тәнге байланысты
екендігін адам тәнінің байлығын ешнәрсемен тҥсіндіруге
болмайтынын дҧрыс тҧжырымдайды. «Тазалық-денсаулыққа
кепіл»,
«Тазалық-саулық
негізі,саулық-байлық
негізі»,
«Кҥтінгенге кәрілік жоқ» т.б толып жатқан қағидалар әлі кҥнге
дейін кҥшін жоймаған кеңестер. Олар ӛздерінің кӛп жылғы
тәжірибиелерінен қорыта келіп: салақтық, қомағайлық,
жалқаулық,еріншектік басты себебі екендігін айтқан. Қысқа ғана
мақал-мәтелдермен тҥгендеп бере білген. Мыс: «Тыймаған
ауызда бәле бар», «Қҧныға жеген қҧспай қоймас», «Қотыр қолдан
жҧғады, таз тақиядан жҧғады», «Ауру астан», «Ыңырсыған
келіннің ҥйі ыбырсық», «Ластың дос-шыбын» т.б мақалдарда
жалқау, салдыр-салақ адамдардың ауруға бір табан жақын
ҧшырайтындығын, әсіресе аурудың кӛзі-салақтықта екендігі
дәлелді кӛрсетіліп миына қҧйып отырған. Сау адам ҥнемі шат
кӛңілді болса, ауру қандай нәрсеге болмасын селсоқ, енжармен
кӛңілмен қарайды. Сау адам мен науқастың ӛмірге кӛзқарасы да,
еңбекке қатысы да, тіпті сыртқы пішіндерінің ӛзінде де,
айырмашылық болатынын бажайлап білдіріп отыраған. Бҧл сен
аурудың қолына тап болмау жағын қарастыр деген ескертпе. Бҧл
жӛнінде де: «Жан ауырса, тән азады, қайғы басса-жан азады»,
«Ауру адам аяншақ», «Аш кісі ҧрысқақ, ауру кісі тырысқақ»т.б
кӛптеп келтіруге болады. Сондықтан балалардың денсаулығы
ҥшін дҧрыстап тамақтанудың гигиеналық талаптарды дҧрыс
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сақтау керектігін жиі айтатынымыз сол. Мынадай «қой ҥстіне
бозторғай жҧмыртқалап отырған» кездің ӛзінде балаларымыздың
әр тҥрлі ауруы тиылмай отыр. Бҧл жӛнінде де халқымыз былай
дейді: «Денсаулық-зор байлық», «Тәні саудың жаны сау»,
«Әуелгі байлық-денсаулық»т.б айта берсек толып жатыр. Кӛзге
кӛрінбейтін, сыртқа сезілмейтін балалардың психикалық
ауруларының кӛбейіп бара жатқандығы қорқытады.Сондықтан
бала денсаулығын бақылап отыру міндетіміз.Республикамызда
300мыңдай бала психикалық аурумен ауырады.Халқымыз адам
денсаулығы ҥшін аса қажетті факторлардың бірі ҧйқы екенін
сездірген.Шаршаған организим қайтадан кҥш жинауы ҧйқы
арқылы жҥзеге асатынын білген.
«Ҥйде отыр,далада жҥрген жоқ»деген кӛңілмен,тунгі ҧйҧы
кезінде баламызды бақыламай,таң атқанша тҥнгі 18каналдағы
неше тҥрлі нәрселерді кӛріп,ҧйқыдан қалып,ертеңіне мең-зең
кҥйде сабаққа келіп отырған оқушыдан не білім,не денсаулық
сҧрайсыздар…Екі есті болып отырған оқушы мҧғалім сӛзін
кӛтере ала ма? Сонда кімге пайдалы,кімге зиян.Неге осыны
балаларымыздың санасына сіңіріп отырмасқа.
Атам қазақ тәні мен жаны ҥйлесімді дамымаған адамның
яғни дене пішіні сондай сҧлу болмағанымен де,рухани ҥлгі
аларлықтай жақсы қасиеттер табыла қоймайды. «Тҥйедей бой
бергенше,тҥймедей ой берсейші», «Ақымақтық
ақылы
білігінде», «Бойының сорайғанынан не пайда,басың да ми аз
болса» т.б деп рухани жаны жҧтаң,ақылы аз,қҧр кеуделерді әлжуа
етеді.Мҧнан шығар қорытынды мәнді шыңдай отыра,рухани
жаныңды
дамыт
деген
сӛз.
Адам
психологиясының
қалыптасуында бірлескен еңбек әрекетінің алатын орны да
ерекше екенін халқымыз жақсы тҥсінген. «Жалғыздың ісі
ӛнбейді», «Кӛп еңбегі кӛлмен тең» т.б деп келетін мақалмәтелдерде кӛппен қоян қолтық,бірлесе еткен еңбек қана адамға
зор қуат беріп,психикасын байытатынын айтып кеткен. «Еңбекең негізгі тәрбиеші»-деген идия негізгі арқау.Мысалы: «Еңбек
ширатады», «Еңбек адамның екінші анасы», «Еңбектің
кӛзін тапқан байлықтың кӛзін табады», «Еңбек мҧратқа

жеткізер» т.б халықтың басынан ӛткен, нәтижесі кӛрінген
осындай мақал-мәтелдерді балаларымыздың санасына сіңіріп
отырған дҧрыс. Жекіргеннен, ҧрып-соққаннан гӛрі жағымды емес
пе?
Нақыл сӛздер мен мақал-мәтелдердің психологиялық мәнді
деректердің кӛптеп кездесетіні,олардың кейбірі осы кҥнгі
ғылыми-психологиялық
мәселелермен
сабақтасып
жатқандығы,біразының мағынасы кеңейіп,кейіннен ғылыми
тҧжырымдар дәрежесіне кӛтергендігі байқалады.Жеткіншек
тәрбиесінде бҧларды ата-бабаларымыз тиімді пайдалана
білгендігі кӛрініп тҧр.
Қазіргі мына дҥниеде бала тәрбиесіне ықпалы кҥшті«технология»кҥшейтіп тҧрғанда, «оған қарсы тҧрарлық»жол бар
ма?-дегенде,осылайша
талай
ғасыр
кҥшін
жоймаған.Халқымыздың осы тәрбиелеу жолы лайық-ау деген
ойға келесің.Бҧлардың жеткіншек психологиясының ӛзгеруіне
азды-кӛпті пайдасы тие ме деген ойдың жемісі еді.
Пайдаланған ақпарат кӛзі:
www.tarbie.kz «Баланың дамуы және қоршаған ортаның ықпалы»
баяндама
«Современное образование: новые требования, новые
возможности, новая ответственность»
Шагирова Агрыс Муналовна,
директор СШ № 77 города Актобе,
Актюбинской области, республика Казахстан.
Образование – важнейшее из земных благ,
если оно наивысшего качества.
В противном случае оно совершенно бесполезно.
Р. Киплинг.
Основные вопросы:
Системы оценки качества образования
Развитие учительского потенциала
Условия для формирования успешной личности учащегося
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он мог занять достойное место в обществе и приносить ему
максимальную пользу. Наше образовательное учреждение с
поставленными задачами в прошедшем 2019-2020 учебном году
справилось.
Вместе с тем в 2020-2021 учебном году есть
необходимость
в дальнейшем
взаимодействии
школы,
родительской общественностью и социумом села 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

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
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 на 2020-2021гг.
составлен Проект перспективного развития школы в рамках
реализации основных направлений национальной инициативы
«Наша новая школа» на 2020-2021 гг.
составлена Основная образовательная Программа начального
общего образования
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
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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.
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.
Наше учреждение добилось определенных успехов в 20192020 учебном году (результаты по олимпиаде, творческие успехи
учащихся, повышение квалификации педагогов школы).
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 общественноисторического 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 озна
чает,
что образцы воспитания не задаются извне: воспитательная
функция
реализуется через такие формы сотрудничества в учебной
и
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других видах деятельности, в которых ребенок сохраняет себ
я 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.
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 находимся на первом этапе ВВЕДЕНИЯ государственного
стандарта, который одновременно является одним из пяти
направления «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».

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

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,
повышает интерес обучающихся к математике и к учебе в целом.
Проанализированы особенности деятельности педагога как
консультанта, приведен план работы над проектом. Основные
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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
информационнокоммуникационных 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 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).
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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:
– 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
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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.
Используемые источники:
1. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева
народу Казахстана. Стратегия "Казахстан-2050", 14 декабря 2012
г.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.
Учебное пособие. М., –Народное образование, 1998.C. 14-15.
3. Государственная программа развития образования в
Республике
Казахстан
на
2011-2020
годы
/
www.edu.gov.kz/ru/zakonodatelstvo.
4. Конюхова Г.С. Формирование ключевых компетенций у
учащихся на уроках математики через применение ИКТ. /
http://www.openclass.ru/pages/173401

туралы айтылды. АКТ пәнге деген қызығушылығын арттырады
және есте сақтауға кӛмектеседі, сонымен қатар оқушының
белсенділігін арттыратыны сӛзсіз. АКТ-ны игеру қазіргі заманда
әрбір жеке тҧлға ҥшін қажетті шартқа айналды. АКТ-ның дамуы
кезеңінде осы заманға сай білімді шәкірт тәрбиелеу мҧғалімнің
басты міндеті болып табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру
процетерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа технологияны
меңгерген жеке тҧлға қалыптастыру талап етеді. Қазіргі білім
беру саласында тҥрлі технологиялар енгізілуде сабақтың әр
кезеңінде тиімді қолдану – басты талап екені кӛрсетілді.
Мемлекетіміздің тәуелсіз ел ретінде дамуы барысында орта
білім берудің жҥйелі жаңашаландырылуы қоғамдық тҧрғыдан
ҥлкен маңызға ие. Білім беруді жаңашаландыруды жҥзеге
асырудың маңызды бір сипаты: қазіргі уақыттағы оқыту ҥрдісін
технологияландырудың қажеттілігінен туып отыр. Бҧл бағытта
білім берудің әртҥрлі нҧсқадағы мазмҧны, қҧрылымы, ғылымға
және тәжірибеге негізделген жаңа идеялары мен жаңа
технологиялары бар. Сондықтан әртҥрлі оқыту технологияларын,
оқу мазмҧны әрбір білім алушының жас және жеке дара
психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибе жҥзінде
сыннан ӛткізу маңызды. Оқытудың озық технологияларын
меңгермейінше қазіргі білім беру саласында сауатты, жан-жақты
маман болу мҥмкін емес. Инновациялық технологияны меңгеру
мҧғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани,
азаматтық және басқа да кӛптеген адами келбетінің
қалыптасуына игі әсерін тигізеді, ӛзін-ӛзі дамытып, оқу- тәрбие
ҥрдісін тиімді ҧйымдастыруына кӛмектеседі.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8 бабында «Білім беру жҥйесінің басты міндеті - оқытудың жаңа
технологияларын
енгізу, білім беруді
ақпараттандыру,
халықаралық коммуникациялық желілерге шығу, ҧлттық және
жалпы адамзаттық қҧндылықтар, ғылым мен практика
жетістіктері негізінде жеке тҧлғаны қалыптастыруға, дамытуға
және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу ҥшін қажетті
жағдайлар жасау» - деп атап кӛрсеткендей, қазіргі кезеңде әрбір

ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕ ЖАҢА
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Кагирова Гульмира Фаритовна
Ақтӛбе қаласы №28 орта мектебі
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі
Аннотация
Мақалада заманауи білім беру барысындағы ақпараттық –
коммуникациялық технологияларды қолдану – заман талабы
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мҧғалімнің алдына қойып отырған басты міндеттерінің бірі оқытудың әдіс - тәсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру және жаңа
педагогикалық технологияны меңгеру. Ал білім беру жҥйесінің
алдындағы жаңа міндеттердің бірі инновациялық педагогикалық
оқыту технологияларын пайдаланып білім сапасын арттыру.
Ғылым мен тәжірибенің негізінде білімді ҧрпақ тәрбиелеуге
қажетті жағдай жасап, қалыптастыру басты мақсат болып отыр.
Жаңа технологияларды білім беру жҥйесіне енгізу болашақта
білім берудің негізгі міндеті. Осы міндеттердің бірі білім жҥйесін
ақпараттандыру, компьютерлерді оқу және оқыту қҧралы ретінде
пайдалану болып отыр. Оған барлық пәндер бойынша
мультимедиялық электрондық білім беру және дайындық
саласындағы кез – келген бағдарлама жатады. Сондай – ақ осы
кезде ақпараттық технологиялардың тиімділігі анықтала тҥседі.
Қазіргі кезде технологиялардың жаңа жетістіктері сӛйлейтін
интерактивті тақталар мен электрондық оқулықтар, т.б.
Оқыту технологияларымен жҧмыс жҥргізу 5 саты арқылы
қалыптасады. Олар:
оқып
меңгеру;
тәжірибеде
қолдану;дағдылану, шығармашылық бағытта дамыту; нәтиже.
Технологиялардың танымал тҥрлерінің бірі - модульдік оқыту.
Ол тҧлғаның мҥмкіндігіне даярлық деңгейін бейімдейді, ал
дамыта оқыту оқушының жеке тҧлғасын, оның біліктерін
кӛтеруге ықпал етеді.
Қазір
оқу-тәрбие
ҥрдісінде
телекоммуникациялық
технологияларды қолданудың 2 жолы бар: білім алушылар мен
мҧғалімдерді
желімен
жҧмыс
жасауға,
дайын
телекоммуникациялық
жобалармен
жҧмыс
жасауды
ҧйымдастыру, пәндік-әдістемелік Web-сайттар, Web-бетін
қҧруболып табылады .
Аталған технологиялардың әр қайсысының оқу-тәрбие
ҥрдісінде қолдану ережелері, талаптары мен сипаттары әр тҥрлі,
бірақ сыртқы белгілеріне қарай жҥйелеуде ҧқсастықатар бар.
Оны В.П.Беспальконың пікіріне сәйкес мҧғалім мен білім
алушының қарым-қатынасы (оқытуды басқару) тҧйықталмаған
және ырғақты (оқытушы мен білім алушылар арасында тҧрақты

тҥрде тура және кері байланыс орнаған); шашыранды (жаппай
және топтық) және бағытталған (жеке); қолмен (вербальды) және
автоматтандырылған
(жасанды
тҥрде
қондырғылармен
басқарылатын) болып бӛлінеді.
Зерттеушілер аталған технологиялардың педагогикалық
ҥрдісте жеке дара қолданылмай, ҥйлесімді тҥрде нәтиже
беретіндігін сипаттаған, ол технологиялар:
- қҧрылымдық-логикалық оқыту технологиялары (оқу-тәрбие
ҥрдісінің барлық қҧрамдас бӛліктерін іріктеп алу негізінде
бірінен бірі туындайтын логикалық бірізділікті қамтамасыз ету
арқылы дидактикалық міндеттерді жҥзеге асыру);
- қҧрамдасқан технологиялар (ӛлшемі әр тҥрлі деңгейлі білім мен
іскерлік-дағдылар
мен
іс-әрекеттерді
қҧрамдастыруды
қамтамасызететін жҥйелер);
- ақпараттық-компьютерлік технологиялар
(ақпараттық, жаттығу, бақылау тағыда басқа әр тҥрлі оқыту
бағдарламаларын
пайдалануға
негізделген
дидактикалық
жҥйелер);
- сҧхбаттық технологиялар (субъект - субъективтік деңгейдегі
сҧхбаттық ойлау негізінде оқу іс-әрекетінің ынтымақтасуы
ретінде ҧйымдастырылады).
Қазіргі кезде білім жҥйесіндегі оқытудың кең таралған бірнеше
модельдері бар:
Пассивті - білім алушы оқытудың басты «обьектісіне» айналады
(тыңдайды, қарайды);
Активті - білім алушы оқытудың «субьектісіне» айналады
(дербес тапсырмалар, шығармашылық тапсырмалар);
Интерактивті - ӛзара байланыс.
Интерактивті оқытудың қағидалары: тҧлғалану, икемділік,
элективтілік, мазмҧндық, тәсіл, ынтымақтастықты дамыту,
белсенді оқыту әдісін пайдалану бол
Білім
беруде ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды қолдану – заман талабы. Әр мҧғалім ӛз сабағын
тҥрлендіріп ӛткізгісі келеді. АКТ-ға теледидар, интернет, ҧялы
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телефон, ҧтқыр қондырғылар, компьютер немесе ноутбук
жатқызылса, әрқайсысының ӛзіндік қолданылу орны бар. АКТ
оқушы қызығушылығын арттырады және есте сақтауға
кӛмектеседі. Ӛйткені естігеннен, оқығаннан гӛрі кӛзімен кӛрген
есте жақсы қалады. Қайта қызығушылықтары оянып,
белсенділіктері артады. Интерактивті тақта арқылы оқытудың
басқа тәсілдеріне қарағанда (салыстырғанда), кӛптеген
жетістіктері бар. Қарапайым тақта және компьютер проекторына
қарағанда, интерактивтік тақта сабақ мазмҧнын кеңінен ашуына
мҥмкіншілігі ӛте зор. Сабақта мҧғалім интерактивтік тақтаны бір
емес бірнеше рет пайдалана алады, қарапайым тақтаға қарағанда
интерактивті тақта пайдалануға ыңғайлы, әрі уақыт ҥнемдейді.
Материалдарды оқып ҥйрену барысында интерактивтік тақтаны
пайдалану білім ӛрісін кеңейтуге мҥмкіндік береді, сондықтан
мҧғалімдердің дайындаған материалы оқушыларға тҥсініктірек
болады.
Талантты және дарынды балаларды оқыту - қабілетті,
дарынды балалар кӛбінесе шапшаң, тез ойланатын, кӛп кӛлемде
білімді меңгеретін, оны ҧзақ уақыт бойына ҧмытпайтын болып
келеді. Тҥсінігі ӛте жоғары, сезімтал, жоспарлаған ойын, алдына
қойған мақсатын қалайда орындауға тырысатын, тҥйсігі ерте
дамып, моральдық қасиеттерге бай, қиялы ҧшқыр, батыл әрекеті
басым болып келеді.
Оқушылардың қабілеті мен дарындылығын дер кезінде
айқындау, оларды тәрбиелеу білім беру жҥйесін жетілдірудегі
негізгі міндет болып табылады.
Негізгі міндеттерді кӛздеу ҥшін бағдарламалар мен ережелер
әзірленген:
- қабілеттілікті ерте айқындауды қамтамасыз ету;
- оқушының шығармашылық мҥмкіндігін кӛрсететін диагностика
жҥргізу;
- қабілетті балалармен жҧмыс істейтін мҧғалімдерге арналған
педагогика-психологиялық кепілдемелер әзірлеу;
- дарынды балаларға практикалық кӛмек кӛрсету.

АКТ-ны игеру қазіргі заманда әрбір жеке тҧлға ҥшін қажетті
шартқа айналды. АКТ-ның дамуы кезеңінде осы заманға сай
білімді шәкірт тәрбиелеу мҧғалімнің басты міндеті болып
табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды
дамуы жан-жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тҧлға
қалыптастыруды талап етеді.
«Белсенді экран» Ақпаратты ӛңдеу ҥшін компьютерді басқаруға
арналған кешен, және білім беру бҧл кезде әмбебап интерактивті
жҥйеге айналады. Бағдарламалық – ақпараттық кешен
дидактикалық қҧрал ретінде қолдану кезінде оқушылардың
біліктілік дағдыларын жақсарту ҥшін ақпарат кӛзі ретінде,
сонымен бірге, ойлануға және ӛз ойын қысқа да нҧсқа жеткізуге,
қабілеттерін арттыруға жағдай жасайды.
Интерактивті қҧралдар сіздерге оқу ҥрдісінде бірнеше
мәселені шешуге кӛмек береді:
Берілген мәселе бойынша базалық білімді арттыру;
Білімді жҥйелеу;
Ӛзін – ӛзі бақылау дағдыларын қалыптастыру;
Жалпы, білімге қызығушылын арттыру;
Кӛптеген оқушылар кӛріп, естігендерінің 5%- 20% есте сақтайды.
Аудио – видео ақпараттарды пайдалану есте сақтау қабілетін 4050% арттырады.
Қазіргі заманауи білім беру жҥйесінде мҧғалім ӛз пәнін
ғана терең біліп қоймай, педагогикалық, психологиялық
дағдылардың иесі, сондай – ақ экономикалық, саяси, ақпараттық
жағынан да сауатты болуы керек. Ол заманауи жаңалықтар
ағымына сәйкес білім беру жҥйесінің қазығы, Мҧғалім жан
дҥниесімен беріліп жҧмыс істеп, шығармашылыққа жетелей
алады.
Қазір білім беру саласында тҥрлі технологиялар енгізілуде, бірақ
олардың ішінде қажеттілігін таңдап, сабақтың әр кезеңінде тиімді
қолдану – басты талап. Мәселе технологияларды кеңінен
пайдалану емес, мәселе – тҧлғаны нәтижеге бағыттай білім
беруде. Сондықтан қазақ тілі сабақтарында кӛрнекілік әдісі мен
техникалық қҧралдарды қолдана білу мҧғалім алдында тҧрған
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бірден - бір міндет. Сабақта жаңа технологияларды, техникалық
қҧралдарды жан - жақты қолдану, сабаққа керекті материалды
ақпараттық кеңістіктен іздеу, мҧғалімнің жҧмысын жеңілдетіп,
оның уақытын ҥнемдейді, жаңа ақпарат тҥрі кӛбейіп,
оқушылардың қызығушылығын оятуға мҥмкіндік береді.
Электрондық оқулықтарды сабақта пайдалану кезінде оқушылар
бҧрын алған білімдерін кеңейтіп, ӛз бетімен шығармашылық
тапсырмалар орындайды. Бҥгінгі кҥні ақпараттар ағымы ӛте кӛп.
Ақпараттық ортада жҧмыс жасау ҥшін кез келген педагог ӛз ойын
жҥйелі тҥрде жеткізе алатындай, коммуникативті және
ақпараттық мәдениеті дамыған, интерактивтік тақтаны пайдалана
алатын, он-лайн режимінде жҧмыс жасау әдістерін меңгерген
мҧғалім болу тиіс. Білім деңгейін шығармашылық деңгейге
кӛтеруге шығармашылық тапсырмалардың орны ерекше.
Оқушыларды сӛйлеуге, ӛз ойларын жеткізе білуге, пікір
таластыруға тек текстік бақылау кезінде емес, оқыту барысында,
кҥнделікті сабақта, тіпті сабақтан тыс жҧмыстар да (ҥйірме,
факультативтік сабақ, т.б.) қалыптастырып ҥйрету қажет.
Ҧстаздың рӛлі тек емтихан алып, баға қоюмен шектелмейді,
сабақты бере білу мен оқушыларды еңбекке баулып, тәрбиелеу
және пәнге қызығуын арттырумен айқындалады. Ал оқушы
білімінің сапасы – мҧғалім білімділігі мен біліктілігінің,
іскерлігінің айнасы, нарық заңдылығын сҥйенсек, кез келген
ӛнімнің сапасын ӛндіруші емес оны тҧтынушы анықтауы,
бағалауы қажет. Сондықтан мҧғалімнің берген білімін оның ӛзі
емес, басқалардың бағалағаны жӛн.Қазіргі кезде бҥкіл әлемге
жҥргізіліп жатқан ізгілендіру ҥрдістері қоғамның білім беру
мекемелеріне
қойылатын
жаңа
талаптарды
анықтауда.
Техникалық прогресс пен ғылыми ақпарат кӛлемінің ҧлғая тҥсуі,
мектептегі білім беру мазмҧнын қайта қҧру және оқу – тәрбие
орындарының іс-әрекет қағидалары қайта қҧру, мҧның бәрі
мҧғалімнің кәсіби біліктілігі мен тҧлғасына, бҥкіл педагогикалық
ҥрдістің тҧлғалық бағдарлауына қойылатын талаптардың сӛзсіз
арта тҥсуіне алып келді. Бҥгінгі таңда мектептің оқу ҥрдісін
жетілдіру ҥшін инновациялық білім беру технологияларын

пайдаланудың тиімділігін ӛмірдің ӛзі дәлелдеп отыр.Білім
берудегі инновациялар – қоғамның тҧрақты ӛзгеріп отыратын
мҧқтаждықтарына сәйкес оның дамуының қажетті және шарты.
Бір жағынан қҧндылықтарының сақталуына ықпал етсе, екінші
жағынан олар барлық екі нәрседен бастартып, әлеуметтік қайта
жасалымдардың негізін ӛздері алады. Осыдан келіп оқу ҥрдісін
қазіргі деңгейінде жҥргізуге талпынғандарға арналған ерекше
талаптар туындайды. Инновациялық іс-әрекет – дәстҥрлі ісәрекеттен тҥбірлі тҥрде ерекшеленіп тҧратын индивид қызметінің
негізгі тҥрлерінің бірі. Ол барлық уақытта қарама-қайшылықтар
болған жағдайда іске асырылады. Білім берудегі инновациялар
арнайы жобаланған әзірленген немесе педагогика бастама ретінде
кездейсоқ ашылған жаңалықтар болып табылады.
Біз бейбіт елде ӛмір сҥріп, білім беруге ҥлкен мән бӛліп
отырмыз. Басты мақсатымыз терең білім беру арқылы, ӛмірде ӛз
жолын таба білетін, жан – жақты дамыған, ӛзідігінен шешім
қабылдайтын тҧлға тәбиелеу болып отыр.
Компьютерлік технологиялардың кӛмегімен әр тҥрлі дайын
электронды ортада ӛз бетімен дайындалған сауалнамалар арқылы
сабақта тҧлғаның білімі мен іскерлік дағдыларын тексеріп
бағалауға да болады.
Бейне ақпараттар мен презентациялар, салалық вебсайдтарды
сабақта пайдалану арқылы білім алушылардың пәнге деген
қызығушылықтарын арттырып, ой ӛрістерін кеңейтуге болады.
Бҥгінгі таңдағы мектептердегі білім мазмҧны қандай талаптарға
жауап бере алады?- деген сҧраққа жауап беріп кӛрелік.
Қазақстандық мектептердегі білім беру мазмҧнының тірегіҧлттық және адамгершілік қҧндылықтар, әлемді тану және ойлау
жҥйелерінің қалыптасуы, адамдардың гуманистік мәдениеті мен
техникалық байланыстары болып табылады.
Міне осыдан келіп жаңа оқыту технологияларымен
ақпараттық
технологиялар
негізінде
оқыту
жҥйесін
ҧйымдастырудың тиімділігін сипаттау қолайлы. Кейінгі оқыту
технологияларының негізгі қҧралы болып отырған мультимедияқҧралдары әр тҥрлі ақпараттарды ӛңдеуге мҥмкіндік беретін ең
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соңғы ҥлгідегі прогрессивті техникалық инновацияларды
пайдалану жаңа деңгейдегі білім беру технологияларын енгізуге
мҥмкіндік береді деуге болады. Қазіргі заман талабына сай білім
алушылардың сапалы да саналы білім алуына ықпал етуші
қҧралдарды пайдалануда ғылыми-техникалық прогрестен
қалыспай, жаңа педагогикалық инновацияларды орынды дер
кезінде қабылдап, ӛңдеп, нәтижелі пайдалана білу – әрбір
ҧстаздың негізгі міндеті болып табылады.
М.Әуезов
«Халықты халықпен, адамды
адаммен
теңестіретін - білім» - деп атап кӛрсеткеніндей, білімді, саналы,
дарынды, іскер, ойшыл болашақ ҧрпақты даярлауда ең алдымен
білім қажет. Жас ҧрпақтың рухын оятатын, елін, жерін
қҧметтейтін, мәдени ҧлттық қажеттілікке жараған білім – ең
мықты білім. Әрбір ҧстаз алдындағы басты мақсат – сапалы білім
мен саналы тәрбие беру, тҧлғаның заман талабы мен ағымына сай
қалыптасуына ықпал ету екендігін бәріміз білеміз.
Бҥгінгі таңдағы мектептердегі білім мазмҧны қандай
талаптарға жауап бере алады?- деген сҧраққа жауап беріп
кӛрелік. Қазақстандық мектептердегі білім беру мазмҧнының
тірегі- ҧлттық және адамгершілік қҧндылықтар, әлемді тану және
ойлау жҥйелерінің қалыптасуы, адамдардың гуманистік
мәдениеті мен техникалық байланыстары болып табылады.

Журмаганбетова А.О. № 28 ОМ ,
қазақ тілі мен әдебиетінің мҧғалімі
Ақтӛбе қаласы
Аннотация
Мақалада жаңартылған білім беру мазмҧны туралы
айтылады. Заманауи білім беру – заман талабы. Қазіргі таңда
қазақ тілі – мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және
ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілі болып табылады.
Мҧғалімге берілген жаңа талап: оқытуда жаңа идеяларды әр
сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді
жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде қолдану.
Білім беру
бағдарламасының
негізгі
мақсаты – білім
мазмҧнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жҥйесін енгізу және
оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртҥрлі қҧралдарын қолданудың
тиімділігін арттыруды талап ететіндігі туралы айтылған.
Сонымен қатар, жаңартылған білім берудегі оқушыларды
критериалды бағалау жҥйесі кӛрсетілген. Оқушылардың пән
бойынша ҥлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы
бағалау және жиынтық бағалау. Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін
кіріктіріліп оқыту мәселесі де қарастырылған. Бҥгінгі кҥні
барлық елдер жоғары сапалы білім жҥйесімен жҧмыс
істеуде. Ӛйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның
азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім
беру жҥйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс.
Заманауи білім беру дегеніміз – оқушыны ӛз пәнінен ғана
оқытып қоймай, ӛмірде қадамын нық басуға, қоғамнан ӛз 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 және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілі
болып табылады. Мҧғалімге берілген жаңа талап: оқытуда жаңа
идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың
тиімді жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде қолдану.
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Соңғы жылдары мемлекетіміздің білім беру ҥдерісіне
жаңалықтар еніп жатқаны барлығына мәлім. Жаңартылған білім
беру бағдарламасы — заман талабына сай келешек ҧрпақтың
сҧранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама. Аталмыш
бағдарлама жайлы мҧғалімдердің де пікір, кӛзқарасы екіге
бӛлінуде. Бірі қҧптап, ӛз тәжірибесінде бірден қолданып кетсе,
екіншілері ҥйрене алмай, ӛзін білім берудегі жаңашылдыққа
дайындай алмай ҧзақ жҥрді. Оқуды аяқтап, ҧстаздық ӛмірге енді
ғана аяқ басқан мен ҥшін бҧл жаңалықты қабылдау, іс-тәжірибеде
қолдану еш қиындық тудырмады десем де болады. Оған себеп,
Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті бітіруші
тҥлектерге жаңартылған білім беру бойынша бір айлық тренинг
ӛткізіп, алда кҥтіп тҧрған «жаңалыққа» даярлап жіберген
болатын. Дегенмен, кәсіби тҧрғыда жаңа сатыға қадам басып,
білім жҥйесіне енген жаңалықтың қыр – сырын зерттей бастаған
сәтімде мен тҥсінбейтін сҧрақтар ӛте кӛп болды. Осы орайда
арнайы курсқа баруым бағдарлама туралы туындаған
сҧрақтарымның жауабын табуға берілген мҥмкіндік секілді
кӛрінді. Ақтӛбе қаласындағы Жаңартылған білім беру
бағдарламасы бойынша оқыған бір айлық курс менің барлық
сҧрақтарыма, тҥсінбеген сауалдарыма жауап алған курс болды.
Сӛйтіп, жаңартылған білім беру бағдарламасымен бірге әрі қарай
ҧстаздық жолға қадам басқан болатынмын. Әр ғасырдың, әр
жылдың, айдың ӛз «заманауи» жаңалығы болатыны белгілі.
Сонда біздің білім беру саласында қандай ӛзгеріс болды.
Оқытудың парадигмасы ӛзгерді. Білім берудің мазмҧны
жаңарып, жаңаша кӛзқарас пайда болды. Осыған байланысты
ҧстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жаңартып
отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолданабілу
міндеті тҧр.
Білім
беру
бағдарламасының
негізгі
мақсаты – білім
мазмҧнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жҥйесін
енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртҥрлі қҧралдарын
қолданудың
тиімділігін
арттыруды
талап
етеді.
Негізінен жаңартылған білім жҥйесі қҧзыреттілікке және сапаға

бағытталған
бағдарлама.
Жаңартылған
білім
берудің
маңыздылығы – оқушыға ҥйлесімді, қолайлы білім беру ортасын
қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын
жҥргізу, тәжірибе жасау, АКТ–ны қолдану, коммуникативті
қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу
функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді
және оны тиімді жҥзеге асыруға дағдыландыру. Жаңартылған
білім беру бағдарламасының ерекшелігі – спиральді қағидатпен
берілуі. Оған оқу мақсаттарын зерделей отырып, тапсырмаларды,
ықшам сабақтарды қҧрастыру барысында кӛз жеткіздік.
Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі ӛзгеріске ҧшырап, критериялық
бағалау жҥйесіне ӛтті. Критериалды бағалау кезінде
оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің
нақты жиынтығымен ӛлшенеді. Оқушылардың пән бойынша
ҥлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және
жиынтық бағалау. Критериялық бағалау жҥйесі Филиппин,
Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған
елдерде пайдаланылады. Бҧл бағалау жҥйесінің артықшылығы,
баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына
ықыласын туғызады. Кеңестік заманнан қалған бес балдық
бағалау жҥйесі жойылады. Қалыптастырушы бағалау кҥнделікті
оқыту мен оқу ҥдерісінің ажырамас бӛлігі болып табылады және
тоқсан бойы жҥйелі тҥрде ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау
ҥздіксіз жҥргізіле отырып, оқушылар мен мҧғалім арасындағы
кері байланысты қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан
оқу ҥдерісін тҥзетіп отыруға мҥмкіндік береді. Жиынтық бағалау
оқу бағдарламасынның бӛлімдерін (ортақ тақырыптарын және
белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі)
аяқтаған оқушының ҥлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында
балл және баға қою арқылы ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау
және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады.
Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің
берілу жайы да ӛзгеше. Бағдарлама оқушының тӛрт тілдік
дағдысын:
тыңдалым,
айтылым,
оқылым,
жазылымды жетілдіруге бағытталған. Бҧл тӛрт дағды оқу
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жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір –
бірімен тығыз байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет
қайталанып отырады және сынып ӛскен сайын тілдік мақсат та
кҥрделене тҥседі.
Бҥгінгі кҥні барлық елдер жоғары сапалы білім жҥйесімен жҧмыс
істеуде. Ӛйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның
азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім
беру жҥйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс.
Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой –ӛрісі кең,
саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен
туындап отыр. Оның ҥстіне білім берудің жҥйесін қарқынды
дамытқан бҧл ҥрдістің жалпы білім беретін мектептерге де
енгізіле бастауы кӛңілді қуантады.
Жаңартылған оқу бағдарламасының қҧрылымын, мақсатміндеттерін меңгерту. Курста жаңартылған оқу бағдарламасы,
оқу жоспарлары, тілдік дағдылар, педагогикалық әдіс-тәсілдер
және белсенді оқыту технологиялары да қарастырылды.
Жас ҧрпақ-ел тірегі ертеніміздің кепілі. Әрбір ҧстаздың
міндеті мектеп оқушыларын отан сҥйгіштікке, ақыл-ойын жанжақты дамытуға, ҧмтылуға тәрбиелеу. «Қыран-тҥлегіне қайыспас
қанат сыйлайды, ҧстаз-шәкіртіне талап сыйлайды» деген
халқымыздың қанатты сӛзі 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 сӛйлеген сӛзінде Елбасы айтқандай ҧстаздарды ӛз
Отанын шексіз сҥйетін, еліміздің болашығына, оның гҥлденуіне
аянбай ҥлес қосатын білімді жеткеншектерді даярлау міндеттері
кҥтіп
тҧр.
Қазіргі танда біздің Республикада білім берудің жаңа жҥйесі
дайындалып, әлемдік білім беру кеңістігінде енуге батыл
қадамдар жасалынуда. Білім берудің мазмҧны жаңарып, оларды
технологиялық-педагогикалық тҧрғыдан жетілдіру қажеттігі
туындауда. Білім беру деңгейіндегі озық технологияларды
пайдаланудың
мақсатҥйрете
жҥріп,
ҥйрену.

Білім беру саласында озық технологиялардың енуі мҧғалімнің
ойлану стилін, оқтыу әдістемесін ӛзгертеді.Менің қазақ тілі
пәнін оқытуда озық технологияларды пайдаланудың басты
мақсаты – оқушыларға білім беру процесінде кӛмектесу. Оған:
оқыту бағдарламалары, оқытуда қолдануға арналған электрондық
оқулықтар, тіл дамыту бағдарламалары мен тестік, ӛзіндік
жҧмыстар
ерекше
орын
алады.
Қазақ тілі – оқушылардың тіл дамыту қабілетін
қалыптастыратын негізгі буын. Ол оқушылардың интеллектін
және
шығармашылық
қабілеттерін
дамытуға,
табиғат
заңдылықтарын толығымен тҥсінуге ықпал жасайды.
Тағы айта кететін жай білім беру жҥйесін ақпараттандыру
туралы. Ол білім сапасын кӛтеруді жҥзеге асыруға бағытталған
процесс, яғни еліміздің ҧлттық білім жҥйесінің барлық
тҥрлерінде кәдімгі технологияларды тиімді жаңа комплекстік
технологияларына алмастыру, оларды сҥйемелдеу және дамыту
болып
табылады.
Электрондық есептеуіш технологиясымен жҧмыс істеуге, оқу
барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық
оқулықтарды, интерактивті қҧралдарды қолдануға, интернетте
жҧмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламасына негізделеді.
Ақпараттық
әдістемелік
материалдар
коммуникациялық
байланыс қҧралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді
кӛздейді. Интерактивті тақтаның мҥмкіндіктері мҧғалімдерге
баланы оқытуда бейне және ойын бағдарламаларын тиімді
пайдалануға
мҥмкіндік
береді.
Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға
ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық – қҧрылымдық
ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны ӛзіндік
даму мен оны іске асыру қҧралы ретінде пайдалану дағдыларын
қалыптастырып,
ақпараттық
қоғамға
бейімдеу.
Демек,
ақпараттық бірліктердің білімге айналуы әлемнің жҥйелік –
ақпараттық бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері
мен қҧндылық бағдарларын дамыту арқылы қалыптастыруды
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кӛздейтін, адамның дҥниетанымының қҧрамдас бӛлігі болып
табылатын интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы.
Қазіргі білім беру жҥйесі ақпараттық технологиялар мен
компьютерлік коммуникацияларды белсенді қолдануда. Әсіресе
қашықтан оқыту жҥйесі жедел қарқынмен дамуда, бҧған бірнеше
факторлар, ең бастысы – білім беру мекемелерінің қуатты
компьютер техникасымен қамтылуы, оқу пәндерінің барлық
бағыттыры бойынша электрондық оқулықтар қҧрылуы және
Интернеттің
дамуы
мысал
бола
алады.
Оқытудың әр сатысында компьютерлік тесттер арқылы
оқушыны жекелей бақылауды, графикалық бейнелеу, мәтіндері
тҥрінде, мультимедиалық, бейне және дыбыс бӛлімдерінің
бағдарламасы бойынша алатын жаңалықтарды іске асыруға кӛп
кӛмегін тигізеді. Электрондық оқулықтарды қарапайым
оқулықтарға қарағанда пайдалану ыңғайлы және оларда ӛзін – ӛзі
тексеру жҥйесі бар. Осы электрондық оқулықтың артықшылығы
болып табылады. Сондықтан, ӛзін – ӛзі тексеру жҥйесі оқушы
мен оқытушының арасындағы байланысын алмастырады.
Электрондық оқулықтарды пайдалану оқушылардың,
танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау
жҥйесін қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай
жасайды.
Осы уақытқа дейінгі білім беру саласында тек мҧғалімнің
айтқандарын немесе оқулықты пайдалану қазіргі заман талабын
қанағаттандырмайды.
Сондықтан
қазіргі
ақпараттандыру
қоғамында бҧл оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу мҥмкін
емес.
Оқыту ҥрдісінде оқыту әдістерін тиімді пайдалану, білім
беру жҥйесін тҧтастай жаңа оқыту технологиясын енгізу оқыту
процесінде толыққанды дамуына мҥмкіндік жасайды. Оқыту
процесінде компьютерге негізделген жеке әдістемелер оқу
мақсаттары мен жағдайларына байланысты тиімді қолданылуы
қажет.
Оқытудың тиімділігі оқытудың жеке тҧлғалық стиліне, яғни,
оқушыға оқу материалын тиімді сипаттайтындай қабылдау

механизміне тәуелді болады.
Осыған байланысты оқу ісәрекетін тиімді қамтамасыз ету бәрінен бҧрын оқушылардың
ӛзіндік іс-әрекетін, оқытушының әрбір оқушымен жеке тҧлғалық
оқу іс-әрекетін сҥйемелдеуді және жобалар мен оқу жҧмыстарын
оқытушылармен
бірге
ҧйымдастыруды
жобалайды.
Осылайша жаңа технологиялардың дамуы жаңа әдістәсілдердің пайда болуына кӛмектеседі және сонымен бірге оның
сапасын
жоғарылатады.
Бҧл технологияның ӛзектілігі қоғамның ақпараттандыру
жылдамдығының артуымен сипатталады. Әр тҥрлі пән
сабақтарында жаңа технологияны пайдалану білім мазмҧнын
жаңартумен, ақпараттық ортаны қалыптастыруымен, сондай-ақ
сапалы білім беру мҥмкіндігінің жоғары болуымен ерекшеленеді.
Соңғы кезеңде қазіргі заманғы педагогикалық ғылым мен
практика тҥбегейлі ӛзгерістерге ҧшырауда. Соның ішінде оқыту
ҥрдісі ақпараттық – коммуникациялық жағдайларда жаңа кӛрініс
алу жолында басқаша жаңалаған жолмен ХХІ ғасыр талаптарына
сай білгір, уақытты ҥнемдей алатын тҧлғаны қалыптастыруға
бағытталады.
Рефлексия как средство самооценки учащихся начальных
классов.
Абдраманова Ю.Н. КГУ СШ№3 г.Актобе
Для того чтобы совершенствовать ум, надо больше
размышлять, чем заучивать.
Р. Декарт
Данная статья учителя начальных классов средней школы
№ 3 г.Актобе Абдрамановой Юлии Николаевны по теме
«Рефлексия как средство самооценки учащихся начальных
классов».
В условиях модернизации современной системы образования
важным вопросом является возросший интерес к личности
школьника. Одна из центральных задач общеобразовательной
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школы
подготовка
учащихся
к
самостоятельному
совершенствованию себя делает особо значимой проблему
формирования активной позиции школьника в учебновоспитательном
процессе,
т.е.
определенного
уровня
сформированности самооценки.
Адекватная самооценка, основы которой только начали
закладываться
в
дошкольном
возрасте,
оказывает
непосредственное
влияние
на
успешность
обучения
обучающегося в школе. С другой же стороны, сам учебный
процесс воздействует на школьника, играя тем самым заметную
роль в формировании личности в целом и самооценки в
частности.
Усваивая в процессе обучения и воспитания определенные
нормы и ценности, школьник начинает под воздействием
оценочных суждений других (учителей, сверстников, родителей)
относиться определенным образом, как к реальным результатам
своей деятельности, так и к самому себе как к личности. С
возрастом он все с большей определенностью различает свои
действительные достижения и то, чего он мог бы достичь,
обладая определенными личностными качествами.
Формирование самооценки связано с активными действиями
обучающегося, с самонаблюдением и самоконтролем. Игры,
занятия, общение постоянно обращают его внимание на самого
себя, ставят его в ситуации, когда он должен как-то отнестись к
себе – оценить свои умения, что-то делать, подчиняться
определѐнным требованиям и правилам, проявлять те или иные
качества личности. В каждом возрастном периоде на
формирование самооценки преимущественно влияет та
деятельность, которая в этом возрасте является ведущей. В
младшем школьном возрасте ведущей является учебная
деятельность; именно от еѐ хода и зависит в решающей степени
формирование самооценки ребѐнка, она прямо связана с его
успеваемостью, успехами в учении.
Актуальность данной проблемы обусловлена имеющимся
противоречием между возрастающей потребностью школьной

практики в формировании адекватной самооценки младших
школьников
Все это способствовало выбору темы онлайн-конференции :
«Рефлексия как средство самооценки учащихся начальных
классов».
В настоящее время в учебном процессе основное внимание
должно быть уделено не только процессу получения обучения
новых исторических и обществоведческих знаний, но и процессу
осознания учеником своей деятельности. Ведь без понимания
способов своего учения, механизмов познания и мыслительной
деятельности учащиеся не смогут присвоить себе добытые ими
знания.
Обязательным условием создания развивающей среды на уроке
является этап рефлексии. Рефлексия помогает учащимся
сформулировать получаемые результаты, переопределить цели
дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь.
Рефлексивная деятельность позволяет осознать учащемуся свою
индивидуальность, уникальность и предназначение.
Новизна современного образования и заключается в
стимулировании учителем активной творческой индивидуальноличностной деятельности учащихся на всех этапах учебного
процесса и создание условий для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как
бы со стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др.
Учителю принадлежит роль управляющего учебным процессом, а
для эффективного управления необходима постоянная обратная
связь с учащимися. В структуре урока, рефлексия деятельности
является обязательным заключительным этапом урока, на
котором соотносится полученный результат с поставленной
целью и проводится самоанализ и самооценка собственной
деятельности.
Задача учителя - инициировать рефлексию учащихся по поводу
их психоэмоционального состояния, мотивации их деятельности
и взаимодействия с учителем и одноклассниками.
51

Так что же означает термин «рефлексия»? В современной
педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и
ее результатов.
Рефлексия помогает учителю контролировать класс, уже в ходе
урока видеть, что было понято, а что осталось на доработку, то
есть, "держать руку на пульсе". Не стоит забывать и о том, что
рефлексия — это то новое, к чему стремится современная
педагогика: учить не науке, а учить учиться. Рефлексия помогает
ребенку не только осознать пройденный путь, но и выстроить
логическую цепочку, систематизировать полученный опыт,
сравнить свои успехи с успехами других учеников.
Очевидно, что рефлексия может осуществляться не только в
конце урока, но и на любом его этапе, по итогам не только урока,
но и других временных отрезков: изучения темы, учебной
четверти, года и т.п.
При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать
цель урока, содержание и трудности учебного материала,
способы и методы обучения, возрастные и психологические
особенности обучающихся.
Приведу некоторые приемы организации рефлексии на уроке.
Рефлексия настроения и эмоционального состояния
Эмоционально-художественное
оформление.
Учащимся
предлагаются две картины с изображением пейзажа. Одна
картина проникнута грустным, печальным настроением, другая радостным, веселым. Ученики выбирают ту картину, которая
соответствует их настроению.
Прием «Благодарю…". В конце урока учитель предлагает
каждому ученику выбрать только одного из ребят, кому хочется
сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это
сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых
следует исключить. Благодарственное слово педагога является
завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось
наименьшее количество комплиментов, стараясь найти
убедительные слова признательности и этому участнику
событий.

Прием «Оценочная лесенка»: использую для развития умений
критериального оценивания. Детям предлагается лесенка, шкала
на которой они должны поставить солнышко или нарисовать
человечка на той ступеньке, на которую он поставил бы себя при
выполнении данных заданий.
Прием «Градусник»Учитель предлагает учащимся точкой
зафиксировать на «градуснике» свою оценку предложенного
критерия:
оценку своей готовности к занятию;
оценку выполнения домашнего задания;
оценку знаний по изученной (новой) теме и т.п.
Технология как коллективная, так и индивидуальная
Прием «Бассейн»: на доске или листе ватмана рисуется
бассейн с дорожками, на которых пловцы отображают состояния
учеников во время изучения темы (утонул в непонимании сразу,
захлебнулся на середине дистанции, доплыл с уверенностью до
финиша, установил личный рекорд и др.). Участники
отождествляют себя с одним из пловцов, ставя возле него
условный знак.Рефлексия содержания учебного предмета
Прием «Волшебный мешочек». Учитель показывает детям
мешочек и предлагает: «Давайте соберем в этот волшебный
мешочек все самое интересное, что было на сегодняшнем уроке»
Прием «Корзина идей» . Учащиеся записывают на листочках свое
мнение об уроке, все листочки кладутся корзину (коробку,
мешок), затем выборочно учителем зачитываются мнения и
обсуждаются ответы. Учащиеся мнение на листочках
высказывают анонимно.
При разработке рефлексивной методики учителю необходимо
учитывать:
1. Возрастные особенности учащихся и состав класса;
Учитывая их, учитель составляет рефлексивную методику для
своего класса.
2. Особенности предмета, тему и тип урока;
Уроки гуманитарного ряда более располагают к рефлексии
настроения и эмоционального состояния, требуют рефлексии
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содержания материала, а уроки прикладного творчества не
обойдутся без рефлексии деятельности.
3. Необходимость и целесообразность проведения данного типа
рефлексии.
В структуре современного урока рефлексия занимает от 5-10
минут.
4.Такие приемы, как инсерт, синквейн, кластер, диаманта, ПОПС
не нуждаются в пояснении и зарекомендовали себя весьма
эффективно. С одним "но"! Если учитель использует их
постоянно, чтобы дети могли привыкнуть к такой работе. Иначе
создание того же синквейна превратится в каторжную работу, а
не позитивное и эффектное завершение темы.
Современный урок открывает перед педагогом широкую
возможность проживания ребенком счастья жизни на всех его
уровнях. Именно в рамках урока формируется у школьника
способность быть счастливым.
Всѐ, что делается на уроке по организации целеполагательной и
рефлексивной деятельности – не самоцель, а подготовка к
развитию очень важных качеств современной личности:
самостоятельности,
предприимчивости
и
конкурентоспособности.
Однако, процесс рефлексии должен быть многогранным, так как
оценка должна проводиться не только личностью самой себя, но
и окружающими людьми.
В педагогической профессии нет предела совершенству. То, что
ещѐ вчера казалось единственно возможным, выглядит сегодня
устаревшим.
Любой творчески работающий учитель находится в постоянном
поиске. Рано или поздно в его голове рождаются следующие
рефлексивные опросы:
- Что я делаю?
- С какой целью?
- Каковы результаты моей деятельности?
- Как я этого достиг?
- Можно ли сделать лучше?

- Что я буду делать дальше?
Пока учитель задаѐт себе эти вопросы, он развивается. Как
только он начинает довольствоваться достигнутым –
прекращается его профессиональный рост.
Анализируя литературу по изучаемой проблеме можно составить
рекомендации учителям по формированию самооценки младших
школьников:
1. В учебной деятельности необходимо сравнивать детей,
которые обладают приблизительно одинаковыми способностями,
но достигают в учебной деятельности разных результатов из-за
различного отношения к учению.
2. Предлагать слабо успевающему ученику, с заниженной
самооценкой, оказывать помощь слабоуспевающему младшему
школьнику.
3. Необходимо включать ситуации. Актуализирующие
самооценку ребенка, ставящие перед ним задачу осознания
особенности своей работы, ее сильных и слабых сторон и
способствующих обращенности ребенка на собственные способы
действия.
4. Необходимо вводить тетради «Моя учеба», в которых
учащиеся по специальной схеме делают записи. Анализируя и
оценивая свою работу на уроке, определяя меру усвоения
материала, степень его сложности, выделяя наиболее трудные
моменты работы.
5. Необходимо предлагать детям самостоятельно оценивать
классные и домашние задания до того как отдать на проверку
учителю, после того как работы проверил и оценил учитель,
необходимо обсуждать случаи несовпадения оценок. Выяснить
основания на которых строят самооценку дети и показатели по
которым оценивает учитель.
6. Необходимо использовать похвалу в работе с детьми,
имеющими заниженную самооценку.
В завершении хочется сказать, что идеально и ценно, когда в
контрольно-оценочной деятельности принимают участие не
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только учитель, но и учащиеся, и их родители, и к этому нужно
стремиться Список использованной литературы
1.http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=333838
2.Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. «Анализ современного урока».
Практическое пособие.- Издательство «Учитель», Ростов-наДону, 2003.
3.Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Часть 1.
Научно-практическое пособие. - Издательство «Учитель»,
Ростов-на-Дону, 2004.
4.Глушкова О.В. «Рефлексия на уроке: вопросы и ответы».
Инновационные процессы в преподавании русского языка и
литературы: сб.ст. по материалам межрегион. науч.практ.конф. / редкол.: Е.А. Рябухина. – Пермь, 2008.
5.Юнина Е.А. Лекции / Е.А.Юнина. – Лысьва, 2004.

Математика занимает важное место в системе
образования. Главная задача учителя начальных классов на
уроках математики дать учащимся определѐнную сумму знаний,
развивать интерес к познанию, научить добывать знания
самостоятельно. Математические знания широко используются
учениками при изучении других предметов, при чтении
специальной литературы.
Основной формой учебно-воспитательного процесса является
урок. И от того, как он организован, какие методы обучения
используются для усвоения программного материала, зависит
развития познавательного интереса к математике, прочность
знаний. Познавательный интерес складывается в процессе
жизнедеятельности человека.
Он
является важнейшим
побудителем любой деятельности. От интереса зависит не только
продуктивность овладения знаниями, способами познавательной
деятельности, но и общий тонус всей учебной деятельности.
Интерес выступает, как самый энергичный активатор,
стимулятор деятельности, реальных предметных, учебных,
творческих действий и жизнедеятельности в целом.
Современная система образования постоянно работает над
совершенствованием методов и средств обучения, которые
помогают вовлечь учащихся в познавательный поиск, в учебный
процесс. Современный урок невозможен без наглядных средств
обучения и ИКТ, которые с их помощью на учащихся
оказывается эмоциональное воздействие, они способствуют
лучшему запоминанию материала, делают урок ярким и
образным.
В своей работе я использую такие технологии как - игровые
технологии, групповые технологии, здоровье сберегающие
технологии, компьютерные технологии.
1. Одна из форм - это групповая работа. Групповая технология
позволяет организовать активную самостоятельную работу на
уроке. Это работа учащихся, в статической паре (где
объединяются учащиеся, сидящие за одной партой);
динамической паре при повторении изученного материала,

«Использование ИКТ на уроках математики».
А.В. Заитова КГУ «Средняя школа №26» г. Актобе
В настоящее время в сфере образования происходят
кардинальные изменения. Стандарты второго поколения
нацеливают учителя на формирование у школьников
универсальных учебных действий.
Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной
школы, является расширение кругозора, углубление знаний об
окружающем мире, активизация умственной деятельности детей,
развитие речи - сегодня в школе невозможно обойтись без
информационно-коммуникативных технологий.
Не менее важен тот факт, что возможности компьютерных
технологий
позволяют
учителю
быстро, качественно,
подготовить интересный, продуманный, мобильный урок по
любому предмету и теме. Практически на любом школьном
предмете можно применить компьютерные технологии. Важно
провести урок по-настоящему развивающим и познавательным.
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позволяет в короткий срок опросить всю группу, при этом ученик
может побывать в роли учителя, и в роли отвечающего, что само
создает благоприятную обстановку на уроке. Так же применяю
взаимопроверку
и
самопроверку
после
выполнения
самостоятельной работы. Учащийся при этом чувствует себя
раскованно,
развивается
ответственность,
формируется
адекватная оценка своих возможностей, каждый имеет
возможность проверить, оценить, подсказать, исправить, что
создает комфортную обстановку.
2. Большое значение на уроках уделяю здоровье сберегающей
технологии. Например такие как: Физкультурная минутка —
динамическая пауза во время интеллектуальных занятий.
Проводится по мере утомляемости детей. Это может быть
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, легкие физические
упражнения. Время — 2-3 минуты.
Пальчиковая гимнастика — применяется на уроках, где ученик
много пишет. Это недолгая разминка пальцев и кистей рук.
Гимнастика для глаз. Проводится в ходе интеллектуальных
занятий.
3. Игровую технологию использую при освоении понятий,
изучении темы, объяснении нового материала и его закреплении,
при обучении устным видам речевой деятельности. Применение
игровых технологий на уроках начальных классов необходимо,
так как ценность игры в психолого-педагогическом контексте
очевидна.
4. Компьютер является одним из важных и новых средств в
учебном процессе. Использование ИКТ в процессе обучения
влияет на рост профессиональной компетентности учителя, это
способствует значительному повышению качества образования,
позволяет сделать урок современным.
В начальной школе успешнее достигаются общие цели
образования, легче формируются компетенции в области
коммуникации: умение собирать факты, их сопоставлять,
организовывать, выражать свои мысли на бумаге и устно,
логически рассуждать, слушать и понимать устную и

письменную речь, открывать что-то новое, делать выбор и
принимать решения.
Применение ИКТ на различных уроках в начальной школе
позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в
информационных потоках окружающего мира; овладевать
практическими способами работы с информацией; обмениваться
информацией с помощью современных технических средств.
Использование компьютерных технологий – это необходимость,
диктуемая сегодняшним уровнем развития образования.
Достоинства использования ИКТ можно свести к двум группам:
техническим и дидактическим. Техническими достоинствами
являются быстрота, маневренность, оперативность, возможность
просмотра
и
прослушивания
фрагментов
и
другие
мультимедийные функции. Дидактические достоинства уроков –
создание эффекта присутствия ("Я это видел!"), у учащихся
появляется ощущение подлинности, реальности событий,
интерес, желание узнать и увидеть больше.
Урок с использованием ИКТ экономит время учителя и ученика,
позволяет ученику работать в своем темпе, позволяет учителю
работать с учеником дифференцированно и индивидуально, дает
возможность оперативно проконтролировать и оценить
результаты обучения.
О целесообразности использования информационных технологий
в обучении младших школьников говорят такие их возрастные
особенности, как лучшее развитие наглядно-образного мышления
по сравнению с вербально-логическим, а также неравномерное и
недостаточное развитие анализаторов, с помощью которых дети
воспринимают информацию для дальнейшей еѐ переработки.
Основные направления использования ИКТ в практике.
ИКТ должно выполнять определенную образовательную
функцию, помочь ребѐнку разобраться в потоке информации,
воспринять еѐ, запомнить.
Какие же возможности ИКТ помогают мне создать комфортные
условия на уроке и достичь высокого уровня усвоения материала.
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создание и подготовка дидактических материалов (варианты
заданий, таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные
таблицы и т. д.);

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления
учебного материала к урокам в начальной школе можно назвать
создание мультимедийных презентаций. По данным учѐных
человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и
более 50% того, что он видит и слышит одновременно. Таким
образом, облегчение процесса восприятия и запоминания
информации с помощью ярких образов - это основа любой
современной презентации. В своей работе использую личные
презентации.
Очень
эффективны
тесты,
кроссворды,
разработанные
в
программе
Microsoft
Office
Word.
Кроме того, изготовленные к урокам презентации
значительно
повышают
культуру
урока,
позволяют
дифференцировать подход к учащимся, положительно влияют на
качество обучения.
Психолого-педагогические исследования в классе показали, что
использование
возможностей
ИКТ
способствует:
-повышению
мотивации
к
учению,
-повышению эффективности образовательного процесса за счѐт
высокой
степени
наглядности,
-активизации
познавательной
деятельности,
повышению
качественной
успеваемости
школьников,
-развитие наглядно-образного, информационного мышления,
-развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших
школьников,
-повышению активности и инициативности младших школьников
на
уроке,
-повышению уровня комфортности обучения.
Как показывает практика, без новых информационных
технологий уже невозможно представить себе современную
школу. Уроки с использованием ИКТ становятся привычными
для учащихся начальной школы, а для учителей становятся
нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из важных
результатов инновационной работы в практике работы учителя
начальных классов.
Литература:

создание презентаций на определѐнную тему по учебному
материалу;создание дидактических игр;

использование готовых программных продуктов;
поиск и использование Интернет-ресурсов при подготовке урока,
внеклассного мероприятия, самообразования;
создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и
воспитания;
обобщение методического опыта в электронном виде.
Одна из ключевых проблем любого обучения - проблема
удержания внимания учащихся. Компьютер, благодаря смене
ярких впечатлений от увиденного на экране монитора, позволяет
удерживать внимание в течение всего урока. При этом внимание
носит не созерцательный характер, а иммобилизующий, так как,
то, что происходит на экране, требует ответной реакции.
Компьютер используется мной как средство наглядности в
обучении, помощник в отработке практических умений
учащихся, в организации и проведении дидактических игр,
опроса и контроля, а также контроля и оценки домашних
заданий, в работе со схемами, таблицами, графиками, условными
обозначениями и т. д., в редактировании текстов и исправлении
ошибок в творческих работах учащихся.
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использовать обучающимися внешние ресурсы образовательной
ситуации. Во все времена педагога волновала проблема, как
сделать так, чтобы всем было интересно на уроке, чтобы все
были вовлечены в учебный процесс, чтобы не осталось ни одного
равнодушного.Как с помощью истории развить личность
ученика, его творческое мышление, умение анализировать
прошлое и настоящее, делать собственные выводы и иметь на все
собственную точку зрения? [1]Современное общество ставит
перед школой задачу подготовки активных выпускников
способных:
ориентироваться в меняющейся жизненной ситуации;
самостоятельно критически мыслить; видеть возникающие
проблемы и искать пути рационального их решения.Сегодня
определен
обязательный
минимум
содержания
обществоведческого
образования
выпускников
школы.
Учителям известен перечень основных дидактических единиц.
Постепенно складываются представления о том, что делать на
уроках, чему обучать. Однако по-прежнему учителей и
методистов волнует вопрос, как преподавать и обучать, как учить
и учиться. [2]
Основные методические инновации связаны с применением
информационно-образовательной среды обучения позволяющих
взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с
чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (например,
человеком).[3]
Информационно-образовательная
среда
–
способствует
повышению обучения
и организации познавательной
деятельности. Его суть состоит в такой организации учебного
процесса, при которой практически все обучающиеся
оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют
возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что
знают и думают. В результате создаются условия, при которых
ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс
обучения. [4]

Информационно-образовательной среда обучения на уроках
истории, как фактор формирования личности.
Акдаулетова З.Ж.
г.Актобе, СШГ №11
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
вопросы
влияния
информационно-образовательной среды обучения как одной из
важнейших методов интерактивных технологий, применимых на
уроках обществознания в средних школах. В основе статьи лежит
проведение
исследования
эффективности
использования
информационно-образовательной среды, для обеспечения
благоприятного личностного развития, реализации творческого
потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности,
успешной социализации будущих выпускников. Также в статье
представлена основная система, структура и методический
инструментарий поэтапного взаимодействия педагога с
участниками образовательного процесса, окружающим социумом
по созданию условий, направленных на формирование навыков
поисковой и исследовательской деятельности. Данный факт
является условием для интенсификации образовательного
процесса, что позволяет максимально вовлекать личностный и
психофизиологический потенциал
учеников, эффективно
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Одной из форм информационно-образовательной среды является
интерактивное обучение – это освоение учеником опыта
(стихийное или специально организованное), основанное на
взаимодействии с областью осваиваемого опыта, с тренером,
друг с другом. Для того чтобы без потерь интегрировать его
приемы в рамки классно-урочной системы (связанной с
жесткостью учебного расписания, сменой уроков, кабинетов и
пр.),
необходимо
использовать
самые
разнообразные
интерактивные способы взаимодействия с аудиторией[3-4].
Варианты взаимодействия с аудиторией можно разделить на
невербальные и вербальные.
К невербальным относятся:
акустические: интонация (громкость, тембр, темп речи);
тактильные: расстояние (далекое – близкое, по-разному
действующее на интенсивность контакта), прикосновения
(одобряющие, успокаивающие, гасящие агрессивность).
Среди вербальных приемов интерактивного обучения психологи
выделяют: умение задавать открытые вопросы (т.е. такие,
которые заранее ориентированы не на единый – «правильный» ответ, а на высказывание различных точек зрения по проблеме);
выбор учителем собственной позиции не как определяющей, а
как нейтральной. [5]Таким образом, интерактивное обучение
позволяет: развивать коммуникативные умения и навыки,
приучать работать в команде, Интерактивное обучение благодаря
смене форм деятельности способствует, в известной мере, и
релаксации, снятию нервной нагрузки. [3-5] Ниже перечислены
некоторые «условные» правила, которые полезно учесть,
приступая к организации интерактивного обучения на уроках
обществознания в старших классах:В работу должны быть
вовлечены в той или иной мере все ученики.Надо позаботиться о
психологической подготовке учеников. Полезны разминки,
постоянные поощрение учеников за активное участие в работе.
Количество учащихся не должно быть не много (не более 25).
Помещение должно быть подготовлено с таким расчетом, чтобы

всем участникам интерактива было легко пересаживаться для
работы в больших и малых группах.
Вопросы процедуры и регламента надо обсудить в самом начале
занятия и постараться не нарушать их. Например, важно
договориться о том, что все участники будут терпимы к любой
высказываемой точке зрения.
Деление участников на группы лучше построить на основе
добровольности. [6]
В процессе интерактивного обучения можно применять
различные формы урока, но наиболее результативными являются
семинары, лабораторные и практические работы. Оптимальным
способом организации такого урока является пространство
тренинга. [7]
Применение информационно-образовательной среды требует
большой подготовки как самого учителя так и подготовки
учащихся, их готовности сотрудничать, подчиняться правилам,
предложенным учителем. В любом методе присутствуют как
положительные, так и отрицательные моменты, которые должны
быть учтены учителем. Так, в «Таблице 1 - Положительные и
отрицательные стороны применения интерактивной стратегии»
описаны основные плюсы и минусы интерактива. [9]
Таблица 1 - Положительные и отрицательные стороны
применения
информационно-образовательной
среды
в
интерактивной стратегии
№ Положительные стороны
Отрицательные стороны
1
Первоначально
сформулированная
тема
может
оказаться
рассмотренной
Расширение ресурсной базы
поверхностно
при
недостаточном
уровне
подготовленности
обучающихся
2
Трудности
установления
Высокая степень мотивации
дисциплины
и
ее
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3
4
5
6

один. Идея, набравшая наиболее большее количество голосов, и
есть - решение.
Во время проведения мозгового штурма педагог выступает в
роли ―заказчика‖. Он кратко излагает суть проблемы или вопрос
и правила проведения мозговой атаки. Фиксирует идеи,
высказанные участниками, держится в стороне от дискуссии. Со
стороны учителя запрещается критика любых мнений и
предложений, предпочитается разнообразие идей. Решение
проблемы происходит в группах. [11]
2) Следующий интерактивный метод, используемый на уроках
истории и обществознания это – ролевая игра.
Ролевая игра – это ситуация, в которой участник берет
нехарактерную для него роль, поступает непривычным образом.
Ролевая игра дает возможность представить себя в различных
ситуациях, смоделировать свое поведение в зависимости от
взятой на себя роли.
Компонентом ролевой игры выступает моделирование.
Моделирование - формирование эффективного способа поведения
каждого участника группы в конкретной разыгрываемой им
ситуации. [12]
3) На уроках истории и обществознания в этапе рефлексии,
можно применить метод ―Синквейна‖.
Синквейн - это стихотворение, которое состоит из 5 строчек по
определенным правилам.
1 строка – название темы
2 строка – это определение темы в двух прилагательных
3 строка – это 3 глагола, показывающие действия в рамках темы.
4 строка – фраза из 4 слов, сказывающая отношение автора к
теме.
5 строка – завершение темы, синоним первого слова, выраженной
любой частью речи.
Составление синквейна позволяет развивать творческое
мышление, выразить свое отношение к изучаемой теме,
сформировать четкое представление о той или иной позиции. [13]
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Также следует выделить несколько методов интерактивного
обучения, активно используемые на уроках истории и
обществознания: это ―мозговой штурм‖, дискуссия, ролевая и
деловая игра, дебаты, метод ―Синквейна‖, ―INSERT‖ (активное
чтение), метод шести шляп, ―чтение со стопами ‖, методика
сотрудничества
(―кооперативное
обучение‖),
проектная
деятельность и другие. Далее следует описание и основные
характеристики вышеуказанных методов [10]:
Мозговой штурм - это метод продуцирования идей и решений
при работе в группе.
Цель метода: ведение группового обсуждения для решения
какой-либо проблемы.
Для проведения мозгового штурма коллектив делится на две
группы: генераторы и аналитики идей.
Генераторы идей должны в течение короткого времени
предложить как можно больше вариантов решения обсуждаемой
проблемы, при этом называя идеи, нельзя повторяться; чем
больше список идей, тем лучше;подходить к решению проблемы
с разных сторон.
Вторая группа – аналитики, получают от первой группы списки
вариантов и не добавляя ничего нового, рассматривают каждое
предложение, выбирая наиболее разумное и подходящее. Каждый
аналитик имеет три голоса и отдает их за наилучшие, по их
мнению, три идеи. Оценка может быть произведена следующим
образом: первая идея получила три голоса, вторая – два, третья –
59

Заключение. В заключении хотелось отметить, что применение в
практике
преподавания
истории
и
обществознания
информационно-образовательной среды обучения способствует
повышению интеллектуальной активности обучающихся,
следовательно, и эффективности урока. Даже самые пассивные
обучающиеся включаются в активную деятельность с огромным
желанием, у них наблюдается развитие навыков оригинального
мышления, творческого подхода к решаемым проблемам. Кроме
того, формируется все ключевые компетенции:
умение брать на себя ответственность при принятии решений;
толерантность, уважение людей других национальностей, умение
жить с людьми других культур, религий, языков;
умение работать с различными видами информации;
способность постоянно повышать свое образование и т.д.[14]
Главное, использование интерактивного метода помогает
выполнить заказ общества, подготовить личность, способную
самостоятельно мыслить и принимать решения.
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Современный учитель в реализации обновления содержания
образования в Республике Казахстан
А.В Янченко.
КГУ «СШГ№ 9» , г. Актобе
В статье рассматривается роль учителя начальных классов в
условиях обновленного содержания образования, приведены
формы и методы организации процесса обучения и апробация
новых учебных программ, учебников и УМК обновленного
содержания образования, которая проводилась в начальных
классах , сотрудничества учителя и ученика, от разнообразия
форм и методов обучения.
Нужны ли новые образовательные программы для
современных школ? Как перестроиться на новую волну рядовому
учителю? На сегодняшний день, такие вопросы волнуют не
только учителей с большим педагогическим стажем, который
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вызывает только уважение и признательность, но и меня –
начинающего педагога, с небольшим опытом. Педагогу, с
устоявшимися взглядами, проблематично принять все новое, он
не хочет нарушить уже налаженную традиционную систему. Не
применяя ничего нового, учителя старой формации ожидают
высоких результатов, работая по устаревшим программам
образования. Поэтому, чтобы решить данную проблему,
Республика Казахстан делает ставку именно на мобильных,
гибких, активных педагогов-новаторов, которые смогут усвоить
новую обновленную программу образования и встанут на новую
ступень развития молодого поколения. В связи с этим, учителя
остаются мастерами своего дела. Перестраиваясь, педагоги
глубоко изучают предоставленный материал, принимают
введенные новшества, ведь в них кроется множество
положительных моментов, как для – самих педагогов, так и для
современных казахстанских учащихся.[1]
Обновление содержания образования в Республике Казахстан
ставит перед собой главную цель: совершенствование
педагогического мастерства учителей в контексте обновления
образовательной
программы
и
внедрение
системы
критериального оценивая. Данная программа основана на
развитие спиральной формы образования, основанной на
когнитивной теории
Д. Брунера.[2] Спиральная форма обучения предполагает, что
повторное рассмотрение материала, который будет усложняться
на протяжении всего школьного обучения, дает большее
преимущество в развитии современного учащегося, нежели
традиционные формы обучения. Так же развитие казахстанских
учащихся будет проходить путем внедрения активных форм
обучения, в ходе которых предполагается, что учащиеся будут
самостоятельно развивать функциональную грамотность, активно
«добывать» знания, с огромным желанием развивать
коммуникативные навыки общения со сверстниками, и творчески
подходить к решению проблем. Задача педагогов в ходе
применения обновленной программы, привить учащимся

основные человеческие нормы и морали, сформировать
толерантность и уважение к другим культурам и точкам зрения,
воспитать ответственного, здорового ребенка.
Исходя из идей обновленной программы, мы поставили для
себя главную педагогическую задачу – стать напарником для
моих будущих первоклассников, чтобы направлять их, проживать
каждую малейшую ошибку и каждую великую победу в их еще
начинающем жизненном пути. Ведь именно в начальной школе
мы закладываем детям определенные знания и жизненные
навыки, которые они будут применять всю жизнь, это и является
нашим важнейшим предназначением как первого учителя. Так же
нашим хотелось бы, чтобы каждый из моих воспитанников мог
добиться больший успехов, и не зависимо кем они станут в
будущем: инженерами, балеринами, шахтерами или врачами,
самое важное – чтобы они стали настоящими людьми! [2]Такую
задачу легко решить, путем применения эффективных подходов
обучения обновленной программы, которые предусматривают
всестороннее развитие учащихся, развивая критическое и
творческое мышление, навыки в области информационнокоммуникационных технологий, научно – исследовательских
навыков, а так же готовность учиться на протяжении всей жизни.
Одна из важных задач обновленной программы – «Научить учиться», учиться на протяжении всей жизни, что будет
способствовать
развитию
новой
конкурентоспособной,
всестороннее гармонично развитой, функционально грамотной
личности.
На сегодняшний день, когда мир не стоит на месте, и когда
государству необходимо, чтобы мы взрастили активных,
самостоятельных, деятельных, предприимчивых граждан,
которые будут в будущем и дальше развивать нашу страну,
сохранять мир и порядок, мы предлагаем коллегам
самостоятельно ответить на вопрос: «Нужны ли изменения в
образовании?»
Общаясь с коллегами, которые ведут обучение в «пилотных
классах»,
пришли к выводу, что на сегодняшний момент
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каждого педагога интересуют вопросы:
– Что означает понятие «образование, ориентированное на
результат»?
– В каком направлении и как должен готовиться учитель к
обновленному содержанию образования?
В настоящее время очень много мы говорим о технологизации
учебного процесса, о преимуществах внедрения тех или
иных педагогических инновационных технологий. Мы их
осваиваем, используем в учебном процессе, получаем
определѐнный результат, но проблем остаѐтся очень много. И мы
бьѐмся над вопросами как повысить мотивацию учащихся, как
сделать школу местом SMART-образования? Что будет
способствовать созданию в школе гуманной образовательной
среды, стимулирующей развитие нравственно-духовных качеств
личности: самопознания, самоопределения и самореализации?
Основными тенденциями мирового развития в системе
образования, являются:
- ускорение темпов развития общества;
- переход к постиндустриальному, информационному обществу,
расширение масштабов межкультурного взаимодействия;
- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть
решены в результате международного сотрудничества;
- демократизация общества;
- динамичное развитие экономики, рост конкуренции;
- рост значения человеческого капитала.
Наша развивающаяся республика всѐ более уверенно заявляющая
о себе на международном уровне не может оставаться в стороне
от влияния этих тенденций. [3]Одной из актуальных проблем
нашего общества является формирование конкурентоспособной
личности, готовой не только жить в меняющихся социальных и
экономических условиях, но и активно влиять на существующую
действительность, изменяя ее к лучшему. В связи с этим мы
учителя выполняя заказ общества должны в стенах школы
подготовить выпускника с набором таких качеств как креативность, социальная ответственность, обладание развитым

интеллектом, высокий уровень профессиональной грамотности,
устойчивая мотивация познавательной деятельности.[1]
Переход на обновление содержания образования предъявляет
новые требования к работе в рамках компетентностного подхода
к образованию, обеспечение педагогов здоровьесберегающими
технологиями, формирование готовности работать в условиях
возросшей индивидуализации образовательного процесса.
Обновление структуры образования , насколько мы поняли в
рамках
данных
курсов,
заключается
в
преодолении
традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к
новой развивающей, конструктивной модели образования,
обеспечивающей
познавательную
активность
и
самостоятельность мышления школьников.
Предлагаемая к рассмотрению программа обновления
образования предполагает, что обучение должно быть активным,
проводиться в условиях созданной коллаборативной среды,
должна осуществляться дифференциация обучения, в процессе
осуществления должны реализовываться межпредметные связи.
Кроме перечисленного обязательным является использование
ИКТ, диалоговое обучение, осуществляться методы исследования
и своевременное реагирование на потребности учащихся.[4]
Итак, что, по нашему мнению, требуется от учителя? Это умение:
-формулировать учебные цели для достижения результатов;
-строить учебный процесс по организации усвоения учебного
материала;
-готовить учебные материалы в соответствии с учебными
целями;
- использовать потенциал информационной среды для учебного
процесса ;
- создавать условия для опережающего развития учащихся в и
личностно-деятельностной направленности ;
- создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки;
- готовить учащихся к самообразованию, самоопределению и
самореализации;
- оценивать текущие результатов, направленные на достижение
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поставленных целей.
Педагог в свете обновлѐнного содержания обязан обладать
высоким уровнем сформированное ряда компетентностей:
Специальная компетентность - способность заниматься
собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком
уровне
и
проектировать
свое
дальнейшее
профессиональное развитие;
Социальная
компетентность
способность
заниматься
совместной (коллективной, групповой) профессиональной
деятельностью, сотрудничать и использовать принятые в
профессии управленца приемы профессионального общения;
Образовательная компетентность - интерес к освоению
профессиональных знаний, умений и навыков, целеполагание в
образовательной деятельности, мотивация развития субъектности
и креативности в образовательной деятельности, способность
применять основы педагогической и социальной психологии.[3]
Что требуется от ученика? Это, опять же по – нашему мнению,
исходя из материалов курсовых занятий и лекций, умение:
- использовать возможности выстраивать индивидуальную
траекторию образования (темп, уровень усвоения учебного
материала);
- усваивать умения, способы, приемы своей дельности ;
- использовать знания, умения и навыки и имеющуюся
информацию для разрешения учебных ситуаций.
Формирование и развитие образованной, творческой,
компетентной и конкурентоспособной личности, способной жить
в динамично развивающейся среде, готовой к самоактуализации
как в своих собственных интересах, так и в интересах общества.
В соответствии с заданной целью ожидаемые результаты
образования определены в виде следующих ключевых
компетенций выпускника:[2]
Ценностно-ориентационная компетенция - способность ученика
принимать решения в разнообразных жизненных ситуациях. А
самое главное - быть патриотом своей Родины – Казахстана.
Культурологическая компетенция - обладание познанием и

опытом деятельности на основе достижений общечеловеческой
культуры и национальных особенностей, ценить культуру своего
народа и культурное многообразие мира; быть приверженным
идеям духовного согласия и толерантности.
Учебно-познавательная компетенция - обеспечивающая процесс
самостоятельной учебно-познавательной и исследовательской
деятельности учащегося.
Коммуникативная компетенция предусматривает знание родного
и других языков, овладения навыками общения на казахском
языке как государственном, на языке межнационального
общения, на иностранных языках.
Информационно-технологическая компетенция предполагает
умение ориентироваться при помощи реальных технических
объектов и информационных технологий.
Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и
опытом активной гражданско-общественной деятельности в
сфере семейных, трудовых, экономических и политических
общественных
отношений.
Компетенция
личностного
саморазвития предполагает формирование психологической
грамотности, внутренней экологической культуры, заботу о
собственном здоровье и владение основами безопасной
жизнедеятельности.
Нам как учителям начальных классов было интересно насколько
обновления коснуться начальной ступени образования. В этой
связи особую значимость приобретает в условиях обновления
содержания образования уровень дошкольного образования и
воспитания. Предшкольная подготовка 5-летних детей должна
осуществляться с учетом психологических, педагогических,
физических, физиологических требований как главных условий
качества подготовленности детей для обучения в начальной
школе.[1]
1 ступень среднего общего образования (1-4 классы).
Возраст начала обучения -- 6 лет. Продолжительность обучения 4 года,
Основное назначение 1 ступени - раскрытие индивидуальности
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обучаемого и в приобретении им возможностей к самореализации, осмыслении знаний об окружающей действительности,
формирование желания и умения учиться, т.е. создание
подлинной познавательной мотивации, необходимой на
последующих ступенях обучения, формирование у младших
школьников целостной учебной деятельности.
Обеспечение становления личности ребенка, целостного развития
его способностей. Организация учебной деятельности в
начальной школе, способствующей приобретению необходимых
умений и навыков, привития навыков чтения, письма, счета,
овладение элементами творческого мышления, основами личной
гигиены и здоровьесбережения.
Несовершенство существующих в настоящее время школьных
учебников волнует каждого учителя. Имеющиеся несоответствия
между содержанием учебных программ по предметам
образовательных
областей
и
содержанием
учебников
заслуживает очень резких комментариев. Разрабатываемые
учебники в соответствии с обновлением содержания должны
соответствовать
требованиям
государственного
общеобязательного стандарта образования и отбор содержания
обучения должен проводиться с учетом образования,
ориентированного на результат.[5]
Очень много внимания будет уделено изменению системы
оценивания достижения ожидаемых результатов учащихся.
Оценивание должно соответствовать следующим принципам:
Валидности
Систематичности
Последовательности
Объективности
Прозрачности
Рекомендованности
ДостоверностиОно предполагает параллельное развитие двух линий оценки:
(формативное и суммативное оценивание).Оценивание учебных
достижений в модели образования, ориентированного на

результат, предполагает способы оценивания по результатам
обучения за урок и итоговую работу в четверти.
Результаты обучения в школе детей потребуют от нас
,педагогов, всестороннего и объективного оценивания успехов
в достижении ожидаемых результатов обучения каждого
учащегося, его отношения к учебе и динамику развития личности
в целомНо обновление содержания образования, транслируя
лучший опыт внедрения новых подходов к обучению и методике
преподавания должно учесть и положительный опыт
традиционного. Синтез традиционных и инновационных методов
обучения позволит разнообразить формы проведения занятий
активизирующие познавательную деятельность учащихся.[3]
Передо нами, как педагогами, ежедневно, ежеурочно стоят
вопросы:
Как заинтересовать ребенка учебным предметом?
Как интересно и доступно донести до учащегося новый
материал?
Как создать для учащегося ситуацию успеха и веру в свои силы?
Мы решаем их путем включения учащегося в ситуации
творческой частично-поисковой работы и исследовательской
деятельности. Становление личности школьников прежде всего
происходит на уроке. Активизирую познавательную деятельность
ребят и повышаем интерес к учению на каждом этапе урока через
индивидуальную, групповую работу; дифференцированный
подход; игру; создание ситуации успеха; самостоятельную
работу.[7]
Задания и материалы подбираю так, чтобы они были доступны
по изложению, красочно оформлены, имели элементы
занимательности и состязательности, содержали сведения и
факты, выходящие за рамки учебных программ.[2]
Использование идеи модуля «обучение тому, как обучаться»
создание коллаборативной среды, позволило нам успешно
активизировать детей на учебную деятельность. Такая форма
организации начала урока им очень нравится, здесь они могут
раскрепоститься и почувствовать себя свободней, а в классе
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создаѐтся атмосфера доверия и сотрудничества. Краткосрочные
планы уроков включают в себя: организационные моменты (в том
числе и деление на группы), различные приѐмы и формы
актуализации знаний, задания, требующие применения элементов
критического мышления разноуровневого характера, применение
ИКТ, различные виды оценивания. Практически на всех уроках
применяю групповую форму работы – основу создания
коллаборативной среды, отслеживались малейшие изменения в
действиях и настроении учеников. Помогаю каждому ученику
самоутвердиться, искать и находить собственные пути получения
ответа. Дети с удовольствием принимают участие в
самооценивании и взаимооценивании на уроке. Владеют
навыками формативного оценивания.
На данный момент три года обучения по обновленной программе
за плечами, можем с уверенностью сказать, что наши дети учащиеся 3 класса, достаточно успешны, с легкостью осваивают
данную программу, имеют определенные успехи и достижения. С
детьми было проведено много открытых уроков, на которых они
показали свои умения работать самостоятельно, увлечено,
уверено,
быть ответственными учениками с развитым
критическим мышлением. [1]
Постоянный анализ достижений учеников – обязательное
условие нашей работы. Смысл диагностирования вижу в том,
чтобы получать по возможности реальную и наглядную картину
развития ребенка, его способности наблюдать, анализировать,
сравнивать, классифицировать. Диагностирование позволяет нам
определить, удается ли решать в единстве задачи обучения,
развития и воспитания. Намечать дальнейшие пути для прогресса
в обучении.[5]
В целом уровень казахстанского среднего общего
образования должен соответствовать задачам развития
государства и обеспечивать его конкурентоспособность в
современном мире.
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центр Академия, 2003г.
7.Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности
учащихся в учебном процессе. – Москва: Изд — во
Педагогика,1979г.
ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІН БАСҚА ПӘНДЕРМЕН
БАЙЛАНЫСТЫРА ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ
Культаева Айгҥл Бисенбайқызы
Ақтӛбе қаласындағы «№14 орта мектеп» КММ-нің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі
Тҥйіндеме. Жас ҧрпақтың таным кӛкжиегі кең, жан-жақты
дамыған, ғылыми кӛзқарасы қалыптасқан тҧлға ретінде
қалыптастыруды кӛздеу – педагогтардың басты мақсаты болып
қала бермек. Мақалада қазақ тілін сан тҥрлі ғылым салаларымен,
оның ішінде әдебиет, орыс және шетел тілі пәндері, Қазақстан
тарихы және т.б. пәндермен байланыстыра оқыту арқылы да
оқушы білім алу қажеттілігі нақтыланып, әдістемелік талдау
жолдары қарастырылады.
Қоғам егеменді еліміздің білімді де саналы, ҥйлесімді дамыған,
ғылымның соңғы жаңалықтарын игерген, дҥниетанымы берік
қалыптасқан, белсенді жас ҧрпақ даярлауға мҥдделі. Сондықтан
білім беру мазмҧнын ізгілендіруде оқу пәндері кӛлемін, қҧрамын
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ӛзгертіп, жаңа пәндер енгізіп, заман талабына сай оқытуды
ҧйымдастырудың жаңа формалары мен технологияларын
іздестірудің қажеттілігі туып отыр.
Қазақ тілін оқыту әдістемесі педагогика ғылымының бір саласы
болып табылады. Ол ӛз алдына дербес ғылым. Ӛйткені оның
ӛзіндік зерттейтін нысаны, мазмҧны, зерттеу әдістері мен
тәсілдері
бар.
Қазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттейтіні оның оқыту
жолдары мен жағдайлары туралы заңдылықтар. Бҧл заңдылықтар
педагогика, психология және лингвистика ғылымдарының
негізінде жинақталған практикалық тәжірибе мен бҧрыннан
қалыптасқан
теориялық
қағидалардан,
тҧжырымдардан
шығарылады. Егер нақтылап айтсақ, оқыту әдістемесі мына
мәселелерді зерттейді:
1) мақсаттары (не ҥшін оқыту керек?);
2) мазмҧны (нені оқыту керек?);
3) ҧйымдастырылуы (қалай оқыту керек?);
4) қҧралдары (ненің кӛмегімен оқыту керек?);
5) оқыту кезінде оқушылардың білімді меңгеру деңгейі, ақылойының дамуы мен тәрбиеленуі арасындағы ҧштастық
мәселелері. Бҧл проблемаларды шешу мектепте тәрбие мен білім
берудің жалпы мақсаттарын белгілейді.
Қазақ тілін оқыту әдістемесі педагогика, психология, әдістемеге,
логикаға байланысты. Әдістеменің негізгі тірегі – қазақ тілінің
фактілері. Онсыз әдістеменің тҥрлі мәселелерін бӛліп қарауға
болмайды. Әдістеме қазақ тілі фактілерімен тығыз байланысып
жатады. Әдістеме қазақ тілінен берілетін мәліметтерді
оқушылардың ойына лайықтап оқыту қағидаларын қарастырады.
Бҧл білім беру заңдылықтары лексиканың, фонетиканың,
грамматиканың,
орфография
мен
пунктуацияның
заңдылықтарымен ҥндеседі.Негізгі тілдік фактілер бойынша
білім берудің теориясы мен практикасы қарастырылады.
Оқыту таным әрекетінің ерекше тҥрі және білім берудің негізгі
жолы болғандықтан, оны дҧрыс ҧйымдастыру білім сапасының
жоғары болуына кӛмектестеседі. Оқыту – екі жақты ҥрдіс. Ол –

сабақ беру (мҧғалімнің әрекеті), оқып – үйрену (оқушының
әрекеті). Мҧғалім сабақ барысында оқушылардың таным
әрекетіне және тәжірибелік әрекетіне басшылық етсе, ҥйрету
білімді, іскерлікті, дағдыларды меңгерту ҥрдісі болып табылады.
Бҥгінгі таңда білім беру жҥйесіндегі оң ӛзгерістер пәндерді ӛзара
байланыстыра отырып, кӛп нәрсеге қол жеткізуге болатындығын
дәлелдеп отыр. Осы орайда білім беру мекемелерінде, оқыту
процесінде, қашықтан оқытуда болсын, оқушылардың игерген
білім,
дағдысымен
шектелмей,
оның
шығармашылық
белсенділігін, кәсіби біліктілігін ӛз бетімен әрекет жасау
мҥмкіндігін, пәнге қызығушылығын, ӛмірлік кӛзқарасын,
мәдениетін т.б. қалыптастыру мақсатын кӛздейді.
Қазақ тілі ана тілі ретінде барлық пәндерді меңгеру, игеру қҧралы
болғандықтан, оның қай тақырыбы болса да кез-келген пәнмен
байланыстыра жҥргізуге қолайлы. Тіл кез-келген танымдық ісәрекеттердің қҧралы, ойлаудың формасы және оны дамытудың
негізі болып табылады. Сондықтан да пән ретінде оқылатын
қазақ тілінің болашақ қоғам иелерін тәрбиелеуде маңызы зор.
Қазақ тілін әдебиет, орыс және шетел тілі пәндері, Қазақстан
тарихы және т.б. пәндермен байланыстыра оқыту арқылы да
оқушы білім алу қажеттілігін тҥсінеді. Бҧл байланыс кӛбінесе тіл
ҧстарту мақсатында жасалып, нәтижесінде оқушылардың сӛздік
қорын байытуға, танымдық кӛзқарасын қалыптастыруға жол
ашады,
ӛзге тілдерде кездесетін ортақ грамматикалық
ерекшеліктерді, ережелерді байқауға мҥмкіндік туады
Қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылымының тарихында кӛрнекті
тілші-ғалым Ахмет Байтҧрсынҧлының кӛшбасшысы болғаны
белгілі. Бҥгінгі таңда ғалым А.Байтҧрсынҧлының оқудың негізі
білімді ӛз бетінше алу екені туралы айтқан пікірлері қҧнды екені
сӛзсіз. Ол педагогиканың ӛзекті мәселесі болып отырған
студенттің ӛз әрекетіндегі субъектілік қызметін арттыру
міндетіне сай келеді.
Қазақ тілі пәнін оқыту барысында әдебиет пәнімен жиі
байланыстыруға болады. Қазақ тілін оқытып-ҥйретуде
грамматиканы
жалаң
тҥсіндірмей,
қосымша
арнайы
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тақырыптарға байланысты мәтіндер беріледі. Мәселен,
«Қазақтың кӛрнекті ақын-жазушылары», «Адамзаттың
Абайы», «Қазақтың ұлттық салт-дәстүрлері», т.б. мәтіндерді
оқыту барысында қазақ тілін әдебиетпен байланыстырып
оқытудың маңызы зор. Бҧл жағдайда оқушылардың тіл байлығы
кеңейіп, ойын жҥйелі жеткізуге дағдыланады.
Сонымен қатар қазақ тілі сабағын әдебиетпен байланыстыра
отырып, оқушының ҧғымына тҥсініксіз, ауыр тиетін сӛздердің
мағынасын, оның шығу тегін, тарихын, тҥсіндіру тиімді. Демек,
сӛзді орынды жерде қолданып, оның мағынасын жетік білетін
оқушы ӛз бетімен сӛйлем қҧрап, оны ауызша сӛйлеу тілінде
шебер қолдана алатыны сӛзсіз. Осы орайда А.Біләлованың мына
пікіріне назар аударайық: «Қазақ тілі ӛмір таныту, тәрбие беру,
қарым-қатынас жасау қҧралы екендігі белгілі. Тіпті елдігіміздің
бір белгісі – ҧлттық тіліміздің ӛгейсімей дҧрыс ӛмір сҥруі. Тіл
мен әдебиетті оқи отырып адамдық борышың қалыптасады» [1,
27]. Әдебиет пәні жеке тҧлғаның, адамның рухани әлемін, оның
адамгершілігін, ойлау қабілетін арттырып, сараптау, саралауға
ҥйретеді, кӛңіл-кҥй сезімдерін, тілін, шығармашылық әрекетбастауларын қалыптастыруда ерекше орын алады.
Қазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттейтін басты нысаны
оқушыларға тілді меңгерту, оқытып-ҥйрету болғандықтан, ол ең
алдымен тіл біліміне арқа сҥйейді. Ӛйткені мектепте қазақ тілі
пәнінен ӛтілетін материал тіл білімі ғылымының негізіне
сҥйеніп, жоғары оқу орнына келгенде кәсіби қазақ тілін
меңгеруге бағытталады. Бҧл міндетті шешуде де тіл білімінің
мағлҧматтарына сҥйенетіні белгілі.
Сондай-ақ қазақ тілін Қазақстан тарихы (Мәңгілік ел) пәнімен
байланыстыра оқыту арқылы оқушының танымдық кӛзқарасын,
дҥниетанымын
қалыптастыра
отырып,
отансҥйгіштікке
тәрбиелеуге болады. Бҧл мақсатта «Менің Отаным –
Қазақстан», «Қазақстандағы тарихи ескерткіштер», «Халық
қаһармандары – ел мақтанышы», «Қазақтың батыр қыздары»
т.б. мәтіндермен жҧмыс жҥргізе отырып, оқушының танымдық
кӛкжиегін дамытуға болады. Осы тҧста мҧғалімнен шеберлікті,

ізденімпаздықты, білімділікті және ең ҧтымды, ең қолайлы әдістәсілдерді қолдана білуді талап етеді.
Қазақ тілі мәселелері мен оларды оқыту ҥлгілеріне ерекше мән
беріп, кӛп еңбек сіңірген тілші-ғалымдардың кӛрнектісі
А.Байтҧрсынҧлының «сапалы оқытудың кілті – іздену, тиімді
әдістерді тауып пайдалана білу, сабақ барысында ҥнемі тҥрліше
әдістерге сҥйеніп отыру керек» деген тҧжырымын келтіруге
болады [2].
Ең нәтижелі, ҧзақ қалыптасқан байланыс қазақ тілі мен орыс тілі
арасында байқалады. Ӛйткені тілді ҥйретуде орыс тілінен алған
тҥсініктеріне, ҧғымдарына және білімдеріне сҥйене отырып
оқытудың маңызы зор. Сабақ кезінде оқушыларға осы екі пән
арасындағы байланысты ашып, қазақ тілін жете тҥсіндірген
пайдалы. Бҧл байланыс оқыту тиімділігін, оңтайлылығын
анықтауға мҥмкіндік береді. Орыс тілді оқушыларға қазақ тілін
оқытып-ҥйреткенде грамматика орыс тілімен салғастырыла
тҥсіндіріледі, айырмашылықтары мен ҧқсастықтары айтылады.
Осы екі пәннің арасындағы
сабақтастықтың нәтижесінде
оқушылар тілді тез әрі тҥсіне отырып игереді.
Қазақ тілі мәселелері мен әдістемесіне байланысты еңбектер
жазып, қҧнды пікір айтқан педогог-ғалымның бірі Ж.Аймауытов
қандай мәселені сӛз етсе де, қай пәнді (педагогика, психология,
дидактика) зерттесе де, ең маңызды орынға тіл, оның тазалығы
мен дҧрыс қолданылуы туралы мәселені қояды. Ӛйткені,
автордың айтуынша, тіл – адам (бала) ӛмірінің ең алғашқы
баспалдағы. Дҥниедегі барлық тірлік ең алдымен тілден кӛрініс
табады да, басқалары содан кейін іске асады.
Бҧл мәселелер жӛнінде ғалым: «... әр сабақ, әр пән бір жағынан
ӛзіне тән мақсатын кӛздесе, екінші жағынан тіл тҥзетуге, тіл
сабағының міндетін атқаруға тырысуы жӛн,- деп айта келіп,
Ж.Аймауытов тілді дҧрыс ҥйрету ҥшін басты қағидаларды есте
сақтағанды жӛн санайды. Олардың қатарына баланың ой қабілеті
мен ӛмірді ҧштастыра отырып, пән аралық байланысты кҥшейте
келіп, кӛбінесе ынталандыру қасиетіне ерекше мән берген дҧрыс
деп есептейді [3, 8].
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Қазақ тілін ғылыми тҧрғыдан тҥрлі ғылым салаларымен
байланыстыра оқытудың да ӛзіндік ерекшеліктері бар. Мәселен,
қазақ тілін оқытып-ҥйретуде кәсіби лексикаға байланысты әрбір
факультетке арнайы мәтіндер беріліп, солармен жҧмыс
жҥргізеледі. Оқушылар мәтін бойынша берілген тапсырмалар
арқылы тақырыптың жалпы мазмҧнын тҥсінуге, аударма жасай
отырып, мамандыққа қатысты лексиканы игереді. Сондай-ақ, сол
алған ақпараттар арқылы сҧхбат жҥргізуді, мәтін жазуды
ҥйренеді. Қазақ тілінде кӛненің кӛзіндей болып, кӛптен келе
жатқан бір алуан сӛздердің этимологиялық тегін, қолданыс
аясын, қазақша айтылуын білу – оқушылардың таным кӛкжиегін
дамыта тҥседі.
Сондай-ақ қазақ тілі пәнінің психологиямен байланысын сабақ
барысында айқын байқауға болады. Психология оқушылардың
психологиялық ерекшеліктерін сипаттайтын болғандықтан, ол
оқытудың әдісі мен тәсілін психологиялық тҧрғыда дәлелдеуге
кӛмектеседі. Сӛйтіп қазақ тілін оқытуға қатысты материалдарды
дҧрыс тҥсініп, тәжірибе жҥзінде шешуге мҥмкіндік береді.
Мҧғалім осы орайда ӛзінің әрбір оқушының, оның психикасын,
материалды қабылдау және есте сақтау дағдыларының дәрежесін
білуге жағдай жасайды, оқушыларды жҥйелі зерттейтін
әдістермен қаруландырады. Оқушылардың психологиясын, жеке
басының ерекшеліктерін, ойлау қабілетінің даму ҥрдісін білмей
тҧрып, қазақ тілі пәнін оқытуда қолданылатын әдістер мен
тәсілдерді тиімді пайдалану мҥмкін емес.
Сонымен қазақ тілін оқытып-ҥйретуде пәнаралық байланыстың
негізінде халқымыздың рухани мәдениеті мен тыныс-тіршілігінен
қажетті мәліметтер бере отырып, қазақтың этнопедагогикасының
танымдық, тәрбиелік және дамытушылық қызметтерінің
мҥмкіндіктерін кеңінен пайдаланған жӛн.
Доцент А.Жанәбілова «Пәнаралық байланысқа негізделген
проблемалық
оқыту технологиясы» атты
мақаласында
проблемалық ситуацияны шешу арқылы оқушылардың
шығармашылық ойлауы дамиды, интеллектуалдық таным ҥрдісі
жетіледі дей келіп, ӛз ойын былай білдіреді: «Пәнаралық

байланысқа негізделген шығармашылық тапсырмалардың тіл
дамытудағы тиімділігі – оқушылар бҧл оқыту тҥрінде ғылыми
ізденіспен, зерттеушілікпен айналысады. Ойлаумен бірге тілдері
де дамиды [4, 80].
Сабақ оқу – тәрбие ҥрдісінің ең басты, маңызды мәселесі. Жалпы
алғанда бір сабақ барысында оқыту, тәрбиелеу, дамыту ҥрдістері
қатар жҥріп жатады. Бҧл пәнаралық байланыс негізінде болатын
қҧбылыс. Оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру,
мәселенің шешімін ӛз бетінше табуға ҧмтылушылыққа тәрбиелеу
– мҧғалімнің басты міндеті. Ол талданылатын тақырыпқа сәйкес,
соны ҧғынудың алғашқы баспалдағы болатын немесе оның мәнін
ашатын материалдарды таңдай отырып, сабақты жан- жақты
мазмҧнда тҥсіндіреді.
Сабақ барысында пәнаралық байланыстарды дамыта отырып,
оқушылардың ғылыми ой-ӛрісін жетілдіруге, мынадай
жетістіктерге қол жеткізуге болады:
сабаққа қызығушылығын арттырып, шығармашылық жҧмыс
істеуіне септігін тигізеді;
оқушылардың бойында ӛз біліміне сенімділігі, қабілеттілігі,
жауапкершілікті сезіну сияқты қасиеттер қалыптасады;
ӛз бетінше қорытынды жасауды, сӛйлеу мәдениетін, ғылыми
ақпараттарды білуге ҥйренеді.
Сӛз соңында, пәндерді байланыстыра оқыту оқушылардың
танымдық кӛзқарасының қалыптасуына, білімді жҥйелі тҥрде
алуына, танымдық дәрежесінің нығайып, молаюына кӛмегін
тигізеді және олардың әрбір қоғамдық қҧбылысқа ғылыми
тҧрғыдан қарауына кӛмектеседі.
ХХ ғасыр басында педагог-ғалым Ж.Аймауытовтың «Сабақ беру
–ҥйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол-жаңадан жаңаны
табатын ӛнер» деген ҧлағатты сӛзі ҧлт болашағын ойлайтын
әрбір педагогқа ҥлкен міндет жҥктейді.
Қазақтың талантты ҧлы ҧстазы Ахмет Байтҧрсынов: «Елді
тҥзетуді бала оқыту ісін тҥзетуден бастау керек», – деген екен.
Жаңартылған білім беру мазмҧны аясындағы оқу процесінде
алдымызға нақты әрі нәтижелі мақсат қоя отырып, сол
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мақсатқа
жету жолында
ізденіспен ерінбей еңбектенсек,
меңгерген
білім, білік және дағдыларын кез келген оқу
ҥдерісінде және ӛмір жағдаяттарында
шығармашылықпен
пайдалана алатын, жетістікке қол жеткізуде қажырлылықты
дамытуға бағытталған, ӛмір бойы білім алуға ынталы, рухы
мықты азаматтар дайындалып, сол азаматтар еліміздің тірегі
айналары сӛзсіз.

Әрбір оқушыда сапалы және терең біліммен іскерліктің болуын,
олардың шығармашылық пен жҧмыс істеуін, ойлауға қабілетті
болуын талап ету - қазір білім мазмҧнының талабы .
Білім беру саласының алдына қойылған мақсаттарды іске
асыруда бірінші кезекте мектеп оқушыларының математикалық
сауаттылығын арттыру болып табылады.
Математика бҧрынан келе жатқан білімдеде математика
ғылымын терең меңгеру басты ӛмірлік ҧстанымына айналған.
Осы орайда, әрбір ҧстаздың басты міндеті - жас ҧрпаққа жан –
жақты білім бере отырып, оқушының бойындағы қабілетін ашу
арқылы, ӛмірге деген кӛзқарасын қалыптастыру. Математика
пәніне қызуғышылығын арттыру арқылы, логикалық ойлау
қабілетін дамыту. Барлық бала бірдей математикалық қабілетке
ие бола алмайды. Сондықтанда математика барлық ғылымдардың
логикалық негізі – кҥретамыры ретінде қарастырылады.
Оқушының математикалық ойлауы дамуы ҥшін тҥрлі
тапсырмаларды орындауы тиіс.
Математиканы оқыту арқылы мәселені талдай білуге,
нақтылауға, ҧғымдарды анықтауға, ойқорытулар жасауға,
дәлелдеуге тағыбасқа іс – жҥзінде қадам сайын логикалық білім
беріледі.
Математиканың ӛмірмен байланысы анықтап, миды жаттықтыру
ҥшін адамға математиканы ҥйрену, есеп шығару, математиканың
бҥкіл заңдарын басқа ғылымдарды оқығанда пайдаланады.
Бҥгінгі таңда туындап отырған әлеуметтік сҧранысқа орай
анықталған мақсаттар мен міндеттер бастауыш білім беру
деңгейінде математикалық білімнің мазмҧнын оқытудың әдіс –
тәсілдерін, қҧрал –жабдықтарын және ҧйымдастыру тҥрлеріндегі
сабақтастыққа баса назар аудару қажеттігін кӛрсетіп отыр.Себебі,
оқушының логиқалық ойлау қабілітін дамытуға ӛзіндік ҥлес
қосатын бірден бір пән математика пәні болып табылады.
Сондықтанда математика пәнін оқыту барысында логикалық
есептерді, жатығуларды пайдалану оң нәтижеге жетуге септігін
тигізетін жолдардың бірі болып табылады.
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Логикалық сӛйлеудің негізі.
Колдасбаева Сауле Салыкбаевна
"Ҥстірт орта мектебі" КММ
Бастауыш сынып мҧғалімі
«Логикалық ойлау - логикалық сӛлеудің негізі,
ал мҧны –логиқалық ҧстаз дамытуға тиіс»
К.Д.Ушинский
Кез келген мемлекеттің болашағы – бҥгінгі жас ҧрпақ екені
белгілі. Дамыған 50 елдің қатарына енуге мҥмкіндік беретін
қҧдіретті кҥш – білім. Оқушыға білім беру – кҥрделі мәселе.
Білім беру жҥйесінің басты міндеті – ҧлттық және адамзаттық
қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке
адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға
бағытталған білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың
жаңа технологиясын енгізу, білім беруді ақпараттандыру.
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Логика дегеніміз — спортшыға да, бишіге де, жазушыға да
керек.
Логика - ой – әрекетті дамыту ҥшін оқу материалдарына
теориялық талдау жасауға, ӛз бетінше қорытындыға келуге
айрықша мән беріледі. Ӛз бетімен, кітап пен жҧмыс жасау оқу
материалдарының қандай тҥрлерін есте сақтау керектігін білуге,
ӛз бетінше білімді тәжірибеде пайдалану дағдысын арттыруға
мҥмкіндік береді.
Логикалық тапсырмалар қарапайымнан басталып, біртіндеп
қиындап оқушылардың танымдық қызметін дамытады.
Логикалық есептерді шығаруда шығармашылықпен жҧмыс істеу
әрбір оқушыға тиімді дер едім.
Еңбастысы шығармашылықпен жҧмыс істеген адамның ӛзіне
және ӛзісіне деген сенімі, жауапкершілігі артады, іскерлік
дағдысы қалыптасады.
Логикалық есептерді шешіп , ҥйрену - есеп шығаруды ҥйрену
ҥшін ғана емес, кез – келген проблеманы шеше білуге, ӛз
қабілетіңді жетілдіру ҥшін де қажет.
Сондықтан, «Мен ақша санаймын, ӛзкірісім мен шығысымды
есептей аламын, одан ӛзге математиканың маған қажеті шамалы»
деуге болмайды.
Егер олай десеңіз, адам ӛмірінің мәнін тҥсінбегеніңізді
кӛрсетесіз, ӛмір деп отырғаныңыз шын мағынасында ӛмір емес,
жайғана тіршілік болады.
Біз тек солҥшін жаратылған жоқпыз, бізге ақыл – ой сол ҥшін
берілмеген. Біз ӛз ӛмірімізді мәнді қылып, барлық жетістіктерге
жету ҥшін табиғаттағы барлық білімді пайдалана білуіміз керек
Міне, соның ішінде адамды тез ойлай білуге, аңғарымпаздыққа,
ой ҧшқырлығына жетелейтін логикалық есептердің орны ерекше
дер едім.
Адамның ерекше қасиеттерінің бірі — логикалық есепті дҧрыс
шеше білу. Менің мақсатым — әртҥрлі логикалық есептерлі
дҧрыс шығара білуге ҥйрету. Ол ҥшін математикалық логиканың
негізін тҥсініп, логикалық есептерді шешуге жетелеймін.
Математикалық логиканы білмейінше, оны ойдағыдай меңгеру

қиын. Ӛйткені бҥгінгі кҥні ғылым мен техниканың қарыштап
дамуы ол адамның ойлау қабілетінің ең ірі жетістіктері болып
табылуда.
Арнайы формуланы қолдануға келмейтін әрқайсысына ӛзінше
талдау жасауды қажет ететін есептерді логикалық есептер дейміз.
Әрбір есепті шығару ҥшін мынаны есте сақтау керек.
мҥмкіндік пен кҥшін салу.
Есептерді шығарған кезде оның шығару жолдарына жете зер
салып, оларды шешудің тәсілдері мен әдістері ерекшеліктерін
е, есептерді талдаудың жолдарына, дәлелдеуге тырысу.
Есепті
шығару ҥшін
ӛз
біліміңе, барлық
кҥш –
жігеріңе сену керек
Шығара алмаған есепті шыдамдылық пен қажырлық кӛрсетіп,
есепті қайта-қайта шығарудан тайынбау.
Қызықты есептерді ,логикалық есептерді шығару – логикалық
есептердің саны да, шығару да тәсілдері де алуан тҥрлі.
Математика ғылымында логикалық есептер бірнеше тҥрге
бӛлінеді.
Бастауыш мектепте оқушы алған білімдерін ӛз іс –әрекетінде
қолдануға мышықтанады және ой қорытынды жасай алу, себеп –
салдарды аңықтау, тҥсінік беру, ойлау қабілетінің дамыу анық
кӛріне бастайды. Осы кезенде оқушының ойлау нақты –
бейнеліден абстрактылы ойлауға қарай дамиды, заттарды тиісті
ҧғымдарға жатқызып, ӛзінің ойын дәлелдеуге талпынады.
Дәлелдеу ҥшін бала типті жҥйе – логиқалық ойлаға сҥйенеді.
Логиқалық ойлау анықталығымен, бірізділігімен, дәлелдігімен
ерекшіленеді. Бастауыш оқушыларының логикалық ойлауын
дамытуға тӛмендегілер әсер етеді.
Біріншіден – айнала қоршаған ортаны танып білу;
Екіншіден – оқушыға тапсырмаларды шешуге деген ӛзіндік
талаптардың кҥшеюі;
Ҥшіншіден - cӛздік қорының кеңеюі.
«Бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлау қабілетін
дамыта оқутыдын негізгі ерекшілігі - қоршаған орта және
табиғаттағы бақылау және кӛрнеки болу керек» - деп
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К.Д.Ушинский қҧнды пікір айтқан еді. Ал, А.Байтҧрсынов
ҧғымдарды қалыптастыру ҥшін ойлау зандарын, ережелерін
дҧрыс пайдалану керектігін айтқан.
Ӛз тәжірибемде қолданып жҥрген логикалық есептерге
тоқталсам;
1 - тапсырма. Қҧрбақа тереңдігі 50 метр қҧдыққа тҥсіп кетті. Бір
кҥнде ол 18 метр жоғары кӛтеріліп, содан кейін 12 метр тӛмен
тҥседі. Сол орнында келесі кҥнге дейін қалады. Келесі кҥні де
осы қайталанады. Қҧрбақа неше кҥннен кейін қҧдықтан шығады?
Жауабы: 7 кҥнде
2 - тапсырма. Дӛңгелекті ҥш тҥзумен ең кӛп дегенде неше
бӛлікке бӛлуге болатынын табыңыз.
Жауабы:
7.
3 - тапсырма. Балықшы бекіре, шабақ, сазан және шортан
аулады. Бекіре шаба0тан? екі есе кӛп, шабақ сазаннан ҥш есе кӛп,
ал шортан 15 - тен кем екені белгілі. Барлық ҧсынылған
балықтың саны 41 болса, балықшы әр тҥрінен жеке алғанда
қанша
балықтан
ҧстады?
Шешуі: Есептің шарты бойынша сазан кӛп болмауы керек,
сондықтан;«соңғы» ретте, әрине сазанның санын аламыз.
Айталық, балықшы бір ғана сазан ҧстады дейік, онда шабақ ҥшеу, бекіре алтау, ал шортан отыз бір болып, есептің шартына
қайшы келеді. Енді сазаннан екеу болсын дейік, онда шабақ алтау, бекіре он екі, ал шортан - жиырма бір. Бҧл да есептің
шартына сай келмейді. Ендеше ҥш сазан ҧстады дейік, бҧдан
шабақ тоғыз, бекіре он сегіз, ал шортан - он бір. Енді тӛрт сазан
ауланды делік, яғни шабақ он екі, бекіре жиырма тӛрт, шортан біреу.
Сонымен
есептің
екі
жауабын
алдық.
1.
3
сазан,
9
шабақ,
18/
бекіре,
11
шортан.
2. 4 сазан, 12 шабақ, 24 бекіре және бір шортан.
4 - тапсырма. Қолына 4л ыдыс беріп, Әлібиді шешесі сҥтке
жібереді. Ал сатушыда бір бӛшке сҥт және 5 литрлік ыдыс қана
болып шығады. Осы екі ыдыстың кӛмегімен сатушы қалай ҥш
литрді
ӛлшеп
бсрс
алады?
Шешуі: Әуелі 4 литрлік ыдыспен сҥт алады да, ол сҥтті 5

литрлік ыдысқа қҧяды, 4 литрлік ыдыс босайды. Тағы да 4
литрлік ыдыспен сҥт алып, 5 литрлікті толтырады, сонда 4
литрлік
ыдыста
3
литр
с\т
қалады
5 - тапсырма. Бір кҥні әкесі ҧлына бір кітап беріп, «Мына
кітапты оқысаң, саған 2000 теңге беремін», депті. Баласы 1
аптадан кейін әкесіне келіп, «Әке кітапты оқыдым, 2000 теңгемді
бересіз бе?» дейді. Сонда әкесі баласына «Кітапты оқымағансың»
деп жауап беріпті. Баласының кітапты оқымағанын әкесі қайдан
білген?
Жауабы: Ӛйткені 2000 теңге кітаптың ішінде болған.
Қорытындылай келгенде мен ӛз қызмет тәжірибемде осындай
логикалық есептерді шығаруды қолдана отырып оқушылардың
танымдылық белсенділігін арттыруға,қабілеттіліктерін ашуға
тырысамын.
Тайм-менеджемент для детей
А.А.Есжанова
Республика Казахстан
Актюбинская область
Хромтауский район
КГУ «Майтюбинская средняя школа»
Аннотация
Для чего нужен тайм-менежмент ребѐнку? Простые базовые
правила и техники организации тайм-менеджмента для
родителей и учителей.
Тайм- менеджмент - навык, который надо развивать каждому.
Недостаточно просто знать,что это такое и когда его нужно
учитывать. Важнее понять,как успешно руководить своим
временем. Для чего же нужен тайм –менеджмент ребѐнку? Таймменеджмент
нужен,
чтобы
у
ребѐнка:
-Оставалось
время
на
отдых;
-Было
время
на
любимые
занятия;
-Были
вовремя
сделаны
уроки;
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-Формировалась прывычка ценить время, которую он перенесѐт с
собой
во
взрослую
жизнь;
-Было
возможность
стать
более
самостоятельным.
Чем раньше ребѐнок научится грамотно организовывать своѐ
время,тем более спокойно, бесстрессово и эфективно пройдут его
школьные годы, и тем более радостную, насыщенную и
наполненную
событиями
жизнь
он
проживѐт.
Почему возникла потребность, чтобы своѐ время
организовывали не только невероятно занятые в бизнесе
взрослые, но и с виду гораздо более свободные дети? Зачем
понадобилось упорядочивать их время, ведь, казалось бы, когда,
как не в детстве, жить припеваючи и о времени не думать
вообще?
Давайте не будем лукавить сами с собой и согласимся с тем,
что детство наших детей, как только они впервые пересекают
порог школы, перестает быть безмятежной порой. Жизнь
современного школьника характеризуют, по меньшей мере, три
важные
проблемы.
1. Непонимание своих жизненных целей и неумение
организовать
работу
по
их
достижению.
2. Неумение грамотно спланировать время на выполнение
огромного количества задач, поставленных в школе, и
неспособность
разобраться
с
их
приоритетами.
3. Незнание ребенком способов борьбы с тем, что мешает ему все
успевать, будь то внешние отвлечения, потерянная из-за
беспорядка
тетрадка
или
собственная
лень.
Между тем эти проблемы достаточно эффективно решаются с
помощью тайм-менеджмента
– технологии, позволяющей
использовать невосполнимое время жизни человека в
соответствии с его целями и ценностями. И поэтому с помощью
тайм-менеджмента можно вырастить успешного ребенка.
Ибо успешный ребенок – тот, кто умеет ставить цели и
организовывать
себя
ради
их
достижения.
Простые, но важные базовые правила при организации
таймменедж-мента
ребѐнка:

Правило№1
Ребѐнок
не должен никуда спешить.
Для этого нужно понимать сколько времени ребѐнок тратит на
выпонение
того
или
иного
действия.
Простое наблюдение в течении дня за ребѐнком даст вам поную
картину
временных
затрат
ребѐнка:
*сколько времени нужно ему, чтобы встать умыться и
позавтракать;
*сколько времени он тратит на дорогу в школу и обратно;
*сколько у него занимает выполнение домашних заданий;
*сколько
времени
он
обедает;
*сколько времени и него есть после школы до кружка (в разные
дни
может
отличаться);
*сколько времени у него занимает выполнение заданий по
кружкам;
*сколько
времени
он
играет/читает;
*сколько времени приходиттся на вечерний душ и книжку перед
сном.
Только после того как найдѐте ответы на эти вопросы,можете
планировать время ребѐнка. В том числе и количество кружков.
Правило №2Дайте ребѐнку право выбрать любимый кружок
Если это будет выбор ребѐнка,он сам будет приходить
быстрее домой, чтобы пообедать и успеть на кружок. Это будет
развивать ребѐнка гораздо больше, чем навязанные взрослыми
кружки.Но если не устраивает выбор ребѐнка всегда можно
договориться. Например,2 кружка выбирает –он,1- вы.
Правило №3Научите ребѐнка наводить порядок в комнате и,в
особенности, на рабочем столе. Ребѐнок способен удержать в
зоне внимания не более5 предметов. Если на его столе более 4-5
предметов, внимание рассеивается, домашнее
задание
выполняется заметно дольше.Правило №4
Зонируйте
помещение, где ребѐнок играет, отдыхает и делает уроки.
И создайте условия где ребѐнок может уединится.Это важно. Как
для внимательностиво время выпонения уроков,так и для
способности
отвлечься
и
отдохнуть.
Как только эти правила изучены и вовлечены в жизнь можно
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начинать организацию времени ребѐнка. Сейчас много
разнообразных техник, как это сделать правильно и без проблем.
Остановимся
на
некоторых
из
них.
Самое важное учим ребѐнка планировать свой день.
Для этого возьмите лист А3. От края до края проведите
горизонтальную линию чуть выше середины листа. Получится 2
части – сверху и снизу. Нижнюю часть разделите вертикальной
линией пополам. Всего три части (одна большая наверху и две
поменьше внизу). С вечера вместе с ребѐнком запишите на лист
все его завтрашние дела: на большей части- школьные уроки. На
других –домашние, и внешкольные. Если ребѐнок захочет может
зарисовать свои дела, так ему будет гораздо интереснее.
Сначала обозначьте дела,имеющие фиксированное время в
течение
дня
(школу и кружки).Также укажите время завтрака, обеда,ужина и
отхода ко сну. Затем- дела без конкретного времени, но в порядке
их выполнения. Повесьте список на видное место для ребѐнка.
После выполнения дела ребѐнок ставит метку рядом с делом.
Обсуждайте с ребѐнком те промежутки времени,когда ему нужно
будет делать уроки и когда можно пригласить друзей, пойти
гулять,посмотреть телевизор,поиграть в планшет, и т.п.
Когда ребѐнок выпоняет то или иное задание обязательно
используйте часы. Открою вам секрет: на любой урок тратиться
ровно столько времени,сколько на него отводиться.Если вы
даѐте ребѐнку 20 минут и говорите,что после задания он сможет
занятся любимым делом,то оно абсалютно точно будет сделано
за это время. Если вы позволяете ребѐнку делать задания «в
свободном режиме»,то он может делать их часами,выводя вас из
равновесия.
При выполнении заданий избавляемся от поглотителей
времени. В этом поможет наблюдение за ребѐнком. Что его
отвлекает во время еды, уроков, и т.д. Не спешите сразу обвинять
ребѐнка в медлительности или лени. Причины могут быть
разные. Слишком много предметов или шумов,отвлекающих
внимание, лень в том числе, усталость, отсутствие чувства

времени
и
навыка
планирования.
Что
делать?
*
ограничить
время
на
выполнения
задания
* учить заниматься только одним делом до конца
*намеренно переключать внимание каждые 20-30 минут,
используя
будильник
или
таймер
*учить ребѐнка замечать поглотителей времени и проходить
мимо них, правила в семье- обед без сотового телефона, ужин
без
телевизора,и
т.
п.
Боремся с откладыванием дел на потом. У данного часто
встречающего явления есть свои причины: страх не суметь
сделать, скука, неуверенность в важности дела,лень. Конечно, с
каждой из этих причин нужно работать отдельно. Однако в
школьной жизни очень часто встречаются такое явление, когда
ученику задано объѐмное задание, а он всѐ его откладывает, и
откладывает, не желая за него браться в силу страха не
справиться или просто из нежелания его делать. В таких случаях
поможет
дисциплина.Об
этом
дальше.
В тайм- менеджменте большие дела называются «слонами», а
маленькие неитересные дела- «лягушками». Эти названия как
будто специально придуманы для детей, потому что когда дети о
них узнают, они их очень забавляют и тем самым отлично
запоминаются. Как же можно приручить «слона»? Ответ- шаг за
шагом.
Чтобы приручить «слона», нужно делать к нему небольшие
шаги внимания каждый день.Так и ребѐнку, чтобы справиться с
большим «делом-слоном», нужно разделить его на небольшие
части и ежедневно выпонять по кусочку. Для этого можно
нарисовать или распечатать рисунок большого слона и
объяснить, что сначала слон приблизиться на хобот, потом на
голову,потом на половинку тела,потом на всѐ тело,а потом и на
хвостик.По мере выполнения заданий ребѐнок может
закрашивать части тела слона. Эти маленькие шаги обязательно
должны быть отражены в списке ежедневных дел ребѐнка.
Наравне со «слонами» ловим скользких «лягушек». Это самые
нелюбимые и нудные дела, которые мы все стремимся отложить
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в долгий ящик. У детей это, как правило, уроки и дела по
дому.Родители обычно об этом хорошо осведомлены.Суть
техники в том, чтобы эти самые дела поставить в приоритет, и
сделать их как можно скорее, «поймав лягушку». Если дать
лягушке «ускокать», то от этого становиться только хуже,ведь
проблема ни-куда не денется, и будет портить настроение.
Важно научить детей обращать внимание на «лягушек» и тут
же
стараться
их
поймать.
Разные виды деятельности нужно сменять отдыхом.
Правильно отдыхать- больше успевать, Лучший отдых для
школьника- днѐм на свежем воздухе. Ночью – в своей кровати.
Сон должен быть достаточным- не менее, но и не намного более,
9 часов. Ежедневная прогулка даѐт максимальное переключение
от уроков, обогащает мозг кислородом, обеспечивает
распледение нагрузки на организм, положительные эмоции.
Плпнируем выходные, каникулы, праздники вместе с
ребѐнком. Повесьте на холодильник лист, и пусть каждый в
течение недели записывает то, чем хотел бы заняться в выходные
(и на каникулах). В пятницу вы садитесь и решаете, какой
вариант выбрать. Обсуждайте за обеденным столом свои успехи
в планировании, рассказывайте ребѐнку, сколько всего вы успели
и чего не успели и почему. Что вам дало планирование дел.
Именно в такие моменты ребѐнку будет приходить понимание,
зачем нужны все эти списки и таблицы. Старайтесь сделать
процесс планирования максимально весѐлым и интересным.
Испльзуйте картинки,рисунки,схемы,магниты,все, что поможет
вовлечь ребѐнка.Не надейтесь на то, что ребѐнок сразу начнет
использовать весь ваш инструментарий. Поэтому оставляйте ему
напоминалки о том или ином деле,
которое нужно
выполнить(стикеры,
записочки,смски),
И самое важное хвалите своего ребѐнка, Самоорганизация- это
титанический труд даже для взрослого человека. Обращайте
внимание на те дела, которые он успел сделать, а не на те. Что
пропустил. И не перегибайте палку, ведь инструменты должны
остаться инструментими, делая жазнь школьника проще и

веселее.
Дети, особенно в школьном возрасте, очень любят все
взрослые лайфхаки. Поэтому идея введения тайм-менеджмента
обычно воспринимается на «ура». Однако смею вас
предупредить; не переусердствуйте. Не навязывайте ребѐнку
новые привычки и уж ни в коем случае не ругайте, если что то
пошло не так. Гораздо полезнее быть мягче, идти путѐм
договоренностей, может, даже выполнять задачи «на спор».
И тогда тайм- менеджмет станет инструментом,который не
только помогает эффективно использовать своѐ время и
достигать любых целей, но и сплачивает семью, делая еѐ одной
командой.
И ещѐ несколько слов. При правильном аккуратном
использовании тайм- менеджмент научит ребѐнка «копить»
победы, а не поражения, ставить свои собственные цели,
достигать
их
и
получать
удовольствие
от
жизни.
Используемая литература:1. Архангельский Г. «Тайм-драйв»
2.Смышляева Т. «Всем читать»
БІЛІМ МАЗМҦНЫН ЖАҢАРТУ - ӚМІР ТАЛАБЫ
Л.Б. Ташенова
Қазақстан Республикасы
Ақтӛбе облысы
Хромтау ауданы
―Майтӛбе орта мектебі‖ КММ
Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесін
жетілдірудің басты міндеті – білім берудің қазіргі заманғы
сапасы қамтамасыз ету және білім беру жҥйесінің барлық
қҧраушыларын жеке тҧлғаның, қоғамның және мемлекеттің
ӛзекті әрі болашақ сҧраныстарына сәйкестікке келтіру болып
табылады.
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Мемлекеттің білім беру саласындағы саясатының басты бағыты
– шығармашыл, сыни тҧрғыда ойлайтын, ӛз мҥмкіндіктеріне
сенімді, әр тҥрлі әлеуметтік және ӛндірістік мәселелерді ӛз
бетінше шешуге қабілетті тҧлғаны дайындау және оқу – тәрбие
ҥрдісінің тәжірибесін жетілдіру. Бҧл жҧмыстар кең кӛлемде
жҥргізілуде. Атап айтсақ , олар: оқудың мазмҧнын жаңарту
дидактикалық жетістіктерді білім беру тиімділігін арттыру
мақсатында пайдалану, ғылыми негізделген жаңа идеялар мен
технологияларды қолдану жолдарын табуды қамтиды. Осыған
байланысты жалпы білім беретін мектептерде оқудың сапасын
жетілдіру аса маңызды мәселе болып табылады.
Еліміздегі ӛзгерістер, қайта жаңғырулар білім беру жҥйесінің
мазмҧнын байыту, әлемдік білім кеңістігіне ену мҥмкіндігін
туғызды. Білімді жеке тҧлғаға бағыттау, оның қабіліетін,
дарынын дамыту, яғни жан-жақты дамыған рухани бай тҧлғаны
қалыптастыру ҥлкен мақсатттар жҥктеп отыр. Қазіргі кезеңде
білім беру жҥйесінің ең басты мәселесі-білім сапасының деңгейін
халықаралық дәрежеге жеткізу.
Білім – қоғамды әлеуметтік-мәдени, ғылыми ҥрдіспен
қамтамасыз ететін жоғары қҧндылық. Болашақтың бҥгінгіден
нҧрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамы алға апаратын кҥш
тек білімде ғана. Қай елдін болсын ӛсіп-ӛркендеуі, ғаламдық
дҥниеде ӛзіндік орын алуы оның ҧлттық білім жҥиесінің
деңгейіне, даму бағытына байланысты.
Білім ордасы мектеп – ҥйрететін орта, оның жҥрегі - мҧғалім.
Ізденімпаз мҧғалімнің шығармашылығындағы ерекше тҧс - оның
сабақты тҥрлендіріп, тҧлғаның жҥрегіне жол таба білуі. Ҧстаз
атана білу, оны қадір тҧту, қастерлеу, арындай таза ҧстау - әр
мҧғалімнің борышы. Ол ӛз кәсібін, ӛз пәнін, барлық шәкіртін,
мектебін шексіз сҥйетін адам.Ӛзгермелі қоғамдағы жаңа
формация мҧғалімі – педагогикалық қҧралдардың барлығын
меңгерген, тҧрақты ӛзін-ӛзі жетілдіруге талпынған, рухани
дамыған, толысқан шығармашыл тҧлға қҧзыреті. Жаңа формация
мҧғалімі
табысы,
біліктері
арқылы
қалыптасады,
дамиды. Сонымен қатар ҧлтымыздың ҧлы тҧлғасы, алаштың

біртуар қоғам қайраткері Жҥсіпбек Аймауытов қандай жағдайда
да баланы сабаққа қызықтыруға болады, оның ынтасын қалай
ояту керек, ол ҥшін мҧғалім қандай болу керек деген мәселеге
келгенде, тӛмендегідей ой – тҧжырым жасайды: «Баланы оқыту
ісінде ынта деген нәрсенің білімді қылуға, жетілуге мағынасы
зор. Баланың ынтасы тартпаған мектеп абақтыға айналады» дей
отырып, ӛзі оған былайша жауап береді. Бала қандай нәрсеге
ынталы болмақ. Бҧрын таныс емес, тың нәрсеге ынтасы
болмайды, бҧрын білетін ескі нәрсеге де ынтасы болмайды.
Ынтаны қоздыратын жаңа мен ескісі аралас нәрсе. Баланың
ынтасын тарту ҥшін оқылатын нәрселер де бір жаңалық болу
керек. Ол жаңалық бҧрынғы ойда бар нәрсені не толықтырғандай,
не дәлелмен бекіткендей, не бҧрын ғыны бекерге шығарғандай,
болмаса кҥшейткендей бір ӛзгеріс кіргізетін болу керек. Бір
кҥндегі кӛз ҥйренген таныс нәрсеге кӛңіл қойып қараймыз, егер
ол нәрсеге азырақ ӛзгеріс пайда болса, әуес қып, қызығып қарай
бастаймыз. Кез келген нәрсені тҥсіну немесе тҥсіндіру ҥшін
мҧғалімнің ӛзі оның негізін біле білуі керек. Мҧғалім балаға жаңа
білім бермес бҧрын, ең алдымен баланың ынтасын
аударар нәрсені жақсы білуі тиіс.
Жаңа ғасыр табалдырығын білім мен ғылымды инновациялық
технология бағытымен дамыту мақсаты мен аттауымыз ҥлкен
ҥміттің басты нышаны болып табылады.
« Ҧрпағы білімді
халықтың болашағы бҧлыңғыр болмайды» дегендей, жас ҧрпаққа
сапалы, мән-мағыналы, ӛнегелі тәрбие мен білім беру – бҥгінгі
кҥннің басты талабы. Қазіргі кезеңде жалпы білімнің міндеті –
баланың жалпылама дамуын қамтамасыз ету ғана емес, ең
бастысы, оларды жастай ӛз қабілеті мен қызығуына қарай белгілі
бір мамандыққа арнайы әзірлей білу. Жасӛспірімдердің
шығармашылық тҧлғасының белсенді бағытын оның тек
сабақтарға жалпы қатынасы және оның қажеттілігі мен
мҧқтаждығы ғана емес, сондай-ақ білімді тәжірибелік
іскерліктерді қабылдау мен меңгеру ҥрдісінің ӛзіде анықтайды.
Оның ішінде таңдаук урстары – шығармашылық ізденістің
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алғашқы баспалдығы. Қандайда бір таңдау курсына қатысқан
оқушының ӛзіндік талпынысы, ізденісі болары анық.
Мектепте жҧмыс атқаратын әр бір мҧғалімнің алдына қазіргі
таңда қойылатын талап ӛте ҥлкен болып отыр. Мҧғалім ӛзінің
инновациялық іс-әрекетін қалып тастырып, оны меңгеріп, сол
жаңа
педагогикалық
технологияларды
меңгерген,
ӛз
практикасында қолданған әр бір мҧғалім ӛз сабағын нәтижелі
даму жағынан кӛре алады.
Мҧғалім алғаш жаңа педагогикалық технологияларды оқып
ҥйренеді, меңгереді, тәжірибеде қолданады, оны дамытып
нәтижесін тексереді. Жаңа педагогикалық технологиялар
педагогика ғылымының жаңасаласы. Инновациялық ҥрдістің
негізі-жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, жҥзеге асырудың
тҧтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің кӛтерілуіне жағдай
жасайды. Оны «жаңалық», «жаңаәдіс», «ӛзгеріс», «жаңашылдық»
яғни «жаңа әдістеме қҧралы» деп атауға болады. Инновацияны
қолдану арқылы мҧғалім ӛз-іс тәжірибесін байытып, еңбегін
жеңілдетіп, белгілі бір нәтижеге жету-педагогиканың ең асыл
заты негізгі ойды тҥсіну болып табылады. Негізгі ойды тҥсініп
шығармашылық кӛз қараспен қараған мҧғалім техналогия
бойынша жҧмыс атқара алады.
Оқу ҥрдісіндегі болып жатқан жаңалықтың ӛзі мҧғалім
қауымынан талап етіп отырған бет бҧрыс, ол сындарлы оқытуға
негіздеу болып табылады. Орта білім беру жҥйесінде әлемдік
жоғары деңгейге қол жеткізген анна ғҧрлым танымал оқыту
әдістемелері арасында сындарлы (конструктивті) теориялық
оқытуға негізделген тәсіл кеңтараған.
Белгілі педагог- ғалым А.Қҧсайынов алдыңғы қатарлы дамыған
елдердің (Америка, Германия, Жапония, Франция, Нидерландия,
Англия, Канада) жалпы білім беру жҥйесіне талдау жасай келіп,
«бҧл елдерде 7-сыныптан бастап дифференциялап (саралап)
білім беру іске асырылып, оқушылардың ӛздеріне таңдау
мҥмкіндігі беріледі. Әр бір оқушы ӛз қабілетімен
қызығушылығына қарай ӛзінің білімін дамыту жобасын жасайды.
10-сыныптан бастап міндетті пәндер кӛлемі азайып, профилдік

және оқушылардың ӛздері таңдаған пәндер кӛлемі кӛбейеді»
дейді. Демек, ол елдерде жоғары дамуға негіз болып отырған, бір
біріне соншалықты жақын әрі қатаң бірыңғай кәсіби бағдарлы
білім беру жҥзеге асырылады.
Қазіргі кезеңдегі оқытудың негізгі мақсаты – болашақ
мамандығына байланысты әр бір балаға тереңірек білім беру,
білімді ӛзгермелі ӛмір жағдайларына пайдалана білу дағдысын
қалыптастыру. Сондықтан қазіргі қоғамның ӛзекті мәселелерінің
бірі – әлеуметтік экономикалық ӛзгермелі жағдайларда ӛмір
сҥруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар оны жақсартуға
игі ықпал ететін жеке тҧлғаға қойылатын бірінші кезектегі нақты
талаптар: шығармашылық, белсенділік, әлеуметтік жауаптылық,
жоғары интеллектілік, терең білімділік, кәсіби сауаттылық.
40 минут сабақтың сәтті ӛту қҧпиясы мҧғалімнің ӛз назарын
нәтижелерге шоғырландыруына байланысты. Сабақ —бір пәнді
оқытуға арналған оқу жҧмысын ҧйымдастырудың негізгі тҥрі. Әр
сабақты тиімді етіп қҧру бҧл мҧғалімнің шеберлігіне байланысты.
Мҧғалім әдіс-тәсілдерді мақсатты тҥрде шебер пайдалана білсе,
бала бойындағы қызығушылықты арттыра отырып, оның
дҥниетанымын кеңейте алатыны сӛзсіз. Тренингтер ӛткізуде
немесе топқа бӛліну кезеңінде де оқушылардың жас
ерекшеліктерін ескеру керектігін тҥсініп, олардың сабаққа деген
қызығушылықтарын
ояту
мҧғалім
шеберлігіне байланысты. Атапайтқанда «Шаңырақ», «Атом
және молекула», «Суреттер амандасады» тағы басқа тренингтар
ӛткізгенде балалар арасында достықтың орын алғандығы бҧған
дәлел.
Әр мҧғалімнің шығармашылық жҧмысы- сабағы болғандықтан,
қазақ тілі мен әдебиет пәндерін оқытудың сапасын арттыруда
жаңа технологияларды оқып-ҥйреніп, оны іс- тәжірибеде қолдану
керек: 1\ оқумен жазу арқылы сын тҧрғысынан ойлауды дамыту
бағдарламасы; 2\ тілдік материалды сатылай кешенді талдау; 3\
ҧжымдық тәсілмен оқыту жолдары; 4\ деңгейлік тапсырмалар
арқылы оқыту; 5\ модульдік оқыту технологиясы; 6\ сабақта ойын
элементтерін қолданут.б. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні сабағын
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оқытуда ақпараттық технологияның берері кӛп. Қазақ тілі мен
әдебиеті пәндеріне арнап шығарылған электронды оқулықтар
санын, тҥрін кӛбейту- біздің міндетіміз. Интерактивті оқыту
тәсілдері кҥнделікті ӛмірге енсе, жаңа қоғам сҧранысына мектеп
жауап бере алады. Мектептегі қай оқу пәнін алсақта оқытудың
сапалы дәрежеге кӛтеруге мҥмкіндігі мол дҥние- ғалам тор
жҥйесі. Интернетті қазақ тілін оқытуда қолданудың
дидактикалық мақсаты: қазақ тілін болашақта халықаралық тіл
ретінде оқыту; қазақстандық барлық мектептерге озық және
тиімділігі ҥлкен әдістемелік тәжірибелерді таратудың оңай әрі тез
жолын ҧстану; қазақ тілін ӛзге тілді аудиторияда оқыту ісін тез
арада жетілдіру және оны пайдалану. Ол ҥшін қазіргі заман
талабына
сай
мемлекеттік
тілді
меңгеруде
жаңа
технологияларды, ҧтымды әдіс-тәсілдерді пайдалану, білім беру
саласында жҥйелі жҧмыстар атқару еліміздегі ең маңызды әрі
кезек кҥттірмейтін ауқымды мәселелердің бірі болып отыр.
Мысалы, әдебиет пәнін оқытуда – жалпы оқушылардың ауызша
және жазбаша тілін дамытуды, яғни сӛздік қорын байытуды,
байланыстыра және грамматикалық тҧрғыдан жҥйелі сӛйлеуге
ҥйретуді, сӛйлеу мәдениетін қалыптастыруды кӛздейді. Ҧлттық
тәрбие, рухани-мәдени қҧндылықтар, анна тілі және қазақ
халқының салт-дәстҥрі негізінде сусындаған жеке тҧлғаны
қалыптастыруға ықпал етеді. Адамның ішкі рухани жан дҥниесі
байлығын ашуға, адамгершілікке тәрбиелеуге, тілі мен қиялын
дамытуға мҥмкіндік береді.. Нақыл сӛздерді, шешендік сӛздерді
талдауда негізі ойды табу, ӛмірде қолданысқа енгізуге
дағдыларын қалыптастыру кӛзделеді. Тек оқулықпен ғана
шектелмей, іздену арқылы ӛздеріне қажетті материалдарды ӛз
бетімен ізденіп, тауып алуға тапсырмалар беріліп отырады.
Диалогтың әдебиет пәнінде алатын орны бӛлек. Сҧрақ – жауап
оқушыны ойлануға, алған білімін еске тҥсіруге , мҧғалімге
оқушы білімін бағалауы ҥшін қажет. Бҧған дәлел ретінде
«Қарҧшқындары» әдісін қолдандым. Қолымда жасырын
сҧрақтардың бар екендігін, ол сҧрақтар алдыңғы ӛткен

тапсырмаға қатысты екендігін ескеркенім де оқушылар бойынан
қызығушылықты байқадым.
Қазақ тілі мен әдебиет пәндері- оқушыға ел жандылық рух
беретін бірден бір пәндер болғандықтан, тиянақты білім беру
барысында әдіс –тәсілдерді оқыту технологияларын ҥйлесімді
пайдаланып, кӛзделген нәтижеге қол жеткізу керек.
Қорыта келе, алдымызда отырған әр шәкіртті бәсекеге қабіліетті,
ӛмірде ӛзін-ӛзі дамытуға бейім, ҥздіксіз білім жҥйесінде белгілі
бір қҧндылыққа жетелейтін Қазақстан азаматы ретінде
тәрбиелеуіміз ҥшін оқушының ықыласын оятып, ӛзінің ғана емес,
ӛзгенің ӛсуінеде ықпал ететіндей деңгейге жеткізуге тиіспіз
«Инновационные технологии преподавания биологии в
школе»
С.С.Бекенова г. Темир КГУ ОСШ им.С.Байшева.
Современный этап развития общества ставит перед
системой образования целый ряд принципиально новых проблем,
обусловленных политическими, социально-экономическими,
мировоззренческими и другими факторами, среди которых
следует выделить необходимость повышения качества и
доступности
образования.
Увеличение
академической
мобильности, интеграции в мировое научно-образовательное
пространство, создание оптимальных в экономическом плане
образовательных систем, повышение уровня университетской
корпоративности и усиление связей между разными уровнями
образования.
Одним из эффективных путей решения этих проблем является
информатизация образования. Совершенствование технических
средств коммуникаций привело к значительному прогрессу в
информационном обмене. Появление новых информационных
технологий, связанных с развитием компьютерных средств и
сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно
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новую информационно-образовательную среду как основу для
развития и совершенствования системы образования.
Целью инновационной деятельности является качественное
изменение личности учащегося по сравнению с традиционной
системой. Это становится возможным благодаря внедрению в
профессиональную
деятельность
неизвестных
практике
дидактических и воспитательных программ, предполагающему
снятие педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать
действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой
информации,
формирование
творческого
нешаблонного
мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их
природных способностей, используя новейшие достижения науки
и практики, - основные цели инновационной деятельности.
Инновационная деятельность в образовании как социально
значимой
практике,
направленной
на
нравственное
самосовершенствование человека, важна тем, что способна
обеспечивать преобразование всех существующих типов практик
в обществе.
Образование
–
это
основа
формирования
любого
цивилизованного общества. Беря своѐ начало от истоков его
формирования,
образование,
обучение
развивалось
и
совершенствовалось вслед за развитием общественного
строя. Поэтому содержание образования должно всѐ время
обновляться, следуя в ногу с наукой и практикой, методы и
технологии образовательного процесса должны постоянно
совершенствоваться, находя поддержку в практической
деятельности человека, удовлетворяя потребностям государства и
социальному спросу.
1.1 Особенности современного преподавания в школе
Преподавание предметов в современной школе претерпевает
кардинальные изменения. В классической триаде целей учителя
на
первое
место выходят развивающие и социализирующие цели. А само
предметное
содержание, уступив целевую функцию способам действий,

получает новую роль – средства запуска и поддержания
процессов
саморазвития
и
самопознания ученика. Решение этой задачи возможно благодаря
применению инновационных технологий обучения. Термин
«Инновация»
(нововведение)
трактуется
как
антоним
прилагательному «Традиционный», что предполагает выход за
пределы
типичных,
наиболее
часто
встречающихся
совокупностей способов, методов, приемов обучения.
Целью инновационного подхода к учебному процессу, является
развитие у учащихся возможностей осваивать новый опыт на
основе целенаправленного формирования творческого и
критического мышления, опыта и инструменту исследователя.
Главной целью инновационных технологий образования
является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире.

Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного
процесса на потенциальные возможности человека и их
реализацию. Образование должно развивать механизмы
инновационной деятельности, находить творческие способы
решения
жизненно
важных
проблем,
способствовать
превращению творчества в норму и форму существования
человека.
Задачей технологии как науки является выявление совокупности
закономерностей с целью определения и использования на
практике
наиболее
эффективных,
последовательных
образовательных действий, требующих меньших затрат времени.
И поэтому педагоги внедряют в практику такие инновационные
технологии
как:
• технологии дифференциации и индивидуализации;
• проектные технологии, предполагающие, организацию урока в
форме самостоятельного проектирования учебного материала,
который в дальнейшем структурируется и моделируется в
определенной форме: графической, знаковой или символической;
• технологии проблемного обучения;
• интерактивные технологии;
• информационные технологии:
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- мультимедиа – уроки, которые проводятся на основе
компьютерных обучающих программ;
- уроки на основе электронных учебников;
- презентации.
1.2 Инновационные технологии на уроках биологии
Интерактивные технологии завоевывают сегодня всѐ
большее признание и используются при преподавании различных
учебных
дисциплин.
Интерактивное
взаимодействие
предполагает оперативную обратную связь в реальном времени
между человеком и человеком или между человеко-машинными
системами
(ИКТ).
«Детская природа требует наглядности» это требование легко
можно удовлетворить информационно - коммуникативными
технологиями. Урок с применением ИКТ – это качественно
новый тип урока. Учитывая специфику преподавания предмета
биологии, возрастные и психологические особенности учащихся,
на уроке должно быть много наглядности. Как правило, все
таблицы и плакаты с иллюстративным материалом к урокам
давно физически и морально устарели, поэтому наличие
компьютерных программ, которые могут заменить целый шкаф
учебных таблиц, это очень большое подспорье для учителя при
подготовке
и
проведении
современных
интересных,
нестандартных уроков. Работая над темой «Использование
информационно - коммуникативных технологий на уроках
биологии» среди учеников 7-11 классов было проведено
анкетирование.
Цель анкетирования – выяснить, какие технологии, формы и
методы обучения биологии позволяют ученикам лучше усвоить
новый
материал,
закрепить
его
и
запомнить.
100% учащихся отметили, что благодаря учебным презентациям,
видеофильмам, интерактивным рисункам, анимации, усвоение
материала происходит быстро, непринужденно, с интересом.
Подтверждается
это
и
анализом
качества
знаний.
Актуальность
применения
информационных
и
коммуникационных

технологий
(ИКТ):
• качественно новый тип урока (динамика, информативность);
• быстрота получения нужной информации;
• большой спектр наглядных пособий;
• интерес к предмету, качественная проверка знаний учащихся с
помощью и
тренажеров;
• ускорение учебного процесса благодаря более тесному
взаимодействию между учителем и учащимися, желание
учащихся отвечать.
В настоящее время появляется все больше и больше новых
цифровых образовательных ресурсов. Их применение позволяет
сэкономить время подготовки к уроку, выбрать тот материал,
который в полной мере позволит понять новый материал,
разнообразить проверку и закрепление материала. При помощи
средств ИКТ стало возможным показать те процессы и явления,
которые отдалены от нас во времени и пространстве. ИКТ
успешно используются на всех этапах урока.
Одним из средств достижения высокого результата являются
инновационные технологии, т.е. это принципиально новые
способы, методы взаимодействия преподавателей и учащихся,
обеспечивающие
эффективное
достижение
результата
педагогической деятельности.
Технология дистанционного обучения - становится всѐ более и
более актуальной в современных школах. Эта технология
уравнивает шансы на получение полноценного образования для
детей со слабым здоровьем или тех учащихся, которые по
различным причинам не могут посещать уроки. Элементы данной
технологии можно использовать и для дистанционного общения
учителя с учениками при выполнении домашнего задания
(индивидуально-консультативная дистанционная методика), при
работе над проектом, а так же для полноценного обучения при
временной нетрудоспособности учеников.
Таким образом, к настоящему времени разработано большое
число технологий обучения, что побуждает к теоретическому
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обобщению, анализу и классификации этих инноваций, выбору
оптимальных.
Задача педагога – личностно ориентированное развитие
учащихся, их познавательных и общекультурных умений,
обеспечивающее формирование ключевых компетенций, среди
которых лидирует «умение учиться».
Все направления новых педагогических технологий относятся
к так называемому гуманистическому подходу в психологии и в
образовании, главной отличительной чертой которого является
особое внимание к индивидуальности человека, его личности,
четкая ориентация на сознательное развитие самостоятельного
критического мышления. Этот подход рассматривается в
мировой педагогической практике как альтернативный
традиционному подходу, основанному, главным образом, на
усвоении готовых знаний и их воспроизведении. Сказанное
между тем вовсе не означает стремление авторов к
революционным преобразованиям в педагогике. Речь может
идти лишь об эволюционном процессе, учитывающем
потребности сегодняшнего дня, о смене приоритетов с усвоения
готовых знаний в ходе классных занятий на самостоятельную
активную познавательную деятельность каждого ученика с
учетом его особенностей и возможностей, деятельность, не
всегда укладывающуюся в систему урока. Если каждое из
указанных направлений педагогических технологий будет
интегрировано в той или иной степени, а также между собой, и
найдет свое место в учебно-воспитательном процессе, то
постепенно, вполне естественно, вытесняя традиционные методы
и формы работы, удастся выработать наиболее оптимальный
подход к организации учебного процесса в наших условиях с
учетом специфики школы и нашей культурной среды.

1) И.Найма. Развитие современных педагогических технологий (организационно-деятельностный подход): Дис.канд. пед.
наук. -Пятигорск, 1993.-С. 97.
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3) Суртаева Н. Н. Проектирование педагогических технологий в
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4) Суртаева Н.Н. Педагогические технологии в реализации
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Активные методы обучения
Серикбаева Г.К., КГУ СШ № 19, г.Актобе
Обновление содержания образования в Республике
Казахстан ставит перед собой главную цель: совершенствование
педагогического мастерства учителей в контексте обновления
образовательной программы и усвоение системы критериального
оценивания. Данная программа основана на развитие спиральной
формы образования, основанной на когнитивной теории Д.
Брунера. Спиральная форма обучения предполагает, что
повторное рассмотрение материала, который будет усложняться
на протяжении всего школьного обучения, дает большее
преимущество в развитии современного учащегося, нежели
традиционные формы обучения. Так же развитие казахстанских
учащихся будет проходить путем внедрения активных форм
обучения, в ходе которых предполагается, что учащиеся будут
амостоятельно развивать функциональную грамотность, активно
«добывать» знания, с огромным желанием развивать
коммуникативные навыки общения со сверстниками, и творчески
подходить к решению проблем.
Курсовая переподготовка по новым подходам в образовании ещѐ
раз доказала, что общество развивается стремительными темпами
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и требует гибкости от учителя, способности воспринимать и
принимать инновации, готовности к переменам. Я убедилась, что
сегодня учитель должен быть не только источником знаний, но и
активным участником учебного процесса. Вовлечь каждого
ребѐнка в процесс обучения, суметь выслушать его, сделать его
своим ассистентом, посмотреть глазами ученика на волнующую
его проблему – вот задача учителя. Новое время потребовало от
учителя владения современными активными технологиями и
активного применения их на уроках. Сегодняшний ученик
хорошо владеет компьютером, разбирается в технике. А наша
задача направить их умения в нужное русло, подсказать, как
добыть знания, заинтересовать, добиться, чтобы их глаза
загорелись интересом к познанию.
Очень часто в процессе урока мы замечаем, что тот или иной
ученик отвлекается на посторонние темы, плохо запоминает
материал, не может высказать свои мысли. Возникает вопрос, как
создать условия, при которых бы первоклассник с большим
вниманием и интересом слушал учителя, хорошо понимал и
усваивал материал, и при котором бы шло развитие
познавательных процессов? В своей практике в среднем звене
уже много лет я использую принцип занимательности и
разнообразные игровые элементы, вызывающие у учеников
положительную мотивацию к изучению русского языка.
Самый известный и наиболее частый по употреблению элемент
занимательности, используемый на уроке,- это Игра.
Приведѐнная мною классификация дидактических игр основана
на тематическом принципе: игры распределены по разделам
лингвистики (при этом в каждом есть игры, помогающие
отрабатывать коммуникативный аспект):
1) фонетические и орфоэпические игры («убери одну фонему»,
«замени фонему», «преврати волка в козу», «найди пару»и т. д.)
2) лексико – фразеологические игры (кроссворды, лото, «третий лишний», «ассоциации», «собери пословицу», «игра-наоборот» и
т. д.)

3 )игры по морфемике и словообразованию ( «от одного корня»,
«корень и дерево», «слова по схеме» и т. д.)
Игровая деятельность как элемент урока может применяться на
любом его этапе – от проверки домашнего задания до
выполнения контрольной работы и обобщения.
Некоторые виды дидактических игр я применила и для
первоклассников. А играть они любят и готовы придумывать уже
свои варианты игр. Для развития речи и пополнения словарного
запаса, усвоения лексики по данной теме применяю ролевые
игры, как например:
«В магазине», «Пальчики говорят», «Времена года», «Мим»,
«Телефон», «Фантики»; при изучении букв, составлении слов с
целью запоминания ученики активно играют в игры: «Третий лишний», «Бинго», «Кто быстрее?», «Кто больше?»,(… соберѐт
из букв слова, назовѐт слова, найдѐт предметы на картинке на
букву … и т.д.). Конечно, любую дидактическую игру всегда
сопровождаю картинками, наглядными предметами, чтобы
первоклассник это мог увидеть, пощупать, ведь всѐ, что мы
изучаем для многих из них ново, впервые.
Большое внимание нужно уделять правильному произношению и
употреблению слов. С этой целью я каждый урок начинаю с
речевой разминки (или рецитации). Заучиваем небольшие стишки
на изучаемую букву и звук. Стихи читаем хором, по рядам, друг
за дружкой, мальчики и девочки, собравшись в круг и т.д. Учимся
говорить друг другу вежливые, добрые слова – «Круг
пожеланий», «Круг вопросов и ответов». Но на что хочется
обратить внимание: для первоклассников нужно брать стихи
небольшие по объѐму. В ксп (методическое руководство) очень
много интересных заданий, игровых моментов, но я всегда
стараюсь их переделать, немного сократить или разучивать по
частям.
При групповой работе с первоклассниками немого сложнее. Они
ещѐ не привыкшие работать вместе, каждому хочется выделиться
и обратить внимание учителя только на себя. Здесь
действительно нужно учитывать психологические особенности
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младших школьников, и в игровой форме, распределив роли,
организовать и направлять работу группы. Одним из
эффективных методов, я считаю, использование так называемых
«тонких» вопросов. Провожу это опять в виде игры. Каждая
группа готовит по два тонких вопроса, на которые должны
ответить хором «ДА» или «НЕТ».Например, Муха-цокотуха
купила чайник? (нет). Айдахар злой? (да) и т.д. Тем самым идѐт
отработка навыков построения вопросительных предложении и
подготовка к пересказу.
Особое внимание, наряду с чтением, говорением и слушанием, я
уделяю и письму. На первой стадии это списывание, запись под
диктовку односложных и двусложных слов. Очень хорошо
помогает использование магнитно-маркерной доски. Например,
на интерактивной доске появляется картинка с изображением ,
потом слово. Дети запоминают кто это или что это. Обращают
внимание на буквы ( синие- согласные, красные-гласные) и как
они произносятся. Потом записывают слово и поднимают доску
вверх, чтобы учитель мог видеть и оценить(ФО). Вариантов
много. Позже, уже в тетрадях ошибок будет меньше или их нет.
Какие активные методы , стратегии мы бы не применяли, они
должны быть направлены на достижения цели урока. Для
этого необходимо решать следующие задачи: учить слушать с
пониманием, говорить, читать и писать; формировать
лингвистическое отношение к единицам языка. И в решении этих
задач нам помогут активные методы обучения.
Нам, педагогам новой формации, необходимо научить детей
думать, развивать личность, способную жить в динамично
развивающейся среде. Учитель больше не источник информации,
учитель уже не должен стоять и пересказывать репродуктивно
материал и требовать того же самого от ученика. Ученик должен
постоянно для себя делать как бы маленькие открытия. Это и есть
творческий подход к обучению. Акцент делается не на
полученные знания, а на процесс их применения.
У каждой методики есть свои плюсы и минусы.
+ Активные методы обучения помогают:

*АМО формируют положительную учебную мотивацию;
*повышают познавательную активность обучающихся;
*активно вовлекают всех школьников в образовательный
процесс;
*стимулируют самостоятельную деятельность;
*помогают эффективно усваивать большой объем учебной
информации;
*развивают творческие способности, нестандартность мышления,
коммуникативно-эмоциональную сферу обучающегося;
*раскрывают личностно-индивидуальные возможности каждого
обучающегося и определяют условия для их проявления и
развития.
- Активные методы обучения имеют недостатки:
Дети начальной школы имеют свои особенности, поэтому:
* Дети
не
могут
совладать
со
своими
эмоциями,
следовательно, на уроках создаѐтся вполне допустимый рабочий
шум при обсуждении проблем.
*Несмотря на выслушивание разных мнений, при выступлении
может доминировать мнение одного, если выступающий
психологически доминирует в группе.
*Для некоторых участников работа в команде с использованием
активных методов - только способ ничего не делать.
*Если преподаватель в должной мере не владеет методиками
интерактива, то процесс обучения может превратиться в
обычную анархию.
Методы
лучше
вводить
постепенно,
воспитывая
у
учащихся культуру дискуссии и сотрудничества;
Применять данные методики не обязательно все на каждом или
на одном уроке.
Уроки с использованием активных методов обучения интересны
не только для учащихся, но и для учителей. Но бессистемное,
непродуманное их использование не дает хороших результатов.
Поэтому очень важно активно разрабатывать и внедрять в урок
свои авторские активные методы в соответствии с
индивидуальными особенностями своего класса.
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Мир активных методов обучения яркий, удивительный,
многогранный. В нем комфортно чувствуют себя и учителя, и
ученики. Войдите в этот мир и станьте его полноправным
хозяином. Откройте для себя его тайны и возможности,
научитесь управлять его мощным потенциалом, сделайте свою
работу намного интереснее и эффективнее, а своих учеников
благодарными, успешными и счастливыми.
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Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың
функционалды сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы ӛзінің
мектеп қабырғасында алған білімін ӛмірінде қажетке асыра білуі
керек. Сол ҥшін де бҧл бағдарламаның негізі «Ӛмірмен

байланыс» ҧғымына қҧрылған. Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік
міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда ӛмірдің барлық
салаларында табысты болу ҥшін, қажетті дағдыларды дарыту
ҥшін, мҧғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу
бағдарламасы аясында тек ӛз пәнін, ӛз мамандығын шексіз
сҥйетін, бала ҥшін ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті деп санайтын білімді
мҧғалімдер ғана жҧмыс істей алады. Ҥйренгеніміз де, ҥйренеріміз
де кӛп Ҥнді халқының тарихи тҧлғасы Махатма Гандидің «Егер
сен болашақтағы ӛзгерісті байқағың келсе, сол ӛзгерісті
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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ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІНЕН ТАҢДАУ КУРСТАРЫН
ҦЙЫМДАСТЫРУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫ ҦЛТТЫҚ
ҚҦНДЫЛЫҚТАРҒА БАУЛУ ЖОЛДАРЫ
Теміргалиева Айгҥл Шҥренқызы
Ақтӛбе қаласы №28 орта мектеп
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру
жҥйесінің басты міндеті – ҧлттық және жалпы азаматтық
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қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке
адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім
алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа
технологиясын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық
ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» [1;3] делінген. Бҧл
міндеттерді шешу ҥшін мектеп ҧйымдарының, әр мҧғалімнің
кҥнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта қҧру,
ӛзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа қарым-қатынасқа ӛту
қажеттігі туындайды.
Сӛз сабағын Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Менің балаларым мен
ертеңгі ҧрпағыма Абайдан артық, Абайдан ҧлы, Абайдан киелі
ҧғым болмауы тиіс» [2;97] деген сҥрелі сӛзін еске ала отырып,
сӛз басын ғҧлама Абайдың «.....Ғылым-білімді әуелі бастан бала
ӛзі ізденіп таппайды. Басында зорлықпен яки алдауменен ҥйір
қылу керек, ҥйрене келе ӛзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала
ғылым, білімді махаббатпенен кӛксерлік болса, сонда ғана оның
аты адам болады.....» [3;78] деген отыз сегізінші қара сӛзінің
ҥзіндісімен бастасақ, бҥгінгі диалектикалық ҥрдіспен балағанда,
«зорлық» дегені - баланы білім-ғылымға ықтиярлы тарту да, ал
«алдауменен ҥйір қылу» дегені - қызығушылығын арттыру
дегенге саятын тәрізді. Әр ғылымның ӛзіндік ҧшқыр терең
тҧңғиығы болатын болса, әр ҧстаздың да оқушыны нәрлі білімге
ҧштаудағы ӛзінше дараланатын ерекше әдіс-тәсілдері болады.
Біз – бҥгінгі педагог мамандар, болашақ жаңа ғасыр
ҧстаздарымыз, жаңа ғасыр ҧрпағын тәрбиелеп отырмыз. Әр ҧстаз
ӛз пәнін ӛзі сҥйіп қана қоймай, сҥйіп оқытуы тиіс. Соның ішінде
әдебиет пәнін оқытудың басты мақсаты – оқушыларды сӛз
ӛнерінің қыр-сырымен таныстыру, халық даналығы, халық
ӛсиеттерінен нәр алғызу, кітап оқуға деген ынтасын ояту,
халықтың рухани байлығы – әдебиетті жан-жақты меңгерту, сол
арқылы имандылыққа, парасаттылыққа, сҧлулыққа тәрбиелеу.
Сондықтан оқыту ҥрдісінде бҧл пәндерді ҧлттық қҧндылық деп
танимыз, әрі ҧлттық қҧндылық деп тану бҥгінгі заманның басты
талабы. Ҧлттық менталитетімізді танытуда әдебиет пәнін
оқытудың ролі зор, жыраулар мен шешендік сӛздерден бастау

алған қазақ әдебиеті халқымыздың ең асыл, ең шынайы
қасиеттерін жырлай білген, жаза білген.
Қазақ тілі мен әдебиет сабағы – басқа оқу пәндерімен
салыстырғанда, оқушы мен оқытушының рухани сезімталдық,
талапты қҧштарлық, даралық тҥйсінулікті аса қажет ететін
пәндер. Жан-дҥниесін әсерге бейімдеп, кӛңіл-кҥй сәтіне баға бере
алатын, ой қозғау кезінде параллелизмдік детальдармен
сабақтастыра жетелей білу әдістері – әсіресе әдебиеттің рухани
қҧлшынысы. Әдебиет сондық қырларымен кӛркем, стильдік
қолданысымен мазмҧнды, ӛткір желісімен лепті болмақ. Әдебиет
– әсемдік айнасы. Жақсылыққа, ізгілікке, адамгершілікке,
инабаттылыққа баулитыны сӛзсіз. Сондықтан біз әр сабақты
оқыта отырып, оқушыны кӛркем шығарманы ӛздігінен оқуға, сол
арқылы кӛркем әдебиеттің ҧлттық мҥддесін меңгертуге, қазақ
әдебиетін ҧлттық қҧндылық ретінде тануға сара жол саламыз.
Бір кездері «ҧлтшылдық топтың ӛкілдері» болып саналып келген
Ахмет, Міржақып, Жҥсіпбек, Мағжан сынды қайраткерлеріміз
қоғамның ащы шындығын қазақ халқының ҧлттық мҥдделерімен
тығыз байланыстырды. Бала – ҧрпақ тәрбиесіне кӛп кӛңіл бӛліп,
шығармаларында терең философиялық ойлармен табыстырған.
Осы авторлардың шығармасымен мҧғалім жан-жақты танысып,
ӛздеріне тиімді, ыңғайлы жерлерін оқушылардың жас
ерекшеліктеріне қарай, қабылдау тҥйсігіне ықшам етіп ӛз
сабағында қолдану керек.
Қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігінде қҧндылыққа мынандай
сипаттама берілген: «нарқы жоғарылылық, қымбаттылық,
бағалылық». Қҧндылық арқылы заттың, қасиеттің маңызын,
мәнділігін, пайдалылығын, қажеттілігін, керектігін ҧғынамыз.
Оған Ғ.Қайырбеков ағамыздың «Ӛзіңді тҥгіл суретті, Осынша
қҧндап ҧстаған. Айнымас асыл жҥректі, Сабыры кеткен кҥшті
адам» [4;368] деген ӛлең жолдары дәлел. Біз шәкірттерге білім
беру барысында оларды халқымыздың рухы, оның сан ғасырлық
тарихында бабаларымыздың бізге мҧра етіп қалдырған асыл
дҥниелерімен таныстырамыз. Оларды ҧлтымыздың барлық
рухани кҥші мен поэзиясының шексіз дарияға қҧятын кәусар
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бҧлағынан сусындатамыз. Ҧлттық ӛнеріміздің, мәдениетіміз бен
дәстҥріміздің алдыңғы қатарлы ҥлгілерін, тіліміздің орасан зор
байлығын жас жеткіншектердің жан дҥниесіне сіңіру, сол арқылы
әлемдік руханиятқа, ӛркениеттің ӛріне шығып, одан нәр алу –
бҥгінгі кҥн талаптарының ең маңыздысы болып табылады.
Ҧлттық қҧндылықтар туралы ақпаратты бойына сіңірген жеке
тҧлға ғана ӛз елі мен жерін, тілі мен дінін қорғауға жауапты
екендігін жауапкершілікпен сезіне алады. Оқыту ҥрдісінде қазақ
тілі мен әдебиетті ҧлттық қҧндылық ретінде танытуда басты роль
атқаратын оқулықтың мазмҧны болса, екіншіден, оқулықтағы
шығармалардың мазмҧны мен идеясын игертудегі ҧстаздық
әдістемелік шеберлігі. Қҧндылық – рухани адамгершілік –
адамдық қасиетінің ӛлшемі – оның жақсылыққа талпынуы, ӛзге
адамға жанашырлық білдіруі, айналадағы адамдарға қайырымы,
ӛмір сҥруге ҧмтылысы, ӛзін-ӛзі танып, сол арқылы дҥниені –
әлемді тануын, бәрін-бәрін кӛркем әдебиет әлеміне еніп, кӛңілдің
кӛк дӛнені алыс сапар шеккенде ғана қасиетін тҥсініп, ҧғынады.
Лексикалық тҧрғыдан бағам, қадір, қасиет, сапа сӛздерімен
астасады. Осы орайда ҧлттық қҧндылық теориясын қарапайым
тҥрде былай таратуға болады.

салтдәстҥр,
әдеп-ғҧрып

білімғылым,

рухан
и
байл

Ҧлттық
қҧндылық

қоғам,
табиғат,

тіл, дін,
діл, ҧлт,
тарих

Қазіргі заман талабы мҧғалімге де, оқушыларға да жаңаша талап
деңгейінен кӛрінуді міндет етіп жҥктейді. Бҥгінгі кҥн ізденімпаз,
таным белсенділігі жоғары, еңбекқор ҧрпақ тәрбиелеуді қажет
етеді. Ізденімпаз шәкірт тәрбиелеу ҥшін ҧстаздың ӛзі еңбекқор
болуы керек. Ҧстаздың тәжірибелі жемісін кҥнделікті сабақты
ғана емес, таңдау курстарын тҥрлендіре ӛткізуінен кӛруге
болады. Тҥрлендіре ӛткізу әр оқушының бейім дағдыларын,
таным қабілеттерін аша тҥседі, ӛйткені әр оқушы қайталанбас
тҧлға, оның кеудесіндегі ҧлттық рухтың шоғына қызулай, жайжай ҥрлей отырып, тамызық тастап тҧтата білу керек. Ҧлттық
қҧндылықты танытуда ең әуелі мемлекетті әнҧранымызды
жаттатудан бастау керек деп ойлаймын. Осыдан барып
отансҥйгіштік тәрбие бастауы алары сӛзсіз. Содан соң заман
талабына сай, әдебиетті ҧлттық қҧндылық ретінде оқытуды
технологияландырудағы әдіс-тәсілдер, әр сабақты дәстҥрлі емес
тҧрғыда қарастырып, мәселен сот сабағы, конференция сабағы,
дебат сабағы, ҧлттық ойындар сабағы, аукцион сабағы, т.б.
тҥрлерімен дамытуға жол ашады. Бҥгінгі таңда мҧғалімнің
міндеті - дайын білімді ғана оқушының санасына сіңдіріп қою
емес, шығармашыл бағытта жҧмыс істейтін, ӛз кӛзқарасын ашық,
еркін жеткізу арқылы дараланатын жеке тҧлғаны қалыптастыру
болып отыр. Сондықтан мҧғалім оқушының ӛз бетімен білім
алуына жағдай жасап, бағыт беруі қажет. Мектеп пен ҧстаз
бҧрынғыдай оқушыны ӛз талабына ғана тәуелді етуден бас
тартып, бала қабілетінің сҧранымына қарай ынтымақтастықпен
жҧмыс істеу керектігі алға тартылады. Осы орайда әдебиет
сабағын сот сабағына кӛп бағыттаймын. Мысалы, қалыпты
сабақта М.Әуезовтің «Кӛксерек» әңгімесінде прокурор,
ақтаушылар, куәгерлер, қаралаушылардың сӛздерін тыңдай келе,

тарихи
ескерткішт
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тәлімтағыл
ым,
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Кӛксеректі айыпталушы ретінде қарастырып, адвокаттар
кеңесінің тҧжырымы Қҧрмаш ӛліміне басты кінәлі Кӛксерек емес
деп, сот ҥкімі Қҧрмаш ӛліміне адамдардың ӛздері кінәлі
екендігін, мҧндай қылыққа итермелеген «екі аяқтылардың»
жәбір-жапасы, Кӛксеректің табиғат заңдылығына сәйкес әрекет
еткенін ескере отырып, жазадан босататылады дегенге
сыйдырады. Оқушылардың кӛпшілігінің ойы, қорытынды пікірі
осылай дәлелденеді. Адамның ең асыл қасиеті жақсылық жасау
болса, бҧл әрекет оған қарсы мотивте қойылған – табиғатқа
қиянат жасау деген бір қырынан қаралады. Оқушының ӛз ойын
ҧтымды, дәлелді жеткізуде және табан асты тапқырлыққа,
жалаңсӛзділік пен жаттанды мазмҧннан алшақтатып, нақты
кӛзқарас пен сол сәттен-ақ рольдік басымдыққа бейімделе білуге
сӛзсіз баулиды және ӛрескел әрекетті «пенделік» сынды жауыр
менталитеттен ығыстырып, нақты шешім қабылдап, ҧлттық
адами қағидаттарды ҧлықтауға ҥлкен әсер етеді. Бҧл - ҥш бірлікті
мақсатына жеткен бір-ақ сабақтың ғана нәтижесі. Әдіс-тәсіл
оқытушы мен оқушы арасындағы жҧмыс тҥрлеріне байланысты
әртҥрлі болып тҥрленіп отырады. Осы типтес сабақтардан
оқушылар ерекше жігерленіп, жан-дҥниесіне типтік сенімділік,
рухани қуат пен белсенді бағыт алып шығады. Сенімге кіре
білген оқушы әрқашан биік тҧғырдан кӛрінуге ҧмтылып, сӛз
бастау, белсенділік лидерлігіне бағыттала береді. Осындай
активті, жҥйелі оқытулар әдебиет сабағының теңіздей
тҧңғиығынан сҥзілген ҧлттық қҧндылығын теңдессіз паш ете
алады. Шәкіртті шыңға шығаруда шаршамай, кӛкірекке
кӛзсіздіктің кӛлеңкесін келтірмей, сенімнің сынын саралай,
талғамның татуын таңдай, тума табиғатына талант тартуын
тамызықша тҧтатып, ҧлылардың ҧшқыр ҧстанымын ҧлағаттайтын
ҧстаз – ҧлттық қҧндылықты қастерлеп, табанды танытудағы
терең тҥбірлі талдың тамыры деп тануға тҧрарлық толық тҧлға.
Қазақ тілі мен әдебиетін
ҧлттық қҧндылық
ретінде таныған тҧлға
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Әдеби таңдау курстарының бірін «Атамекен» деп алып,
қҧндылықтың қайнар кӛзі болып саналатын дәстҥр позициясын
кеңінен оқытуға болады. Кҥнделікті ӛмірде пайдаланып
жҥргенімен аса кӛңіл бӛлмейтін әдеби дәстҥрлерді тануда
қосымша сабақтың маңызы зор. «Келін тҥсіру», «Қыз ҧзату»,
«Шілдехана тойы», «Жоқтау, ас беру», «Тҧсау кесу», ҧлттық
ойындар «Бәйге», «Қыз қуу», «Асық», «Кӛкпар тарту», қол
ӛнермен де сабақтастырып, жан-жақты интеграциялық байланыс
орнатуға болады.
Қазақ тілінің бағдарлы және таңдау курсы, қай-қайсысы
болмасын тек кӛркем шығармамен ӛрнектеледі. Екі пәннің
астасуымен әдеби шығармаларда, ӛлеңдерде кездесетін
дыбыстық ҥйлесімділік ассоциациялық тәсілді қазақ тілі
сабағымен етене жанастырып, ойға тҥрткі етуге болады. Ӛлең
ҧйқасында дауысты, дауыссыз дыбыстарды бірыңғайлап, бірдей
дыбыстан басталатын қҧрмалас сӛйлем қҧрау негізінде
оқушылардың сӛзтаным қоржынының қорын молайтуға болады.
Мәселен, оқушылар шығармашылығынан сӛздер тобының
лексикалық қолданыстарын келтіретін болсақ, «Тамылжыған
таңның торқалы топырағын тірсегің талғанша талқандасаң да
тоймайсың. Жайқалған жасыл жапырақтың жиегінде желімдей
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жабысқан жалғыз жәндіктің жайсыз жыбырлаған жағдайына
жайбарақаттықпен жӛнелмей, жанашыр жанның жӛнімен жайжапсарына жҥгіндім. Талабы таудай таланттың тағдыры тәлкекке
тҥскенде, тату-тәтті тҧрмысы табысқан тектілер тҥгілі,
туысқанның тауын табанасты таптап, теңдемей талайтыны –
табалағаны, тозаққа тастағаны. Сағалаған сенімді сыңарының сӛзі
сәл сезіктен созбаланса, сырлы сандықтан судай сапыра салатын,
сезімді салтанат сӛздері сағымдай селқостанбай ма? Айдай аппақ
ару ананың аялы алақанында, алаңсыз астың асқазаныңды
айналдырғаны – ақ арманның айдыны.» тәрізді іспеттес қҧрмалас
сӛйлемдер қҧрастыру арқылы сӛйлеу қорларын байыта алады.
Таңдау курстары нәтижеге бағытталуда сыныптан тыс
жҧмыстармен де тығыз байланысты. Тҥрлі поэзия кештері,
дәстҥрге айналған «Абай, Шәкәрім оқулары», «Мҧқағали
оқулары», «Ілияс оқулары», мәнерлеп оқу, интеллектуалды
сайыстардың деңгейі қосымша сабақтардың нәтижелі кӛрінісін
бермек. Мысалы, «ХХІ ғасыр кӛшбасшысы» ҥлгісімен ӛткізілетін
зияткерлік сайыстың бір кезеңі «Егер де мен......» деп аталады.
Осы кезеңде оқушылар әкім болсам, президент болсам, банкир
болсам, заңгер болсам деген тіркестермен байланыстырса,
лауазымды қызметтерді тарих шендерімен салыстырып,
болыстан әкім шығару процесі туады. Оқушы қара сӛзбен немесе
поэзия тілімен дестелеп жауап береді. Осындай параллелизмдік
сипаттаулар жас ӛркенге ҧлттық қҧндылықты насихаттаумен
қатар ғылыми ойға да жетелейді.
Бҧл пәндерді қай қырынан алып қарасақ та, ҧлттық
педагогиканың бір қыры байқалып отырады. Тамырын тереңге
бойлатқан халық ауыз әдебиеті ҧлттық дәстҥр, тәлім-тәрбиенің
қайнар кӛзі. «Қобыланды батыр», «Алпамыс батыр», «Ер
Тарғын», «Қыз Жібек», «Қозы Кӛрпеш – Баян сҧлу», т.б. Айта
берсе, сан жетпейді, ежелгі дәуір әдебиеті ӛкілдері – әдеті мен
ғҧрпын сақтап ӛскен, ҧрпақ бойына тарихпен біте қайнасқан
Кҥлтегін, Тоныкӛк жырларының ерлік пен елдікке толы ғибратты
сабақтары нысанаға дӛп басатын әдебиеттегі оқытудың сыры
кетсе де, сыны кетпейтін асыл тҧяқтары. Соңғы жылдары жарық

кӛрген жаңа буын оқулықтарында ежелгі дәуір әдебиетінің кӛне
нҧсқалары азды-кӛпті беріліп жҥр, дегенмен қҧнды, нәрлі.
Қазақтың классикалық поэзиясының асқар шыңы болып
саналатын
Абайдың
«Адам баласыныңең
жаманы
–
талапсыз.....Талаптың ішінде адам баласы кӛбінесе басына қадір
іздеп, сол талапта болады..... Мҧнысы рас, қазақтың ӛз қҧлқына
қарағанда, ақылға қарағанда, қазақ тҥгіл, кӛңіл жиіркендіретҧғын
іс.....» [5;116-117] деген сеңгір сӛзі, бҧл пән арқылы ҧлтжанды
ҧрпақ тәрбиелеудің сан тҥрлі жолдары бар екендігін аңғартады.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Ҥмітін ҥзеңгі қылған елдің
перзенттері ретінде білім мен ғылым ісінде бірігіп қимылдаса,
шығар шыңымыз әрқашан биік болатынына ешкім шҥбә
келтірмес. Болашаққа біліммен қадам басып, лайықты
қолтаңбамызды қалдырайық. Ҧрпаққа ҧялмай тарту ететін
мҧрамыз да, мҧрағатымыз да сол болсын» дегендей, ертеңгі
кҥннің білікті, саналы тҧлғаларын тәрбиелеп, білім беру жолында
тынымсыз еңбек етуде тек даңғыра атақтың қолжаулығы болмай,
нақты асыл мҧра боларлық әдебиетіміздің қҧндылығы мен
мәдениетін танытуда кҥш-жігерімізді аямай, сапалы нәтижеге қол
жеткізуге еңбектене берейік. Себебі, бар асылдың қоры тереңде
жатады, жеңіл еңбектің жемісі су бетіндегі желдің бағытына
қҧрбан болатын толқынның сылдырындай ғана дәрмені болады.
Болашағымыздың келешекте терең білімді, парасатты да
мәдениетті, ӛз ісінің білікті маманы болуымен қатар, ҧлттық
қҧндылықтар жайынан ӛте сауатты болуына тек педагогтар
ҧжымы ғана емес, барлық қоғам, отбасы, , қоғамдық ҧйымдар,
мемлекет, саясат, бҧқаралық ақпарат қҧралдары, т.б. жауапты
болып саналуы шарт.
Пайдаланылған әдебиеттер:
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – 1-тарау, 8бап, 1-тармақ.
Қ.Еламанов. Ата-бабалардың даналық сӛздері. – Ақтӛбе, 2001.
Абай. Қара сӛздер. – Алматы: Ӛнер, 2006.
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Современное образование предъявляет новые требования к
учителям: повышение квалификации педагогов в рамках
компетентностного подхода к образованию; обеспечение
педагогов здоровьесберегающими технологиями; формирование
готовности работать в условиях существенно возросшей
индивидуализации
образовательного
процесса.
Поэтому
учителям необходима готовность к восприятию методологии и
содержания нового ГОСО среднего образования [3]; к изменению
программного и методического обеспечения образовательного
процесса; к изменению целей и способов педагогической
деятельности. Согласно Государственной программе развития
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы [4]; будет
осуществляться переход на обновленное содержание среднего
общего образования, которое должно быть основано на
компетентостном подходе. Включение компетентностного
подхода в практику образования и разработка теории развития
ключевых компетенций становятся все более актуальными для
мировой педагогической науки и практики. (Дж. Равен, Вийве
Руус, Юта Веймер, Эне Сарв, А.В. Хуторской, А.К. Маркова,
М.А. Холодная, А.А. Пинский, С.В. Петрушин, В.Л. Захаров,
Ю.Ю. Хрящева). В развитых странах Запада речь идет о таких
задачах образования, как формирование у учащихся
компетенции, проявляющейся в умении учащихся интегрировать,
переносить и использовать знания в разных жизненных
ситуациях. Все, что связано с компетенциями, связано с опытом и
деятельностью субъекта, вне ситуации и деятельности
компетенции не проявляются, в силу этого, понятие
функциональной грамотности является интегрированным
показателем, позволяющим охарактеризовать функционирование
личности как в повседневной жизни, так и в профессиональной
деятельности.
Само понятие функциональной грамотности, его соотнесение с
социально- личностными потребностями, непрерывностью
образовательного процесса и контекстом профессионального
образования исследовано в работах П.Р. Атутова, Б.С.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Умирбаева У.У., Умирбаева К.У.
Средняя школа №35, Актобе, Казахстан
Аннотация. Современное образование предъявляет новые
требования к учителям: повышение квалификации педагогов по
формированию функциональной грамотности учащихся в
условиях
существенно
возросшей
индивидуализации
образовательного процесса.
Актуальность данной проблемы также связана с необходимостью
повышения уровня формирования функциональной грамотности
учащихся и профессиональной компетентности педагогов. В этих
условиях педагогу необходимо ориентироваться в широком
спектре современных инновационных подходов в образовании.
В своем Послании «Социально-экономическая модернизация –
главный вектор развития Казахстана» Президент нашей страны
Н.А. Назарбаев [1] отметил о необходимости реализации
Национального плана действия по развитию функциональной
грамотности подрастающего поколения [2]. В современной
педагогической теории и практике понятие «функциональная
грамотность» рассматривается в рамках компетентного подхода.
В реализации Болонского соглашения, ставшего основой для
модернизации казахстанской системы образования, приоритетное
значение отводится развитию универсальных навыков:
функциональной грамотности и компетентности, необходимых в
жизни и деятельности.
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Гершунского, Э.М. Калицкого, В.Ю. Кричевского, П.С. Лернера,
А.М. Новикова, А.С. Тянгана, П.Г. Щедровицкого и др. Но
состояние как теории, так и практики обозначенной нами
проблематики еще далеко несовершенно.
Проблемы формирования функциональной грамотности и
компетенции педагогов вызваны необходимостью разрешения
противоречий между необходимостью повышения уровня
функциональной грамотности учащихся и недостаточной
разработанностью
способов
развития
функциональной
грамотности.
Решение указанной проблемы обосновано в концепции развития
функциональной грамотности и компетенций педагогов,
рассматриваемой в рамках компетентностного подхода;
формировании методической базы по развитию функциональной
грамотности,
компетентности
решения
проблем,
информационной и коммуникативной компетентности педагогов,
совершенствовании
научного
и
учебно-методического
обеспечения образовательного процесса с учетом нового
компетентностно- ориентированного содержания образования,
новых подходов к обучению в современной школе.
Целенаправленная работа в данном русле стала объективной
предпосылкой
иного
осмысления
профессионального
педагогического образования и педагогической деятельности
учителя.
Формулируя концептуальное обоснование организационнопедагогических условий становления ключевых компетентностей
педагога, были выделены основные положения, имеющие
непосредственное влияние на ценности и цели образования,
результаты, технологии образования и позиции субъектов
образовательной деятельности, роли педагога.
Концептуальные основы модели новой школы в ходе
экспериментальной
работы
были
ориентированы
на
компетентностное образование, заявленное в нормативных
документах как образование, ориентированное на результат, а
компетентности обучающегося как универсальные умения и

способы деятельности. При компетентностном подходе при
формировании функциональной грамотности процесс постановки
целей отличался от традиционного тем, что учитель выбирал
цели и формулировал задачи, сообразуясь с ценностями развития
ученика, на основе понимания ситуации в развитии учащегося,
его интересов, потребности. Для этого педагог вел
целенаправленное наблюдение за обучающимися, привлекая к
процессу наблюдения и осмысления фактов коллег и членов
семьи обучающегося, используя материалы, полученные в ходе
рефлексии учеником своих результатов, достижений, перспектив.
Такая особенность постановки целей связана была с
необходимостью учета интересов обучающегося, для повышения
эффективности его развития и достижения результативности.
Специфика целей заключалась в том, что они были направлены
не на приобретение суммы знаний, умений и навыков (они будут
им приобретены как следствие, они выступают предметами,
средствами обучения), а на формирование компетентностей,
развитие способностей учиться, действовать, общаться. В общем
смысле цели были направлены на формирование у обучающихся
ключевых компетентностей - компетентностей разрешения
проблем
и
самоменеджмента,
информационных
и
коммуникативных компетентностей.
Достижение республиканской системы образования нового
результата - формирования ключевых компетентностей как
основы функциональной грамотности - является ее приоритетной
задачей. Обладая такими компетентностями, обучающийся будет
иметь готовность принять ответственное решение в той или иной
ситуации и обеспечить своими действиями его воплощение в
жизнь, готовность осваивать и грамотно применять новые
технологии, к самообразованию, самостоятельно осваивать
знания и умения, необходимые для решения поставленной
задачи, готовность к социальному взаимодействию. Основа
данных компетентностей позволит будущему гражданину
успешно реализовать себя в условиях динамичного развития
социальных отношений.
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Существенное
изменение
подходов
к
организации
образовательного процесса предполагает взгляд на обучающегося
как полноправного партнера в условиях сотрудничества,
ведущего к расширению степеней свободы развивающегося
ученика. Признание его права на развитие в своем темпе, по
своей
траектории
развития,
признание
легитимности
разнообразных форм образования, признание семьи и социальной
ситуации - выступают как педагогические условия признания
позиции учащегося как субъекта деятельности - единение
позиций и социальной ситуации образования прав учащихся на
развитие в своем темпе, по своей траектории.
Новые ценности и цели образования, признание значимости всех
субъектов образования для развития и саморазвития личности
обучающегося вызывают потребности поиска все новых и новых
образовательных технологий, в которых есть место инициативе
обучающегося, сочетание свободы познания и деятельности.
Основные положения компетентностного подхода при
формировании функциональной грамотности построены на
личностно- ориентированной
модели образования, где
воспитывающий педагог не подгоняет развитие каждого ученика
к определенным канонам, а предупреждает возникновение
возможных тупиков личностного развития. Знания, умения и
навыки рассматриваются не как цель, а как средство
полноценного развития личности. Это положение вызывает
необходимость понимания новой роли учителя. В традиционном
обучении учитель - это эксперт, человек передающий знания,
умения и навыки и контролирующий их усвоение учащимися,
наставник, поучающий ученика. В личностно- ориентированном,
открытом
инициативам
ученика
образованииоснове
формирования функциональной грамотности, учитель занимает
позицию
помощника,
облегчающего,
поддерживающего,
работающего вместе с ним, являясь источником информации.
Успешность развития ученика в соответствии с его
индивидуальным потенциалом, в соответствии с рамками
культуры, принятой в обществе и ожиданиями взрослых,

обеспечивается соблюдением педагогами двух дополняющих
друг друга ролей - роли фасилитатора и роли эксперта
личностного развития.
В содержание профессиональной компетентности учителей ранее
не включалась функциональная грамотность, так как она не
значилась в конечных результатах общего среднего образования,
формирование функциональной грамотности- приоритетное
направление современного образования, эта проблема в
настоящее время стала одной из самых актуальных в Республике
Казахстан, так как она обеспечивает «умение учиться»,
способность
личности
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта, а не только освоение
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных дисциплин.
Решение проблемы по развитию профессиональной компетенции
для формирования функциональной грамотности продиктовано
необходимостью разрешения следующих противоречий: между
потребностью развития функциональной грамотности учащихся
как условия их успешной социализации и адаптации в обществе и
отсутствием у учителей готовности для решения этой проблемы;
между
назревшей
необходимостью
повышения
профессиональной компетентности учителя в развитии
функциональной грамотности учащихся и недостаточной
разработанностью этой проблемы в педагогической теории и
практике, нехваткой педагогических инструментов для работы
учителей в этой области.
Сегодня необходим ответ на вопрос: каковы педагогические
средства совершенствования профессиональной компетентности
учителя по формированию функциональной грамотности
учащихся в условиях обновленной школы. Для решения этой
проблемы
в
ходе
экспериментальной
работы
были
проанализированы содержание, технологии и организационнопедагогические
условия
развития
профессиональной
компетентности учителя по формированию функциональной
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грамотности учащихся. Для чего были поставлены и
последовательно решены следующие задачи: 1. Выявить
предпосылки развития профессиональной компетентности
учителя по формированию функциональной грамотности
учащихся. 2. Раскрыть сущность понятия «функциональная
грамотность учащихся». 3. Теоретически обосновать содержание
профессиональной компетентности учителя по формированию
функциональной грамотности чтения и понимания текста. 4.
Разработать
и
апробировать
технологию
развития
профессиональной компетентности учителя по формированию
функциональной
грамотности
учащихся. 5.Выявить и
обосновать организационно-педагогические условия успешной
реализации содержания и технологии профессиональной
компетентности учителя по формированию функциональной
грамотности учащихся в учебном процессе [5,6].
Экспериментальная работа была претворена на предположении о
том,
что
эффективность
развития
профессиональной
компетентности учителя по формированию 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; включать в состав
профессиональной компетентности учителя по формированию
функциональной грамотности учащихся три составляющих:
когнитивный, операционально-технологический и личностный
компоненты, опирающиеся на функциональную грамотность
ученика;
реализовывать
содержание
профессиональной
компетентности учителя по формированию функциональной
грамотности учащихся в процессе повышения квалификации в
условиях
экспериментальной
методической
работы;
разрабатывать, обосновывать и апробировать интерактивные
технологии развития профессиональной компетентности учителя

по формированию функциональной грамотности учащихся;
выявлять совокупность
анизационно-педагогических условий, обеспечивающих развитие
профессиональной компетентности учителя по формированию
функциональной грамотности учащихся.
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кӛзбен кӛргенді ҧнатады. Зейіндері тҧрақсыз болғандықтан бір
сарынды оқудан тез жалығады. Сондықтан оқу мазмҧны мен
тәрбие әдістерін жаңарту бағытында оқушыларға сапалы білім
мен саналы тәрбие беру ҥшін жан – жақты іздене отырып, ӛз
алдыма мынандай мақсат қойдым: «Мектеп оқушыларының
танымдық ҥрдістерін дамыту жолдарын айқындап кӛрсету».
Оқытушылар әр сабақы қызықты, ӛзгеше ӛткізу ҥшін, әр пән
бойынша кӛптеген жҧмыстар жасп ізденуге тура келеді
Қазіргі қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық
ӛзгерістер мағлҧматтарды қарапайым беруге негізделген
жеткілікті дәрежеде айқын қалыптасқан білім беру моделінің
тоқырауын айқын кӛрсетіп береді. Жеке тҧлғаға деген талаптың
кҥшейе тҥсуі қазір дҥние жҥзінде білім беру саласында жобалы
ӛзгерістер жасау тенденциясының ҥдей тҥсуіне себеп болып
отыр:- білім берудің статистикалық моделінен оқушылардың
ақыл-ой әрекетінің кӛп сырлы қҧрылымын қалыптастыруға кӛшу;
– оқытуда оқушылардың танымдық іс-әрекеттер қҧралын
белсенді
меңгеруге
бағыттау;
– оқыту процесін жеке тҧлғаның мҥддесі мен қажеттілігіне
бейімдеп болашақта ӛзгермелі қазіргі замандағы қоғамға толық
мҥмкіндігінше ӛзін-ӛзі жҥзеге асыру.
Бала белсенділігі туралы XVI – XVIII ғасырдағы негізделген
алғашқы әрекеттер (Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо) және бҧл
ҧстанымдарды А. Дистервегтің, К.Д. Ушинскийдің және XIX
ғасырдың басқа да прогрессивті ҧстаздардың қолдауы
физиологиялық
және
психологиялық
деңгейде
адам
белсенділігінің мәнін методологиялық бағалаушылық пен
расталады (И.В. Сеченов, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, Л.С.
Выготский, С.Л. Рубинштейн, А. Леонтьев). Осы зерттеулердің
нәтижесінде тҧлғаның белсенділігі оның табиғи жаратылысы
жағдайы, сонымен бірге, тҧлға іс-әрекет барысында
қалыптасатындығы, іс-әрекет қандай болса, тҧлға да сондай
болады деген қорытындылар жасалынады. Демек, жеке тҧлғаны
жан-жақты дамыту ҥшін оқу белсенділігінің мәні ерекше.

«№3 ЖОББМ»КММ-нің
педагог-психологы
Ақтӛбе облысы, Шалқар қаласы
ХХІ ғасырдың табалдырығын аттаған еліміз әлемнің дамыған
елдерінің қауымдастығына кіруге бет алды. Сондықтан еліміздің
туын биікке кӛтерер білімді, білікті, адамгершілігі жоғары ҧрпақ
тәрбиелеу біздің алдымыздағы ең басты міндет.
«Болашақта еңбек етіп, ӛмір сҥретіндер – бҥгінгі мектеп
оқушылары, мҧғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол
деңгейде болады. Сондықтан ҧстазға жҥктелетін міндет ауыр» –
деген Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев.
Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» заңында
ҧлттық және жалпы азаматтық қҧқықтар, ғылым мен практика
жетістіктері негізінде жеке адамдарды қалыптастыруға, дамытуға
және кәсіби шыңдауға бағытталған білім беру және жеке
адамның шығармашылық, рухани кҥш – қуатын жетілдіру, жеке
тҧлғаның жан – жақты толысуына жағдай жасай отырып, зерделі
азамат даярлау міндеті кӛзделген.
Қазіргі заманғы ғылыми – техникалық ҥрдістің қарқыны білім
беру жҥйесінің алдына ҥлкен мақсаттар мен жаңа міндеттер
жҥктейді. Жас ҧрпақты жан – жақты жетілген, ақыл – парасатты,
ой – ӛрісі биік, бәсекеге қабілетті азамат етіп тәрбиелеу –
қоғамымыздың ең ӛзекті мәселесі. Бҧл әр мҧғалімнің
шығармашылық ізденіспен жаңаша істеуін қажет етеді.
Оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытудың негізгі
факторы олардың білімі мен дағдыларының дәрежесі ғана емес,
сонымен бірге, баланың маңызды психикалық қызметтерін, ақыл
– ой жҧмысының тәсілдерін қалыптастыруға мҥмкіндік беретін
оқу процесін жолға қою керектігі саналады. Оқушының
шығармашылық қабілеті де оның ойлау мен практикалық
әрекеттері арқылы ғана дамиды. Ойлауға ҥйренетін сабақтарды
дамыта оқыту сабақтары деп білеміз.
Білім негізі мектеп қабырғасынан басталатыны белгілі. Мектеп
оқушысы не нәрсені болса да білуге қҧмар, қолымен ҧстап,
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Шынымен-ақ, оқушылардың оқу белсенділігін арттыру арқылы
ӛздігінен білім алуды қажетсіну қазіргі таңда шешуін кҥтетін
ӛзекті мәселелердің бірі екені айқын. Адамның белсенділігінің
табиғатын тани білу, еңбек және моральдық белсенділік дәрежесі
бойынша адамның қоғам мен ҧжым ҥшін жарамдылығын жете
анықтау
мҧғалімінің
басты
міндеті
Белсенділік деп адамның іс-әрекеті ҥстіндегі жағдайын айтады.
Тіршілік және іс-әрекеттері барысында адамның қарым-қатынас
жасау, таным және ӛзін-ӛзі тәрбиелеу белсенділігі дамиды. Бала
белсенділігінің ең алғашқы формасының бірі қарым-қатынас
жасау белсенділігі. Бҧл адамның бҥкіл ӛмірінде дамитын
белсенділік. Балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес басқа
адамдар мен қарым-қатынас жасау белсенділігінің мазмҧны
ӛзгеріп отырады. Мектеп жасына дейінгі балалар ересек
адамдардың әрекеттеріне ҥңіле қарап, ҥйренеді, оларға еліктейді.
Балалардың саналы тҥрде істейтін мҧндай әрекеттерін ырықты
немесе ерікті белсенділік дейді. Бҧл жастағы балалардың
ҥлкендердің әрекеттеріне және олармен ӛзара қатынас жасауға
еліктеу рӛлді ойындарды атқару барысында байқалады. Кӛбінесе
балардың ойындарда адамдардың іс-әрекеттері, тҧрмысы, ӛзара
қатынасы қамтылып кӛрсетіледі, ҧжымдық ӛмір дағдылары
қалыптаса
бастайды.
Ойын
барысында
балалардың
қҧрдастарымен де ӛзара қатынасы ӛзгереді. Олар басқа
балалармен ойнауға тілек білдіреді, еңбекке байланысты
тапсырмаларды бірігіп, орындауға, ӛз қылықтарын ережеге
бағындыруға, керексіз әдеттерді тежеуге, кедергіні ығыстыруға
ҥйренеді. Әр тҥрлі ойын баланың дҥниетанымын кеңейтіп,
қарым-қатынас жасау белсенділігін дамытады. Қарым-қатынас
белсенділігі әсіресе, мектеп жасындағы балаларда айқын кӛріне
бастайды. Ата-аналармен, мҧғалімдермен, қҧрдастары және
достарымен, ҥлкендермен балалардың қатынас жасауында әр
алуан ерекшеліктер болады. V–VI сынып оқушылары қарымқатынас жасау ҥшін ең алдымен ӛзіне дос және жолдас болатын
қҧрбы-қҧрдастарын іздестіреді.Қарым-қатынас жасау белсенділігі
жеке адам қасиеттерінің (мархабаттық, қайырымдылық,

қамқорлық, ӛзі ҥшін және басқа адамдар алдында ӛзінің
қылықтары жайлы жауапкершілік сезімі т.б.) қалыптасуына
мҥмкіндік туғызады. Баланың даму барысында таным
белсенділігі артады. Мектеп жасына дейінгі (5-6 жас) балалар
заттарды тҥсіне, формасына қарап ажырата бастайды, олардың
қҧрылысын, пайдалану тәсілдерін білгісі келеді. Балалардың бір
нәрсені қҧмартып, білуге талаптануын таным ынтасы дейді.
Балалар ӛте байқағыш, әр нәрсеге ҥңіле қарайды, кейде терең
ойға шомылады. Мектеп жасындағы балалардың таным ынтасын
қалыптастыруда білім беру тәсілдерінің ерекше маңызы бар. Оқу
барысында балалар тҥрлі заттардың, қҧбылыстардың мәніне,
ғылыми ҧғымдар мен заңдылықтарға терең тҥсінуге, алған
теориялық білімдерін практикада еркін білуге ҥйренеді.
Оқушылардың таным белсенділігі олардың шығармашылық
іздену қабілетіне, мҧғалімнің теориялық сауаттылығы мен
шеберлігіне байланысты.
Жеке адамның санасының қалыптасу барысында ӛзін-ӛзі
тәрбиелеу белсенділігі ерекше орын алады. Бала даму барысында
ӛзін-ӛзі жетілдіру мақсатын кӛздей талаптанып әр тҥрлі әрекет
жасайды.
Оқушылардың ӛзі-ӛзі тәрбиелеу ісін жетілдіру ҥшін олардың жас
және дербес ерекшеліктерін еске алып, оқу тәрбие жҧмысының
барысында сана сезімін ояту, ӛз бетінше жҧмыс істей білуге
ҥйрету – мҧғалімнің басты міндеті.
Осы кӛрсеткіштердің әрқайсысы оқушының қоғамдық іс-әрекетке
қатынасын және оның белсенділік дәрежесін сипаттайды. Кейбір
жеке оқушыларда бҧл кӛрсеткіштердің кӛрінуі тҥрліше болуы
мҥмкін және жас ерекшеліктеріне, сондай-ақ мектеп
оқушыларының жеке бас тәжірибелеріне және белсенділік
дәрежесіне байланысты. Коллективте қоғамдық жҧмысқа деген
ынтасы тҧрақты дамыған оқушыны әрқашан да кездестіруге
болады, олар мҧғалімнің айтуынсыз-ақ оған кірісіп кете береді,
ӛйткені олай істемей тҧра алмайды. Бірақ мҧғалім алдында,
жолдастары алдында ӛздерін мадақтау мақсатында тек ӛздері
ҥшін ең қызықты нәрселерді ғана жасайтындар да аз кездеспейді.
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Тапсырманы орындау ҥстінде бір оқушы ӛзі жауапты бола тҧрып,
тапсырма орындауға басқаларды да мәжбҥр етуі мҥмкін, екіншісі
ӛзі ҧқыпты орындайды, бірақ жолдастары туралы ойламайды, ал
ҥшіншісі ӛзгелерді бар ынтасымен қҧмарландырады, бірақ ӛзі еш
нәрсе
істемейді.
Бҧл
қоғамдық
белсенділіктің
тҥрлі
компононттердің дамуындағы теңсіздіктерді тәрбиелеудің
нақтылы процесінде ескеріп отыру, сӛйтіп, осы арқылы кейбір
оқушыда нашар, немесе мҥлдем дамымаған жақтарына ықпал
жасау
керек.
Сана мен іс-әрекеттің тҧтастығы материалистік диалектика мен
психологияның ең маңызды заңдылығы болып есептелінеді. К.
Маркс адам пассивті жеміс емес, ол қоршаған ортасын,
жағдайларды және ӛзін белсенді (активті) тҥрде ӛзгерте алады
деп жазған болатын. Бҧл тҧжырым тәрбие процесін
ҧйымдастырудың маңызды жолын ашады. Демократиялық
педагогиканың классиктері де (И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменский,
Ы.Алтынсарин, т.б.) жеке тҧлғаның ӛзінің белсенділігіне, оның
шығармашылық-қайта қҧру іс-әрекетіне ҥлкен мән берген.
Белсенділік адамның табиғи қасиеттерінің бірі болып табылады.
Дьюидің жетекші қағидасының айтуы бойынша оқыту процесінің
белсенді қатысушысы болатын оқушы мінездемесін анықтайды.
Дьюи бойынша оқушы егер «ӛзімен ӛзінің айналасындағы
кернеуді табыстыра» алса, белсенді болады (S.M. Fishman, L.
McCarty, 1998). Бҧған қалай жетуге болады? Бҧл айналаны
белгілі бір мақсатпен зерттейміз және оның барысында алдағы
ізденістерге қажет болатын жаңа жетістіктерге жету жолдарына
ҥйренгенімізде орын алады деп есептейді ол. Оқушыға
оқырманның
қызығушылығын
арттыратын
дҧрыс
проблемаларды; сонымен қатар оқу бағдарламасына енген
материалды оқу барысында меңгерілетін және нәтижелерге
әкелетін проблемаларды оқуға беру біздің қолымыздағы нәрсе.
Онда Дьюидің айтуына сай, оқыту мектептен тыс білім сияқты
эмоционалдық кҥшке ие болады (S.M. Fishman, L. McCarty, 1998).
С. Фишман айтуынша кластағы мҥдде мен жігер механизмін
Дьюи келесі тҧрғыда кӛрсетіледі: 1. Не ҥшін? Балалар «не

ҥшінсіз» мектепте ҥйреніп жатқаны мен ӛзінің болашағының
арасындағы ҧзақтықты қҧрастыра алмайды.2. Неменеге?
Оқушылар оларды мақсатқа жету ҥшін не кӛмектесетінін анықтау
керек. Егер сен біреудің сенімін ӛзгерткің келсе, онда сен
кӛрсетілген ақпараттар нақты неге назарын аударуды
ҧсынатындығыңды кӛрсету керек. Пән мен материал мақсатқа
жетудің қажеттілігі мен мағынасы болуы керек. 3. Не арқылы?
Бҧл оқушыларды кластағы таныс емес элементтерді тануы ҥшін
қолданатын
бҧрынғы
тәжірибесі.
Психологияда белсенділікті іс-әрекет деп атайды. Жеке тҧлғаның
белсенділігі оның қажеттіліктерінен туады (материалдық және
рухани, жеке немесе қоғамдық қажеттіліктер). Жануарлардан
айырмашылығы адамның қажеттіліктері сәби жасынан бастап-ақ
қоғамдық қажеттіліктермен реттелінеді. Адамның белсендігі
(немесе оның әрекеті) оның себептеріне, мақсатпен міндеттерін
дҧрыс қоя алуына, оларды орындау тәсілдерін дҧрыс таңдай
алуына байланысты.
Белсенділіктің ӛзіне және жеке тҧлғаның қоршаған ортамен
тәрбиелік (сыртқы) әсерлерге қатысты ішкі ҧстанымдарына
байланысты ол әр тҥрлі бағыттарда қалыптасуы мҥмкін. Егер
оқушының осы әсерлерге деген кӛзқарасы теріс болса, ол
тәрбиешісі қалағанынан қайшы бағытта дамиды. Мысалы,
мҧғалім оқушылардың білімін тексеру кезінде оқушының
бағасын тӛмендетіп қояды да, оқушы оған ренжіп қалады.
Мҧндай жағдайда мҧғалімнің ҥлгерімді жақсартуға шақырған
әрбір сӛзі оқушыда жасырын, кейде тіптен ашық қарсы әрекет
тудырады. Тәрбиеші, оның педагогикалық әсері ішкі ӛрісте, яғни
тәрбиеленушінің санасы мен сезіміне оң әсерін тигізбесе, барлық
жағдайларда
әрдайым
осылай
болып
отырады.
Осының нәтижесінде, жеке тҧланың дамуы мен қалыптасуында
кӛрініс табатын барлық әсерлер мен ықпалдар екі топқа – ішкі
және сыртқы болып бӛлінетін болды. Қоршаған ортаның әсері
мен тәрбие жеке тҧлғаның дамуының сыртқы факторларына
жатады. Табиғи әсерлер – бейімділік пен әуестік, сонымен қатар,
адамның сезімдері мен кҥйзелістері, оның сыртқы әсерлердің
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ықпалымен пайда болатын сылтаулары мен қажеттіліктері –
барлығы ішкі факторларға жатады. Жеке тҧлғаның дамуы мен
қалыптасуы осы екі фактордың ӛзара байланысының нәтижесі
болып
табылады.
Егер тәрбие жеке тҧлғаның ӛз ӛзімен жҧмысы кезіндегі
белсенділігіне деген іштей ықпалына әсер ететін болса, онда
оның жеке тҧлғаның дамуында шешуші рӛл атқара алатыны
тҥсінікті. Осы бейімділік пен ӛсіп келе жатқан адамның жеке
тҧлға ретінде жетілуіне деген ӛзіндік ынтасы ғана тҥбінде оның
дамығанын анықтайды. Осылайша бҧл процесс, шын мәнісінде,
ӛзін-ӛзі дамыту, ӛзін-ӛзі тәрбиелеу сипатына ие болады. Л.Н.
Толстойдың адамның дамуын жеміс ағашының ӛсуімен
салыстыруы тегін емес. Ӛйткені, сӛздің тура мағынасында оны
ешкім ӛсірмейді, ол ӛздігінен ӛседі. Адам тек қана топырағын
қопсытады, тыңайтқыштар себеді, артық бҧтақтарын кеседі, яғни
оның ӛзіндік мҥмкіндік беретін қажетті сыртқы жағдайларын
жасайды, оған дем береді. Ал ӛзіндік даму ӛзінің ішкі заңдары
бойынша жҥреді.
Баланың, оқушының белсенділігі іс-әрекеттің әралуан тҥрлерінде
кӛрінетіні психологияда дәлелденген, ӛмір барысында қарымқатынас, таным белсенділіктері, ӛзін-ӛзі жетілдіру мен қоршаған
ӛмірді тҥрлендіру, ӛзгерту белсенділіктері дамиды. Кішкентай
баланың ӛзі де пассивті емес тҥрде ӛмірдің жағдайларына
бағынады. Ол ӛзінің талаптарын орындатқанда (ҥлкендерге)
белсенді, ол қоршаған адамдарға қатысты ӛз тҥзетулерін енгізеді.
Ол адамға деген (ҧнату, ҧнатпау) және заттарға деген (керек,
керек емес, жақсы кӛретін, жақсы кӛрмейтін) ӛзіндік жеке
тҧлғалық қатынасын кӛрсетеді. Бҧл қатынастар оның ісәрекетінде жеке тҧлғаның ӛзгешелігін жасай отырып пайда
болады.
Қарым-қатынас-генетикалық тҥрде баланың белсенділігінің ең
ерте белгісі. Адамның әлеуметтік тіршілік иесі ретіндегі
ерекшеліктері осы қарым-қатынаста кӛрінеді. Онда адамдарға
деген қатынастың кӛптеген алуан тҥрлі реңктері бар: ата-анаға,
мҧғалімдерге, таныстарына, таныс емес адамдарға, қҧрдастарына,

ӛзінен кішкентайларға, достарына. Бала ӛзіне дос таңдайды, ол
адамдардың белгілі бір шеңберімен қарым–қатынас іздейді, ол
басқаларға ықпал етеді. Ҧжымда ол кейде ҧйымдастырушы,
кейде орындаушы болады. Қарым–қатынас белсенділігі жеке
тҧлғаның ең маңызды жақтарының дамуына жағдай жасайды,
олар – адамгершілік, қайырымдылық, қамқорлық, ӛз ӛзі ҥшін,
адамдар алдындағы ӛз істері ҥшін жауапкершілігі.
Оқушылардың оқу белсенділігін қалыптастырудың бір кӛзі –
сабақта жаңа технологиялар қолдану арқылы тҥрлендіріп ӛткізу.
Кӛптеген
инновациялар
арасында
оқушылардың
оқу
белсенділігін қалыптастыруға аса қолайлы технология – Сын
тҧрғысынан ойлау жобасы. Сын тҧрғысынан ойлау – ашық қоғам
негізі. Ол – ӛз алдына сҧрақтар қойып және ҥнемі оларға жауап
іздеу, әр мәселеге байланысты ӛз пікірін айтып, оны дәлелдей
алу, сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды
және сол дәлелдемелердің қисынын зерттеу дегенді білдіреді. Бҧл
оқыту «қарапайымнан кҥрделіге» деп аталады.
Оқушылардың белсенділігін арттырудың жаңа формаларын епті
пайдалана отырып, жаңашыл ҧстаз белсендіру әсерін жҥзеге
асырады, онда оқушылар: ӛз пікірінде тҧра алуы; пікірталастар
мен талқылауларға қатысуы; ӛз жолдастарына және
мҧғалімдеріне сҧрақ қоя алуы; жолдастарының жауаптарын
тҥзету; жолдастарының жауаптары мен жазба жҧмыстарын
бағалай білу; артта қалған оқушыларды оқытуы; ҥлгерімі нашар
оқушыларға тҥсініксіз жерлерді тҥсіндіруі; ӛз бетінше шамасы
келетін тапсырмаларды таңдауы; танымдық міндетті (мәселені)
шешудің бірнеше тҥрін табуы; ӛзін – ӛзі тексеру ҥшін, ӛзіндік
танымдық және тәжірибелік әрекеттерін талдау ҥшін жағдайлар
ойластыруы; танымдық міндеттерді шешімнің ӛзіне белгілі
тәсілдерін жинақтап қолдануы. Кӛптеген зерттеушілердің
пікірінше, ӛз бетінше ҥздіксіз білім алудың қажетті жағдайы
ретінде оқу – танымдық белсенділікті қалыптастыру болып
табылады. Алайда, мектептерде оқушының осы қасиеттерін
дамытуға байланысты бағытталған оқушылардың ӛзіндік
жҧмысының жҥйесі әзірге қалыптасқан жоқ.
95

Қорыта келгенде, Тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі ҧрпақтың
рухани байлығы, мәдениеті, саналы ҧлттық ойлау қабілеті мен
біліміне, іскерлігіне байланысты. Осыған орай мектептегі оқу
ҥдерісінде
оқушылардың
танымдық
қызығушылықтарын
арттыру, дамыту болашақта білімді ӛз бетінше жинап алу
қабілеттерін дамытуда жетекші рӛл атқарады және пәндерді
оқыту барысында кӛзделетін білімділік, дамытушылық, тәрбиелік
міндеттерді
жҥзеге
асыруда
оқушылардың
танымдық
қызығушылығын дамыту және қалыптастыруда сабақта әртҥрлі
әдіс – тәсілдерді қолданудың тиімділігіне кӛз жеткізуге болады.

Только год, как перевелась в городскую школу в городе Талгар
Алматинской
области.
Придерживалась
педагогической
технологии Жанпеисовой «Модульного обучения» по блокам.
Изучала много других технологий: Амонашвили, Р.В.Овчаровой,
И.П.Рогова, дифференцированного обучения
и др. Сейчас
расширяю круг новыми технологиями форм и методик обучений.
Область
моих
интересов
всесторонне,
входят
астрофизикофилософия, то есть астрономия, физика на половину,
вся география, философия. В одно время в ВУЗах ставилось
вопрос – А что изучает предмет география? Оказалось, что она
охватывает очень широкий круг наук. Так в географию входят
20- предметов такие как: геология, геодезия, геоморфология,
гидрология,
метеорология,
климатология, океанология,
экология, астрономия, космология, картография, геральдика,
нумизматика, естествознание, история, экономика и т.д,, но это
все отрасли географии. Часть биологии: зоология и ботаника,
физика и др. И это всѐ – география!
Я люблю географию и отчасти философию!!!
Ориентирами в педагогической и учебной деятельности
сейчас являются дистанционные обучения в онлайн режимах.
Онлайн уроки через телевидения по телеканалам «Балапан»,
«Ел арна» мне, как родителю понравилось, очень хорошо
налажены, и очень хорошо поставлены: доступно, чѐтко,
понятно.
Однако, учителям, студентам, учащимся 5-11 классов с
этим справиться смогут, а как быть с начальными классами? Я,
как учитель, работаю в дистанционном режиме с классами, в
основном, только на вацапе и Кунделик.
В быстро меняющемся потоке времени и информации
очень трудно приходится взрослым и детям. Особо трудно в этих
условиях детям, которые первый раз приходят в первый класс,
совсем ещѐ маленькие, не умеют писать и читать толком, и для
них дистанционное обучение это…
К культуре идут годами, веками, чтобы научиться всему
правильно.

Наработки из опыта педагогической деятельности
Сагынбекова Эльмира Сайлыбайқызы
учитель географии и истории высшей категории
Алматинская область Талгарский район город Талгар
КГУ «СГОД № 8 им.Ю.Гагарина»
О себе: имею три высших образовании: 1)
агрономический, 2) педагогический, 3) управленческий
образовательных учреждений и психология. Имела статус
«отличника» в школьные и студенческие годы. В своѐ время,
школу заканчивала претенденткой на «Серебрянную медаль»
(выпускники 90- года), в правофланговой школе им. В.И.Ленина
(ныне сш. Хусайн Бижанова) в селе Чилик (Шелек сейчас
называется). В данное время: «Лидер образования», имею очень
много наград из них: «Почѐтная Грамота МОН РК»,
«Почѐтная грамота МОН РК И РНПЦ «Дарын»» и др, Имею
четыре медали: 1) Медаль от Евросоюза «Марии Кюри», 2)
Медаль «Абай-175лет», 3) Медаль от «Международной
энциклопедии» (четырѐх стран: Россия-Казахстан-БеларусияАрмения), и 4) Орден Каныша Сатпаева, а также очень много
Дипломов и Благодарственных писем.
Я педагог, учитель географии и истории, стаж 16 лет, из
них 15 лет работала педагогом-психологом в сельской школе.
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До прихода дистанционных обучений в школах вводились
нововведения одни из них, такие как «25 Песен» («25 Ән» ), «25
Книг» («25 Кітап») и др. Начиналось с 25 и доводили до 100:
«100 Песен», «100 Книг», т.е за определенный известный
промежуток времени выучить 25-100 народных, патриотических
песен, и прочесть 25-100 книг. Эти начинания я приветствовала
на ура!!!
Есть такие понятия: как «Магия Улыбок», «Магия
Красоты», «Магия Слов», «Магия Песен» и т.д., которые, как бы
«завораживают» людей без оружия. Так вот «Магия Песен» - это
маршы, патриотические песни и т.д. они поднимают дух,
приподнимают настроение, подбадривают и т.д. Один всем
известный хирург, всегда перед началом операции ставил себе
послушать классическую музыку, тоже известного композитора.
Для чего это делалось? А потому что, эта музыка его очень
хорошо настраивала и подготавливала к очень серъезной,
трудной работе: операции... С практикой медики в плотную
соприкасаются в работе. Мы педагоги тоже. Но в отличии от
медиков у них физический подход, а у нас педагогов эта
практика несколько иная. Конечно, медики сталкиваются в
основном с кровью, они и вскрывают, режут, шьют и т.д. У нас
другое: каждодневный, ратный труд: как гласит народная
казахская пословица «Получение знания – что иголкой колодец
копать» (Білім –ине мен қҧдық қазғандай!»). И все те же
переживания людские от детсва до становления взрослыми мы
это проходим годами. Мы отдаем годы! Поэтому, профессия -это
то, на что отдаются годы жизни...
Жизнь –это гладиатор, это знания, умения, навыки и
практика и практика! Это бесконечный, замкнутый круг,
движение, стремление и усовершенствование всѐ к лучшему и
лучшему!
В любом классе сидят дети – «представители разных
профессий», надо понимать это так, которые вырастут и будут
ими со временем. Уже в 1 классе есть дети, которые сразу
говорят кем они будут когда вырастут и это превосходно!

Многие почти 90 % людей на земле очень долгое время не могут
определиться своей профессиональной принадлежностью.
Профессиональное призвание в жизни надо искать даже
если человеуку 99 лет! Это совсем не легко. Генетическая
принадлежность профессиям это хорошо, (такое очень ценится в
Индии и в некоторых странах), но может ошибаться, иногда,
изредка. К примеру: сын врача должен стать врачом, сын юриста
– юристом, сын архитектора – архитектором, сын артиста –
артистом и т.д. Но бывало и так например: Великий композитор
Ветховен хотел, чтобы его сын был как он музыкантом Великим, но он стал военным!...
Во времена ВОв были школы –ликбезы и в них обучали
4 года не грамотных взрослых людей грамоте, письму и чтению.
Всего 4 класса это самое основное и объязательное!, Т.е.
основная масса должна учиться только умению читать, писать, и
считать! И всѐ это самое главное!. А дальше нужно по
склонностям детей обучать и развивать соответственно ту или
иную деятельности. Я считаю, что это как традицию нужно
ввести и это правильно.
Потому что, скажем: музыканту не нужны ни химия, ни
алгебра. Швее зоология и ботаника ни к чему, парикмахеру
вообще ничего не надо кроме волос и т.д. Конечно, «Все
професси хороши - выбирай себе на вкус», и они всем нам
нужны! Профориентация... Профильные обучения у нас идут
после 9 класса в 10- 11 классах.
Я предлагаю профессионально дифференцированное
обучение, чтобы вводились с 5 – 7 классов, заканчивали 9
классов, а 10-11 (12) классы и не нужны вовсе, во всяком случае я
так считаю.
Вернѐмся к статистике. Статистика гласит, что в школу
приходят основная масса работающих это «средники» т.е.
«троечники». Средний учитель результат - средний ученик.
Подбор кадров из «отличников» как мы знаем всегда мало!
Вообще, было бы лучше, если бы на работу принимали через
конкурс, т.е. проходили бы лучшие кадры. Соответственно
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сохранялось бы статус и имидж учебного заведения.Это
кадровый вопрос решал бы многие проблемы на месте. Но, есть и
другая сторона, на что надо всегда обращать внимание -это
альтруизм, гуманность, человеколюбие. В школах воспитание
должно основываться на консерватизме. Новаторство же должно
быть в области получения знания. Подрастающее поколение
всегда должны читать мировую классику!!!
Конечно, новые образовательные технологии выдвигают
очень много новых форм и методик обучения. Но, во все времена
самыми лучшими считаются и остаются игровые формы и
методики обучения. Безусловно, дети очень хорошо осваивают
знания через игры! Особенно через ролевых проигрываний.
Использую всегда все бумажные и электронные, какие есть
доступные ресурсы, наглядности – это объязательно! На
уроках всегда применяю психологические настрои на урок,
сосредотачиваю внимание детей и после начинаю работу. Очень
хороши психологические тренинги и упражнения, которых я
часто использую на физкультминутках, на внеклассных
мероприятиях и в специально отведѐнных коррекционных
занятиях.
Я ценитель истинных дарований талантов архитектур –зодчества,
живописи, поэзии, афоризм, искусства танца, композиторов, и
певцов таких как Демис Руссос, Мерей Матье, София Ротару,
Бибигуль Тулегенова, Нюша, индийской классики кино и эстрады
и т.д.
Я люблю фантастику, но толковую! Читала серии
фантастик «Хроники Амбера» Роджера Желязны, «Дело о свалке
токсичных заклинаний», «Легенды и мифы Древней Греции,
Египта, народов мира». Древнегреческую мифологию я
практически изучала «по-косточкам». А также из классик
мировой литературы: «Великие посвященные» Эдуарда Шюре,
«Законы Мерфи. Мерфология частная», «Мастер и Маргарита»
Булгакова, «Шагреневая кожа» Бальзака, Гоголевские: «Вечера
близ хутора Диканьки» и др. «День «М»» -трилогия Суворова,
поэмы Джами, обажаю афоризмы мыслителей Древнего Всотока

как Алишера Навои, Фирдауси, Низами, Аль-Фараби, Омар
Хайям. Читала эпосы-поэмы из казахских:«Кыз Жибек», «Айман
-Шолпан» и др. А в детстве я перечитала все сказки какие только
были.Читала тома уже подростком такие как «Витязь в тигровой
шкуре» Шота Руставели, «Я умею прыгать через лужи», «Хижина
дяди Тома», «Гиперболоид инженера Гарина». и др. У меня
большая личная библиотека по психологии, начиная с «Атласа
Психологии» и разное.
В наш электронный век достижения техники таковы, что
можно совсем не ходить в библиотеку, а с мобильных телефонов
вытянуть бесцеллеры и читать, что и делают наши дети.
Киноиндустрия в наше время имеет огромные
возможности и размахи, которых осуществляют и компьютеры.
Возможности компьтерных технологий безграничны. Эти
творения рук человека говорят о бескрайних фантазиях ―Psiher» психеи, души человека, что смогло создать такое. Нынешнее
общество поголовно сидят перед телеэкранами, передовыми
смартфонами. Конечно, всѐ, что мы не можем показать в жизни,
мы можем показать через фильмы доступно, понятно, красочно
ит.д. Поэтому, наше общество, сейчас намного продвинутое
вперѐд. В школах мы часто прибегаем к помощи
мультимедийных аппаратов, используем на уроках видеоролики,
презентации, слайды и т.д.
У меня большой опыт работы с одарѐнными детьми. Мы
работаем над научными проектами, ведѐм исследования,
обрабатываем данные и прочее. Мне очень нравятся
любознательные дети, с ними так интересно работать! Особенно,
когда они проявляют глубокий интерес к знаниям!
Проектная технология как метод самореализации ученика
Анартаева Гульзира Уласбековна
учитель русского языка и литературы
Лицей №9 имени О.А.Жолдасбекова
город Шымкент
98

Формирование позитивного отношения к работе (учащийся
должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться
выполнить работу в срок в соответствии с установленным
планом и графиком работы).
 Способность
творчески
мыслить,
последовательно
рассуждать и представлять свои идеи
 Уметь работать в команде и обладать навыками общения
 Определять
приоритеты,
планировать
конкретные
результаты и нести персональную ответственность за них
 Эффективно использовать знания реальной жизни
 Компьютерная грамотность
Отличительной особенностью проекта является его публичная
защита, презентация результата работы. В ходе презентации
ученик не только рассказывает о своей проделанной работе и
показывает результаты, но и демонстрирует собственные знания
и опыт в решении проблемы проекта, приобретѐнную
компетентность. Элемент самопрезентации – важнейшая сторона
работы над проектом, которая предполагает рефлексивную
оценку автором всей проделанной им работы и приобретѐнного в
еѐ ходе опыта.
Изучение русского языка и литературы в казахских классах
вызывает определенные трудности: языковой барьер, сложности
в орфографии, особенности языка в морфологии и синтаксисе,
отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий
кругозор, отсутствие навыка анализа и обобщения. Но такие
проблемы можно решить, заинтересовав детей каким – либо
любопытным проектом. Самостоятельная
или
совместная
деятельность дает ребятам возможность почувствовать предмет,
получить новые знания, а учителю – решать вышеперечисленные
проблемы.
В моей практике было много интересных проектов,
подготовленных учащимися самостоятельно и представленных в
большой аудитории. Дети с большим успехом
публично
защищали
свои проекты в самых разных окончательных


Если ученик не учится творить,
то и в жизни онвсегда будет
только подражать, копировать.
Л.Н.Толстой.
Важнейшей задачей в современной школе становится
подготовка ученика к самостоятельным действиям, развитие у
него способности решать проблемы и принимать решения в
ситуациях различной сложности, делать правильный выбор и
быть ответственным за него, занимать активную гражданскую
позицию.
Проектная
деятельность в образовательном процессе
способствует становлению индивидуальной образовательной
траектории учащихся, обеспечивает опыт организации
школьником своих внутренних и внешних ресурсов для
достижения
поставленной
им
цели.
Традиционные
педагогические методы и приѐмы не дадут больших результатов
в образовании.
Метод проектов, интегрирующий в себе
проблемный подход, исследовательские и поисковые методы
обучения поможет достижению глобальных задач.
Задачи проектной деятельности в школе
 Обучение планированию (учащийся должен уметь четко
определить цель, описать основные шаги по достижению
поставленной цели, концентрироваться на достижении цели,
на протяжении всей работы);
 Формирование навыков сбора и обработки информации,
материалов (учащийся должен уметь выбрать подходящую
информацию и правильно ее использовать);
 Умение
анализировать (креативность и критическое
мышление);
 Умение составлять письменный отчет (учащийся должен
уметь составлять план работы, презентовать четко
информацию, оформлять сноски);
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вариантах. Учащиеся работали над
проектами по разной
тематике.
Например, работа над происхождением русских и казахских
имен, влиянием исторических событий на происхождение имен,
сравнением народных праздников русского и казахского народа.
Данная работа была представлена Искаковым Касымом в виде
брошюры, в которой исследование ученика акцентировалось на
современные и исчезающие имена казахского и русского
народов.

1.

Проекты учеников
Сравнительная работа по народным праздникам «Наурыз» и «Масленица».
Ученица Тулегенова Асель(среднесрочный проект)

Наурыз

Масленица

Проводы зимы

Избавление от зимних
тягот
Дни прощения

Встреча Весны

2. «История имени человека» Ученик Искаков Касым (долгосрочный проект)
Поклонение Солнцу и
природе

Сопоставительная работа по происхождению казахских и русских имѐн
Казахские имена
Русские имена

Древние праздники

Влияние исторических
событий

Заимствования из иранского,
арабского, персидского

Заимствования из греческого,
латинского, еврейского языков

языков
Влияние торговых
отношений

Образование имен:
1.существительное
+
существительное

2. существительное
+
глагол

Влияние моды на имена

Тема следующего проекта «Молодежная лексика использование сленгов в речи» Бопова Алиайдара имела
большую значимость, так как загрязнения в современной лексике
встречаются все чаще, что слово теряет свое первоначальное
истинное значение.

Образование имен:
1.однокоренные слова
2. сложение двух основ

Желание доброго и
хорошего
Обозначение:
1.
добрые пожелания
6.
2.
названия растений
7.
3.
названия драгоценных металлов
8.
4.
названия дорогих тканей
9.
5.
10. дни недели

Употребление
ласкательных слов

Обозначение:
1.имена по порядку
2. имена богов и богинь
3. имена по человеческим качествам

Сохранение традиций
в именах

Тема « Молодежная лексика.
Проблема загрязнения языка»
Ученик 8 «ФМК 1» класса
Бопов Алиайдар
Лицей № 9 имени О.А.Жолдасбекова
Город Шымкент Туркестанская
область
Руководитель
Анартаева Гульзира Уласбековна

Интересная работа была проведена над сравнением сказочных
персонажей разных народов. Группа учеников 5 класса этот
проект защитила в виде таблицы.

Текст ученика

3. Сравнительная характеристика Алдара Косе и Иванушки. Группа учеников 5 класса
(среднесрочный проект)
Алдар Косе
Казахстан

Иванушка

Тощий конь

выкатили в парк. Мои кенты базарили, что там
много белок. Но это оказалось бадягой, так как
белок не было нигде. Но вдруг к нам
прискакала одна отмороженная белка,
стырила у меня орехи и дала деру в лес.
 Текст на литературном языке.
Однажды осенью мы со своими родителями
отправились в парк. Мои знакомые
рассказывали, что там много белок. Но это
оказалось неправдой, так как белок не было
нигде. Но вдруг к нам прибежала одна смелая
белка, украла у меня орехи и убежала в лес.

Россия
Весѐлые оптимисты
Балалайка, дудочка

Домбра
Холостой

 Текст со сленгами.
Однажды осенью мы со своими предками

Доброта и широта души
Женатый
Любовь к народу

Серый волк, добрый конь,
печка

Борьба со злом и
несправедливостью
Любимые герои

Дружба между русским и казахским народами

Очень познавательный проект Тулегеновой Асель «Сравнение
народных праздников Наурыз и Масленица» был представлен
в виде красочного буклета и сравнительной таблицы.

Проект «Лингвистические искажения в рекламных
объявлениях нашего города» учеников Мусалимова Рамазана и
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Еркін Алии привлек учащихся исследованием основных видов
рекламных ошибок. Дети с большим интересом работали над
данным познавательным проектом, объезжая все уголки родного
города, обращаясь к рекламодателям с просьбой исправления
ошибок.

Наблюдаются важные моменты использования проектного
метода:
1)повышение мотивации и развитие творческих способностей
происходит из-за наличия в проектной деятельности ключевого
признака — самостоятельного выбора;
2) развитие творческих способностей происходит благодаря
необходимости
правильного
выбора
и планирования
деятельности для достижения лучшего результата;
3)формирование
чувства
ответственности
происходит
подсознательно — учащийся стремится доказать, в первую
очередь, самому себе, что он сделал правильный выбор.
Таким образом, проектная деятельность позволяет воспитывать
самостоятельную и ответственную личность, развивает
творческие начала и умственные способности ученика, готовит
его к самореализации и помогает утверждаться как личность.

Бейджи или бейджики; интересно или интерестно?

Проект «Влияние интернета на речь молодежи» Әзімхан
Ерасыла отличался
выявлением факторов отрицательного
влияния
социальных сетей на речь учащихся и сбором
компьютерных слов и их значений в словарь.

Вместо «НИГАРЮЙ» надо
писать «НЕ ГОРЮЙ»

Қ.Бітібаева мҧрасы – рухани қҧндылықтың қайнары
Жалелова Айтжамал ШаймерденовнаҚарағанды
облысы,Осакаров ауданы әкімдігінің «Молодежный кентінің
№23 ОМ базасындағы тірек мектебі(ресурстық
орталығы)»КММ
Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
бағдарламалық мақаласында: «... Жаңа тҧрпатты жаңғырудың ең басты
шарты - сол ҧлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің
қҧр жаңғырыққа айналуы оп-оңай.
Ал енді осы жаңғыруымыз жаңғырық болмау ҥшін Жақсы адам болуға,
жҥректегі білімді меңгертуге, әдебиеттануға, яғни, сӛз ӛнерінің
сырларын ҧғынуға, Ҧлы ойшыл Абай шығармашылығы мен М.Әуезов
туындыларын, жалпы қазақ әдебиетін оқыту әдістемесін қҧрастыруға
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мҧғалімі, жаңашыл
ҧстазымыз-академик Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева аянбай тер тӛкті
және біз бҧл ҧстазымыздың мол мҧрасын іс қылуымыз керек. Неге
десек , адам жақсы мен жаманға бӛлінеді.

Вместо «Ларисс Иванну Хачу» надо
писать Ларису Ивановну хочу
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Білімнің екі тҥрі болады: бірі – бастағы білім, екіншісі – жҥректегі
білім. Бастағы білім дегеніміз кӛпшілікке, ғаламға арналған білім. Ол
білімді адам ізденсе ӛзі ҥйрене алады. Жҥректегі білім дегеніміз ешбір
кітап ҥйрете алмайтын адамгершілік, мейірім, махаббат [1]. Қазіргі
жағдайымызға қарасақ, қоғамымызда ӛз балаларын қоқысқа тастайтын
небір тасжҥрек аналар, тҥрлі қылмыстарға баратын небір қатігез
адамдар, қысқасы, жҥректегі білімді тиісті деңгейде меңгермеген
оқушылар тәрбиеленіп шығып жатқаны жасырын емес. Ал мектепте
жҥректегі білімді беретін пәндердің бірден-бірі - әдебиет.
Әдебиет – сӛз ӛнері. Ол – ӛнердің бір саласы. Әдебиет пәні де - ӛнер
пәні. Әдебиетті ҧлағатты адамдар «адамтану қҧралы» десе, әдебиет
пәнін «адам тәрбиелеу қҧралы» дер едік. Ол жасӛспірімдерге
әдебиеттанудан, сӛз маржандарының қыр-сырын игеруден жай білім
ғана беріп қоймайды, ең бастысы, ӛмірдің ең қымбаттысы, ең асылы –
жақсылық пен ізгіліктің ҧрығын себеді. [2]
«Жақсы» ҧғымы қазақ лексикасында әрдайым «жаман» ҧғымы арқылы
ашылады. «Жақсы» ҧғымы байырғы қазақ лексикасында белгілі бір
атау, заттық ҧғым ретінде пайдаланылса, уақыт ӛте келе ҧғымның бҧл
семантикалық қыры ҧмытылып, кӛбіне жанама, туынды сын есім
ретінде кӛбірек қолданылғанын кӛреміз. Әдебиет халықтың жаны,
оның эстетикалық сезімін тәрбиелеуші екенін ескерсек, жақсы
ҧғымының халықтық талғам мен эстетикалық һәм этикалық ӛлшем
биіктігін кӛрсететінін кӛреміз.
Жақсы феноменін тҥсіну ҥшін бізге халқымыздың баға жетпес асыл
қазынасы – жыраулар мҧрасы кӛмекке келеді. Жыраулар поэзиясының
шыңы (М. Мағауин) Шалкиіз Тіленшіҧлының Жақсы мен Жаманның
парқын айырып беретін мына бір толғауы осыған айқын дәлел:
Жақсының жақсылығы сол болар,
Жаманменен бас қосып,
Сӛйлемекке ар етер;
Жаманның жамандығы сол болар,
Сӛйлесе дәйім бетін қара етер;
Бір жақсыға басын қосып сӛз айтсаң,
Сол жақсы жаманлығың жақсылыққа жыр етер,
Бір жаманға басын қосып сӛз айтсаң,
Сол жаман сырың сақламай,
Әрдайым дҧшманыңа әр ісіңді қор етер.

Бҧл толғаудан ҧққанымыз – Жақсының ӛзін-ӛзі сезінуі, ӛзін-ӛзі
бағалауы, ӛз-ӛзінің қадіріне жетуі. «Ӛзіңді ӛзің сыйласаң, жат жанынан
тҥңілер» деп келетін қазақ нақылы осы жерге дәлме-дәл келеді.
Жақсының ең бірінші сипаты, ӛз басын Жаманнан айырып алуы, – оны
айтасыз, тіпті Жаманмен бас қосуды ӛзіне ар санауы! Ал келмеске
кеткен Совет ҥкіметі кезінде біздің ата-аналарымызды «адамның
Жақсы, Жаманы болмайды, адамның бәрі бірдей» деп ҥйретті. Бҧл
философия біздің бабаларымыздың дҥниетанымына қайшы, томпақ
келетіні бесенеден белгілі жайт. «Еттің бәрі қазы болмас, иттің бәрі
тазы болмас» деп мақалдайтын қазақ адам сапасына келгенде дағдарып,
асыл менен жасықты айыра алмай сасып қалады дегенге кім сенеді?!
Жақсы менен жаманның арасы жер мен кӛктей. Оқыған мен
оқымағанның арасы кҥн мен тҥндей. Тоқ етері – дҥниеде
жаратылғандардың барлығының Сапалысы мен Сапасызы, Тектісі мен
Тексізі бар. Тіпті мал екеш малдың ӛзін қазақ «асыл тҧқымды» және
«асыл тҧқымды емес» деп бӛледі. Ендеше, осы табиғи сҧрыптау он
сегіз мың ғаламның ең ҥздік жаратылысы Адамды да айналып ӛте
алмайды. Адам да Сапалы мен Сапасызға, яғни, Жақсы мен Жаманға
бӛлінеді. Жоғарыдағы толғаудың:
Жаманның жамандығы сол болар,
Сӛйлесе дәйім бетін қара етер – назар аударсақ, жырау «сӛйлесе» дейді.
Адамның жамандығы «сӛйлеу» арқылы кӛрінеді. Адамның жалпы
сапасы сӛйлеу, сӛз ӛнеріне байланысты деп тҧрған жоқ па жырау ӛз
толғауында?... Бҧл ойымызды бекітпек ҥшін қазақ әдебиетінің кӛрнекті
ӛкілі Мәшһҥр Жҥсіпке жҥгінелік. Ол ӛзінің «Сӛз ӛнері туралы» атты
еңбегінде бҧл мәселе тӛңірегінде мынадай ой айтады: «Сӛз – ӛзі не
нәрсе? Сӛз – адамның ӛнері. «Ӛнер алды – қызыл тіл» - деген адамның
ғазиз шариплік сӛзбен болады. Хайуан сӛз ӛнері болмағаннан, хайуан
болды» [3].
Осы орайда жақсы адам болуға, жҥректегі білімді меңгертуге,
әдебиеттануға, яғни, сӛз ӛнерінің сырларын ҧғынуға, Ҧлы ойшыл
Абай шығармашылығы мен М.Әуезов туындыларын, жалпы қазақ
әдебиетін оқыту әдістемесін қҧрастыруға Қазақстан Республикасының
еңбек сіңірген мҧғалімі, жаңашыл ҧстазымыз Қанипа Омарғалиқызы
Бітібаева аянбай тер тӛкті.
Әдебиетті оқытудың мақсаты – оқушыларды сӛз ӛнерінің қыр-сырымен
таныстыру, халық даналығы, халық ӛсиеттерінен нәр алғызу, кітапқа
деген ынтасын ояту, халықтың рухани байлығы – әдебиетін жан-жақты
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игерту, сол арқылы имандылыққа, инабаттылыққа, парасаттылыққа,
сҧлулыққа тәрбиелеу, жҥректегі білімді меңгерту екеніне баса кӛңіл
бӛлді. Бҥгінгі таңдағы жаңартылған білім берудің әдіс-тәсілдері мен
технологиясын және тимді жолдарын академик Қ.Бітібаева ӛзінің
ҧстаздық тағылымындағы еңбектерінде, кеңінен қарастырып,
оқушының білімі, икем-дағдысына қойылатын талаптарды саралап
берді.
Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
бағдарламалық мақаласында: «... Жаңа тҧрпатты жаңғырудың ең басты
шарты - сол ҧлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің
қҧр жаңғырыққа айналуы оп-оңай. Бірақ, ҧлттық кодымды сақтаймын
деп бойыңдағы жақсы мен жаманның бәрін, яғни болашаққа сенімді
нығайтып, алға бастайтын қасиеттерді де, кежегесі кері тартып
тҧратын, аяқтан шалатын әдеттерді де ҧлттық сананың аясында сҥрлеп
қоюға болмайтыны айдан анық...»
«...Ҧлттық салт-дәстҥрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз,
жоралғыларымыз, бір сӛзбен айтқанда ҧлттық рухымыз бойымызда
мәңгі қалуға тиіс. Абайдың даналығы, Әуезовтің ғҧламалығы,
Жамбылдың жырлары мен Қҧрманғазының кҥйлері, ғасырлар
қойнауынан жеткен бабалар ҥні - бҧлар біздің рухани мәдениетіміздің
бір парасы ғана...»деген еді. [4].
Осы орайда Қанипа Омарғалиқызының мол мҧрасы - рухани
қҧндылықтар мен ҧлттық сананы жаңғыртатын, ҧлттық кодымызды
сақтауға тәрбиелейтін, рухани
жаңғырудың жарқын жолына
жетелейтін таптырмас қазына десем артық айтқандық емес.
Қ.Бітібаеваның әрбір еңбегі имандылықты , адам сезімінің шарықтау
биігі – махаббаты жырлайтын, адамдыққа баулитын, ҧлтжандылыққа,
даласын сҥюге ҥндейтін, ата-анасын қҧрметтеуге ҥлгі беретін, тамаша
әдет-салтымызды марапаттайтын, мҧсылманшылдыққа уағыздайтын
туындылар, жас ӛскінді сҧлулықты тҥсіне әрі бағалай білуге
жетелейтін, эстетикалық нәрі мол шығармаларды оқуға ҧсынады.
«...Рухани байлық ең алдымен әр халықтың ҧлттық әдет-салты,
кӛзқарасы, шыққан тҥп тамырында жататыны белгілі. Сол ҧлттық
байлықты бҥкіл адамзаттың ӛз ҧрпағын тәрбиелеудегі, білім берудегі
озық ҧстанымдарымен байланыстыра отырып, әр оқушының қабілетін,
талантын ашу, ӛзіне-ӛзінің сенімін нығайту, қысқартып айтсақ, ӛзінеӛзінің жол ашуына тҥрткі жасау- міне, бҥгінгі білім берудегі басты
міндет...» [5]. деп ой тҥйіндеген Қанипа Бітібаева ҧлттық сананы

рухани жағынан жетілдіріп дамытуды білім берудегі ҧстаздардың ең
басты ҧстанымы мен қҧндылығы екенін кӛрсетіп ӛтті.
Қанипа Омарғалиқызының қай еңбектерін алсақ та рухани
қҧндылығымыз болып табылатын әдебиет, ӛнер, оның ішінде сӛз ӛнері
саласы. Мҧның бәрінің
жас ҧрпақ санасының жаңғырып
тәрбиеленуіне
ӛнегелік мәні зор. Академик-ҧстаздың «Абай
шығармашылығын оқыту» атты еңбегінде: «...Абай шығармаларын жас
ӛскіндерге жеткізу, оның сҧлулығы мен маңызын тҥсіндіру, Абай
әлемімен қауыштыру мәселелері әдебиетті оқытудың ӛзекті дҥниесі деп
айтсақ қателеспеспіз. Абайды таныту- қазақ халқын таныту. Абайды
таныту- қазақтың даналығын, қазақтың сӛз ӛнерін таныту. Абайды
таныту – қазақтың ғажайып бай тілін таныту. Абайды таныту – Адам
деген қандай болады, соны таныту. Абайды таныту – сҧлулықты,
махаббаты, ізгілікті, адамдықты , Адамды, Алланы сҥюді таныту...» [6]десе, «Әдебиеттану» атты еңбегінде: «...Ӛйткені ақыл табылмай тҧрып,
ештеме табылмайды. Ол жетілмей тҧрып, ар-намыс шыңдалмайды. Арнамыссыз азамат ӛзгелердің кӛсегесі тҥгіл, ӛзінің кӛсегесін кӛгерте
алмайды. Онсыз ҧлттық сана мен ҧлттық намыс та тҧл...» [7]- деп
жазады. Бҧдан біз Қанипа Омарғалиқызы Бітібаеваның мҧраларын
ӛскелең ҧрпаққа насихаттап, ондағы тҧнып тҧрған ҧлттық қҧндылықа
толы асыл сӛздер мен ақын-жазушы, жыршылардың еңбектерін қалай
тҥсініп оқу жолдарын ҥйретер болсақ, Рухымыз биік, санамыз жоғары,
тіліміз бен дініміз берік, болашағымыз жарқын, ең бастысы Ҧлттық
қасиетіміз жоғарыда болары сӛзсіз. Себебі Қ.Бітібаева еңбегі – рухани
қҧндылықтың қайнар кӛзі.
Қанипа Омарғалиқызы - ӛзінің мол мҧралары арқылы Рухани
жаңғырудың жарқын жолдарын болашақ жас буынға мәңгілік азық
ретінде қалдырып кеткен бірден- бір аяулы ҧстаз!
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Хадис
2. Қ.Бітібаева «Әдебиетті оқыту әдістемесі мен технологиясы».Алматы
«Мектеп» 2003
3 Омар Жәлелҧлы « Жақсы». Алматы «Дария»баспасы,2018
4. Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты мақаласы.
5. Қ.Бітібаева «Әдебиетті оқыту әдістемесі мен технологиясы».Алматы
«Мектеп» 2003
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мҥмкіндіктер жасалады. Қалыптастырушы бағалауды қолдануда
тҥрлі әдстер де қолданылады. «Екі жҧлдыз, бір тілек», «Қолмен
белгі беру», «Ҥш минуттық ҥзіліс», «Ауызша бағалау» т.б.
Қалыптастырушы бағалауды жҥргізуді сабақ мақсаты мен
міндетіне сай жеке, топтық, жҧптық деп таңдалады. Кҥнделікті
сабақта ілгерлеушілікке қол жеткізу барысында мынадай тәсдерді
қолданған ӛте оңтайлы. Жиынтық бағалау барысында
оқушыларды оқу мен бағалауда ӛзара байланыс, шынайы, анық
және валидті, ҥздіксіздікке, білімді терең дамытуға бағыт алады.
Бҧл бағалаудың тҥрінде тағы бір айта кететін мәселе сыныпта
мәдени орта қҧрылады, талқылау, пікірсайыс арқылы
оқушылардың ӛз ойларын жеткізуге, дәлелдеуге мҥмкіндік
жасалады.
Критериалды бағалау белгіленген критерий негізінде білім
алушылардың нақты қол жеткізген нәтижелерін оқытудың
кҥтілетін нәтижелерімен сәйкестендіру ҥдерісі. Мҧнда
оқушыларды бағалаудың мҥмкіндіктері мен қызметі кеңейеді,
білім алушылардың ҥнемі ӛзін –ӛзі жетілдіріп отыруына жағдай
жасалады, қол жетімді, нақты ҥздіксіз, оқу сапасы, ілгерлеуі, атааналармен тығыз байланыста болуға ӛте тиімді. Сондықтан білім
алушылардың
жетістіктерін бағалау жҥйесін сапалы қҧру
арқылы білім сапасын арттыруға тікелей жауапты екенімізді еш
естен шығармаған жӛн.

6. Қ.Бітібаева «Абай шығармашылығын оқыту». Алматы «Мектеп»
2003
7. Қ.Бітібаева «Әдебиеттану». Алматы «Мектеп» 2003

Технологиялық модуль бойынша
қалыптастырушы және жиынтық бағалаулардың
функциялары мен міндеттері
Алтаева Енлик Токеновна
Тасарал ЖББО мектебінің
бастауыш сынып мҧғалімі
Мектебіміз шағын жинақталған мектептер қатарынан
болса да, киелі жер Тасарал мектебінен кӛптеген ғалымдар,
докторлар мен кандидаттар және еліміздің кӛркеюіне ӛз
ҥлестерін қосып жҥрген аға-апаларымыз қаншама!
Мен де осындай қалай мақтаса да тҧрарлықтай мектепте болашақ
ҧрпақ тәрбиелеуге ӛз ҥлесімді қосып жҥргеніме мақтанамын.
Мектеп ҧжымы саналы да, сапалы ҧрпақ тәрбилеуде аянбай еңбек
етіп жҥргенін де айтпау мҥмкін емес.
Ауылды жердің балалары ӛмірге тез бейімдегіш болып
келеді. Жаңартылған білім бойынша курстан да ӛтіп, қазіргі
заман талабына сай бәсекеге қабілетті, алған білімдерін ӛмірде
қолдануға бейім болашақ ҧрпақ тәрбиелеуге барынша ҥлес қосуға
ат салысудамын. Жаңартылған білім беру мазмҧны аясында
қалыптастырушы, жиынтық бағалау бойынша оқушылардың
білім сапасын арттыруға мҥмкіндіктер зор. Қалыптастырушы
бағалау оқушы мен ҧстаздың арасындағы кері байланысты
қамтамасыз етеді. Осы тҧста тҥзетуге мҥмкіндік береді.
Осылайша оқушының ҥздіксіз білім алуына қолайлы орта
жасалады. Қалыптастырушы, жиынтық бағалаудың қҧралдары
критерий, дискриптор, рубрика.
Қалыптастырушы бағалауды ҧйымдастыруда оқушылардың
қажеттіліктерін мазмҧнын және жиілігін ӛз бетінше анықтауға
мҥмкіндік беріледі. Әр тапсырмаға дискриптор қҧру арқылы
білім алушылардың ӛзін-ӛзі бағалауға, ӛзара бағалау тиімді

МАТЕМАТИКА
САБАҒЫНДА
ЖАҢА
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Бадилбекова Сауле Тойлыбековна
Қарағанды облысы Ҧлытау ауданы
«М. Мыңқаев атындағы №10 Борсеңгір ЖОББ мектебі»
КММ математика және физика пәнінің мҧғалімі
Оқытудың жаңа ақпараттық- коммуникациялық технологияларын
меңгеру – қазіргі заман талабы. ХХІ ғасыр – ақпараттық
технология ғасыры. Қазіргі кезде бҥкіл дҥние жҥзілік білім
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әлеміне кіру мақсатында Қазақcтанда білімнің жаңа жҥйесі
қҧрылуда . Бҧл ҥрдіс педагогика теориясы мен оқу-тәрбие
ҥрдісіне нақты ӛзгерістер енгізумен қатар жҥргізіледі. Елімізде
болып жатқан тҥрлі бағыттағы ӛзгерістер білім беру саласына
жаңаша қарауда: мҧғалімнің оқу –тәрбие ҥрдісін жаңаша тҧрғыда
ҧйымдастыруды , оқушылардан танымдық , шығармашылық
потенциялдық дамытуды талап етеді. Мемлекетіміздің білім беру
жҥйесінде жаңа бағыт , жаңа мазмҧн жҥріп жатыр. Білім білік
дағдысын механикалық тҥрде емес , танымдық қабілетті дамыған
ӛзін - ӛзі кӛрсете алатын жеке тҧлғаны қалыптастыруға оқыту
технологиясының маңызы зор . Қазіргі заманғы оқыту
технологияларына келесі талаптар қойылады:
-оқыту
мақсатының нақты қойылуымен, оның ғылыми негізделуі, оқу ісәрекетінің нәтижесінің жоғары сапалы болуы; -оқу материалын
толық қабылдау мҥмкіндігінің болуы; -оқу процесінде қарымқатынастың еркін болуы; . Жас ҧрпақты оқытуда инновациялық
технологияларды пайдалану – шығармашылық жетістіктің негізгі
кӛзі және мҧғалімнің кәсіби ӛсуінің тура жолы болып табылады.
Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы жаңаша ӛзгерген
мақсатпен оқушылардың ӛздігінен танып, іздену ісәрекеттерін
меңгертуді талап етеді. Бҧл технологияда бірінші орында оқушы
тҧрады және ӛз бетімен білім алудағы белсенділігіне аса назар
аударылды.
1-деңгей. «Міндетті», «оқушылық» деңгей-оқушылар жаңа
тақырыптан алған білімдерін бекіту, практикада қолдана білуге
жаттықтыру. Мҧнда заңдылықтарды, ережелерді, формулаларды
білуі қажет етіледі. Тапсырмаларды ҥлгі бойынша орындайды.
2- деңгей. Алгоритмдік деңгей – ҥйренушілік деңгейдегі білімін
толықтыру кҥрделі материалдарды жҥйелей алуы, алған
білімдерін басқа тапсырмаларды орындағанда пайдалана алуы,
сол тақырыпты еркін меңгергені ескеріледі.
3- деңгей. Эвристикалық деңгей – материалды саналы тҥрде
меңгеру. Бҧл деңгейде оқушылардың меңгерген білімдерін
тереңдету ҥшін танымдық ізденіс, әр-тҥрлі логикалық есептерді
талдай, жинақтай алатын және салыстыра білуді қажет етеді.

4- деңгей. Шығармашылық
деңгей - ӛз бетімен
оқу
материалдарын меңгеру. Қҧбылысты ӛз бетімен талдай келіп,
шағын шығармашылық тҧрғыдан зерттеу жҧмысын жҥргізуге
баулу.
Деңгейлеп оқытуда кҥтілетін нәтиже: 1. Алдына қойған
мақсатына жете алатын оқушы тәрбиелеу. 2. Әр оқушы ӛз білім
деңгейін, мҥмкіндігін, іскерлігін біліп қана қоймай оны
дамытады. 3. Ӛз бетімен ізденіс дағдыларын, шығармашылық
қабілетін жетілдіретін, шығармашыл тҧлға тәрбиелеу. Тӛменде 9сыныптың алгебра сабағында осы технологияны пайдаланып
ӛткізген
сабағымды
ҧсынамын
Сабақтың
тақырыбы:
Арифметикалық прогрессия тақырыбына есептер шығару.
Сабаққа қойылатын мақсаттар: Білімділік: Арифметикалық
прогрессия тақырыбы бойынша оқушылардың білімдерін
тиянақтау, арифметикалық прогрессияның n - ші мҥшесінің
анықтамасын, алғашқы n мҥшесінің қосындысын табу
формуласын тҥрлендіре білу, есеп шығаруда білім-білік
дағдыларын қалыптастыру Дамытушылық: Алған білімдерін
практикамен ҧштастыруға, ақпараттық қҧралдарды пайдалана
білуге, тҥрлі шешімдерді қабылдай білуге ҥйрету. Тәрбиелік:
Оқушыларды ӛз бетінше іздене білуге, білімін тиімді
пайдалануға, шығармашылықпен жҧмыс жасауға, ӛз білімін
кӛрсете алу қасиетін ашуға баулу.
Әдісі: Деңгейлеп-саралап оқыту, топтық, сын тҧрғысынан ойлау,
АКТ Сабақтың қҧрылымы: Сабақ негізгі тӛрт деңгейлік сатыдан
тҧрады [7,8]
1-саты: Оқушылық деңгей Есеп шығару 1) Кітаппен жҧмыс [5]
2-саты. «Ойлан, тап!»-алгоритмдік деңгей
3-саты- «Эвристикалық деңгей» Электрондық оқулықпен жҧмыс
1)Тест
орындау
№1002-1007,(1-топ)
№1363-1371(2-топ)
2)Мҧғалім тақтаға 2топқа-2 нҧсқадағы тапсырмалар береді және
шығарылған жауаппен тексереді. Екі нҧсқада берілген жҧмысты
орындайды.
4-саты: «Шығармашылық деңгей» Есеп шартын тҥсіндіреді.
«Оқушы аптасына 3рет қосымша ҥйірмелерге: дҥйсенбіде
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оқушылар ҥйіндегі спорт секциясына сәрсенбіде- кітапханаға,
сенбіде-мәдениет ҥйіне. Олардың бір-бірінен ара қашықтықтары 500 метрден. Ҥйінен ең жақыны-200 метр.Оқушының ҥйі мен
мектептің қашықтығы 800 метр. Сҧрақ: бір кҥнде, бір айда, бір
тоқсанда, ...т.б уақыт кезеңіндегі жолды есептеу формуласын
шығарып бер » Әр оқушы ӛзі жҥретін жолдың ҧзындығын
арифметикалық прогрессия заңдылығын пайдаланып есептеуге
болатынына кӛз жеткізеді.
(« Тҧрақты тізбек» ҧғымын еске тҥсіреді) Қабілетті оқушылар
ӛзіндік формуласын ҧсынады. Нәтижесінде оқушы кҥнделікті ісәрекетін тақырыппен байланыстыра отырып, шығармашылық
жҧмыс жҥргізеді және оны ӛз бетімен талдап, қортынды
жасайды. Осындай ҥлгідегі сабақтарды ӛткізуде тӛмендегідей
нәтижеге қол жеткіздім:
1)Білімді сапалы меңгереді; 2)Сыни тҧрғыдан ойлай біледі;
3)Формулаларды есеп шығаруда пайдалана алады; 4)Топтық
жҧмыстарда
оқушы
белсенділігі
артады;
5)Оқушының
шығармашылық қабілеті артады Қазіргі кезде мектептің оқутәрбие ҥрдісінде 50-ден астам педагогикалық технологиялардың
қолданылып жҥргені мәлім. Бҧл технологиялардың бәрін бір
сабақта қамту мҥмкін емес. Сондықтан, мектептегі әрбір пәнді
оқыту технологиясын таңдап, іріктеу және оны іс-әрекеттік
тҧрғыда жетілдіру арқылы оқушының білім жетістіктерін
арттыруға болады. Осы жаңа педагогикалық технологиялардың
ішінде сын тҧрғысынан ойлауды дамыту технологиясының (СТО)
орны ерекше. Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы –
әлемнің тҥкпір-тҥкпірінен жиылған білім берушілердің бірлескен
еңбегі Бҧл технологияны жарыққа шығарған американдық
педагогтар Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер. Олардың
пікірінше оқу міндетті тҥрде белсенді болуы керек. Оқушының әр
нәрседен бір мән табуға мҥдделі және білуге қҧмарлығы болса
ғана, белсенділік пайда болады. Сын тҧрғысынан ойлауды ҥйрету
ҥшін мына шараларды орындауы шарт:
1. Сын тҧрғысынан ойлауды ҥйрету ҥшін уақыт керек.

2. Оқушыларға ойланып-толғануға, ойын ашық айтуға рҧқсат
беру.
3. Әр тҥрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау.
4. Ҥйрену барысында оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау.
5. Кейбір оқушылардың бір-бірінің жауабына жасаған сынының
дәлелді, дәйекті болуын талап ету.
Жаңартылған білім беру аясында дарынды оқушылармен
жҧмыс істеу жолдары (конкурстарға, олимпиадаға, ғылыми
жобаға, жаңа сабақ ҥлгісі бойынша дайындау) ӛз
тәжірибемнен
Байгалиева Багдат Мукатаевна
№104 жалпы білім беретін мектептің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі
Алматы қаласы, Әуезов ауданы
Халықты
халықпен,
Адамды адаммен теңестіретін – білім.
М. Әуезов
ХХІ ғасыр – білім мен ғылым ғасыры. Ғасыр табалдырығын білім
мен ғылымды инновациялық технология бағытымен бастауымыз
ҥлкен ҥміттің басты нышаны болып табылады. Н.Ә.Назарбаев:
«Болашақта еңбек етіп өмір сҥретіндер – бҥгінгі мектеп
оқушылары. Мҧғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол
деңгейде болады. Сондықтан ҧстазға жҥктелетін міндет
ауыр», - деп атап кӛрсеткеніндей, қазіргі заман талабына сай
білім сапасын арттыру жолында ҧстаздардың қҧзыреттілігін
қалыптастыра
отырып, кәсіби дәрежелерін ақпараттық
технологияларға сай кӛтеріп дамыту – еліміздің білім беру
саласындағы басқы мақсаты.
Ҧрпағы білімді халықтың болашағы жарқын болады. Адам
кӛздеген мақсатына жету ҥшін оның тәсілін, жҥрер жолын жақсы
білу шарт. Сонан соң барып, оны меңгеруге кірісуі қажет. Әрине,
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осының бәріне табандылық керек. Ҧлы Абай «Отыз екінші
сөзінде»: «Көңілің өзге нәрседе болса, санаңа ешқандай білім
мен ғылым қонбайды. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім,
ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға тҥседі.
Білімді болу деген сөз – белгісіз нәрсені ашу қабілетіне ие болу
деген сөз, білімді адам көп нәрсені біледі және қабілеті,
дарыны арқылы басқа белгісіз нәрселерді өз бетінше аша
алады », - дейді.
Бҥгінгі таңдағы білім беру жҥйесіндегі негізгі талап бағытын
Н.Ә.Назарбаев:«Бәсекеге сай білімді де ӛркениетті елдің ҧрпағын
дайындау»,- деп атап айтқанындай, біздің басты мақсатымыз –
ҧлттық қҧндылықтарды жас ҧрпақтың бойына дарытып,
қоғамдық қҧндылықтардың аса маңыздысы - білімде екенін
дәлелдеу. Мҧның дәлелі – білім, ӛз кезегінде, мемлекеттік,
қоғамдық және жеке тҧлғалық қҧндылықтарға ие. Жас ҧрпаққа
білім беру мен тәрбиелеу барысында, жан-жақты жетілген
шығармашыл жеке тҧлғаның ҧлтжанды азаматтық қасиеттерін
қалыптастыру екендігінде.
Ендеше, бҥгінгі жас ҧрпақтың алған білімін, тәрбиесін
ӛмірлік қажеттіліктеріне сай қолдана білуге ҥйрету – оқу
тәжірибе ҥрдісінде танымдық, қҧндылықтық, шығармашылық
пен тҧлғалық қасиеттерді жҥзеге асырады. Осындай қасиеттерден
тҧлғаның рухани дамуының негізі қалыптасады, жан-жақты
ғылымның саласын меңгере отырып, шығармашылық қабілетін
қалыптастыру арқылы ӛзін-ӛзі дамытады.
Міне, ҧлттық қҧндылықтарымыз білім мен тәрбие беруде
ҧрпақ бойындағы асыл қасиеттерді қалыптастырып, егемен
еліміздің тәуелсіздігін, ынтымағын, тҧтастығын бар жан-тәнімен
сҥйетін тҧлға тәрбиелеуге зор мҥмкіндік береді, олардың
болашақта ҧлттық дәстҥр мен салт-сананы берік сақтайтын
саналы да парасатты болып ӛсуінің бір кілті ҧстазда деп білеміз.
Иә, «Қазір бой жарыстыратын емес, ой жарыстыратын заман»,деп Елбасымыз айтқандай, дарынды, білімді ҧрпақ еліміздің
ертеңі екені даусыз.

Дарындылық – белгілі бір әрекет саласында ерекше жетістікке
жеткізетін адам қабілеті дамуының жоғары деңгейі. Бҥгінгі таңда
дарынды балалар мәселесін зерттеуге қатысты философиялық,
психологиялық, педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерде
маңызды ой-пікірлер жинақталған. Бҧл мәселенің тҥп тамыры
ғасырлар
тереңінде
жатыр.
Адамның
психологиялық
ерекшеліктері жӛніндегі идеялар, оның ішінде қабілеттілік
туралы ойлар сонау ертедегі грек философтарының еңбектерінде,
қайта ӛрлеу дәуірі ғалымдарының және алдыңғы қатарлы әр
елдің озық ойлы педагогтерінің еңбектерінде кездеседі.
Қабілеттілік пен дарындылық мәселесі - Орта Азия мен
Қазақстан ойшылдарын да толғандырған мәселе. Мысалы, ӘлФараби «Бақытқа жету трактаты» еңбегінде этикалық
мәселелермен қатар, адам қабілеттілігіне білім беруде тҥрлі озық
әдіс-тәсілдерді қолдану жолдарына кӛңіл бӛледі. Абай
«жетінші қара сөзінде» баланың ақыл-ойы, қабілеттілігі
туралы мынадай пікір айтады: «Жас бала анадан туғанда екі
тҥрлі мінезбен туады. Біреуі - ішсем, жесем, ҧйықтасам деп
туады. Бҧлар - тәннің қҧмары, бҧлар болмаса, тән жанға
қонақ ҥй бола алмайды, һәм өзі өспейді, таппайды. Біреуі
білсем екен деп, не көрсе соған талпынып, жалт-жҧлт еткен
болса, оған қызығып, аузына салып дәмін татып қарап,
тамағына, бетіне басып қарап, сырнай-керней болса,
дауысына ҧмтылып, онан ержетіңкірегенде ит ҥрсе де, мал
шуласа да тҧра жҥгіріп, «ол немене?» «бҧл не?» деп, «ол неге
ҥйтеді?», «бҧл неге бҥйтеді?» деп, кӛз кӛрген, қҧлағы естігеннің
бәрін сҧрап, тыныштық кӛрмейді. Мҧның бәрі жан қҧмары,
білсем екен, кӛрсем екен, ҥйренсем екен дегені». Баланың білсем
екен, ҥйренсем деген талабын ҧштайтын, жеке ерекшелік қасиет,
қабілеттерін ескере отырып оларды біліммен, іскерлік, дағдымен
қаруландыратын, танымдық ой-ӛрісін және шығармашылық
әлеуетін дамытатын мҧғалім-ҧстаздың ерекше мақсатты
қызметінің қажеттілігі жоғары.
Сондықтан қай уақытта да дарынды тҧлғаны дамыту ӛзекті
мәселе болып келеді. Бҥгінгі кҥні ӛзекті мәселе:
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шығармашыл, даралық қасиеті бар тҧлғаны дамыту;
тума және жҥре қалыптасатын дарындардың қабілетін ашу;
лидерлік, тҧлғалық, даралық қабілеті бар оқушылардың
шығармашылық потенциалының кең ашылуына жағдай жасау.
Бір сӛзбен айтқанда, «Бҧлақтың дер кезінде кӛзін ашу» болып
табылады.
Белгілі психолог Н.С.Лейтес дарынды баланың негізгі
қасиеттерін кӛрсетеді. Дарынды балалармен жҧмыс жасайтын
мҧғалімдерге тӛмендегідей талаптар қойылады:
- кең пейілді, нақты болу;
- интеллектуалды дамуының жоғары болуы;
- іскерлігімен, қызықтыратын тақырып ауқымы кең болуы;
- белсенді, тынымсыз, мінез-қҧлық икемі;
- әзілдесе білуі;
- ӛзін-ӛзі жетілдіру барысында кӛзқарасын ӛзгертуге әзір болуы;
- ӛзіндік дҥниетанымдық кӛзқарасы болуы.
Олай болса, дарындылық - белгілі бір әрекет саласында ерекше
жетістікке жеткізетін адам қабілеті дамуының жоғары деңгейі.
Ғалым В.Крутецский ӛзінің математикалық қабілеттіліктің
қҧрылымын зерттеген еңбегінде: «Егер қабілеттіліктер деген
ҧғымды жеке психикалық қасиеттер деп тҥсінсек, онда
дарындылық дегенді адамның ерекше қабілетінің жиынтығының
бірлігі
деуге
болады»,деп
тҧжырымдады.
Дарындылық ҧғымымен қатар шығармашылық, талант,
данышпандық ҧғымдары да бар.
Шығармашылық - ӛзінің жаңашылдығымен, ӛзгешелігімен
ерекшеленетін ӛнім алуға мҥмкіндік жасайтын, жеке тҧлға
бойындағы қабілеттіліктің, білім мен біліктіліктің болуы.
Талант - қабілеттіліктің ең жоғары деңгейі.
Данышпандық - қоғам ӛмірінде тарихи маңызы бар,
шығармашылықпен сипатталатын дарындылықтың жоғары
деңгейі.
Дарынды балаларға білім беруді әр ғылымның бҥгінгі дәрежесіне
сәйкес жҥргізу бір жағынан қоғамға талантты мамандар
даярлауда тиімді болса, екінші жағынан қоғамға ерекше дарынды

балалардың тек ӛзінің интеллектуалдық дамуын қамтамасыз
етеді. Жас жеткіншектің бойындағы табиғат берген ерекше
қабілетті, дарындылықты тани білу, оның одан әрі дамуына
бағыт-бағдар бере білу - ерекше қиын іс. Алайда, әр баланың
жеке қабілетін анықтап, оны сол бағытта жетелеу - ҧстаз парызы.
Баланы заманына қарай икемдеп, ӛз заманының озық ӛнегесін
оның санасына сіңіре білу, оларды шығармашылық бағытта жанжақты дамыту - бҥгінгі кҥннің басты талабы.
Дарынды оқушыны шығармашылыққа жеткізудің ең басты
жолдары:
Мақсаты:
*Табиғи дарындылығы, қабілеті бар оқушыларды анықтау;
*Бейімі мен қызығушылықтарына байланысты білім-білік
дағдыларын дамыту;
*Шығармашылық қабілеттерін дамытып, шыңдау арқылы
ғылым жолына бағыт-бағдар беру;
*Потенциалды қабілеттерін жүзеге асыруға қолдау жасау.
Міндеттері:
- мектеп оқушылары арасынан табиғи қабілетті оқушыларды
анықтау, сол оқушылардың арасынан дарынды оқушыларды
шығару;
- мектептің білім беру ортасында дарынды және қабілетті
балалардың дамуына жағдай жасау;
- дарынды балаларды дамыту және оларға қолдау кӛрсету.
Білімдерін кӛрсету үшін әртүрлі пән олимпиадаларына, ғылыми
жоба қорғау сайыстарына, интеллектуалды, шығармашылық
сайыстарға қатыстыру.
- дарынды, қабілетті оқушылардың ӛзіндік ойлауларын,
шығармашылықтары мен белсенділіктерін дамыту, ынтасын
арттыру мақсатында оқыту мен оқудағы
жаңа әдістәсілдерді, инновациялық технологияларды жүйелі қолдану.
Жаңалығы:
- оқушы – танымдық іс-әрекет иесі;
- ӛзінің даму аймағын кеңейтуші;
- білім алу үрдісінің белсенді мүшесі;
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- ӛзіндік ой-пікірі,сыншыл кӛзқарасы бар,үйренуші,зерттеуші;
- ойлау ,сӛйлеу,жазу үрдісінің дамуын қадағалай алады.
Нәтижесінде:
*Әр жұмыс түрлері талданып, сараптама жасалып отырады;
*Дарынды балаларды мектепішілік, қалалық, облыстық,
республикалық іс-шараларға
қатыстырып, қабілеттерін
дәлелдеу;
*Әр дарынды баланың ынтасын, дарындылығын қамти отырып,
шығармашылық жұмыстарын таратуға мүмкіндіктер беру;
*Осы жағдай дарынды баланы бақылауға, дұрыс бағыт беруге,
жеке тұлғалық дамуына мүмкіндік туғызады;
*Жас ерекшелігін ескере отырып, қабілетіне қарай баланы
жүйелі дамытып, қолдау кӛрсетіп отырса, келешек жастардың
мемлекетімізге әкелер үлесі зор болады.
Элизабет Кюблер-Росс:
«Әлемді сүйіспеншілікпен ӛзгертуге болады. Егер әр істі
сүйіспеншілікпен, шын жүрекпен жасасаңыз, міндетті түрде
жетістікке жетесіз», - деп, атап кӛрсеткеніндей, инновация
мен ғаламдастыру қатар жҥріп келе жатқан бҥгінгі таңда
мектептегі жеткіншектерге білім берудің сапасы мен деңгейін
жан-жақты кӛтеру – жаңаша ойлайтын, оқыту мен тәрбиенің
жаңа технологиясын кҥнделікті жҧмысында қолдана білетін
ҧстаздың ғана жҧмысы жемісті болмақ. Осы орайда Абай
атамыздың: «Ақырын жҥріп анық бас, Еңбегің кетпес
далаға,Ҧстаздық еткен жалықпас, Ҥйретуден балаға» – деген
ҧлағатты сӛздері ойыма оралады. Әр шәкірт ӛмірде бір кірпіш
болып қаланып жатса, ҧстаздың еңбегінің ақталғаны. Ол ҥшін
ҧстаз хабарлау, тҥсіндіру, әрекеттендіру, шабыттандыру
тәсілдерін біртҧтас ішкі ҥйлестікте қолдану керек. Сонда ғана
қазіргі заманда әлеуметтік-экономикалық және саяси дамудың
тиімді факторларының басты тірегі болып табылатын адам
капиталы сапалы дайындалады. Бҥгінгі кҥнде мен де «инемен
қҧдық қазғандай» тынымсыз еңбегімнің жемісін кӛріп жҥрген
ҧстазбын.Ӛз кәсібін, ӛз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз
сҥйетін адам ғана шәкірт санасында терезе болып ашылып,

жҥрегінде мәңгі сақталмақ. Ӛйткені XXI ғасыр ҧлттық бәсеке,
ақпараттық сайыс, инновациялық технологиялар, кҥрделі
экономикалық реформалар сияқты кӛріністермен ерекшеленеді.
Заман талабына сай дені сау, ой-ӛрісі жетілген, халықаралық
деңгейге сәйкес білімі бар азаматты тәрбиелеу – менің мҧғалімдік
міндетім деп есептеймін. Мҧғалім – барлық білім беру жҥйесінің
негізі, жаны және жҥрегі. Оның негізгі басты мақсаты – рухани
бай, ізденімпаз, адамгершілігі мол адамды қалыптастыру болып
табылады.
Сонымен қатар, білім беру саласында жҥргізілген әлемдік
зерттеулердің нәтижелері тиісті кәсіптік қасиеттерге ие
болуда.Оқыту мен оқу ҥдерістерінің қажетті дағдылары мен
терең тҥсініктерін игере отырып, кҥнделікті дәстҥрлі
сабақтарымда жаңа әдіс-тәсілдерді тәжірибеме енгізіп, сабақта
тек білімділік мақсаттарды шешіп қана қоймай, оқушылардың
шығармашылық қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың жолдарын
қарастырамын. Мен ҥшін оқушылардың ойын дамытуда,
белсенділігі мен дербестігін қалыптастыруда шығармашылық
жҧмыстарды тиімді жҥргізе білудің маңызы ерекше. Оқу
ҥрдісінде жаңа технологияның әдіс-тәсілдерін ҧтымды қолдану –
менің шеберлігімді шыңдап, біліктілігімді арттырудың бірден-бір
жолы болып табылады. Оқытудың басты ерекшелігі –
оқушылардың қарым-қатынасы арқылы тілін дамыту, оқушының
дамуына жағдай жасау, оқушы оқушымен, топпен, ҧжыммен,
мҧғаліммен қатынаста болуына жағдай тудыру. Сондықтан
топтарды ҧйымдастыру кезінде оқушылардың ӛзара қарымқатынасын ескеріп, олардың бір-бірімен білім алмасуын, жеке
тҧлғасын дамытуға ықпал жасауына кӛңіл бӛлемін. Оқушылар
сабақта тек тыңдаушы ғана болмай, әрекет ҥстінде болса,
олардың алған білімдері нәтижелі болады, ал мен бағыттаушы
боламын.
Сондықтан да қазіргі заманауи мҧғалім – ізденуші,
зерттеуші, технолог, ӛнертапқыш, шығармашылықпен жҧмыс
істейтін жаңашыл болу керек. Ол – «мен» менталитетін
қалыптастыра отырып, білім мен тәрбиені жеке тҧлғаға қарай
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бағыттауды есте ҧстайтын тәлімгер. Ол ҥшін мҧғалімнің ӛзі жеке
тҧлға деңгейіне кӛтерілуі қажет. Осы мақсатты жҥзеге асыру
ҥшін менде ӛз сабақтарымда оқушылардың қалай оқу керектігін
ҥйретіп, соның нәтижесінде еркін, ӛзіндік дәлел-уәждерін
нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни кӛзқарастары
жҥйелі дамыған, сандық технологияларда қҧзырлылық
танытатын оқушыны қалыптастыруға тырысамын. Сонымен бірге
әрбір оқушының пәнді терең тҥсіну қабілетін дамыту арқылы
алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кезкелген уақытта
пайдалана білуіне барынша жағдай жасаймын.
Қҧрметті Әріптестер, жас ҧрпақты білімге, ғылымға шақырып,
қандай нәрседен қашық болып, қандай нәрсемен жақын болу
керектігінің
сара
жолын
салып,
анықтап
берген
ағартушыларымыз
– Абай, Ыбырай, Шоқан сияқты
даналарымыздың қалдырған іздері – қазіргі интеллектуалдық
ҧлтты
қалыптастыратын
ҧстаздарымыздың
бағдаршамы,
темірқазығы. «Ескіден қол ҥзбей, жаңаға қол жеткізгендер ғана
мҧғалім бола алады», – деп қытайдың дана ойшылы Конфуций
айтқандай, осы ҧлы данышпандарымыздың салып кеткен сара
жолдары жаңа формацияның ҧстазын қалыптастыратыны анық.
Мен де осы жолмен ҧстаздық еңбегімді жалғастырып келе жатқан
ҧстаздардың бірімін.
Олай болса, Сіздерге 9-сынып қазақ әдебиеті пәні бойынша
Бейімбет
Майлиннің
«Шҧғаның
белгісі»
хикаяты
тақырыбындағы
сабақты
жоспарлау
таныстырылымды
ҧсынамын. Бҧл сабақ ҧзақ мерзімді жоспардағы «Адам жанының
қҧпиясы» бӛлімі (1-сабақ)
1-слайд.Осы сабақ арқылы жҥзеге асатын оқу мақсаттары : әдеби
шығармаға сюжеттік-компазициялық талдау жасау. Барлық
оқушының оқу мақсатына қол жеткізулері ҥшін оқу мақсатына
сәйкес нақты, қолжетімді, бағаланатын сабақ мақсатын былай

белгіледім.

2-слайд: Осы мақсаттарға қол жеткізу ҥшін оқушылардың
әрекеттерін ҧйымдастыруда «Жан жылуы», «Мозайка», «Доп
лақтыру»
,
«Миға
шабуыл»,«Джигсо»,«Оқиға
шыңы»,«Кӛршіңе
бір
сӛз
таңда»,
«Аяқталмаған
сӛйлемдер»,«Ӛзін-ӛзі талдау кестесі» белсенді оқу әдістерін
қолдандым. Жалпы, белсенді оқытудың мәні – оқушының оқуға
ынтасы мен қызығушылығының артуына, сыныптың
белсенділігіне оқушылардың оқу әрекетінің тиімділігіне
бағытталған.

3-слайд: Оқушылардың қажеттіліктерін есепке ала отырып,
тапсырмаларды саралауда «Тапсырма» тәсілі және «Қарқын»
тәсілі деген саралаудың әдісін қолдандым.
Нәтижесінде барлық бала оқу мақсатына жетуге ынталанады.
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Сабақ мақсаты

4-слайд: Оқушылардың оқу мақсатына сай оқу жетістігін бағалау
ҥшін бағалау критерийлерін қолдандым. Мәселең, хикаяттың
сюжеттік-композициялық
желісін
анықтайды.Хикаяттың
сюжеттік-композициялық желісіне талдау жасайды.Хикаяттың
сюжеттік-композициялық желісіне ӛзіндік кӛзқарас білдіреді.
Осы тапсырманы бағалау критерийіне сәйкес орындаулары ҥшін
дескипторды осылай айқындадым.

Бағалау критерийлері
Ойлау дағдыларының
деңгейлері

Кері байланыс «Кӛршіңе бір сӛз таңда», «"Келісемін/келіспеймін"» әдісімен
жоспарланды.

Тілдік мақсат

Оқушылардың барлығы: «Шҧғаның белгісі» хикаятының
сюжеттіккомпозициялық желісін анықтап, талдайды.
Оқушылардың кӛпшілігі: Хикаятқа сюжеттік-композициялық
талдау
жасайды.
Оқушылардың кейбірі: Хикаяттың сюжеттік-композициялық
желісіне
ӛзіндік кӛзқарас білдіреді.
-Хикаяттың сюжеттік-композициялық желісін анықтайды;
-Хикаяттың сюжеттік-композициялық желісіне талдау жасайды.
-Хикаяттың сюжеттік-композициялық желісіне ӛзіндік кӛзқарас
білдіреді.
Талдау, жинақтау
Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер:
Байлардың малға мінетін ер-тоқымы, обашық қҧндақ, басқҧр,
,ақсҥйек, жер-ошақ, сҥрлеу, жаппас, т.б.
Әдебиет теориясы:жанр, проза, әңгіме, хикаят, пролог, эпилог,
сюжеттік желі, композиция

Қҧндылықтарға баулу

Зайырлы қоғам
ынтымақтастық

және

жоғары

руханият:

Қҧрмет,

Пәнаралық байланыс

Қазақстан тарихы, қазақ тілі

Алдыңғы оқу

Проза және хикаяттың поэзиялық шығармалардан айырмашылығын
қайталап, адам жанының қҧпиясы тақырыбына қатысты қандай
шығармалар оқығанын сҧрау.

Жоспар
Кҥні:
Сынып: 9
Пәні: қазақ әдебиеті
Бӛлім

Мҧғалімнің аты-жӛні: Байгалиева Б.М.
Қатысқандар саны:

Сабақтың тақырыбы:

Бейімбет Майлиннің «Шҧғаның белгісі» хикаяты

Осы сабақ арқылы
жҥзеге асатын оқу
мақсаттары

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау.

Уақыт
ы

Қатыспағандар
саны:

Адам жанының қҧпиясы
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Жоспарланған жаттығулар

ҚБ

Ресурстар

ашықтық,

Сабақт
ың
басы
7
мин.

Оқулық,
интербелсенді тақта,
смайликтер,
www.google.com/sear
ch?q=бей3мбет+

Психологиялық ахуал қалыптастыру.
Мҧғалім:- Сәлеметсіздерме, қҧрметті оқушылар!
Бҥгін біздің «Мейірімді болса жҥрек,орындалар
тілек» тақырыбындағы тренингке қош келдіңіздер.
Сабағымызды бастау ҥшін балалар барлығымыз
шаттық шеңберіне тҧрайық.
Балалар, кӛңіл кҥйлеріңіз қандай?
«Жан жылуы» ойынын ойнаймыз, қимыл қозғалыс
арқылы кӛрсету
Мен сенен жылу аламын;
Жүрегіме саламын;
Досыма сыйлаймын;
Сәттілік тілеймін;
Мҧғалім сөзі: ӛте жақсы балалар. – Осындай
мейірімді, ақылды,білімді,қайырымды жандарды
кӛргеніме қуаныштымын.Ендеше бір –бірімізге
кҥлімсіреп отырып, бҥгінгі сабағымызды жақсы
кӛңіл-кҥймен бастайық.
Топқа бөлу. «Мозайка» әдісі арқылы топқа
бөлінеді.
(шығармадағы
кейіпкерлер
суреттерімен)
Суреттер (жазушының, қыздың, табиғаттың)
ҧсынылады.

2- тапсырма.«Оқиға шыңы» әдісі арқылы
композициялық талдау жасайды. Шығарма
мазмҧнын
білгеннен
кейін
сюжеттікомпозициялық жоспар қҧрылады.
1.Оқиғаның басталуы (оқиғаның болатын орны,
мерзімі) (экспозициясы).
Әдемі табиғат,әсем пейзаж.Алыстан кӛрінген
обашық.
2.Оқиғаның дамуы. «тарғыл ӛгіз сойған» оқиғасы.
«Шҧғаның белгісі» қалай аталады?
3.Оқиғаның шиеленісуі. Сықырлауықтан сығалаған
сҧлу сезім.
4.Оқиғаның
шарықтау
шегі.(кульминация).
Шҧғаның Әбдірахманды тҧңғыш кӛруі.
5.Оқиғаның шешімі.Ҥзілген ҥміт.Соңғы хат.
Осыдан шығарманың сюжеттік желісі арқылы
композициялық талдау жасайды деп кҥтіледі.

Ҥй тапсырмасын «Доп» лақтыру әдісі арқылы
сҧралады.

Сабақ
ортасы
26 мин

I.Жаңа
сабақтың
тақырыбын
ашу.Топқа
бӛлінген суреттері арқылы«Миға шабуыл»
әдісімен тақырыпты ашу
Сабақ мақсатымен таныстыру
1-Тапсырма.Топтық жҧмыс.
«Джигсо» әдісі
арқылы шығарманы оқып, сюжетін анықтайды,
әр бӛліміне ат қояды.
1.Қос жолаушы
2.Сҧлу қыз – Шҧға
3.Кездесу
4.Учитель Әбдірахман
5.Ғашық жҥректер
6.Хат.
7.Жабылған жала
8.Қоштасу
9.Айықпас дерт
10.Соңғы хат
11.Белгі.

Дескриптор:
Шығарманы оқып, сюжетін анықтайды.
«Шҧғаның белгісі» хикаятының әр
бӛліміне ат қояды.
Кері байланыс. «Бутерброд» әдісі.

«Лай
к»
арқы
лы
бірбіріні
ң
кӛзқа
расым
ен
(келіс
емін\
келіс
пеймі
н)
бағал
айды.

Оқулық кз. «Арман
ПВ» баспасы

Саралау:«Қарқын» әдісі арқылы қолдауды
қажет ететін оқушылар хикаяттың сюжетіне жай
жоспар жасайды.
«Тапсырма» тәсілі арқылы қабілетті оқушыға
әдебиет теориясы мен тілдік мақсатта берілген
сӛздердің мағынасын ашу.
* Обашық – тастан,топырақтан ҥйіп жасалған белгі
*Ақсҥйек– қазақтың ҧлттық ойыны.
*Қҧндақ– зат сынбау,бҥлінбеу ҥшін жасалған
қажетті қорап,сауыт*
* Басқҧр – киіз ҥйдің ішін безендіру ҥшін, әрі уық
пен керегенің тҥйіскен жерін сыртынан бастырып
таңатын ӛрнекті жалпақ қҧр
Әдебиет теориясы бойынша:
*Жанр – тҥр, тек ҧғымдарын береді.Ол әдебиеттің
мазмҧндық, қҧрылымдық, пішіндік белгілері ортақ
бір тҥрі деген ҧғымда қолданылады.
*Проза - қара сӛзбен жазылған шығармалар.
*Композиция –шығарманың қҧрылымы: басталуы,
дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі.
*Пролог- композиция элементі ( шарықтау шегі).
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*Сюжет – оқиға не оқиғалар жиынтығы, әдеби
шығармадағы оқиға желісі.
Дескриптор:
Шығарма мазмҧны бойынша жоспар қҧрады.
«Оқиға шыңы» арқалы сюжеттікомпозициялық талдау жасайды.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. «Бала қҧқығы туралы конвенция». БҦҦ Бас Ассамблеясы
20.11.1989 жылы қабылдаған;
2. «Білім туралы» ҚР Заңы. 27.07.2007 жылы қабылданған;
3. «Бала қҧқықтары туралы» ҚР Заңы. 8.08.2002 жыл;
4. «Кіші жастағы оқушылардың шығармашылық қабілетін
анықтау».
Алматы. 1999ж. Б.Ш.Тҧрғынбаева.
5. Қазақстан Республикасы Конституциясы. 2005ж.
6. «Қазақстан Республикасында 2015жылға дейінгі білім беруді
дамыту
тҧжырымдамасы». Астана. 2004.
7. «Педагогика тарихы». Алматы. 1984ж. Қ.Бержанов, А.Мусин.
8. «Педагогикалық энциклопедия». І,ІІ,ІV том. Москва. 1966г.
9. «Педагогика». М.Жҧмабаев. Алматы. 1993ж.
10. « Абай қарасӛздері» Алматы.
11. 9-сынып. Қазақ әдебиеті. «Арман ПВ» баспасы.

Кері байланыс. «Кӛршіңе бір сӛз таңда» әдісі.
3-тапсырма.Жеке жҧмыс. «Сҧрақ-жауап» әдісі
арқылы
хикаяттың
сюжеттік-композициялық
желісіне ӛзіндік кӛзқарас білдіреді.
Сонымен шығарманың сюжеттік-композициялық
құрылымын қалай жіктейміз?
2.«Шұғаның белгісі» хикаяты неліктен сюжеті
қат-қабат шығарма болып саналады?
3.Шұғаның бейнесі арқылы жазушы нені
кӛрсетуді кӛздейді?

Сабақт
ың
соңы
7 мин

Дескриптор:
Сҧрақтарға жауап береді.
Ӛзіндік кӛзқарасын білдіреді.
Кері байланыс. "Келісемін/келіспеймін"
Бағалау.
Рефлексия«Аяқталмаған сӛйлем» әдісі
Бҥгінгі сабақта мен....тҥсіндім, ...білдім, ....кӛзімді
жеткіздім.
бҥгін сабақта қуантқаны.....
мен ӛзімді.....ҥшін мақтар едім.
маған ерекше ҧнағаны.....
сабақтан соң маған........келді.
бҥгін маған..........сәті тҥсті.
қызықты болғаны.....
......қиындық тудырды.
менің тҥсінгенім.....
енді мен......аламын.
Бағалау.«Ӛзін-ӛзі талдау кестесі» әдісі
Мен сабақта жұмыс істедім
блсенді / белсенді емес
Мен өзімнің жұмысыма
ризамын\риза емеспін
Сабақ мен үшін...
қысқа/ұзақ болды
Мен сабақта
шаршаған жоқпын/ шаршадым
Менің көңілім
жақсарды/ шамаланды
Сабақтың мазмұны мен үшін
түсінікті\ түсініксіз болды
пайдалы/пайдасыз болды
Үй тапсырмасы
қызықты/қызықсыз болды
жеңіл/ауыр болды
Ҥйге тапсырма«Менің хикаяттан алған әсерім»
тақырыбында оқушы кҥнделігін толтырып келу.

Психолог кҥнделігін
Еркебекова Самал Матаевна
«Сарышаған кентіндегі жалпы
орта білім беретін мектеп
(мектеп жанындағы интернатымен)»КММ-нің
Қазіргі таңда еліміздегі болып жатқан ӛзгерістерге тез бейімделу
қажеттілігі туындап отыр. Мектеп пен мҧғалім кҥрделі
мәселелерді шешуде, дәстҥрлі тҥрдегі сабақтан қашықтықтан
оқуға ауысуы. Бҧл біздің тәжірибемізде алғаш рет орын алып
отырған жағдай.Осы бірнеше айда ӛмір біршама ӛзгерді десек те
болады. Ҧстаздар қашықтықтан сабақтарын ӛткізіп, оқушылар
білім
алып,
демалысқа
шықты.
Осындай
жағдайда
қиыншылықтар туралы ойланудың орнына, бар мҥмкіндіктерге
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назар аудару қажеттілігі туындады.Психологиялық денсаулықты
сақтау, стресс пен депрессияның алдың алу, сабақты ӛз бетінше
меігеру, жағымды психологиялық ахуал орнату осы жағдайда ӛте
маңызды
болды.Осы
уақытта
кӛңіл
кҥйді
жоғалтпау,алаңдаушылыққа бой алдырмау сияқты бірге
жағдайды қабылдауға кӛмектесіп, психологиялық тҧрғыдан
қолдап отырған «Сарышаған кентіндегі жалпы орта білім беретін
мектеп
(мектеп
жанындағы
интернатымен)»КММ-нің
психологтары Аманбаева С.О , Еркебекова С.М осы уақытта
қашықтықтан қарқынды жҧмыс атқарды.
Осы орайда әлі кҥнге қҧпиясы ашылмаған әлем секілді ғылым
салалары баршылық. Соның бірі-психология. Психология –
болашақтың мамандығы. Адам баласы бар жерде психология
қатар жҥреді. Себебі психология адам ӛмірінде маңызды рӛл
атқарады.Мамандық таңдау адамның ӛміріндегі маңызды іс.
Ӛйткені мамандық таңдаған кезде жақсылап тҧжырым
жасауымыз қажет. Таңдаған мамандық саласында ӛмір бойы
қызмет атқарамыз. Қазіргі таңда кез-келген мекемеде психологты
қажет етеді. Ӛмір болған соң адамдар тҥрлі тығырыққа тіреліп,
шырғалаңға тҥскен кезде қол ҧшын беріп, дҧрыс шешім
қабылдап, жол кӛрсете білетін осы білгір психолог. Психология
мамандығы әлемдегі ең танымал мамандықтардың бірі. Психолог
мамандығы әрқашан қызығушылық тудыратын мамандық. Бҧл
мамандық саласында жҧмыс жасайтын мамандардың саны
жылдан жылға кӛбеюде. Бҧл да бір қуантарлық жағдайдың бірі.
Сондықтан да бҧл мамандықтың болашағы зор. Ӛз еңбегіне жан
тәнімен берілген жан ғана қоғамдық ортадағы жауапкершілікті
толығымен сезініп, ел ертеніне деген қосар ҥлесіде тереңнен
салмақтай алса керек.Психолог маманы болып шығу адам жанын
жақсы тҥсініп қана қомай, тәрбиелеп дҧрыс жолға салуда ҥлкен
игілікті жҧмыстарға қол жеткізгені айдан анық. Жақсы психолог
болу ҥшін тапқырлық, мейірімділік, адамгершілік деген
қасиеттер адамның бойында болу керек. Осы қасиеттердің
нәтижесінде психолог адам жанының дәрігері болып есептеледі.

Ҧстаздықты жҥрек қалауымен таңдап еңбек етіп жҥрген
мамандарға,психологиялық
денсаулығын
сақтауға,
шығармашылық қабілеттерін арттыруға, кәсіби кҥйзелістің алдын
алуға, сондай-ақ оқушыладың ҧстаздар кӛмегін ӛзбетінше білім
алуына, жауапкершілікпен қарауға, ӛз уақытын дҧрыс
ҧйымдастыру,
шығармашылықтарын
дамытып,
ӛзін-ӛзі
жетілдіру, ӛз мҥмкіндіктерін іске асыру, мазасыздықпен
алаңдаушылықтың алдын алу және отбасылық қарым-қатынасты
нығайтуға, қашықтықтан оқыту кезіңде баланың бойындағы
оқуға деген қызығушылығы мен ынтасын сақтауға, мектеп
психологтары психологиялық кеңес пен ҧсыныстар, атап айтсам
мектебіміздің 45 сыныптың оқушылар мен ата-аналар чатына
қосылып, кеңестер мен ҧсыныстар және ойын-жаттығуларды
әзірлеп ата-ана, оқушы, ҧстаздарға ҧсынып отырдық.Нәтижесінде
барлығы ӛз ризашылықтарын білдірді.
Әр адам жанын терең тҥсініп, оған кӛмек беру арқылы кӛп
нәтижеге қол жеткізіп, қоғамға адамзат баласына тигізер пайдасы
кӛп болады. Дана халқымыз айтқандай «Жас келсе –іске» деп
тегін айтпаған. Демек, ӛз бойымыздағы жастық жігерімізді, кҥш
қуатымызды, қоғамға деген жанашырлығымызды талапты етіп,
жақсы әрі талантты шәкірт тәрбиелеуге кӛп кҥш жҧмсауымыз
керек. Осы психолог мамандығымды шыңда тҥсіп, биік
белестерді бағындырып, еліме аз да болса кӛмегім тиіп жатса,
ӛзімді мықты психолог сезініп, бақытты жандардың бірі
екендігімді сезінер едім.
Ең бастысы осындай жағдайда отбасымызбен бірге ҥйде болып,
сабырлылық пен шыдамдылық танытсақ барлығы жақсы болады,
барлығымыз бірге бҧл қиындықты да жеңеміз, жақсы кҥндер
кҥтіп тҧр. Біз біргеміз!!!
Ҧлы ҧстаз шабыттандырады.
«ШҚО Семей қаласы білім бӛлімі»ММ
«Экономикалық лицей»КММ
Қазақ тілі мен әдебиетінің мҧғалімі
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асырамын. Жҧптық, топтық жҧмыс ретінде алынған диалог
оқушының ойын кеңейтіп, сыни тҧрғыда еркін ойлау қабілетін
дамытады. Ал кӛп тіл білу біздің мемлекетіміздің халықаралық
байланыстарын дамытуға мҥмкіндік беретін аса маңызды қҧралы
болып табылады. Бәсекеге қабілетті маман даярлау міндетін атай
келе, ҥш тҧғырлы тіл саясаты туралы білеміз. Осы мақсаттарды
жҥзеге асыру барысында ағылшын тілінің мҧғалімімен сабақ
ҧйымдастырылды.
Сабақтың мақсаты: оқушының ӛзін-ӛзі еркін және ыңғайлы
сезінетін ӛрісті қалыптастыруға, екі тілді оқып ҥйрену ниетін
арттыру; оқушылардың шығармашылық қабілетін ояту;
ынтымақтастықпен әрекет етуге ҥйрету; тындау дағдысын
қалыптастырып, ӛзгені тындай алу қабілетін жетілдіру. Ең
бастысы тақырып бойынша диалог жҥргізу арқылы қолдана
білуге ҥйрету. Себебі кез келген пәнді меңгерту барысында
кҥтілетін нәтиже тақырып бойынша адамдармен жоғары қарым
қатынаста мәдениеттілік таныту, тақырыпқа қатысты ақпаратты
талдай, ӛңдей, жинақтай және қолдана білуінен байқалады.
Ҧйымдастыру кезеңінде бірінші ынтымақтастықты қалыптастыру
ҥшін
«қолымызды артқа – сәтсіздікті кейінге қалдырамыз»,
«бір-біріміздің қолымыздан ҧстап, біліміміз бен тәжірибемізбен
алмасамыз» «кҥлімсірейміз - барлығымыздың кҥніміз жарқын
болсын» деп, оқушылардың эмоционалдық кҥйін кӛтеруге, бірбірімен білім алмасуға, ал ҧстаздар қауымын тәжірибе алмасуға
шақырылды. Білім деңгейін жан-жақты ҧйымдастыру ҥшін
материалдың сапасы мен кӛлемі әр тҥрлі әдістермен
ҧйымдастырылды, оқушылардың ойлау әрекетін дамыту
мақсатымен тақырып бойынша бейнесюжет кӛрсетіліп
мақсатымыз бен сыныптан тыс шараның тақырыбы айтылды.
Тақырып бойынша топ ішінде талқылауға сҧрақтар берілді.
Әр топ формат қағазына ӛз ойларын жазып болған соң, ағылшын
немесе қазақ тілінде қорғады. Атқарған жҧмыс оқушылардың
ӛзіндік пікірді қалыптастыру ҥшін колданылды. Сабақ тақырыбы
оқушыларға ой салар проблемалық сәт туғызып, тақырыптың
маңызын кӛрсетті.

Жакашева Айжан Бейсенгалиевна
Мектеп табалдырығын кеше ғана аттағандай едім. Әкемнің
қолымнан жетектеп, алғашқы партаға отырғызған ҧстазым мәңгі
кӛз алдымда. Ҧстаз мен ҥшін аспандағы ай мен кҥн, ештеңе тең
келмес ӛзінен білім нәрін шуақ қып шашатын мектептің кҥні
іспеттес. Ҧстазымның әрбір сӛзін, әрбір қолпаштаған, мадақтаған
сәттерінде қатты шаттанатынмын. Ҥйге келген соң ҧстазыма
еліктеп, бауырыма сабақ ӛтетінмін. Міне, енді араға бірнеше жыл
салып ӛзім де ҧстаздық жолын таңдадым. Қызығы мен шыжығы
қатар жҥретін бҧл кәсіптің маманы болғаныма он бес жыл
болыпты. Осы жылдар ішінде әріптестеріммен бірге қаншама
тҥлектердің қанатын қатайтып, олардың ӛмірге қарай басқан
қадамына жол кӛрсетіп, білім нәрімен сусындатып келеміз.
Мен орыс сыныптарында қазақ тілі мен әдебиетінің
мҧғалімімін. Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту барысында туған
тілдің қыр-сырын таныта отырып, ертеңгі ӛмірден ӛз орнын таба
алатын, парасатты ҧрпақ тәрбиелеу ҥшін педагогиканың озық
ҥлгілерін жаңашылдықпен пайдаланудамын. Менің әдістемелік
ізденіс тақырыбым: "Эссе жазба жҧмысы арқылы сыни тҧрғыда
ойлауға ҥйрету". Мақсатым: Оқушылардың жеке ерекшелігіне
қарай қабілетін аша отырып, теориялық әрі практикалық жағынан
тереңдетіп оқытумен қатар, сӛйлеу, жазу мәдениетін жетілдіру,
ӛзіндік ой-пікірін дамыту. Бҧл додаға тҥсу себебім де ӛзімді
бағалау, «эссе жазу шеберлігін кӛрсете аламын ба?» деген
сҧрақтар мазалады. Қазіргі кездегі жаңартылған білім мазмҧнын
сабақтарымда қалай жҥзеге асыратыным туралы ой бӛліскім
келді.
Оқушыларға сыни тҧрғыда ойлауға ҥйрету, диалогтік оқыту
арқылы сӛйлеу тілін дамыту, мультимедиялық әдістемелерді
қолданып жҥрмін. "Тіл – қарым-қатынас қҧралы" деп айтқандай
тілді меңгеру ҥшін анағҧрлым кӛп тілдесу керек. Сол себепті
сыныптың сӛйлеу тілін диалогтік оқыту арқылы дамытамын.
Оқушылардың «оқшауланып» оқымай, жҧпта, топта диалог
жҥргізу арқылы бір-біріне тҥсіндіру, талқылау арқылы жҥзеге
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Жаңа білімді меңгеру кезеңінде тақырып туралы нақты
тҥсінік беріп, оқушылардың қабылдауына кӛз жеткізу, бірінші
қорытынды жасау ҥшін әр топқа ҥш тҥрлі сӛз берілді. Осы
сӛздерге анықтама беру арқылы келесі топқа жасырылып
айтылды. Тҥрлі технология жетістіктерін сипаттай отырып келесі
топ шешімін анықтады. Оқушылардың ынтасы оянып, тҥсінігін
жҥйелеу, ойлануына қамтамасыз етті.
Тақырып бойынша терең тҥсінігін қалыптастыру мақсатында
әр топқа сегіз қатесі бар диалог берілді. Топ ішінде талқыланып
қателері тҥзетілген соң, рӛл бойынша айтып шықты.
Қолдану кезеңінде оқушылардың ӛз бетінше жҧмыс істеу
дағдысын қалыптастыру, алған білім мен дағдыларды бекіту,
тҥрлі жағдаяттарда қолдана алуын жетілдіру ҥшін копьютерді
пайдаланып
таныстырылым
жасауға
берілді.
Таныстырылым жасау тірек сҧрақтарға жауап беру арқылы
орындалды. Ал келесі топ «сатып алушы» рӛлінде болып, ӛзіне
ҧнаған затты алып қана қоймай, «неліктен?», «не ҥшін?»,
«кімге?» сатып алатыны туралы менеджермен тілдесу қажет
болды. Мҧндай тапсырма алған білім мен дағдыларды бекіту,
тҥрлі жағдаяттарда қолдана алу дағдыларын қалыптастыру
маңызды болып табылады.
Кері байланыс мына сӛйлемдерді толықтырып айтуға берілді:
«Бҧл сабақта мен ҥшін.......... қиын болды. Бҧл қиындықтарды
........................ кӛмегімен еңсердім. I was very good at … . I was
surprised by…
.Мен ҥшін .................. маңызды болды». Бҧл
сӛйлемдер арқылы оқушылардың сабақ жайлы пікірі тыңдалды,
тілді меңгерудегі диалогтің маңызы айқындалды.
Оқушыларды диалог пен дәйектеуге, талқылауға тарту белсенді
жҥргізілген жағдайда олардың оқуы тиімдірек және зияткерлік
жетістіктері жоғары болады.
Қорытындылай
келгенде,
«Жақсы
мҧғалім
тҥсіндіреді, керемет
мҧғалім
кӛрсетеді,
ҧлы
мҧғалім
шабыттандырады» деп Уильям Уорд айтқандай мені ҧстазым
шабыттандырған болса, мен де ӛскелең ҧрпаққа ҥлгі болар ҧстаз
болу ҥшін талпынудамын. Ҧстаздық тәжірибемді сараптай

отырып, оқушыларымның жеткен жетістігі мені қуантады. Ең
маңыздыларын атап ӛтсем: «Жарқын болашақ» Республикалық
KATEV қазақ тілі олимпиадасының «Сӛз шебері» бойынша
Бобко Екатерина облыстық кезеңінде 1-орынды, Қ.Бітібаева
атындағы халықаралық олимпиадасының жҥлдегері Логинова
Диана 1-орынға, А.Қҧнанбайҧлының 175 жылдық мерейтойына
арналған "Ҧлттың ҧлы мҧрасы" халыаралық ӛнер және білім
фестивалінде Асқарова Еркежан 1-дәрежелі диплом, "Жарқын
болашақ" Республикалық ғылыми-әдістемелік журналының
ҧйымдастыруымен "Ғылым жолында" Республикалық ғылыми
жоба байқауында Нургалиева Линара 2-дәрежелі диплом, пәндік
олимпиададан республикалық кезеңінде Бобко Екатерина
жҥлделі орындарға ие болған кездері болды. Қазіргі таңда Бобко
Екатерина журналистика факультетінің студенті. Мен оның
ҥштілді жетік меңгерген, биік белестерден кӛрінетін білікті
маман болады деген ҥміттемін. Еңбегімнің жемісі оқушыларды
шабыттандыру болмақ.
3-СЫНЫП МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН
ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫН
ҚҦРАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ
Кутубаева Л.К
жоғары санатты педагог-зерттеуші
«Р. Мәрсеков атындағы орта мектеп» КММ,
Қ.Қайсенов кенті,
Ҧлан ауданы, Шығыс Қазақстан облысы
Аңдатпа.
Мақалада
бастауыш
білім
беру
сатысында
қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын қҧрастыру және
оларды орынды қолдану жолдары қарастырылған.
2016-2017 оқу жылынан бастап Қазақстан мектептерінің оқу
бағдарламаларына жаңартылған білім беру мазмҧны ене
бастады. Жаңартылған білім беру бағдарламасының мәні –
баланың функционалды сауаттылығын қалыптастыру. Оқушыны
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ӛзінің мектеп қабырғасында алған білімін ӛмірде қолдана білуге
ҥйрету[1]. Білім беру мазмҧнын жаңарту аясында білім
алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау жҥйесі
енгізілді. Критериалды бағалау қалыптастырушы және жиынтық
бағалаулардан тҧрады.
Қалыптастырушы бағалау оқушылардың оқу барысында
игерген білім мен қалыптасқан дағдылардың деңгейін жиынтық
бағалауға дейін анықтауға, оқу бағдарламаларындағы оқу
мақсаттарына жетудегі қиыншылықтарды анықтауға және
оқушыларға қолдау кӛрсетіп, оқу мақсаттарына жетуге кӛмектесу
ҥшін қолданылады. Қалыптастырушы бағалау сабақтың әртҥрлі
кезеңінде ҧйымдастырылады. Ол сабақтың ӛн бойында орын
табуы керек. Сабақтың басында да, сабақтың ортасы – негізгі
кезеңіңінде де, сабақтың соңында да қалыптастырушы бағалау
жҥзеге асырылады. Ол тҥрлі әдіс-тәсілдер арқылы жҥзеге
асырылады және оқушылардың тҥрлі жҧмыс жасау барысында
да, оқушы жеке жҧмыс жасап отырғанда да, оқушылар жҧптасып,
топтасып жҧмыс жасап отыру барысында да қалыптастырушы
бағалау жҥргізіледі. Бағалау бойынша ҧсынылған нормативтік
қҧжаттарға қарайтын болсақ, оқу мен оқыту тиімді болу ҥшін
оқушылардың прогресін қадағалап отыру керек делінген.
Қалыптастырушы бағалау ҧстаз бен оқушының арасындағы
ҥздіксіз кері байланысты қажет етеді. Кері байланыс кез келген
оқу мақсатында дҧрыс жҥргізілуі керек және нақты уақытында
жҥргізілуі керек. Бҧл жерде балл мен бағаны қажет етпейді, яғни
қалыптастырушы бағалау бағаланбайды. Қалыптастырушы
бағалау кезінде баланың қателесуге де қҧқығы бар. Осы тҧста
балаға қиындық туған сәттерде анықтауға, оған жақсы кӛрсеткіш
кӛрсететіндей жағдайда кӛмектесуге, дер кезінде оқу ҥрдісін
жақсартуға мҥмкіндік туғызуға болады. Қалыптастырушы
бағалау оқу жетістіктерінің жақсаруына ӛз ықпалын тигізеді.
Оқушы ӛтілген тақырыптың қалай меңгергенін, білім деңгейінің
қай жерде тҧрғанын анықтай алады. Қалыптастырушы бағалау
оқытудың бӛлінбейтін бір бӛлігі болуы керек. Мҧғалім оны
алдағы сабақтарды жоспарлау ҥшін қолданылады.

Қалыптастырушы бағалауды қалай ұйымдастыруға
болады. Қалыптастырушы бағалау сапалы ӛту ҥшін мҧғалім
жоспарлау барысында ең алдымен бағдарламамен, сол пәннің оқу
жоспарымен, мақсаттарымен таныс болуы керек. Оқу
мақсатының аясында бағдарламаға сай бағалау критерийлерін
қҧру керек. Тапсырмаларды қҧруда деңгейлік тапсырма тҥрлеріне
де баса назар аударған дҧрыс. Тапсырманы
ӛз
оқушыларыңыздың деңгейіне қарап лайықтап алған соң,
дескриптерлер қҧру керек. Барлық бастауыш сынып мҧғалімдері
ӛз тәжірибелерінде қалыптастырушы бағалауды қолданып жҥр.
Егер мҧғалім ӛз тәжірибесімен бӛліскенде ғана ӛзін дамыта
алады.Сондықтан да мен сабақтағы қолданылып жҥрген кейбір
қалыптастырушы бағалау туралы ӛз тәжірибеммен бӛліскенді
жӛн кӛрдім.
Бағдаршам техникасы-қалыптастырушы бағалау техникасы.
Бҧл бағдаршам техникасын барлық сабақтарда
қолдануға
болады. Әрбір оқушыға бағдаршам тҥстеріне сәйкес карточкалар
таратылады. Мҧғалім оқушылардың оқу мақсаттарына қол
жеткізгендігін
карточкаларды
кӛтеруіне
байланысты
анықтайды.Мҧғалім кері байланыс орнатуға, ал оқушы қателессе,
ойын ӛзгертуге мҥмкіндік алады.
3 сынып математика пәнінің 2В бӛлімі – Аудан. Шамалар.
Бӛлімше 3.1 Геометриялық фигуралар және олардың
жіктелуі
Оқу мақсаты 3.3.1.1 Шеңбер мен дӛңгелекті, олардың
элементтерін
(центр, радиус, диаметр) бір-бірінен ажырату және атау/ симметриялы
және симметриялы емес жазық фигураларды айыра білу және оларды
қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру.

Бағалау критерийі
Білім алушы:
Шеңбердің
ажыратады

радиусы

Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану [3].
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мен

диаметрін

Тапсырма. Шартына сәйкес
бағдаршам түсі арқылы кӛрсет.

1-тапсырма

дұрыс

жауапты

таңдап,

2-тапсырма

ОА – шеңбердің диаметрі

МК – шеңбердің диаметрі

ОА – шеңбердің радиусы

МК – шеңбердің радиусы

ОА – шеңбердің центрі

МК – шеңбердің центрі

[2].

Дескриптор Білім алушы
- жазық фигураларды анықтайды;
- кӛлемді денелерді ажыратады.
Оқушылар жазық фигураларды ӛздеріне ҧнаған тҥстермен
бояйды да кӛлемді фигураларды қоршап сызып шығады. Бірінбірі тексеру арқылы бағалау жҥргізіледі.
2А бӛлімі. Ҥлес
Бӛлімше 1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бӛлшектер
Оқу мақсаты 3.1.1.5 ҥлесті қҧру жолын кӛрсетіп беру,
оларды оқу, жазу және салыстыру;
Бағалау критерийі
Білім алушы: Бӛлшекті дҧрыс анықтап,сызбада дҧрыс белгілейді.
Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану [3].
Тапсырма
Сҧрақтарға жауап бер.
- Бҥгін нешесі?
+(Бҥгін 21 мамыр)
Топтық жҧмыс. Сҧрақтарға жауапты бӛлшек тҥрінде жазу
- Осы кҥн айдың мамыр айының қай бӛлігін қҧрайды? (1-топ)
-Осы кҥн 2020 жылдың қай бӛлігін қҧрайды? (2-топ)
-Мамыр айында неше апта бар?(3-топ)

Дескриптор Білім алушы
- Шеңбердің радиусын анықтайды
- Шеңбердің диаметрін ажыратады
Бҧл бағдаршам техникасы арқылы бір уақытта
оқушылардың ӛткен материалды қалай меңгергенін бірден
байқауға болады және кері байланыс арқылы оқу мақсаттарына
жетуге кӛмектесу ҥшін қолданылады.
Бӛлімше
3.1 Геометриялық фигуралар және олардың
жіктелуі
Оқу мақсаты 3.3.1.2 Геометриялық фигураларды
классификациясы;
Бағалау критерийі
Білім алушы: Жазық фигуралар мен кӛлемді денелерді
ажыратады
Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану [3].
Тапсырма
Жазық фигураларды тауып, боя. Кӛлемді денелерді қоршап сыз.

+Осы кҥн мамыр айының
бӛлігін қҧрайды
+ Осы кҥн 2020 жылдың
бӛлігін қҧрайды
+Мамыр айында неше апта
бар
Дескриптор
1. Бӛлшекті дҧрыс анықтайды
2. Бӛлшекті дҧрыс жазады
3.Жазғанын тҥсіндіріп айтып береді
Бҧл тапсырма арқылы балаларда бӛлшекті дҧрыс жазу, дҧрыс
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оқу дағдылары қалыптасуымен қатар, білім алушылардың уақыт
ӛлшем бірліктері туралы алған білім,білік, дағдылары да
қайталанады
Қорыта келе, Әл-Фарабидің «Адам мақсатына ӛзін-ӛзі
жетілдіру арқылы жетеді» деген сӛзін ескере отырып алдағы
уақыттағы жаңартылған білім беру бағдарлама бойынша
жҧмысты жҥйелі, тиімді жҥргізу арқылы оқушылардың тереңде
жатқан ойын дамытуға, сыни тҧрғыдан ойлауға, алған білімдерін
ӛмірде тиімді пайдалана алатындай дәрежеде дәлелдеуге ҥйрету
- мҧғалімнің мақсаты болып табылады. Қазіргі заманауи білім
беруде оқушыларға жаңа талаптар мен жаңа мҥмкіндіктер, ал
мҧғалімдерге жаңа жауапкершіліктер жҥктеліп отыр.

Информационно-коммуникативные технологии-средство
развития мотивации учебной деятельности на уроках
русского языка и литературы
Мергалиева Салтанат Сайфуллаевна
учитель русского языка и литературы
средней школы №21
Андатпа
Бҧл жҧмыста орыс тілі және әдебиеті сабақтарында ақпараттық
технологияны кеңінен пайдаланудың мҥмкіндіктері баяндалған.
Компьютерлік технологиялардың білім беру жҥйесінде және

оқушылардың зейінділігін арттырудағы ролін автор тҥсінікті
жолмен ашып отыр. Бҧл жҧмыстың материалдары практикалық
қолдануға тиімді, мағынасы зор.
This report provides broad opportunities of application of information
technologies on the lessons of the Russian language and literature.
The author has disclosed the role of computer technology in the
presentation of educational information and increase motivation
student.
При
традиционном
подходе
к
образованию
весьма
затруднительно
воспитать
личность,
удовлетворяющую
требованиям времени. Поэтому в своей работе мы используем
новые технологии, но только те, которые помогут раскрыть,
развить и реализовать способности ребѐнка.
В создавшихся условиях естественным стало появление
разнообразных
информационных
технологий,
которые
позволяют обеспечить необходимые условия для развития
индивидуальных способностей обучаемого на уроках русского
языка и литературе.
Внедрение информационно-коммуникативных технологий в
образовательную среду урока позволяет повышать и
стимулировать интерес учащихся, активизировать мыслительную
деятельность
и
эффективность
усвоения
материала,
индивидуализировать обучение, повышать скорость изложения и

Қолданылған әдебиет тізімі
1. Таукебаева Кунсулу Сатхановна, «Ӛрлеу» БАҦО» АҚ
филиалы
Жамбыл
облысы
бойынша
педагогикалық
қызметкерлердің
біліктілігін
арттыру
институтының
тренері, техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған
профессор « Білім айнасы» https://bilimainasy.kz/
2. Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар
жинағы математика 3 сынып, «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
дербес білім беру ҧйымы. Астана қ., 2018
3. Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына
арналған
"Математика" пәнінен ҥлгілік оқу бағдарламасы
ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8
қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген Бастауыш білім
берудің үлгілік оқу жоспарлары ( 2018 жылғы 4 қыркүйектегі
№441 бұйрығымен ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген)
4. Математика. Жалпы білім беретін мектептің 3-сынып
оқушыларына арналған оқулық 1,2-бӛлім Алматыкітап баспасы,
2018.
дәлелді, дәйекті болуын талап ету.
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усвоения информации, а также вести экстренную коррекцию
знаний.
Информационно-коммуникативные
технологии
помогают
существенно
повысить
эффективность
образовательного
процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением
задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной
личности.
Примером успешной реализации ИКТ стало появление Интернета
– глобальной компьютерной сети с ее практически
неограниченными возможностями сбора и хранения информации,
передачи ее индивидуально каждому пользователю.
Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать
новые информационно-коммуникативные технологии во всех
сферах жизни. Современная школа не должна отставать от
требований времени, а значит, современный учитель должен
использовать информационно-коммуникативные технологии в
своей деятельности, так как главная задача школы - воспитать
новое
поколение
грамотных,
думающих,
умеющих
самостоятельно получать знания граждан.
В настоящее время в Казахстане идет становление новой системы
образования. Этот процесс сопровождается существенными
изменениями в педагогической теории и практике учебновоспитательного процесса. Традиционные способы передачи
информации уступают место использованию информационнокоммуникативным технологиям. В этих условиях учителю
необходимо ориентироваться в широком спектре инновационных
технологий, идей, школ, направлений.
Соединение образования с информационно-коммуникативными
технологиями обладает, по сравнению с традиционным
обучением,
рядом
достоинств:
информационнокоммуникативные технологии способствуют активизации
аналитической деятельности обучаемых. Предполагается не
только воспроизведение информации, но и оперирование ею.
Работая над использованием информационных технологий на
своих уроках, я ставлю следующие задачи:

-создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в
работе класса;
-стимулирование учащихся к высказываниям, использованию
различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться,
получить неправильный ответ и т.п.;
-использование в ходе урока дидактического материала,
позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него
вид и форму учебного содержания;
-оценка деятельности ученика не только по конечному результату
(правильно-неправильно), но и по процессу его достижения;
-поощрение стремления ученика находить свой способ работы
(решения задачи), анализировать способы работы других
учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее
рациональные;
-создание педагогических ситуаций общения на уроке,
позволяющих каждому ученику проявлять инициативу,
самостоятельность, избирательность в способах работы; создание
обстановки для естественного самовыражения ученика.
В своей работе я опираюсь на такие компьютерные программы,
как:
1.Учебные программы, использующиеся преимущественно при
объяснении нового материала для максимального его усвоения.

При изучении нового материала наглядное изображение
является зрительной опорой, которая помогает наиболее полно
усвоить подаваемый материал. Соотношение между словами
преподавателя и информацией на экране может быть разным, и
это определяет пояснения, которые он дает.
2.Программы-тренажеры - для формирования и закрепления
умений и навыков, а также для самоподготовки учащихся.
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Используются эти программы, когда теоретический материал
обучаемыми уже усвоен.

классе, по литературе мы смотрели фрагменты фильма «Тарас
Бульба».
5.Информационно-справочные программы для вывода
необходимой информации с подключением к образовательным
ресурсам Интернета.
http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://www.alleng.ru/d/inform/inform038.htm
http://www.alleng.ru/d/inform/inform049.htm
6.Мультимедиа-учебники
комплексные
программы,
сочетающие в себе большинство элементов перечисленных видов
программ.

Таким образом, информационно-коммуникативные технологии
помогают
существенно
повысить
эффективность
образовательного
процесса,
решить
стоящие
перед
образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне
развитой, творчески свободной личности.
Для решения задач обучения на уроке компьютер является
хорошим помощником учителю-словеснику наряду с другими
средствами обучения. Сразу хочется оговорится, что подготовка
и проведение уроков с компьютерной поддержкой требуют от
учителя очень много времени и терпения, создают некоторые
неудобства организационного характера, т.к. класс приходится
делить чаще всего делить на группы. Но зато такие уроки
приносят большое удовлетворение и ученикам и учителю.
Однако следует отметить, что ведущая роль на уроке остается за
учителем, а компьютер является наряду с другими средствами
обучения лишь многофункциональным помощником и
методическим инструментом. Компьютерная поддержка должна
являться одним из компонентов учебного процесса и
применяться только там, где это целесообразно. Процесс
построения
и
учебного
процесса
с
использованием

3.Контролирующие
программы
для
контроля
определенного уровня знаний и умений. Этот тип программ
представлен разнообразными проверочными заданиями, в том
числе в тестовой форме. D:\тесты\тесты по рус.яз\7_4.doc
D:\тесты\Рус.яз.(каз)
языку.doc

тесты\виды

работ

по

русскому

4.Демонстрационные программы - для наглядной демонстрации
учебного материала описательного характера, разнообразных
наглядных пособий (картины, фотографии, видеофрагменты).
При изучении художественных произведений, биографий
писателей и поэтов очень удобно применять материалы
Интернета, даже фрагменты художественных фильмов,
экранизирующих определенное произведение. Например в 8
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информационных технологий и их разработка должны быть
продуманы методически и обоснованы научно.
Список использованной литературы:
1.Концепция развития образования Республики Казахстан до
2015 года
2.Закон РК «О языках»
3.Аренова А.Х. Интернет-технологии в процессе обучения.
4.Горвиц Ю.М. Новые информационные технологии в системе
образования.
5.Плужникова Л. Использование компьютеров в образовательном

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 самим
учителем новых целей и задач в обновлѐнном содержании и
технологии обучения, новых форм критериального оценивания в
обучении это сделать, наверное, практически невозможно.
Именно поэтому педагогу необходима готовность к восприятию
методологии и содержания обновленного ГОСО среднего общего
образования, к изменению программного и методического
обеспечения образовательного процесса, к изменению целей и
способов педагогической деятельности.
Общаясь с коллегами,
в рамках уровневых курсов и курсов по обновленному
содержанию, я пришла к выводу, что на сегодняшний момент
каждого педагога интересует вопрос о том, в каком направлении
и как должен готовиться учитель к обновленному содержанию
образования. В настоящее время очень много мы говорим о
новых приемах оценивания деятельности ученика во время
учебного процесса, о преимуществах внедрения тех или иных
педагогических инновационных технологий. Мы их внедряем,
осваиваем, используем в учебном процессе, получаем
определѐнный результат, но проблем остаѐтся очень много. И мы
бьѐмся над вопросами, как повысить мотивацию учащихся, как
сделать школу местом SMART-образования? Что будет
способствовать созданию в школе гуманной образовательной
среды, стимулирующей развитие нравственно-духовных качеств
личности: самопознания, самоопределения и самореализации?
Для меня, как для современного учителя, стало необходимым
не только давать детям образование в виде системы знанийумений-навыков, но и всемерно развивать познавательные и
творческие возможности учеников, воспитывать личность. Задача
современного педагога и моя лично: не преподносить ученику
готовые знания на «блюдце с голубой каѐмочкой», а
организовывать самостоятельный познавательный процесс через
технологию компетентностно-ориентированного обучения в
урочной
и внеурочной деятельности.
Исходя их

процессе.

АКТУАЛЬНОСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.
Рахимова Алма Болатовна,
учитель русского языка и литературы
школы-гимназии №139 им. А.Байтурсынова
г.Алматы
В этой статье написано о преимуществах
использования
педагогических инновационных технологий на уроках русского
языка и литературы.
Tris article describes the advantagts of using innovative
pedagogical technologies in Russian languadea and literature classes.
В современном Казахстане идет становление новой системы
образования, ориентированной на мировое образовательное
пространство. Этот процесс сопровождается существенными
изменениями в педагогической теории и практике. Мне, педагогу
с более чем 19 летним стажем в данной статье хотелось бы
поделиться своим видением на причины, по которым возникла
сама идея преобразований 2-3 года назад и как применение
педагогических технологий на уроках русского языка и
литературы помогают решить образовавшиеся проблемы в
обучении и воспитании школьников. Качественные изменения в
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вышесказанного, целью моей работы стало: развитие личности
школьника, его творческих способностей, интереса к учению,
формирование желания и умения учиться через применение на
уроках и во внеурочное время современных образовательных
технологий.
Традиционные методы обучения ориентированы
на средний уровень готовности учащихся и в новых условиях не
дают достаточно высокого результата. Поэтому я стала внедрять
в свою практику инновационные технологии, которые
способствуют формированию у детей ключевых компетенций,
повышающих успешность учеников в современном обществе. В
своей педагогической деятельности я использую личностноориентированный подход в обучении, который реализую через
внедрение здоровьесберегающего подхода, компетентностно–
ориентированного обучения, информационно-коммуникативных,
игровых технологий, работы в парах, группах, развивающего
обучения. Здоровьесберегающие технологии применяются мной
как в урочной деятельности, так и во внеклассной работе. На мой
взгляд, формирование ответственного отношения к своему
здоровью - необходимое условие успешности современного
человека. Здоровьесберегающий подход прослеживается на всех
этапах моего урока, поскольку предусматривает
чѐткое
чередование видов деятельности. В уроки, занятия внеурочной
деятельностью, а также внеклассные занятия
включаю
зрительные физминутки, физкультминутки, оздоровительные
игры на переменах, беседы в 1-3, 5-7 классах на темы «Чистота –
залог здоровья», «Полезные продукты», «Постулаты здоровья» и
т.д.
Моя задача - не преподносить
готовые знания ученику, а компетентностно организовать
самостоятельный познавательный процесс. Именно поэтому,
считаю необходимым использовать в своей педагогической
практике
технологии,
реализующие
компетентностноориентированное
обучение,
обеспечивающие вовлечение
каждого учащегося в активный познавательный процесс. Данный
подход используются мной на уроках и во внеклассной работе по
предмету. Проблемное обучение использую на этапах сообщения

темы и целей урока и самостоятельной работы учащихся. Создаю
проблемную ситуацию на уроке литературы – удивление,
затруднение. Желательно на проблемном уроке использовать
такую стратегию, как «Дерево решений», которая дает
возможность учащимся исследовать проблему поэтапно, а затем
суммировать знания, давая им оценку. Пользуясь этим приемом,
ученики подробно анализируют все возможные варианты
потенциальных решений, а также все плюсы и минусы,
связанные с каждым из них. Если работа проводится
индивидуально или в парах, то учащиеся на постерах записывают
все возможные решения проблем или их последствий, способные
влиять на дальнейший ход событий и приводящие к
определенным результатам. Затем они выкладывают их в
качестве «листьев», кроны дерева, объясняя свой ход мыслей или
озвучивая определенный вывод в процессе решения проблемной
ситуации. Главное, чтобы атмосфера обсуждения спорных
вопросов была дружелюбной, каждый свободно мог высказывать
свое мнение, даже если оно и кажется кому-то ошибочным или
неверным. В настоящее время большую популярность
приобретает
образовательная
технология
«Портфолио».
Использование технологии «Портфолио» позволяет проследить
индивидуальный прогресс ученика, помогает ему осознать свои
сильные и слабые стороны, позволяет судить не только об
учебных, но и о творческих и коммуникативных достижениях,
особенно это актуально для учащихся старших классов.
Портфолио моих учеников состоит из нескольких обязательных
частей, в которых фиксируются результаты деятельности ученика
в различных областях. Помимо общих сведений о ребенке,
портфолио включает 2 основные части: учебная деятельность и
участие в делах класса и школы. Кроме обязательных частей в
портфолио входит раздел (по желанию учеников) «Достижения»,
куда помещаются грамоты, благодарности и т.п., могут быть
включены разделы (на усмотрение ребенка), рассказывающие о
его друзьях, семье, увлечениях и т.д. Практика показывает, что
детям очень нравится собирать Портфолио, рассматривать его,
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сравнивать свои результаты с результатами одноклассников,
стремиться опередить их в чем-то. Таким образом происходит
развитие интереса к учению, стимулирование познавательных
интересов. Огромную положительную роль в современной
образовательной системе играет использование информационнокомпьютерной
технологии.
Широкое
применение
информационных компьютерных технологий в нашей школе
существенно улучшает положительную динамику в обучении
детей, их качественную составляющую. Конечно же, происходит
это при условии грамотного использования компьютерной и
мультимедийной техники. В моей практике уже сформировались
основные направления применения
ИКТ: подготовка
дидактического материала для учебно-воспитательного процесса
(печатные материалы, обучающие аудио и видео материалы,
собственные презентации к урокам и уроки с применением
интерактивной доски); ведение электронного
журнала,
документации учителя и классного руководителя; «портфолио»
учителя и ученика даѐт прекрасную возможность проследить
индивидуальную динамику каждого в отдельности и классного
коллектива в частности, позволяет судить о формировании
универсальных учебных действий и
коммуникативных
достижениях; участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах
учителя и учеников,
электронная почта; составление отчѐтов,
графиков, диаграмм; тестирование по предмету, проверка
техники чтения; поиск и использование информации из
Интернета для подготовки уроков, проектно-исследовательских
работ, для внеклассной и воспитательной работы; проведение
родительских собраний и т.д. Многие уроки провожу с
использованием компьютерных презентаций, особенно те,
которые требуют наглядного представления материала –
литературу. Очень нравятся детям игры на компьютерах.
Учитывая, что основным видом деятельности детей является
игра, предлагаю решить примеры - откроешь картинку, вставишь
правильно все буквы - продвинешь ближе к цели сказочного
героя. Таким образом, в процессе игры у ребенка возникает

положительная
мотивация
усвоения
знаний.
Технологии
внеклассной работы (метод коллективных
творческих дел). Свою работу, как учителя, строю, творчески
применяя опыт коллег, работающих по различным учебным
методическим программам. 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. Постоянно отслеживаю знания,
умения, навыки каждого учащегося с целью своевременной
помощи и развития способностей. Кроме перечисленного,
обязательным является использование проектной технологии,
диалоговое обучение, осуществляются методы исследования и
своевременное реагирование на потребности учащихся.
Результатом использования современных образовательных
технологий считаю: стабильно высокое качество знаний по
предмету в классах, где я преподаю. Учащиеся участвуют в
городских, республиканских, международных предметных
олимпиадах и конкурсах, занимают призовые места. В целом
уровень казахстанского среднего общего образования должен
соответствовать задачам развития государства и обеспечивать его
конкурентоспособность в современном мире.
Использованная литература:
1. www.strategy2050.kz; Государственная программа развития
образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы /
www.edu.gov.kz/ru/zakonodatelstvo.
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Defining skills as ―fixed operations‖, it is necessary to emphasize that
the speaking skill can be considered as a sequence of operations, as
their complicated complex. In other words, the skill is characterized
by the degree of excellence in performing an operation or action. As
objective indicators of a formed skill or its completion can be named
the following: External criteria: 1) the correctness and quality of
design skills (no mistakes) and 2) the speed of performing individual
operations or their sequence (in comparison with the native language)
with skills in use; Internal criteria: 1) lack of focus of consciousness
on the form of performing the action and 2) lack of tension and rapid
fatigability [1].
Distance education or distance learning is the education of students
who may not always be physically present at school. Traditionally,
this usually involved correspondence courses wherein the student
corresponded with the school via post. Today, it involves online
education. A distance learning program can be completely distance
learning, or a combination of distance learning and traditional
classroom instruction. A number of other terms (distributed learning,
e-learning, m-learning, online learning, virtual classroom etc.) are
used roughly synonymously with distance education.
Internet technology has enabled many forms of distance learning
through open educational resources and facilities such as elearning and MOOCs (Massive open online courses ). Although the
expansion of the Internet blurs the boundaries, distance education
technologies are divided into two modes of delivery: synchronous
learning and asynchronous learning.
In synchronous learning, all participants are "present" at the same time
in a virtual classroom, as in traditional classroom teaching. It requires
a
timetable. Web
conferencing, videoconferencing, educational
television, instructional television are examples of synchronous
technology, as are direct-broadcast satellite (DBS), internet radio, live
streaming, telephone, and web-based VoIP [2].
Web conferencing software helps to facilitate class meetings, and
usually contains additional interaction tools such as text chat, polls,
hand raising, emoticons etc. These tools also support asynchronous

FORMATION OF SPEAKING SKILLS WITH ELEMENTS OF
CRITICAL THINKING IN DISTANCE LEARNING
S.N.Sartayeva, ТОО ―Economic Lyceum‖,
Nur-Sultan
Abstract: the article is devoted to the formation of speaking skills
with elements of critical thinking in distance learning. Distance
education has long been associated with independent study and
delivery of prepackaged learning materials. And these characteristics
effectively deny distance education students the opportunity to
develop their speaking skills with the elements of critical thinking.
The paper concludes that the formation of speaking skills with
elements of critical thinking can be developed at distance and that
they provide a mechanism for improving the quality of distance
education at schools.
Education is an important tool which is very useful in everybody‘s
life. But due to pandemic time everyrhing has stopped. However, all
schools in Kazakhstan have launched distance learning programs amid
coronavirus spread and students continue their education through
online learning. These new models of teaching and learning require
frequent and transparent communication. In response to significant
demand, many online learning platforms are offering free access to
their services. This process is accompanied by significant changes in
the pedagogical theory and practice of the educational process. An
innovative approach for preparing educational materials of new
generation, changing their function and ways of using it in distance
learning is one of the components of education modernization.
The purpose of this article is to reveal the content of the concept of
critical thinking, and also the formation of speaking skills in adistance
learning. Before proceeding with the presentation of the formation
methodology, it is necessary to consider general questions concerning
at this stage: Formation of speaking skills in the context of distance
learning (including the concept of ―skill‖ and distance learning) and
critical thinking.
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participation by students who can listen to recordings of synchronous
sessions. Immersive environments have also been used to enhance
participant presence in distance education courses. Another form of
synchronous learning using the classroom is the use of robot proxies
including those that allow sick students to attend classes [3].
In asynchronous learning, participants access course materials flexibly
on their own schedules. Students are not required to be together at the
same time. Mail correspondence, which is the oldest form of distance
education, is an asynchronous delivery technology, as are message
board forums, e-mail, video and audio
recordings,
print
materials, voicemail, and fax.
The two methods can be combined. Many courses offered by both
open universities and an increasing number of campus based
institutions use periodic sessions of residential or day teaching to
supplement the sessions delivered at a distance. This type of mixed
distance and campus based education has recently come to be called
"blended learning" or less often "hybrid learning". Many open
universities use a blend of technologies and a blend of learning
modalities (face-to-face, distance, and hybrid) all under the rubric of
"distance learning".
Distance learning can also use interactive radio instruction (IRI),
interactive audio instruction (IAI), online virtual worlds, digital
games, webinars, and webcasts, all of which are referred to as eLearning [4].
The teacher should remember that the methodology determines the
tools, and not vice versa. The tools need to be selected based on the
learning objectives, it is necessary to limit ourselves to the minimum
set of remote tools: one or two is enough to start. After the teacher has
mastered a specific instrument, he must decide how comfortable it is
for him and for students to work with it. The teacher should be ready
to change the instrument if it is uncomfortable to use it. If possible,
teacher should choose common tools with other teachers so that
students do not have to work with new or different services at each
next lesson (if the teacher works at school). Also, it is necessary for
teacher to test the new tool before using it with students [5].

Distance education can also provide a broader method of
communication within the realm of education. With the many tools
and programs that technological advancements have to offer,
communication appears to increase in distance education amongst
students and their teachers, as well as students and their classmates.
The distance educational increase in communication, particularly
communication amongst students and their classmates, is an
improvement that has been made to provide distance education
students with as many of the opportunities as possible as they would
receive in in-person education.
Critical thinking is a leading modern pedagogical concept relevant to
the development of teaching and learning in Kazakhstan. Usage of
critical thinking abilities is essential for students. Past research has
shown that critical thinking is learned skill that can be fostered
through teaching strategies. Critical thinking can be considered as
thinking about thinking, implying the ability to reason on issues of
principle and reflect on practical experience. Critical thinking is a
disciplinary approach to understanding, evaluating, analyzing and
synthesizing information, obtained as a result of observation,
experience, reflection, which can later serve as a basis for action.
Take for instance the definition below by Tara DeLecce:
―Critical thinking means making reasoned judgments that are logical
and well-thought out. It is a way of thinking in which you don‘t
simply accept all arguments and conclusions you are exposed to but
rather have an attitude involving questioning such arguments and
conclusions. It requires wanting to see what evidence is involved to
support a particular argument or conclusion.‖ It develops
communicative competence, the ability to find and analyze
information, teaches to think objectively and comprehensively [6].
The use of critical thinking technology in English lessons can
significantly increase the time of speech practice in the distance
learning for each student, to achieve the assimilation of the material
by all members of the group, to solve a variety of educational and
developmental tasks. The technology of development of critical
thinking stands out among the innovative pedagogical ideas by a
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successful combination of problem-solving and productivity of
learning with the technological nature of the lesson, effective methods
and techniques. Using the technology of "Critical thinking" in English
lessons, the teacher develops the personality of the student in the first
place in the direct teaching of a foreign language, resulting in the
formation of speaking skills in distance education.
Formation of speaking skills with the element of critical thinking
develops communicative competence, the ability to find and analyze
information, teaches to think objectively and comprehensively. A
more detailed proposition about critical thinking processes was
suggested by Facione (2011) and Cottrell (2005). Facione (2011)
expressed that there are several cores of critical thinking skills,
namely:
(1) interpretation, (2) analysis, (3) inference, (4 evaluation, (5)
explanation, and (6) self-regulation. Meanwhile, Cottrell (2005)
identified critical thinking is a complex process of deliberation which
involves a wide range of skills and attitudes, such as: (1) identifying
other people‘s positions, arguments, and conclusions; (2) evaluating
the evidence for alternative points of view, (3) weighing up opposing
arguments and evidence fairly; (4) being able to read between the
lines, seeing behind surfaces, and identifying false or unfair
assumptions; (5) recognizing techniques used to make certain
positions more appealing than others, and persuasive devices; (6)
reflecting on issues in a structured way, bringing logic and justifiable,
based on good evidence and sensible assumptions; (7) drawing
conclusions about whether argument are valid and justifiable, based
on good evidence and sensible assumptions, (8) presenting a point of
view in a structured, clear, well-reasoned way that convinces others
[7]. There are steps that younger students can take with outside help
and assumed learning skills:
1. Read the information (visual or oral form). The task can be applied
to information obtained from reading primary sources, survey data, or
questionnaires, as well as information gathered from multiple sources
such as a textbook, encyclopedia, or website.

2. Identify the key positions, assumptions or hypotheses that structure
the study of evidence or determine the next steps that underlie the
reasoning.
3. Analyze how these key components, visual and oral evidence are
integrated and interact with each other.
4. Compare and explore the similarities and differences between
individual images or between different opinions and memories.
5. Synthesize data by combining different sources of information to
create an argument or set of ideas. Make connections between
different sources that shape and support your ideas.
6. Assess the validity and reliability of your research evidence, and
how the evidence supports or contradicts your assumptions and
emerging ideas.
7. Apply the knowledge gained from the interpretation of the answers
to the questions posed at the heart of the study.
8. Justify the formulated conclusions and justify their relevance and
significance [8].
Modern distance educational technologies open up real prospects for
the personal development of students, improving the quality of
knowledge and efficiency of the educational process, for solving
various social problems associated with the functioning of the
institution of education.
A number of ICT tools are proposed for the formation of speaking
skills with elements of critical thinking in distance learning. There are
some tools can ve used for:
For online meetings (video tutorials, video conferencing, video calls) Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, Wiziq.
To transfer teaching materials, assignments - Prezi, Slideshare, Canva,
Google Classroom.
For testing- Learningapps, Socrative, Eddpuzzle, Kahoot, Quizlet,
Hapyak [9].
Correctly selected techniques at different stages of critical thinking for
the formation of speaking skills can be successfully applied in
distance learning. Below are some activities recommended for
teachers that they can implement in the distance learning to help
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students develop critical thinking skill and prepare them for a better
future.
The Worst Case Scenario: In this game teacher can use Zoom for
dividing students into pair or group work. Construct a scenario in
which students would need to work together and solve problems to
succeed, like being stranded on a deserted island or getting lost at
sea/jungle/town. Ask them to work together and come out with a
solution that ensures everyone arrives safely. You might ask them to
come up with a list of 10 must-have items that would help them most,
or a creative passage to safety. Encourage them to vote everyone must
agree to the final solution.
Think, Pair, Share: A classic tool to guide students in relevant and
meaningful discussion, and to build community.
Town Hall Circle: Like a real town meeting, individual students are
―given the floor‖ and a time limit to express their views.
Reader’s Theater: In groups, create a dramatic script based on the
ideas within a given text. Do not script word for word. The idea is to
get off the page and represent the idea in the students‘ own words
[10].
Students learn better and more quickly if the teaching methods used
match their preferred learning styles. With the advent of online
education, the student-teacher or tutor relationship can be radically
changed, because the students become involved in the learning
process and get more interested and motivated in learning and rising
self-esteem.
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ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРМЕН ДЕБАТ
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОҚУ ҤРДІСІНДЕ ҚОЛДАНУ
Турганбаева Жазира Аманжоловна
№16 ЖОББМ,тарих пәні мҧғалімі
Қарағанды облысы,Сәтбаев қаласы
«Ҧстаздың биігі ойлана қарасаң биіктей береді,
ҥңіле қарасаң тереңдей береді,
қол созсаң қарсы алдыңда,
айналсаң артыңда тҧрғандай»
Сократ
Дарынды, жас талапты жас талапты жастар – бҥгінгі егеменді
еліміздің жарқын болашағы. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Бізге
керегі – шын дарындар. Нарық қол-аяғымызды қалай қыспасын
мемлекет ӛзінің талантты ҧлдары мен қыздарын, тарланбоз
жҥйріктерін қолдауға, қорғауға міндетті»,- деп еліміздің
болашағы жастарға ҥлкен мән берген.
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Мектебімізде 10-сыныпта «Саяси формат» вариативті сағаты
берілген. Оқушының сҧранысын, таңдауын қанағаттандыру
мақсатында ӛтілетін бҧл сабақтың баланың ой-ӛрісін, логикалық
және сыни тҧрғыдан ойлауға, мәдениеті сӛйлеуін дамытуға
ықпалы зор. Дарынды балалардың кҥнделікті сабақта алған білімі
мен іскерлігін ҥнемі назарда ҧстау.
Мектебімізде
«Президент», «Жалын», «Жасқанат» дебат
клубтары жҧмыс жасайды. Ондағы мақсаты: Саяси формат
жобасы –белгілі бір адамдардан қҧралған пікірсайысқа
қызығушылықпен ҧмтылыспен, ӛзара даму іс-тәжірбие алмасу,
жаңа идеялар қалыптастыратын топ.
Міндеттері:
Әлеуметтік жетілген, жауапты, белсенді азаматтық танымдығы
бар, шығармашылықпен және сыни ойлай алатын жас
адамдардың буынын қалыптастыру;
Оқушылар ортасында ӛз бетімен білім алу қажеттілігін дәріптеу;
Жас адамдардың арасында плюрализм кӛзқарасын қалыптастыру;
Дискуссия жҥргізу ережелеріне оқыту, ораторлық шебер
жеберлікке ҥйрету, даулы жағдайларды дипломатиялық жолмен
шешу қабілеттілігі;
Турнирге қатысуға кӛп командаларды қатыстыруға шақыру;
Ең ҥздік команданы анықтау, турнирдін ең ҥздік спикерін
анықтау;
Мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды іске асыру ҥшін жаңа
ойларды анықтау.
Жарыстық турнирге дайындау[2]
Нәтижесінде мынадай дарынды, сӛзге шебер, зерттеу
жҧмыстарын жҥргізіп, кӛптеген ақпараттармен таныс болады.
Тарих сабағында олимпиада ғылыми зерттеу жҧмыстарына
дайындалу, оны қорғау барысында кӛп кӛмегі зор. Пікір сайыс
жастардың жан-жақты білімдерін жетілдіріп мәдени денгейлерін
кӛтереді, басқа адамдарға тҥсіністікпен қарап оларға санасуға
ҥйретіп шешендік ӛнер баулыйды. Мектебімізде дебаттан ең
ҥздік спикер Асылхан Асылтас дебат клубын ашқан, қазіргі
таңда жҧмыстар жҥргізіліп жатыр. Қалалық дебат сайысынан І

орын алдық, аймақтық
дебет сайысынан ІІ орын алдық,
облыстық жарыстарға оқушылар апарамып, 21 командадан
тӛрттікке ілініп финалға дейін ойнады. Жас жеткіншектің
бойындағы табиғат берген ерекше қабілетті, дарындылықты тану,
оның одан әр дамуына бағыт бағдар бере білу ерекше қиын іс.
Бала заманына қарай икемдеп, ӛз заманының озық ӛнегесін
санасына сіңіріп, оны жан-жақты дамыту бҥгінгі кҥннің басты
талабы. Дарынды балаларды оқыту мен тәрбиелеуді
ҧйымдастырудағы басты міндет балалардың қабілеттері мен
таланттарын жан-жақты аша тҥсу ҥшін, дарындылықтың
ерекшеліктерін анықтау және айқындау болып табылады.
Оқудың формалары, әдіс тәсілдері, оқыту қҧралдары: Жастар
пікір сайысының арнайы қҧрлымы, ережесі бар тақырып аясы
мен уақыты шектеулі. Пікір сайыстырудың әзірге ҥш тӛрт ҥлгісі
бар. Олар:
мектеп оқушыларына арналған Карл Поппер дебатының
бағдарламасы(КРDP);
студенттерге арналған Американ Парламенттік Дебаты (APD)
және Британ Парламенттәк Дебаты(BPD);
Линкольн және Дуглас пікір сайысы.
Мектептегі айрықша қабілетті, дарынды оқушыларды анықтау ,
қолдау.
Дарынды балалармен тҧрақты, жҥйелі жҧмыс жасап, олардың
табиғи қабілетін ашу, дамыту.
Дарынды балалардың кҥнделікті сабақта алған білімі мен
іскерлігін ҥнемі назарда ҧстау.
Дарынды баланың пәнге қызығушылығы қаншалықты деңгейде
екендігін анықтап, пән олимпиадаларына қатыстыру.
Оқушының білім-біліктілігін анықтай отырып, деңгейлік
тапсырмалар беру.
Шығармашылық ізденісін шыңдау бағытында қандай қосымша
әдебиеттер пайдалану қажеттігіне кеңес беріп отыру. [1]
Дарынды болуға апаратын жол
Дербестік; оқушының алдына нақты мақсат қойып, оған жету
жолын ӛздігінен таба білу кӛрсеткіш.
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Батылдық; ӛзіне тапсырылған жҧмысты орындау барсындағы
кездескен қиындық, қорқынышты жою жолындағы еңбек
кӛрсеткіш
Елгезектік; тапсырылған жҧмысты мерзімінен бҧрын орындау,
жауапкершілік кӛрсеткіші
Шешендік; атқарған ісін кӛркем тілмен әсем ҥнмен, әр тҥрлі
ортада ӛзін жан-жақты кӛрсетіп, маңайын айтқанына елтітіп,
кӛрсететін
Білімділік; әрбір істі нақты орындайтын, ақылы орамды, ойыкең,
ҥшқыр сана кӛрсеткіші.
Ӛнерілік; танымсыз, ізденіш, ширақ, қиалы бай, алғыр жанжақтылық кӛрсеткіші.
Шыдамдылық; әр жҧмыстың киындылығына қарамай, жантәнімен атқарып, ерік-жігерін шыңдау кӛрсеткіші.[3]
Ең ҥздік спикерлер: Сахитжан Дәурен, Нҥрдін Арыстан,
Тҧңғышбай Арман, осы оқушылардың ізбасарлары, Ескалиева
Наргиза, Бодыкова Диана, Асылхан Асылтас, Сатжан Ерасыл.
Казіргі таңда оқушылар ӛздерінің бір-бір командалары бар.
Сатжан Ерасыл 6 сыныптар арасында дебатқа оқушылар
дайындап жатыр. Ескалиева Наргиза 7 сыныптар арасында
командаға оқушылар дайындап жатыр. Бодықова Диана 8
сыныптар арасында оқушыларды дайындап жатыр. Осы дебат
клубын мектебімізде дайындап іріктеп отырған оқушымыз Асылхан Асылтас. Дебат пікірталас сайысын осыдан ҥш жыл
бҧрын осы оқушылар 7- сынып оқитын кезден бастап
ҥйреткенмін. Ол кезде «Жалын» тобы болатын. Жалындаған
менің шәкірттерім қазіргі таңда ҥлкен белестерді бағындырып
келеді. Казіргі таңда бҧл оқушылар ӛздерінің арттарынан
ізбасарларын дайындап жатыр. Оқушылар дебат клубына
қызығушылықпен келеді. Оқушылардың ой ӛрісін, балалардың
сабақта ӛздерін еркін, қауіпсіз сезінуіне ықпал жасаймын. Дебат
тҥсінігі бҥгінгі кҥнгі оқу ҥрдісінде кеңінен қолданыс табуда.
Кӛбінесе, бҧл «тартыс», «дискуссия», «пікірталас» сӛздеріне
синоним ретінде қолданылып, ең алдымен, саяси іс-әрекеттерде
қолданыс тауып отырады. Негізінде дебаттар тек қана

парламенттерде ғана емес, кҥнделікті ӛмірде де (отбасында,
мектепте, жҧмыста, демалыста) қолданылады. Себебі, адамдар
кҥнделікті тҧрмыста ӛз кӛзқарастарын тҥсіндіріп, ӛз
тҧжырымының дҧрыс екіндігін дәлелдеп, ойланбастан дебат
жҥргізеді.
Кез келген дебаттағы алғашқы қадам – тақырап таңдау. Ең
алдымен қатысушылардың қызығушылықтарын тудыратын
тақырып (саяси, дәлелді, қҧнды) қарастырылып, оның мазмҧнды
тҧрғыда дҧрас қҧрылуы ӛте маңызды.
Дебат – ӛзінің ежелден дәстҥрлері қалыптасқан әртҥрлі
тақырыптарды қамтитын ресми пікірталас. Екі топ ӛзінің
ойларын, қарсы ойларын ортаға тастап,әділқазылар алқасының
алдында ӛз ойларының дҧрыстығын дәлелдеп, ӛздерінің
шешендік ӛнерлерін кӛрсетуге тиіс. Дебатты жҥргізу техникасы
дебатқа қатысушылардың ойын ҧшқырлап, тілін байытып,
коммуникативті дағдыларының қалыптасуына мҥмкіндік береді.
Тиімді келіссӛз жҥргізе білу, пікірталастыра білу –
лингвистикалық , интеллектуалдық әрі әлеуметтік дағдыларды
қалыптастыру болып табылады.
Дебат барысында қатысушының логикалық ойлау қабілеті, ӛз
ойын ауызша еркін жеткізе білу дағдысы, тҥрлі пікіркӛзқарастарды тӛзімділікпен, шыдамдылықпен тыңдай білу
дағдасы қалыптасады, ӛзіне деген сенімділігі, топта жҧмыс істеу,
тығырықтан шығарда ойлана білу қабілеті, кӛпшіліктің алдында
сӛйлеу мәдениеті дамиды.
Дебат арқылы дамитын дағдылардың ең маңыздысы, ол – сыни
ойлау. Сыни ойлауды дамыта отырып дебатқа қатысушылар
қарама қарсы топтың басым және әлсіз жақтарын анықтап алады
және ӛздерін солардың орнына қоя алады, ӛз білім деңгейін
бағалай біледі, ӛзінің ӛзекті ойларын айтуға дағдыланады,
кӛпшілік алдында сенімді сӛйлеуге, қорқынышты сезімнен
арылуға ҥйренеді, ӛз пікірін талқыға саларда қай сӛзді қалай айту
керектігін ҥйренеді, бағалаудың мҥмкіншіліктерін, ойдың
бағытталған қҧндылықтарын біледі, мәселені шешу барысында
қажетті дегеннің бәрін қолдануға және ойын ӛрбітуге деректі
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3.Қазақстан мектебі №ә 2005ж
4.Республикалық ғылыми әдістемелік журнал Педагогикалық кеңес №6
2008ж«Жалын»тобы мен «Жасқанат» тобы
материалдарды пайдалануға ҥйренеді,
қарама-қайшылықтарды таба білуге, іс-әрекетті, тҧжырымдарды,
ойларды бағалай білуге дағдыланады.
Дебат технологиясының кейбір мҥмкіндіктерін сабақтың бір
бӛлшегі ретінде қолдана білім беру ӛзектілігін, жҥйелілігін
негіздейді және тақырыпты бекітуде, оқушылардың ӛзіндік
жҧмысын қабылдауда таптырмайтын әдіс. [4]
Сайыс тҥрінің шыңы пікір таласқа ҥйретіп ӛз ойын дәл жеткізуге
аргумент пен фактіге жҥргізуге материалдар іздеп тануға
оқушыларды сендіріп ҥйретеміз.
Нәтижесінде осының бәрі тыңдаушының тақырыпты терең
тҥсінгендігін айғағы деуге болады. Кӛпшілік арасында
сӛйлегенде оқушылар ӛздерін сенімді сезінеді. Дебат
технологиясы жетекшілік қабілеттерін ашуға талаптандырады.
Дебат технологиясының тағы бір ерекшелігі, ол оқушының
ӛзіндік жҧмысына деген ынтасын арттырады, қарым-қатынасқа
қажетті іскерліктерді дамытып, сыни ойлауын қалыптастырады.
Егемен еліміздің келешегі кемел білім мен ҧлағатты тәрбие
байланысты. Ендеше ҧлттық зиялы қауымды қалыптастыру,
логикалық шығармашылықпен ойлауға қабілетті, ҧлттық сана
сезімі жоғары білімге қҧштар дарынды тҧлғаны дайындау ҥшін ӛз
ҥлесімді қосамын.
Пайдаланылған әдебиеттер:

CREATIVE THINKING IN THE PROCESS OF
SPEAKING SKILLS DEVELOPMENT
A.M. Saifullanova, TOO ―Economic Lyceum‖,
Nur-Sultan
Annotation
In this article we consider different viewpoints on the terms
―creative thinking‖ and ―creativity‖, the concept of creativity of
primary school pupils. We highlight the main important components
of child‘s creativity and creative thinking. This article looks at the
creative methods which allow building conditions for student‘s
communicative interaction and solving communicative problems with
the help of creative thinking in English Language Teaching as а
foreign language and the benefits and downsides. The main aim of this
article is to examine the impact of creative thinking development on
improving speaking skills, creative approach to problem solving and
expression of ideas of primary school students. Due to the fact that in
Kazakhstan there is an artificial language environment in foreign
language learning, our experimental research showed that the work at
creative thinking at the English lessons can contribute to the
development of the ability to think in the target language. It focuses
on a particular class (English as а foreign language), at Kazakhstani
primary school.
Human individuality is intimately connected with creativity.
The development of creativity of individuals as a subject of scientific
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"The threshold hypothesis" is most common in E. P. Torrance‘s
research of the concept of ―creativity‖. If IQ is below 115-120,
creativity and intelligence belong to one factor; if IQ is above 120 –
creativity becomes independent from the factor of intelligence. The
result of the research of E. P. Torrance was the system of measuring
creative abilities. The author found that genetic potential was not the
most important indicator of future creative productivity, as follows the
influence of family and school will contribute the development of
creativity, and it is experimentally proved that the decline in the
development of creativity can be removed by special training [2].
In accordance with Feldman and Sawyer creativity is ―a
phenomenon that is successfully researched and understood at its high
level, less frequently as exhibited by average people and children‖. At
best, children can be given a secondary role, at the periphery of
creative expression, and be acknowledged for their ―low-range
creativity‖ or students may achieve goals but without durable effect on
their knowledge and skills (Morelock, Feldman, Sawyer) [3].
The psychologist R. Sternberg pointed out that creativity is
crucial component of ―successful intelligence‖, which means the
balance between choice, change, and adaptation to real-world
contexts, including strong analytical skills (judgment, evaluation,
analysis) and practical abilities (action, creation, implementation).
This intelligence involves the balance between selection and
formation of the environment and adaptation of it to achieve social
and personal goals and qualities that reflect the persistence in
achieving the goal [4]. It is used to believe that creativity is a social
process, since it always occurs in a social context of pupils, colleagues
and co-workers [3]. While A. Craft stresses the influence of the
culture on creativity, arguing that ‗...no one can be creative in relation
to anything" pointing to the role of education in promoting creativity
[5].
"The threshold hypothesis" is most common in E. P. Torrance‘s
research of the concept of ―creativity‖. If IQ is below 115-120,
creativity and intelligence belong to one factor; if IQ is above 120 –
creativity becomes independent from the factor of intelligence. The

research has a unique specificity, because scientific description of
"creativity" is associated with prerequisites to creativity, general and
special abilities and potential.
Studying creativity as a universal ability to be creative, we
should keep in mind the specifics of its manifestation at different age
stages and the dynamics of age development of the personality, it is
necessary to pay attention to the ontogenetic aspect of the problem.
Ontogeny explores the development of the individual psyche over the
life of the individual. The scope of the ontogenesis of creativity
includes the study of age peculiarities of the development of creative
individuality and the disclosure of regularities of the individual in the
creative process.
According to J. P. Guilford the creativity as ―the ability to generate
many original ideas in non-standard conditions, the ability of creative
thinking to create something new in the experience, generate original
ideas in terms of setting new challenges‖. J. P. Guilford identified four
parameters of creativity: 1) originality — the ability to produce remote
associations, unusual responses; 2) semantic flexibility — the ability
to identify basic property of the object and to propose a new way to
use it; 3) shaped adaptive flexibility — the ability to change the shape
of incentive, so that to be able to see in it new features and capabilities
for use; 4) semantic spontaneous flexibility — ability to produce
diverse ideas in an unstructured situation [1].
Creating a three-dimensional model of intelligence, which main
dimensions are content, operations, results, J. Guilford pointed out the
fundamental differences between two types of thinking: convergent
(to find one most matched decision in multiple condition) and
divergent (based on the search possible solutions under the same
conditions, characterized by fluency, flexibility, originality and
accuracy). [1] However, some researchers of intelligence have come
to the conclusion about weak connection between creative abilities
and learning abilities, intelligence (L. Thurstone), because creative
thinking is not limited to divergent thinking, it also involves
sensitivity to problems and ability to override.
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result of the research of E. P. Torrance was the system of measuring
creative abilities. The author found that genetic potential was not the
most important indicator of future creative productivity, as follows the
influence of family and school will contribute the development of
creativity, and it is experimentally proved that the decline in the
development of creativity can be removed by special training [6].
My class of English at 5th grade was fundamentally different
from traditional lessons by purpose and content, forms and methods
because they were focused on advancement of creative thinking
through the development of its qualities as quickness, flexibility,
originality, accuracy, which in turn contribute development of abstract
thinking, spatial perception, voluntary attention and speech. The
following activities are addressed to the development of speed,
flexibility, originality and precision of thinking of primary school
children through the system of special tasks and games, where pupils
express their point of view and defend own opinion. All the tasks were
created as post-reading activities on the basis of fairy tale ―Peter
Rabbit‖ by English writer Beatrix Potter, that in turn involves students
into English culture.
Exercise 1: Mathematical operation with a hidden word:
a. sum +break – srak+bellagio- gio =? (umbrella)
b. cut + cute + member – timber -t = ? (cucumber)
c. free+light-let+en = ? (frighten)
Here children should decide the operation with words and find
the answer. This type of exercise is great for warm-up activity. It
contributes the development of analytical thinking and prepares
students for further work in class.
Exercise 2: «Correct the mistakes»:
Tbu Teper, hwo aws ervy ugnahty, arn tsriaght waay to Mr.
McGregor’s gdenran, nad suqeezed nuder hte atge!
Ifrts he tae osem tuletces adn some Rfench bneas; nad tneh he
ate some dishraes;
And then, lingfee rather sick, he tenw to look for some psarley.
There is part of the fairy tale with spelling mistakes and student
should correct the errors and read the text. Such exercises develop

attention and interest of students to reading classes as students are
challenged to decipher the encoded text.
Exercise 3: ―Unconnected words/sentences‖:
a) Lettuce, clothes, run, lock
b) Jacket, speak, cat, wood
c) Buttons, window, mouse, bring
d) “Mrs. Rabbit bought a new jacket to Peter”, “Mr. McGregor
was running after Peter and almost caught him”.
The aim of а task is to develop the ability to students' skills to
compare, to establish links between given words and phenomena, to
think creatively, to create new holistic images of disparate piece and
to explain how it all happened.
Exercise 4: ―Common properties‖ teaches to find connections
between objects, and learn the major and minor attributes of them.
There are two poorly interrelated words and the task is to name as
many as possible common features for these items.
Door – pea
Garden – hand
Idea
– gate
Exercise 5: ―Who lives there?‖ Pupils are given drawings of
houses and they need to figure out who could live in each of these
houses, describe the characters of those people and explain why they
think so. The exercise is dedicated to establish internal relations
between the images.

Figure 1. Who lives in these houses?
Exercise 6: “They are alive”: in this task students should think of
different situations and describe them, when some things become alive.
Situations:
1.
2.
are alive
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А boy wants to cook, but fire, millet, pot become alive;
А girl is running after the bus and bus, legs. heart and head

3.
Father is going to hang а picture (heroes are hammer, nail,
picture and wall)

students to formulate and state problems and showing the logics of
their decision, but not in the form of clues conclusions or answers.
So, problem training at my lessons complemented traditional
illustrative and explanatory training. However, it contributed
destruction of old stereotypes of passive learning, made students to
think, to search the answers to difficult questions together with
teachers. In conclusion, it should be noted that problem solving
method stimulates personal activity of pupils and ensures the active
relation to knowledge, positive result in training and education.
I noticed that my students have become more sociable and
mental; they started to subtly feel surrounding world, and be able to
justify their point of view, find their way of expression of thoughts
and feelings. They became interested and curious, calmer, more
confident, more attentive, since learners lost fear, they began to ask
questions. Their speech transformed from incoherent and
monosyllabic into conscious language. While fulfilling practical tasks
self-control was manifested
The research on the problem of creative thinking development
helped to understand the concept of the researched process based on
the activity procedural nature of creative thinking, and to draw the
following conclusions. Creative thinking is cognitive process and
mental activity, the essence of which lies in the specificity of
reflection and transformation of the surrounding world through
creation of images, concepts, thinking activities and logical plan,
which are characterized by key qualities – quickness, flexibility,
originality and accuracy. These are the quality criteria of the studied
process. I consider cognitive, emotional and behavioral features as
crucial parts of creative thinking.
Psychological factors of developing creative thinking of pupils
are timely updating of the age individual sensitivity to the
manifestation of creative thinking qualities. At the lessons qualities
creative thinking were developed by specially organized cognitive
activity of problem solving method.
I have traced the effectiveness of the identified conditions in the
course of the experimental work carried out in the framework of the

Exercise 7: “One letter story”: Students make up а story where all
words start with one letter. This activity can be used as а reflection task,
which will improve target setting for personal and social meaningful results.

Problem solving learning teaches how to study at English
lessons. The nature of teacher-student relationship is fundamentally
changed by the need of cooperation and mutual aid, which allows to
take a fresh look at optimization of educational process and to rethink
existing methods of teaching English. Therefore, I may note that
problem solving method creates an atmosphere of easy
communication.
I noticed that students were more actively working when
problematic questions were addressed to pupils‘ and involve the use of
their life experience (relationship in the family, hobbies, interests).
Experience also showed that it is possible to create problematic issues
close to real life conditions by increasing the novelty of information,
which certainly piques children‘s interests.
Problem teaching at lessons of the English language also has
practical importance in the formation of identity, as students discuss
the problem. My integrated lessons contributed holistic perception of
the world: preparation of students for cultural, professional and
personal contacts, development of imagination, fantasy and thinking,
stimulated interest, maintained high motivation to learn foreign
languages, acquainted with the cultural heritage and spiritual values of
native speaking countries. Thus, problem solving method develops
self-education of learners. In other words, the method reflects a
change in essence of education "from education for life to education
through life"
The methodology of problem-based learning differs from
traditional by putting undergraduates in a situation where they have to
think actively and intensively, mobilizing their intellectual potential
for solving problems and formation of theoretical output. We may
outline that independently obtained theoretical conclusion has been
more effectively acquired than the given one. And I helped my
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В
статье
рассматривается
проблема
реализации
компетентностного подхода к организации учебной деятельности
школьников,
обосновываются
преимущества
таких
деятельностных методов обучения, как проектная и учебноисследовательская работа,
Обозначены конкретные направления, формы, приѐмы
деятельности ученика и учителя на уроках русского языка и
литературы и во внеурочной деятельности. Приводятся примеры
тем проектов и исследований, созданных на основе удачного
сочетания
программного материала и материала по
литературному краеведению. Дан план организации работы над
индивидуальным
творческим
проектом
по
литературе
обоснованием его развивающих возможностей.
Значимость работы: служит подтверждением эффективности
(целесообразности
и
результативности)
применения инновационных технологий для организации
учебной работы в школе и дальнейшего послешкольного
образования.
Современный урок ценен не только получаемой в нѐм
информацией, но и обучением в ходе его способом деятельности
для получения информации.
Роль учителя на уроке состоит в стремлении передать способ
творческой деятельности и приобщить детей к самостоятельному
творчеству.
Исследовательская работа значительно дополняет способы
получения знаний , поскольку подразумевает самостоятельное
изучение выбранного явления, лично накопленный базовый
материал, анализ данных и вытекающие из них выводы. Суть
исследовательской работы состоит в сопоставлении данных
первоисточников их творческом анализе и произведѐнных на его
основании новых выводов. Исследовательское обучение
опирается на теорию конструктивизма.
По мере взросления у учащихся развивается вариативное
мышление и здесь просто необходим метод исследования.
Конечно , исследование обучающихся не может быть приравнено

primary school level. The results showed that the effect of the
identified psychological factors on the development of qualities of
creative is a steadily working power of the studied phenomenon.
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к исследованию учѐного, которое имеет своим результатом
научное открытие. Учащиеся решают проблемы, уже решѐнные
обществом , наукой и новые только для школьников. Учитель не
только ставит
ряд вопросов или проблем , но и разъясняет условия и приемы
работы и ход решения, учит собирать материал, анализировать,
систематизировать его, показывает и разъясняет условия и
приемы работы и ход решения. Учитель стимулирует учащихся к
творческой деятельности, которые они смогут проявить в ходе
решения проблем. Таким образом ученики совершают
восхождение к уже открытым наукой вершинам , но постигают
истину не как готовый результат , а как итог своих собственных
наблюдений и решений.
Предлагаю примерные темы исследовательских работ на
уроках русского языка в старших классах:
Военная лексика в стихотворении М. Лермонтова « Бородино».
Проблема наркомании в изображении русских писателей XIX –
XXI веков.
Символические средства в романе « Шагренева кожа»
Детство , опалѐнное войной (по произведениям русских
писателей XX века).
Как влияют социальные сети на язык.
Край родной в легендах и преданиях .
В научной литературе описаны три основных подхода в
исследовании преподавания и учения, которые могут быть
представлены следующим образом:
- структурированное исследование ( учитель предоставляет
подробные методы обучения, которым обучающийся должен
следовать ( часто , шаг за шагом) ; предполагается, что
обучающиеся будут объяснять, обсуждать или делать выводы из
своих ( или чужих) умозаключений);
направленное
исследование
(учитель
предоставляет
обучающимся определѐнную структуру, которой они должны
следовать( например, выбрать из списка вопросов); обучающиеся
могут выбрать собственный подход для ответа на вопросы);

- открытое исследование ( обучающиеся выбирают свой вопрос и
метод ответа на такой вопрос).
Структурированное исследование характеризуется высокой
степенью помощи учителя. Поэтому будет целесообразно
выбрать данный подход на уроках , когда отрабатываются новые
навыки или концепции. По мере приобретения учащимися опыта,
можно использовать направленное исследование. Основной
целью учащегося является успешное выполнение открытого
исследования с требованием к развитию навыков мышления
более высокого уровня. Исследовательское обучение является
мощным педагогическим инструментом, который объясняет
принципы активного обучения . Оно также представляет собой
эффективный контекст, в котором обучающиеся могут совместно
обсуждать, создавать и анализировать аргументы.
Метод проектов- это комплексный обучающий метод. Который
позволяет индивидуализировать учебный процесс, даѐт
возможность учащемуся проявлять самостоятельность в
планировании, организации и самостоятельность при выборе
темы, источников информации, способе еѐ изложения и
презентации. Проектная методика влечѐт за собой повышенную
мотивированную
активность
учащегося.
Обучающиеся
обращаются к дополнительным источникам информации,
анализируют, сравнивают, делают выводы. Исследовательская и
проектная
работы направлены
на
развитие навыков
сотрудничества
и
делового
общения
в
коллектив,
предусматривает сочетание индивидуальной , самостоятельной
деятельности работы с групповыми занятиями, обсуждение
дискуссионных вопросов.
Типы проектов:
- Исследовательские проекты совпадают со структурой
реального научного исследования. Это актуальность темы,
проблема, объект исследования, цель и задачи исследования. Это
актуальность темы, проблема, объект исследования, цель и
задачи исследования , гипотеза, методы
исследования ,
результат, выводы. Примеры: эссе , исследовательские рефераты.
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- Творческие проекты не имеют детально проработанной
структуры- она только намечается и развивается в соответствии с
требованиями к форме и жанру конечного результата. Это может
быть стенгазета , сценарий праздника. Такие проекты каждый из
нас выполняет по должностным обязанностям классного
руководителя. Примеры: газета, видеофильм, подготовка
выставки.
- Игровые проекты также называют ролевыми. В них структура
только намечается и остаѐтся открытой до завершения работы.
Участники принимают на себя определѐнные роли ,
обусловленные
характером
и
содержанием
проекта,
особенностью решаемой проблемы. Примеры: кроссворды,
сценарий праздника , фрагмент урока.
- Информационные проекты направлены на сбор информации о
каком – либо объекте, еѐ анализ , обобщение. Примеры : доклады,
сообщения
- Информационные проекты направлены на сбор информации о
каком – либо объекте , еѐ анализ , обобщение. Примеры: доклады
сообщения.
Исследовательский метод обучения – это организация
поисковой, познавательной деятельности учащихся путем
постановки педагогом познавательных и практических задач,
требующих самостоятельного творческого решения. Сущность
исследовательского
метода
обучения
обусловлена
его
функциями. Он организует творческий поиск и применение
знаний, обеспечивает овладение методами научного познания в
процессе деятельности по их поиску, является условием
формирования интереса, потребности в творческой деятельности,
в самообразовании.
Важная особенность исследовательского метода состоит в том,
что в процессе решения одних проблем постоянно возникают
новые.
В современной дидактике исследовательский метод трактуется
так: "Он призван обеспечить, во-первых, творческое применение
знаний, во-вторых, овладение методами научного познания в

процессе поиска этих методов и применение их. В-третьих, он
формирует… черты творческой деятельности. И, в-четвертых,
является условием формирования интереса, потребности в такого
рода
деятельности,
ибо
вне
деятельности
мотивы,
проявляющиеся в интересе, и потребности не возникают. Одной
деятельности для этого недостаточно, но без нее данная цель
недостижима. В результате исследовательский метод дает
полноценные, хорошо осознанные, оперативные и гибко
используемые знания и формирует опыт творческой
деятельности". (И.Я. Лернер)
Приобщение школьников к началам исследовательской
деятельности возможно и вполне осуществимо через урок,
дополнительное образование, защиту проектов и рефератов.
Очень важно учитывать, что процесс обучения началам научного
исследования представляет собой поэтапное, с учетом
возрастных особенностей, целенаправленное формирование всех
компонентов исследовательской культуры школьника:
Мыслительных умений и навыков (анализ и выделение главного;
обобщение и систематизация; конкретизация, доказательство и
опровержение, умение видеть противоречия).
Умений и навыков работы с книгой и другими источниками
информации.
Умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной
речи.
Структура
исследовательской
работы
включает
план,
раскрывающий подходы к интерпретации темы. Основной части
предшествует введение, где дается обоснование проблемы,
объясняется, чем данная проблема интересна автору. Здесь же
формулируются
цели
исследования.
Работу завершает
заключение, где делаются выводы. Обязателен список
используемой литературы. Цитаты сопровождаются сносками.
Формирование исследовательской позиции учащихся – задача
нелегкая. Школьников к поисковой деятельности необходимо
подготавливать годами. Исследование может быть организовано
на всех этапах обучения литературе: некоторые элементы
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исследовательского подхода школьникам следует осваивать уже
в детском и подростковом возрасте, тогда более реальным будет
подъем к высшему уровню творческой самостоятельности.
Развивают поисковую активность разные методы обучения. Один
из них – литературное творчество. В качестве исследовательского
творческого тренинга, развивающего воображение, учащимся
предлагаются сочинения-исследования. Наиболее типичным
видом творчества, которое активизирует интеллектуальноволевую сторону поисковой деятельности школьников, является
художественное домысливание, требующее исследования текста.
Поднимать учащихся до нового, более высокого уровня
познавательной
деятельности
позволяет
использование
проблемности в обучении: умение сопоставлять, находить
различное в общем и общее в совершенно различных, на первый
взгляд явлениях. Эффективным методом, развивающим умение
решать мыслительные задачи, является поисково-диалогический.
Он предполагает искусство ведения проблемного диалога, в ходе
которого учащиеся самостоятельно открывают общую проблему,
имеющую непосредственное отношение к дальнейшей работе.
Проблемный диалог превращает учение в творческий процесс.
Важным для будущих исследователей является умение работать с
имеющейся информацией, умение добывать необходимый
материал, умение грамотно систематизировать, логически
распределять имеющиеся данные, умение выделить в изучаемой
монографии важную информацию, а также умение сокращать
информацию путем исключения лишнего, либо путем обобщения
целого ряда известных фактов, умение переформулировать
мысль.
Также,
одним
из
наиболее
эффективных
приемов,
активизирующих исследовательскую деятельность учащихся,
является постановка проблемных вопросов и исследовательских
заданий. Учитель выдвигает проблему для всего класса, причем
ряд аспектов этой проблемы разрабатывается группами учащихся
или отдельными из них. Учитель лишь указывает источники,
предлагает ряд тем сочинений, выдвигает темы для семинарских

занятий. Также возможен самостоятельный поиск учащимися
существенной проблемы для анализа.Для того чтобы учитель мог
организовать процесс обучения школьников, подобно процессу
исследования,
создавать
педагогические
ситуации,
стимулирующие их открытия, управлять творческим поиском
учащихся, он должен иметь некоторый собственный опыт
исследовательской работы, хотя бы на уровне учебных
исследований, иметь на своем собственном счету немало
"открытий". Учитель должен сам почувствовать "напряженность
поиска и радость открытия", чтобы он мог вызвать их у своих
учеников. Нельзя пренебречь в обучении этими эмоциональными
факторами. Учащийся, испытавший радость открытия, смело
идет на поиск решения новых задач. Он уже знает, что его
ожидает, то напряженность поиска сменяется радостью открытия.
Нетрудно заметить в этом большое воспитательное и
развивающее значение исследовательского метода.
Цели и задачи исследовательской работы:
· вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность
и обучение необходимым умениям и навыкам;
· развитие самодостаточности учащихся (ориентация на ученика
с любым уровнем обученности);
·
формирование
в учащихся
мотивации
в освоении
исследовательских навыков
· интегративность (исследовательские проекты на стыке разных
наук);
· обогащение духовной культуры;
· развитие творческих задатков личности.
Важный момент: для успешной организации исследовательской
деятельности на уроке необходимо тщательно продумывать
формы уроков. Ведь здесь в арсенале могут быть разнообразные
формы: урок-творческий отчет, урок-защита идей, урок-ролевая
игра, урок-семинар, урок «Мой поэт», «Мой герой», урок
открытых мыслей, урок-защита диссертации, урок-конференция,
урок- круглый стол и т. д.
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Необходима также диагностика: выявление учащихся, склонных
к определенному виду деятельности (разведчики, идеологи,
оппоненты,
иллюстраторы,
архивариусы —
серьезное
название их должности подчеркнет важность их личного вклада
в общее исследование).
В работе учащиеся опираются на составленный алгоритм
исследовательской деятельности.
При практической реализации исследовательского подхода в
обучении использую разнообразные формы учебной работы:
индивидуальную, групповую, коллективную, фронтальную.
Индивидуальная работа представляет собой выполнение
учебного задания каждым учеником самостоятельно в
соответствии со своими индивидуальными возможностями, без
взаимодействия с другими учениками.
Активизировать познавательный интерес школьников помогает
разработанный дидактический материал: рабочие карты на
печатной основе, раздаточный материал, обучающие таблицы, а
также мультимедийные презентации по темам курса, которые
демонстрируются с помощью интерактивной доски. Материалы
готовятся вместе с учащимися. Это стало возможным благодаря
использованию ИКТ при организации исследовательской
деятельности учащихся.
В заключении хочется сказать, что системная и целенаправленная
работа по созданию условий для формирования навыков
исследовательской
деятельности
позволила
достичь
положительных результатов.
Учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью,
уверенней чувствуют себя на уроках, стали активнее, научились
грамотно задавать вопросы, у них расширился кругозор, стали
более коммуникативны, активно участвуют в деятельности
школьной, районной научно-практических конференций, в
конкурсах исследовательских работ разного уровня.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
КОЗИЕВА Ю.Т.
учитель математики
средней школы им. М. Маметовой
Во все времена перед каждым педагогом стояла проблема,
как с разумными затратами сил и времени вооружить учащихся
глубокими и прочными знаниями, твердыми навыками и
умениями, как пробуждать и поддерживать у них интерес и
стремление к знаниям, и, самое главное, научить применять
полученные знания в дальнейшей жизни.
Когда ребенок не может проявить свои способности на
уроке, он равнодушен к происходящему на занятии, ему скучно.
Процесс обучения необходимо строить таким образом, чтобы
ученик добывал знания самостоятельно, а учитель только
помогал ему, направлял на нужный путь. Увеличение умственной
нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем,
как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, их
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активность на протяжении всего урока. Возникновение интереса
к математике зависит в большей степени от методики ее
преподавания, от того, насколько умело будет построена учебная
работа. В связи с этим ведутся поиски новых эффективных
методов обучения и методических приемов, которые
активизировали бы мысль школьников, стимулировали бы их к
самостоятельному приобретению знаний.
Внедрение в образование новых педагогических технологий
позволяет поднять обучение школьников на более высокий
уровень. К инновационным технологиям необходимо отнести:
- технологию развивающего обучения,
- проектную технологию,
- научно-исследовательскую деятельность,
- личностно-ориентированный подход,
- ИКТ-технологии,
- интерактивные технологии.
Любое исследование, любое творчество начинается с
постановки проблемы, т.е. с умения задать вопрос. Хороший
вопрос, как считает известный психолог И. Лернер, помогает
совершенно по-новому увидеть существо дела и искать ответ
новыми путями, о которых раньше никто не думал [1]. Всѐ это
требует определѐнного навыка в составлении вопросов. Ученики
не умеют задавать вопросы, они привыкли на них отвечать.
Значит, необходимо учить ставить вопросы. Так, при
первоначальной попытке решить уравнение 5 х 4 ещѐ до
изучения дробей, уравнение х + 4 = 1 – до изучения
отрицательных чисел, уравнение (x+1) = √x - до изучения
иррациональных чисел, возникает целая серия вопросов:
- Почему его нельзя решить на множестве тех чисел,
которые известны к этому моменту?
- Можно ли вообще решить это уравнение?
- Если да, то каким способом?
- Сколько решений оно будет иметь?
Есть темы, изучение которых проходит интереснее, если
ученики сами выделяют круг вопросов, позволяющих еѐ изучить.

Выделенные главные этапы изучения новой темы помогают
осознать ученикам цель урока. С этого момента начинается
творческий настрой. Например, после объявления темы
«Измерение углов» предлагаю ученикам выбрать вопросы, на
которые они должны сегодня найти ответ. Они предложили
обсудить следующие проблемы:
1. Что значит измерить угол?
2. Как измерить?
3. Чем будем измерять?
4. Какие единицы измерения углов есть?
В поисках ответов на эти вопросы ученики учатся
отстаивать свою точку зрения, привыкают более требовательно
относиться к результатам своего труда. Такие логические
поисковые задания являются эффективным для учащихся
инструментом осмысления и интересным аналитическим
материалом для учителя. К примеру, при закреплении изученного
материала очень удобно предложить упражнение «Третий
лишний»:
1 Треугольник, трапеция, круг (Ответ: круг)
2 323, 25, 347 (Ответ: 25)
3 Прямая, пирамида, параллелепипед (Ответ: прямая)
Ученик не просто выбирает лишнее слово, но и должен его
объяснить. Такой прием можно использовать при проведении
письменной фронтальной проверки знаний или применять в
процессе работы со слабыми учениками. Также это упражнение
может быть эффективным для первичного закрепления знаний,
т.е. при проведении экспресс-тестов на выявление знаний,
умений, навыков - ЗУН. Основная задача приема «Я знаю. Я хочу
знать. Я узнал» – активизировать мыслительную деятельность
учащихся на уроках математики. Об этой технике впервые
заговорили в 1986 году после презентации Донны Огл,
профессора из Чикаго. Она построена на следующих принципах:
процедура блиц-опроса позволяет учителю выяснить уровень
знаний ученика по новой теме и определить объем недостающей
информации для достижения поставленных целей.
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Для усиления наглядности раздаю детям карточки с
таблицей. В первую графу после блиц-опроса каждый записывает
все, что узнал по рассматриваемой проблеме. Во вторую графу
вносится все, что ученик хочет узнать. Таким образом
определяется уровень знаний и выявляется уровень потребностей
каждого ученика и всего класса по теме занятия. Далее ученики в
графе 3 («узнал») дают информацию по проблеме внедрения
инноваций в данной области. Учитель совместно с учениками
анализирует проделанную работу, путем сравнения записей в
графах 2 и 3 определяет недостающую информацию для решения
детьми поставленных задач и предлагает дополнительные
источники информации [2].
Преимущества такой формы работы - это быстрота,
активизация внимания и работа руками, т.е. развитие
кинестетического канала восприятия, потому что она формирует
у учащихся навыки совместной работы, мышления, принятия
решений, самоуправления [3, с.28]. Применение данного приема
способствует формированию критического оценивания ответов
других и уважительного отношения к остальным выступающим.
Благодаря данному методу ученики учатся анализировать,
объективно оценивать ответы своих сотоварищей.
Немаловажную роль в достижении самостоятельного
мышления учащихся играет метод проектов, основной целью
которого является создание условий, при которых учащиеся
самостоятельно приобретают недостающие знания из разных
источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для
решения поставленных задач, развивают коммуникативные и
исследовательские умения, что способствует активизации
системного мышления.
С нашей точки зрения, широкие возможности проектного
метода можно использовать при изучении натуральных чисел в 5
классах, к примеру, числа 7 в жизни человека. Для работы
учащихся над осуществлением кластер-проекта я избираю форму
интегрированного урока, то есть моя цель – не только выдвинуть
на первый план учебные задачи, но и уделить внимание задачам,

развивающим ассоциативное мышление, активизирующим
творческие таланты каждого ученика при изучении натуральных
чисел. При этом я исхожу из убеждения, что учитель должен
обладать широкой эрудицией, умением организатора при раздаче
опережающих заданий: придумать в игровой форме конкурсы
(кто угадает, о какой цифре идет речь), знать и учитывать
возможности детей при делении их на группы по интересам,
творчески подойти к оформлению интерьера класса
иллюстрациями сказок о цифрах, загадок и пословиц, в тексте
которых есть цифры, подготовить для учеников карточки со
стихами о цифре 7.
Все это необходимо для того, чтобы помочь детям создать
групповой исследовательский проект «Цифра 7 в жизни
человека», но выбор формы презентации проекта ученики
должны осуществить самостоятельно.
Алгоритм проведения этого урока таков:
Каждая группа составляет ассоциаграмму, связанную с цифрой 7
в разных областях человеческой деятельности:
1 группа получает задание найти в предложенных учителем
карточках крылатые слова с числом 7;
2 группа ищет информацию о явлениях природы и
артефактах с числом 7;
3 группа подбирает стихи, в которых встречается это число;
4 группа должна подобрать карточки с названиями
произведений литературы и музыки, в которых есть цифра 7;
5 группа занимается поиском ответов на загадки, где
встречается число 7.
Ученики не просто подбирают необходимые сведения о
цифре 7, но и проводят обсуждение и дают краткие комментарии,
а учитель должен сделать краткий анализ, подвести итоги всех
ассоциограмм.
Следующий этап урока - творческий: предложить детям
написать японский стих танка (синквейн) о цифре 7, используя
свои слова-ассоциации: в первой строке - тема, 2-4 строки
раскрывают содержание, в последней строчке выражается
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основная мысль. После презентации каждой группой своего
задания учащиеся делают анализ каждого синквейна и отдают
голоса за лучшее, по их мнению, сочинение:
*Семерка
*Магическая, таинственная
*Удивляет, поражает, раскрывает
*Всегда удачу всем приносит
*Талисман
Составление синквейна было, по признанию самих
учеников, интересным заданием для каждого. Групповая форма
работы тоже хорошо запомнилась: все были вовлечены в процесс
сочинения синквейна и пытались найти единогласное решение.
Учащиеся при этом самостоятельно оценивают свою
деятельность и участие на уроке [4, с.19]. Рефлексия
способствует формированию навыков критического оценивания,
учит систематизировать информацию, которую ученики
получили на уроке. Опираясь на варианты ответов учеников,
учитель помогает детям выработать групповое мнение и прийти к
единому выводу, то есть метод групповой дискуссии помогает
учителю уточнить степень самостоятельного осмысления
учащимися
изучаемого
материала.
Учитель
создает
благоприятные условия в классе для каждого, учит выражать
свои мысли и принимать чужую позицию.
Итог урока – неотъемлемая часть урока и очень важен,
поскольку это позволяет учителю понять, насколько ученики
усвоили новую тему, на что нужно обратить внимание на
следующем уроке. С моей точки зрения, эффективным приемом
будет использование рефлексии «Пять пальцев». Я предлагаю
ученикам ответить на следующие вопросы:
М (мизинец) – мысли, знания, информация
- Я сегодня узнал, что такое цифра семь.
Б (безымянный) – близость к цели.
На этом уроке я достиг многих целей:
- я высказал свое мнение, аргументируя свои доводы сведениями
из карточек, подготовленных учителем;

- научился оценивать и принимать точки зрения других.
С (средний) – состояние.
- Меня удивило, какую большую роль играет число 7 в природе, в
жизни человека, как часто мы оперируем этй цифрой в своей
мыслительной деятельности, в обыденной жизни, в искусстве.
У (указательный) – услуга, помощь, сотрудничество.
Во время урока при обсуждении предложенной темы ученики
работали в группе. В ходе дискуссии все помогали друг другу,
обмениваясь мнениями и идеями, а также оказывали помощь в
выполнении предложенных заданий.
Б (большой) – бодрость:
- я получил много впечатлений от услышанного об этой цифре 7.
В задании на дом я предлагаю детям придумать название
своего проекта, используя прозвучавшую на уроке информацию,
выполнить поставленные ими же задачи и подготовить
презентацию проекта, используя возможности информационнокомпьютерных технологий. Как видим, при применении
проектного обучения в центр внимания ставится ученик,
которому оказывается содействие в раскрытии его творческих
способностей. Образовательный процесс при этом строится не на
логике объяснения учебной темы, а на логике деятельности,
имеющей личностный смысл для учащегося, что повышает его
мотивацию в учении. Индивидуальный подход работы над
проектом обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень
развития.
Многолетняя практика использования мной проектной
методики на уроках математики доказала эффективность этой
инновационной технологии. Проекты удобны и разнообразны по
форме,
содержанию,
по
количеству
участников,
по
продолжительности исполнения, поэтому столь популярны среди
учителей. Но существуют объективные трудности, возникающие
при осуществлении проектов по той или иной теме. Логика
преподавания математики не дает возможности частого
применения метода проектов на уроке, так как практически все
урочное время уходит на формирование специфических умений и
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навыков. Поэтому педагоги отдают предпочтение внеурочной
форме организации проектной деятельности. Но при этом надо
учесть большую нагрузку современного ученика, поэтому в
действительности возможно создание в течение всего учебного
года одного-двух проектов с использованием информационнокоммуникационных технологий. Выход я вижу в приобщении к
проектной деятельности по математике уже учеников 5 класса,
что позволит научить детей самостоятельно мыслить, находить и
решать проблемы, уметь
интегрировать знания, поможет
школьнику не только усвоить необходимый материал, но и
развивает его мышление, познавательную и творческую
активность.
Подобная технология используется мною при изучении
темы о процентах в 5 классе «Применение процентов в жизни
человека». Основной целью проекта является создание
тренажеров на тему «Проценты». Каждая группа получает
определенные задания, связанные со сбором информации о
процентах, составлением и решением задач на проценты,
заполнением
таблиц
и
расчетов.
Объектом
их
исследовательского внимания стали школа, класс, семья;
основной целью – использование процентов в повседневной
жизни человека. Одна из групп во время презентации своих
тренажеров использовала диаграммы, в которых отражено
процентное количество мальчиков и девочек в классе,
отличительных признаков детей, к примеру, по цвету глаз или
росту, интересам, хобби. Вызывают интерес диаграммы,
посвященные уровню успеваемости в классе
по разным
дисциплинам. Другая группа основательно изучила возможности
применения процентов
в жизни отдельно взятой семьи,
рассчитала доходы и расходы на каждого члена семьи.
При подведении итогов презентации ученики пришли к
общему мнению: тема о процентах универсальна потому, что
связывает между собой практически все сферы жизни человека. В
ходе выполнения проекта ученики приобрели умения и навыки

процентных вычислений, необходимые каждому современному
школьнику.
Совершенно очевидно, что математика не в состоянии
обеспечить ученика отдельными знаниями на всю жизнь: как
оформить кредит, как вычислить налоговые отчисления, выбрать
телефонный тариф, рассчитать коммунальные платежи, но она
должна и обязана вооружить его методами познания,
сформировать познавательную самостоятельность. Именно это
является главной целью школьного образования ХХI века:
создание условий для самореализации ученика в окружающем
мире, формирование у школьника готовности быть готовым к
самостоятельной деятельности на всех этапах своего жизненного
пути. В настоящее время от современного учителя требуется
умение ориентироваться в различных вопросах, владеть
современными образовательными технологиями и использовать
их в процессе обучения.
Использованные источники:
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по развитию функциональной грамотности школьников
отмечено, что по результатам участия Казахстана в PISA и
TIMSS видно, что педагоги общеобразовательных школ
республики дают детям сильные предметные знания, но не учат
применять их в реальных, жизненных ситуациях. Поэтому одной
из задач модернизации образования является формирование и
развитие функциональной грамотности школьников. Она же
выступает одним из главных показателей качества знаний и
умений учащихся в аспекте международных сравнительных
исследований. Результаты участия казахстанских школьников в
данных исследованиях свидетельствуют о недостаточном уровне
сформированности
функциональной
грамотности.
В
Государственной программе развития образования на 2011-2020
годы и Национальном плане действий по развитию
функциональной грамотности школьников
однозначно
определена необходимость улучшения результатов казахстанских
общеобразовательных школ в международных сравнительных
исследованиях PISA, ТIMSS и PIRLS. Национальным планом
действий по развитию функциональной грамотности школьников
установлено, что учитель обязан знать, чем отличается
содержание тестов международного уровня, ориентированных на
международный стандарт. В связи с этим казахстанское
образование должно быть ориентировано на развитие у детей
навыков практического применения школьных знаний в
разнообразных учебных и жизненных ситуациях, межличностном
общении и социальных отношениях. И для учителя-предметника
актуальными являются следующие вопросы: Каково содержание
функциональной грамотности? Какого гражданина Казахстана
следует считать функционально грамотным? Насколько сам
учитель готов к реализации задачи формирования и развития
функциональной
грамотности
в
рамках
проведения

СШГ №9 города Актобе.
Аннотация.
При обучении математике надо должное внимание обратить
на работу по формированию функциональной грамотности как
необходимого навыка использования знаний и умений для
решения широкого диапазона жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности, также в межличностном
общении и социальных отношениях.
Сегодня образование признано одним из важнейших
приоритетов долгосрочной Стратегии «Казахстан – 2050».
Елбасы была поставлена задача о вхождении республики в число
30-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. В достижении
данной задачи немаловажную роль играет совершенствование
системы образования. Задача современной системы образования не столько научить ученика читать, писать и считать, сколько
сформировать у него универсальные учебные действия, которые
отвечают за его способность к саморазвитию, осуществляемому
путем сознательного присвоения нового для него социального
опыта, иными словами, сформировать «умение учиться».
Важными направлениями работы по повышению качества
образования являются обеспечение равного доступа всех
участников
образовательного
процесса
к
лучшим
образовательным ресурсам и технологиям; удовлетворение
потребности
учащихся
в
получении
образования,
обеспечивающего
успех
в
быстроменяющемся
мире;
формирование интеллектуального, физически и духовно
развитого
гражданина
Республики
Казахстан
в
общеобразовательных школах. В Национальном плане действий
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международного исследования PISA? Следует учитывать, что
сформировать функционально грамотную личность учащихся
может учитель, сам обладающий ею, готовностью к реализации
реформ образования в условиях конкретного учебного заведения
и контингента обучающихся. Главная задача учителя состоит в
том, чтобы отобрать содержание программы в целом, отдельной
темы и конкретного урока в контексте формирования
функциональной грамотности, адаптировать общие положения
функциональной грамотности к преподаваемому предмету,
наполнить их предметной составляющей. Учитель при этом
обязан стать не столько мастером педагогических технологий,
рассматривающих обучение с точки зрения организации
учительской
деятельности,
сколько
фасилитатором
образовательных технологий, рассматривающих учение со
стороны ученика. При обучении математике надо должное
внимание обратить на работу по формированию функциональной
грамотности как необходимого навыка использования знаний и
умений для решения широкого диапазона жизненных задач в
различных сферах человеческой деятельности, также в
межличностном общении и социальных отношениях. В целях
повышения качества обучения математике и улучшения
результатов
математической
грамотности
учащихся
общеобразовательных школ республики в международных
сравнительных исследованиях PISA и TIMSS рекомендуется
использовать
на
занятиях
преимущественно
практикоориентированные
задания,
направленные
на
формирование умений применять приобретенные знания и
умения по математике в практической деятельности и
повседневной жизни. Исследование PISA направлено на
определение умений 15-летних подростков использовать
приобретенные в школе академические знания и навыки в

различных жизненных ситуациях и успешной социализации. В
исследовании PISA оцениваются такие умения обучающихся, как
мышление, аргументация, постановка и решение проблем,
моделирование,
использование
различных
методов
представления результатов. Содержание оценки математической
подготовки 15-летних учащихся основано на понятии
математической грамотности – «способности 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». Согласно этому
определению математической грамотности исследование ставит
перед собой задачу определить, насколько эффективно страны
подготавливают 15-летних учащихся к выполнению роли
активного, мыслящего и способного гражданина. Содержание,
которое организаторы исследования вкладывают в понятие
«математической грамотности», фактически сведено к так
называемой «функциональной грамотности», которая, по словам
А. А. Леонтьева, предполагает способность человека
использовать приобретаемые в течение жизни знания и
жизненный опыт для решения широкого диапазона жизненных
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений. В русле подготовки к исследованию
учащимся предлагаются не типичные учебные математические
задачи, характерные для казахстанских мониторинговых
исследований, а близкие к реальным проблемные ситуации,
связанные с разнообразными аспектами окружающей жизни и
требующие для своего решения большей или меньшей
математизации. В этих задачах обычно описывается, иногда
достаточно многословно, некоторая ситуация и возникающая в
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ней проблема, которую можно разрешить учащемуся доступными
средствами математики. Эти ситуации в большей или меньшей
степени связаны с жизнью учащихся: личной жизнью, жизнью
школы или общества, профессиональной деятельностью, наукой.
Поставленные в них проблемы нередко имеют межпредметный
(интегративный) характер. Для их решения наряду с
математическими знаниями необходимо использовать знания,
приобретенные при изучении других предметов (например,
знание о часовых поясах и диаграммах населения из географии,
знание о физических процессах из физики). При этом
принципиально важно, что задания на проверку математической
грамотности включаются в тест, который содержит задания,
составленные на материале из разных предметных областей
(чтение, естествознание, математика). Таким образом, реально
обеспечивается возможность проверки умения распознать
ситуацию, требующую применения знаний по математике. Итоги
второго этапа участия Казахстана в PISA-2012 показали, что15летние участники международного экзамена не справляются с
логическими вопросами повышенного уровня сложности.
Успешное выполнение математических и естественнонаучных
заданий имеет прямую зависимость от уровня читательской
компетентности школьников. Формат тестовых заданий
международного экзамена предполагает самостоятельный поиск
школьником правильных путей решения текстовых задач,
содержащих большой массив информации. Международным
исследованием PISA выявлены следующие самые большие
дефициты у наших школьников:

противоречивой информацией); трудно справляются с заданиями,
в которых нужно учитывать много условий;
• испытывают проблемы при работе с интегрированными
заданиями, в которых нужно применять знания из нескольких
учебных предметах;
• затрудняются, если необходимо сделать вывод.
Наши учащиеся показывают высокие результаты в заданиях,
в которых нужно проявить знания и предметные умения, и не
справляются с заданиями, где эти знания нужно применить.
Проект PISA еще раз акцентирует внимание педагогической
общественности на важности межпредметной интеграции
школьных
дисциплин
естественно-математического
и
гуманитарного цикла. Следует обратить серьезное внимание на
повышение мотивации школьников к обучению через включение
практических занятий, направленных на формирование навыков
применения полученных знаний в жизненных ситуациях.
Поэтому актуальными в этом плане являются материалы,
раскрывающие сущность таких технологий, как критическое
мышление,
позволяющие
по-новому
организовывать
преподавание
математике
с
учетом
функциональной
грамотности. Цель технологии развития критического мышления
можно определить словами С. Паперта: «Мы не учим их, мы
создаем условия, в которых они учатся». Деятельность учителя и
ученика на различных этапах формирования математической
грамотности школьников посредством применения технологии
развития критического мышления может быть организована в
ходе урока, во внеурочной и внеклассной работе. И важнейшим
общеучебным действием по праву считается смысловое чтение
как метапредметный результат. «Книга – источник знаний», но

• плохо работают с объѐмными текстами (особенно с не
сплошными
источниками,
несколькими
источниками,
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надо быть обученным знания эти считывать. Большие
затруднения возникают у школьников при решении текстовых
задач по математике и в связи с этим особое внимание следует
уделить работе с текстом, используя такие приемы и методы
технологии развития критического мышления как: «Зигзаг»,
«Взаимоопрос», «Синквэйн», «Инсерт», «Озвучивание мыслей»,
«Толстых и тонких вопросов», «Свободное рассуждение». На
уроках использовать активные стратегии обучения как «ДумайРаботай в паре-Поделись», «Карусель», «Обсуди в группе»,
«Давайте решим!», «З-Х-У», «Две звезды, одно пожелание»,
«Тарелка», «Взаимообучение», «Снежный ком», «Мозговой
штурм», «Консул», «Я - Ты – Мы. Использование активных
стратегий обучения помогает учащимся в сборе информации, при
работе с текстом, для решения нестандартных заданий. В урок
следует включать компетентностно-ориентированные задания.
Смысл такого типа заданий в том, что они моделируют реальную
жизненную ситуацию, в которой необходимо применить
приобретѐнные знания и умения. Очень важно, чтобы
компетентностно-ориентированное задание было направлено на
формирование не только предметных, но и метапредметных
способов
деятельности.
Использовать
современные
образовательные технологии. Это проектная технология,
технология развития критического мышления, все игровые
технологии. «Учиться и, когда придет время, прикладывать
усвоенное к делу - разве это не прекрасно?» - высказывался
философ Конфуций. И действительно, научить ученика
использовать свои знания, умения в многогранной деятельности
человека является одной из задач «Национального плана
действий по развитию функциональной грамотности школьников
» Республики Казахстан. «Творчество педагога должно быть
направлено на создание учебной ситуации, разработки способов

перевода учебной задачи в учебную ситуацию, для которых
необходимо не только продумать содержание учебной задачи, но
и ее «аранжировку» – поставить эту задачу в такие условия,
чтобы они толкали, провоцировали детей на активное действие,
создавали мотивацию учения, причем не вынуждения, а
побуждения». Наши дети живут в современном обществе, нашим
детям предстоит жить в 50-60 годы ХХІ века, поэтому им надо
быть готовыми к разным непредвиденным ситуациям. «Лучше
иногда задавать вопросы, чем знать наперѐд все ответы» Дж.
Тэрбер
Использованная литература:
1. Государственная программа развития образования Республики
Казахстан на 2011 – 2020 годы. Астана, 2011 г.
2. Национальный план действий по развитию функциональной
грамотности школьников на 2012-2016 . Астана, 2012 г.
3. Обучение тренеров в рамках Программы повышения
квалификации педагогических кадров по методам развития
функциональной грамотности учащихся в рамках проведения
международного исследования PISA. Рабочая тетрадь участника
// NISPEARSON.
4. Программа повышения квалификации педагогических кадров
по методам развития функциональной грамотности учащихся в
рамках проведения международного исследования PISA.
Руководство для тренера // NIS- PEARSON.
5. Программа повышения квалификации педагогических кадров
по методам развития функциональной грамотности учащихся в
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атасы -Ахмет Байтҧрсынҧлы айтып кеткендей, бҥгінгі мҧғалімдер
пәндік білімін ғана игеріп қоймай, педагогикалық, технологиялық
тҧрғыдан да ізденіп отыруы тиіс. Педагогтардың кәсіби
қҧзіреттілігін дамыту арқылы сапалы білім мен саналы тәрбиені
қалыптастыруға жол саламыз.
Білім беру саласына
мемлекеттің дамуындағы
стратегиялық роль беріледі. Президент Қасым-Жомарт
Тоқаевтың 2019 жылғы 2 қыркҥйектегі Қазақстан халқына
Жолдауында республика ауылдарындағы мектептердегі білім
беруді жетілдіру, жоғары оқу орындары жҧмысының сапасын
және ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыру мәселесі де
кӛтерілді.
Президент ӛз Жолдауында кӛрсеткендей, әлеуметтік
жаңғырудың жаңа кезеңі білім беру сапасын жетілдірумен тығыз
байланысты. Сондықтан Президент атап ӛткендей, «маман
даярлау ісі еліміздегі және ғаламдағы еңбек нарығынан тыс
қалмағаны жӛн». Сӛйтіп, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев
еліміздің жоғары оқу орындарының алдына бәсекеге қабілетті,
білікті маман дайындау, олардың оқу бітіргеннен кейінгі
«ӛмірден ӛз орнын табу», яғни жҧмысқа орналасу мәселесін
қатаң қадағалаумен қатар, ғылыми-зерттеу жҧмыстарын сапалы
жҥргізіп, оны коммерцияландыру бағытында қарқынды және
нақты жҧмыстарды жасауға ҥлкен міндеттер артып отыр.
Президентіміз айтқан бәсекеге қабілетті, білікті маман
даярлаудың алғашқы сатысы - мектеп болып табылады.
«Мектепті
сыйлағандықтан,
мамандығын
жан-тәнімен
сҥйгендіктен мҧғалім ең алдымен ӛзінің интелектісін кӛтеруі
керек, дҥниеге деген кӛзқарастарын биіктетуі керек»,- деп
мҧғалім мамандығына баға берген ақын, драматург, әдебиет
зерттеуші
ғалым,
филология
ғылымының
докторы,
профессор, Қазақстан Республикасының халық жазушысы Әбділда Тәжібаев. Ҧстаздар қауымына қазіргі кезеңде ҥлкен жҥк
артылған, алдына келген әр оқушыны білім нәрімен сусындата
отырып, сабақты ӛту барысында тҥрлі әрі тиімді әдіс-тәсілдерді
қолданып, баланың оқылым стратегияларын жан-жақты

рамках проведения международного исследования PISA. Рабочая
тетрадь учителя // NIS- PEARSON.
6. Заир – Бек, С.И., Муштавинска, И.В. Развитие критического
мышления на уроке [Текст]:Пособие для учителя / С.И.ЗаирБек,
С.И. Муштавинска. – М.: Просвещение, 2004. – 175с.
7. Ричардсон, Джон Преврати свою группу в команду
[Текст]/Джон Ричарбсон, ToolsforScools 9, №2 (ноябрь-декабрь)
2005 г. Интернет-ресурс: http://www.nsdc.org/ members/tools 1105.pdf.
ХХІ ғасыр – Заманауи білім ғасыры
Жубаева Гулзахира Жолдасовна
Шымкент қаласы №131жалпы
орта білім беретін мектептің
қазақтілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі
Ақылмен ойлап білген сӛз,
Бойына жҧқпас, сырғанар.
Ынталы жҥрек сезген сӛз,
Бар тамырды қуалар.
Абай.
XXI ғасыр – білім мен ғылымның ғасыры екені баршамызға
мәлім. Бҥгінгі таңда ақпараттық технология қарқындап дамуда,
демек білім мен ғылымның дамып жатқан заманында, біз
мҧғалімдер қауымы да тынбай еңбектеніп, жаңа ақпараттық
технологияларды ҥйреніп, кҥнделікті сабақ барысында
қолданудамыз. «Мектептің жаны – мҧғалім. Мҧғалім қандай
болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мҧғалім білімді болса, ол
мектептен балалар кӛбірек білім алып шықпақшы. Солай болған
соң, ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан
хабардар, жақсы оқыта білетін мҧғалім», - деп қазақ әліпбиінің
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жетілдіру қажет. Бҥгінгі ғылым мен техниканың заманында
тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларымен
тынымсыз еңбек ету арқылы баланың ӛмірге деген кӛзқарасы
жақсы жағынан қалыптасады, айналамен еркін қарым-қатынасқа
тҥсе біледі, сауатты жаза алады, ӛзіндік дҥниетанымы мен пікірін
еркін жеткізуді ҥйренеді, сыни ойлауға жетелейді. Жаңашыл
ҧстаздың жаңа идеялары, ізденімпаздығы, әр сабағының соңында
оқушыларымен кері байланыс жасауы, ӛзіне рефлексия беруі,
қызықты әдіс-тәсілдері, АКТ-ны жетік меңгеруі міндетті тҥрде
білім сапасына тигізер септігі мол.
Мҧғалім ең алдымен ӛзіне: Оқылым стратегияларын қалай
жҥзеге асыруға болады? Оқу барысында қандай әдіс-тәсілдерді
қолданамын? Бағалау жҥйесін қалай жасасам әділ әрі дҧрыс
болады?- деген сҧрақты қойып, шешу жолдарын табуы қажет.
Сонда ғана берген білімінің сапасы жоғары, шәкірттерінің
қызығушылығы арта тҥседі.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында:
«Білім беру жҥйесінің басты міндеті ҧлттық және жалпы
азаматтық қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері
негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға
бағытталған білім алу ҥшін қажетті жағдайлар: оқытудың жаңа
технологияларын енгізу, білім беруді инновацияландыру,
халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу»,-деп
білім беру жҥйесін одан әрі дамыту міндеттерін кӛрсетеді.
Осыған байланысты қазіргі дәуір талабына сай білім
мазмҧнын,оның қҧрылымдық жҥйесін жақсарту – білім
реформасының жҥзеге асуының басты шарты.
Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың «Ғасырлар мақсаты – саяси
экономикалық және рухани дағдарысты жеңіп шыға алатын,
ізгіленген ХХІ ғасырды қҧрушы іскер, ӛмірге икемделген, жан жақты жеке тҧлғаны тәрбиелеп қалыптастыру», - деген
тҧжырымына сәйкес білім беру жҥйесінде кәсіби жетілген,
білімдер мен білік дағдыларды қҧзырлылық ҧстанымдарының
талаптарына сәйкес ӛздері меңгеретін және осы арқылы ойлау
жҥйесін, шығармашылығын, рефлексиялық машығын дамытатын

қҧзіретті
ҧстаз
болуы
тиіс.
Бҥгінгі қоғамның ҧстаздарға қоятын талабы - ойы жҥйрік, ақылы
терең, бәсекеге қабілетті, ӛзгерістерге бейім, шығармашылығы
биік, кәсіби шеберлігі жетілген, ізденуші, зерттеуші, жасампаз
жаңашыл болу.
«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы 2017 жылғы
12 желтоқсандағы №827 қаулысымен бекітілді. Бағдарлама
бірнеше бағыттардан тҧрады. Ал білім саласындағы
цифрландырудың негізгі бағыты – адами капиталды дамыту. Бҧл
бағыт білім берудің басқару жҥйесін қҧру. Бҥгінгі замантехнология заманы, барлық ӛндіріс пен ӛнеркәсіп салалары
технологияны жетік меңгеруді талап етеді. Демек, біз, ҧстаздар
оқушылардан бҧрын ӛзіміз заманауи технологияны терең
меңгеруіміз шарт. Қолымыздағы қҧжаттарды жҥзеге асыруда
цифрлық сауаттылығымызды арттырып, Тәуелсіз Қазақстанның
экономикасының бәсекеге қабілетті дамыған
ел болуып
қалыптасуына ӛз ҥлесімізді қосу - міндетіміз деп білемін.
Басынан талай сындарды, қиын-қыстау кезеңді ӛткерген
еліміздің әлі алдағы уақыттарда алар белесі кӛп деп сенеміз.
Қазірдің ӛзінде кӛптеген жастарымыз әлемдік деңгейде білім
шыңын бағындырып, ӛзіндік тҥйінді пікірлерін бірнеше тілде
еркін жеткізіп, қазақтың кӛк туын биікке кӛтеріп жҥргенін
мақтанышпен айтамыз. Ол да болса ӛз маманына
жауапкершілікпен қарайтын, пәнін жетік меңгерген, жаңа
технологияны бағындыра білген ҧстаздар ҧжымының еңбегі деп
білемін.
«Қазақтың тағдыры, келешекте ел болуы да мектебінің
қандай негізде қҧрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза,
берік һәм ӛз жанымызға /қазақ жанына/ ҥйлесетін негізде қҧра
білсек, келешегіміз ҥшін тайынбай-ақ серттесуге болады», деген Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің
жарқын жҧлдызы Мағжан Жҧмабаевтың сӛзіне сҥйене отырып,
қазағымның білім ордасында жҧмыс жасап жатқан әр ҧстаз ӛзінің
жаңашылдығымен, шығармашылығымен, баланы жҥрегіне жақын
тартуымен, жан-жақты ізденімпаздығымен, тынымсыз еңбегімен
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ғана таза, берік, заманауи Қазақ мектебінің әлемдік деңгейде
орын алуына тигізер септігі зор деп сенеміз. Ҧлағатты ҧстаздар
қауымы қашан да жаңа белесті бағындыруда, еліміздің ертеңгі
болашағы болған жастарға білім беру жолында тайсалмай қанат
қағуда сәттілік тілеймін!

беруге бағытталған әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану жолдарын
іздестіру.
Аннотация:
Главным нововведением в системе обучения в Казахстане
является совершенствование знаний учителей в новом формате.
Это процесс цивилизации. А человек, сопутствующий
современной цивилизации, должен стремиться к знаниям на
протяжении всей жизни. В этом учебном процессе наша цель –
преодолеть различные препятствия в процессе обучения и
обучения, проанализировать, изучать и совершенствовать
полученные знания, искать пути эффективного использования
методов и приемов, направленных на результативное
образование in a new format. This is the process of civilization. And
a person who accompanies modern civilization should strive for
knowledge throughout his life. In this educational process, our goal is
to overcome various obstacles in the process of learning and learning,
analyze, study and improve the knowledge obtained, and look for
ways to effectively use methods and techniques aimed at effective
education.
Бір сәт тоқтап жан-жағымызға кӛз жҥгірте қарасақ, жаңа заман,
жаңа талап, жаңа әлемді кӛре аламыз. Бҥгінгі таңда қарқынды
дамып келе жатқан әлем тҥрлі ӛзгерістерге толы. ХХІ ғасыр - тың
идея мен жаңа инновациялық технологиялардың ғасырына
айналған кезең. Ендеше білім саласындағы болып жатқан тың
ӛзгерістер ортасында жҥрген ҧстаздар қауымы сӛзсіз тҥсіне
біледі.
Елбасы Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаев «Болашақ еңбек етіп, ӛмір
сҥретіндер бҥгінгі мектеп оқушылары, мҧғалім оларды қалай
тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ҧстазға
жҥктелетін міндет ауыр» деген болатын. Қазіргі заман
мҧғалімінен тек ӛз пәнінің терең білгірі болу емес, тарихи
танымдық, педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси
экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап
етілуде.Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны
қҧмар шығармашылықпен жҧмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Ахмет Л. Компьютерлік технологияны оқу-тәрбие процесінде
пайдалану мҥмкіндіктері / Л. Ахмет //
2.Жусанбаева Г. «Әбу Насыр Әл – Фарабидің халыққа білім беру
жҥйесін қҧруға қосқан ҥлесі.»// Қазақстан тарихы.- 2004 ж.
3.«Фараби ойлары. Әлеуметтік этикалық трактаттар» // Парасат.1994А.С.
4. Макаренко. Педагогические сочинения. М., «Педагогика»,1988
.
5. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы // Алматы
2010 ж.
ОҚЫТУ МЕН ОҚУ ҤРДІСІНЕ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР ЕНГІЗУ:
ПЕДАГОГТАРДЫҢ КӘСІБИ ӚСУІ МЕН ОҚУ ҤРДІСІ
ЖЕТІСТІГІНІҢ НӘТИЖЕСІ
Сулейменова Сауле Мухаметкаримовна
Алматы облысы Алакӛл ауданы Ынталы ауылы
«Ынталы орта мектебі мектеп жасына дейінгі шағын
орталығы бар» КММ
Аңдатпа:
Қазақстандағы оқу жҥйесіндегі басты жаңалық – мҧғалімдердің
жаңаша форматта білімін жетілдіруі болып отыр. Бҧл – ӛркениет
ҥрдісі. Ал қазіргі ӛркениетке ілесетін адам ӛмір бойы білімге
ҧмтылуы тиіс. Мҧғалімдік тәжірибемдегі ендігі мақсат – оқу мен
оқыту процесінде тҥрлі кедергілерді жеңе отырып, осы алған
білімімді саралап, зерделеп, одан әрі толықтырып, нәтижелі білім
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оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан болғанда
ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тҧлға ретінде ҧлағатты
саналады.
«Жаңартылған білім білім мазмҧнының» ӛзегі - жылдам дамып
бара жатқан ӛзгермелі қоғамымызда ӛмір сҥруге икемді, жеке
басының, сонымен қатар қоғамның ыңғайына қарай ӛзін-ӛзі
толыққанды жҥзеге асыруға дайын,мектеп қабырғасында алған
білімін ӛмірмен байланыстырып қолдана алатын білімді,
шығармашылыққа бейім, қҧзіретті және бәсекеге қабілетті
тҧлғаны қалыптастыру мен дамыту болып отыр.
Қазақстандағы оқу жҥйесіндегі басты жаңалық – мҧғалімдердің
жаңаша форматта білімін жетілдіруі болып отыр. Бҧл – ӛркениет
ҥрдісі. Ал қазіргі ӛркениетке ілесетін адам ӛмір бойы білімге
ҧмтылуы тиіс. Мҧғалімдік тәжірибемдегі ендігі мақсат – оқу мен
оқыту процесінде тҥрлі кедергілерді жеңе отырып, осы алған
білімімді саралап, зерделеп, одан әрі толықтырып, нәтижелі білім
беруге бағытталған әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану жолдарын
іздестіру.
Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер жекелеген қҧбылыс немесе
дағды емес. Осы іске тартылатын тетіктер мыналар: оқыту әдісін
таңдау,жҥйелі ойлауға ҥйрету,оқушының талантын зерттеу және
анықтау, сандық
технологиялар
саласындағы
жоғары
қҧзыреттілікті дамыту болып табылады.Осы жаңа тәсілдерді
қолдануда «диалогтік оқытудың маңызы» және «қалай оқу
керектігін ҥйретуді» басшылыққа алдым. Оқыту мен оқудағы
оқушы мен мҧғалімнің арасындағы байланыс ол диалог арқылы
болары сӛзсіз. Осы диалогтік оқыту сабақ барысында тиімді
қолданылғанда оқушылар ӛз ойларын, кӛзқарастарын білдіріп,
еркін сӛйлеуіне, дамуына кӛмектеседі.
Мҧғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыру және шығармашылық
пен жҧмыс істеу бағытында әдістемелік кеңестің жанынан
«Ізденімпаздық шығармашылық орталығы» қҧрылған. Орталық 4
шығармашылық топтан тҧрады.Олар: «Жедел жәрдем»,
«Іскерлік»,
«Озат
тәжірибені
жинақтау» және «Жаңашыл
шығармашылық».

«Жедел жәрдем» жас мҧғалімдерге әдістемелік кӛмек кӛрсетуді,
тәлімгерлер мен жас ҧстаздар арасында байланыс, ӛзара
сабаққа қатысу, жас мамандар ҥшін дәстҥрлі емес ашық
сабақтар, семинарлар, пікірталас ӛткізуді жҥзеге асырады.
«Іскерлік» тобы ҧстаздардың ғылыми- әдістемелік жҧмысқа
дайындық деңгейлерін анықтау, директорлық бақылау кесіндісі,
тест, сыныптардың оқу деңгейі,оқу техникасын тексеру
нәтижесін шығару, мҧғалімнің кәсіптік шеберлігін бірлестіктер
жҥйесі арқылы дамыту, оқушылардың қалыптасқан білім
деңгейін анықтау жҧмыстарын қорытындылайды.
«Озат тәжірибені жинақтау» тобы жаңа технологияны оқу-тәрбие
ҥрдісінде тиімді пайдаланатын ҧстаздардың тәжірибелерін
жинақтап, аудан,облыс кӛлемінде насихаттау жҧмыстарын
жҥргізу міндетін атқарады.
«Жаңашыл
шығармашылық» тобы
онкҥндіктер
мен
семинарларды, жаңа инновациялық технологияларды тиімді
пайдаланатын ҧстаздарды анықтайды.
Нәтижесінде оқу-тәрбие жҧмысындағы жаңашылдық ісәрекетіміз, мҥғалімдердің кәсіби шеберліктерін шындау,
шығармашылық ізденістерін дамыту жҧмыстарымыз ӛз жемісін
беріп келеді. Оған біздің шәкірттеріміздің, ҧстаздарымыздың
аудандық, облыстық олимпиадаларда, іс-шараларға қатысып,
жҥлделі орындарға ие болып жҥргені айғақ.
Мҧғалім ӛз сабағының, еңбегінің ӛсуі мен нәтижесін қатар
кӛрсетуі қазіргі заман талабы. Ол нәтижеге қол жеткізу ҥшін біз
ӛз жҧмысымызда «Сабақты зерттеу» тәсілін ендіруде оң нәтижеге
жету ҥшін дҧрыс деректер жинау – бақылау дағдыларын дамыту
әдісін ҧсынғымыз келеді. Бақылауды біз не ҥшін қолдануымыз
керек? Жалпы бақылау дегеніміз зерделеу, назар аудару, кӛру,
байқау соның нәтижесінде қорытынды шығару болып табылады.
Бақылаудың оқу ҥрдісінде артықшылығына тоқталатын болсақ.
Оның артықшылығы оқушылардың іс-әрекетін табиғи ортада
нақты уақыт кезінде бақылауға және ақпарат алуға мҥмкіндік
береді. Бақыланған обьектіні ҥдерісті, қҧбылысты біреудің
айтуымен емес, ӛз кӛзімізбен кӛруге мҥмкіндік береді. Сонымен
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қатар адамдардың ӛздері туралы шынайы ақпарат беру
ықыласына не мҥмкіндігіне тәуелді емес.
Бақылау мақсатты ҧйымдасқан және белгілі бір тҥрде
зерттелген нысанды тҧрақты қабылдау болып есептеледі.
Сабақты зерттеу ҥдерісі оқушының сабақ барысындағы
белсенділігін, іс-әрекетін және оның не ҥйренгенін зерделеуге,
қадағалауға бағытталған. Ал сабақты зерттеу тәсілі мҧғалімнің
оқыту тәсілдерін, іс-әрекетін, мінез-қҧлқын қадағалауға
бағытталмаған. Жалпы бақылау қайда? қашан? Қанша уақытқа
созылуы
мҥмкін.
Оқыту
ҥдерісінде
ӛзгеріс
енгізу
сәтіндеқолданылады. Біз ӛзіміздің оқыту ҥдерісімізде сабаққа
жҥргізіп жатқан әдісті байқау ҥшін бақылау жҥргіземіз, болып
жатқан жағдайдың тҧтас бір бейнесін байқау ҥшін бақылау
жҥргізуге
болады.
Мәселен
біз
сабақты
бақылауда
бақылаушының әрекеті қандай юолу керек. Сабақ барысында
мҥмкіндігінше аз сӛйлеуіміз керек, сабақтағы оқушының кӛңілкҥйін, оның ағынын қорытындысын бақылау ҥшін сыныпта болу
керек, оқушылармен жасалып жатқан жҧмысқа кедергі
жасамауымыз керек және оқушылармен қарым-қатынасқа
тҥспеуіміз керек. Бақылаушы ӛзіне жазып алатын мәселелер:
бақылау барысында келген ойларды жазыңыз;
сыныпта орын алған маңызды мәселелерді тҥртіп алыңыз;
оқушы қандай сҧрақ тҥрін қойғанын соны жазыңыз;
мҧғалімнің қойған сҧрақтарын жазып алыңыз;
оқушылардың жоғары деңгейде ойланатын мысалдарды
келтіріңіз;
сабақта орын алған келеңсіздіктерді тҥртіп алыңыз;
сыныптасының кӛмегіне немесе сыныптасының пікіріне сҥйенген
оқушылардың санын анықтаңыз;
оқушылардың сабақта белсенді қатысқанын және дәлелін жазып
алыңыз.
Бақылау барысында не бақылаудан кейін біз рефлексия жасау
отыруымыз қажет. Сабақты қадағалау кезінде оқушылардың
санасындағы ӛзгерістерді қалай тіркеуге болатыны, ол ҥшін неге
назар аудару қажеттігі туралы ойларды жазбаша жазу маңызды.

Яғни сабақты зерттеу барысында сіздің бақылау дағдыңыз
сабақты зерттеу тәсілін ендірудегі оң нәтижеге жетуге апаратын,
яғни дҧрыс нәтижеге қол жеткізуге кӛмектесетін нағыз
педагогтың ӛсуін, жетістікке жетуін, нәтижесін кӛрсететін әдістәсіл болып табылады.
Қорытындылай келе білімді ҧрпақ – білімді ҧстаздан, білікті
маманнан. Мектептегі қызмет атқарып жҥрген мҧғалімдердің
кәсіби деңгейінің кӛтерілуіне, оның жаңа ҧстанымға сай болуына,
шығармашылықпен жҧмыс істеуіне бҥгінгі білім беру ісіндегі
инновациялық процеске тікелей араласуына,бағдарлы білім
беруде нәтижеге жетулеріне жағдай жасау – басқарушылық
міндет.
Пайдаланған әдебиеттер:
«Жеке тҧлғаның шығармашылық дарындылығын дамыту
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Бәкелестікке қабілетті тҧлға тәрбиелеу.Қ.Жҥнісханов.2008.
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№5,
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Иманбекова Б., Әбдіреймова К, Мазаржанова Қ. «Сабақ –
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Қоянбаев Ж.Б. Қоянбаев Р.М. Педагогика. Астана, 1998 жыл
https://nsportal.ru/user/445221/page/pedagogtardyn-ksibikuzyrlylygyn-damytudagy-distemelik-kyzmettin-roli
Жаңаша білім беру: жаңа талап, жаңа мҥмкіндік, жаңа
жауапкершілік
Шормакова Шолпан Ботановна
Алматы облысы, Іле
ауданы,Ӛтеген батыр ауылы
М.Мақатаев атындағы №13 орта
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алуларына, әр пәнге деген қызығушылықтарын, белсенділіктерін
арттыруға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға жағдай
жасалып отыр.Менің ойымша, осындай жаңа әдіс-тәсілдердің
сабақтағы тиімділігі оқушы шығармашылық деңгейге мҧғалім
арқылы емес, ӛз іс-әрекеті арқылы жетеді.Ал ҧстаздың қоғам
алдындағы
азаматтық борышын атқаруымен бірге, ӛзіне
жҥктелген жауапкершілікті орындап шығуы оның ҧстаздық
беделін арттырып,іскерлі-гін шыңдайды. Ҧстаз бен оқушының
бірлесе ӛз мақсаттарына жетуі, істің сәтті болуы олардың
жауапкершілікті сезінуіне тікелей байланысты болады.

бастауыш сынып
мҧғалімі, мектеп тренері, педагогзерттеуші
Ҧстаз-әрбір адамның ӛміріндегі биік тҧлға.
«Ҧстаздық еткен жалықпас, ҥйретуден балаға» деп ақын Абай
атамыздың ӛлең жолдарына мән берсек, балаға деген Ҧстаз
еңбегі шексіз. Ҧстаз алдында әрбір маман иелері мәңгі
қарыз.Себебі, мектеп табалдырығын жҥрексіне аттап, әріпті
толық танымай, оңы мен солын білмей келген жас бҥлдіршінді
ҥлкен бір азамат етіп шығаратын да, тҧлға етіп қалыптастыратын
да ҧстаз. Қазіргі заман талабына келсек, ҧстаз алдында тҧрған
жҥк ауыр десек те болады. Ҧстаздың жан-жақтылығы ҥнемі
ізденіс пен шығармашылық жолындағы талабының болуы шәкірт
жҥрегіне бірден-бір жол салады. Ондай ҧстаздан шығармашыл,
қҧзыретті және жаңа ҥлгідегі мҧғалім кҥтіледі. Ал жаңаша
мҧғалім тәжірибенің ӛзгеруіне, яғни білімнің ӛзгерісіне
талпыныстағы ҧстаз. Жаңартылған білім-заман талабы.
Жаңартылған білім беру бағдарламасы-заман талабына сай
келешек ҧрпақтың сҧранысын қанағаттандыратын тың
бағдарлама. Білім саласындағы оң ӛзгерістердің жаңаша білім
берудегі негізгі мақсаты-білім мазмҧнының жаңаруымен қатар
шәкірттеріміздің халықаралық білім бәсекелестігіне шығуға
мҥмкіндік береді. Жаңаша білім беру дегеніміз-оқушыны ӛз
пәнінен ғана оқытып қоймай, ӛмірде қадамын нық басуға,
ӛмірден ӛз орнын адаспай табуға ҥйрету. Ҧстазға берілген жаңа
талап: оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып,
жаңаша оқудың тиімді жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде қолдану.
Қазіргі таңда жаңаша білім берудің заман талабына сай, жҧмыс
істеуге мҥмкіндігі ӛте кӛп. Әсіресе әртҥрлі әдіс-тәсілдерді
сабақта тиімді пайдаланып, оқушылардың сапалы білім

29 жыл еңбек ӛтілімде біліктілігімді арттырып, шеберлігімді
шыңдау мақсатында 2013 жылы «Назарбаев Зияткерлік
мектептері» ДББҦ Педагогикалық шеберлік орталығының
Талдықорған қаласындағы филиалы Қазақстан Республикасы
педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі
бағдарламалары аясында бірінші (ілгерінді) бағдарламасы
бойынша мҧғалімдерді оқыту, 2016 жылы Талдықорған қаласы,
Педагогикалық шеберлік орталығы, Қазақстан Республикасында
орта білім мазмҧнын жаңарту шеңберінде бастауыш сынып
пәндері бойынша оқыту, 2017 жылы Талдықорған қаласында
«Тәжірибедегі рефлексия» жалпы білім беретін мектептердегі
педагогика кадрларының кәсіби даму бағдарламасы бойынша
тренерлік курстарынан ӛтіп, тәжірибе бӛлістім.
Ӛмірлік ҧстанамым:
Ҧстаздықты сҥйіп, қалап, таңдаса,
Ӛнегесін жас ҧрпаққа арнаса.
Нағыз ҧстаз, міне, сонда дер едім,
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Қиыны мен қызығына қанбаса.

ІІ Республикалық «Мҧқағали оқулары-2020» байқауына
Қалдыбек Сания, Нигматҧлы Жандос, Табыс Аружан, Мҧратбек
Айзере, Дҥйсебай Самира қатысып, 5-еуі де І дәрежелі
дипломмен, Абай Қҧнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына
арналған «Абай оқулары» байқауына Жҧманқҧл Әлия қатысып
І дәрежелі, Қалдыбек Сания ІІ дәрежелі диплом иеленіп, ақпан
айының 29 ы кҥні Шымкент қаласында ӛткен конференцияға
барып, екеуі де Ең ҥздік қатысушы медалімен, дипломымен, ӛзім
Академияның Алғыс хатымен марапатталдым. Халықаралық
«9-мамыр Жеңіс кҥні» сурет байқауына Қайыпжан Алдияр,
Дҥйсебай Самира, Нигматҧлы қатысып, І дәрежелі дипломмен,
осы тақырыпта Эссе байқауына Нҧралхан Асима, Нигматҧлы
Жандос қатысып ІІ дәрежелі диплом иеленді. 4-тоқсанда
Академияның ҧйымдастыруымен ӛткен ҤІ Халықаралық
пәндік олимпиадасына 10 оқушы қашықтықтан қатысып, бәрі І
дәрежелі диплом, ӛзім Грамота алдым. 4-тоқсан елімізде болып
жатқан тӛтенше жағдайларға байланысты сыныпты қашықтан
оқыттық.Тоқсан басында біршама қиындықтар ( байланыстың,
ҧялы телефонның, компьютер, планшеттің қол жетімді болмауы)
туындады. Туындаған қиындықтарды дер уақытында шешіп,
қажетті платформалар арқылы шәкірттерімнің сапалы білім
алуларына жағдай жасадым. Шілде айының соңында «Қашықтан
оқытуды ҥйренемін» курсына қатысып, білімімді толықтырып,
сертификатталдым. Қашықтан оқыту жҥйесінің ролі қазіргі таңда
білім саласы ҥшін ӛте жоғары. Себебі, бҧл жҥйе арқылы
оқытушы мен білім алушылар әлемдік ақпараттармен
байланысуға, білімдерін қашықтан жалғастыруға, ӛз білімдерін
шыңдауға зор мҥмкіндік береді. Қашықтан оқытуда білім беру
процесінің барлық компоненттері-мақсаты, мазмҧны, оқыту
әдістері және оқу нәтижесін бағалау толық сақталады. Қашықтан
оқыту екі тҥрлі тәсілмен жҥзеге асырылады-синхронды және

-«Білім негізі- бастауышта» деген қағида тегін айтылмаған. Мен
бҥкіл ҧстаздық ӛмірімді бастауышта, бала оқытуға арнап келмін.
Білім нәрімен сусындатқан шәкірттерім тҥрлі салада қызмет
атқаруда. 2018-2019 оқу жылында 5-ші тҥлектерім 11-сыныпты
аяқтап, 21 оқушыдан 5 оқушым Алтын белгіге, 2 оқушым Ерекше
ҥлгідегі куәлікке бітіріп, 14 оқушым Грант иегері атанды. 20192020 оқу жылында 7-ші тҥлектерім бастауыш сыныпты бітірді.
Білім алумен қатар шәкірттерім әр жыл сайын аудандық,
облыстық, республикалық, халықаралық байқауларға, атап
айтқанда «Ақбота», «Кенгуру», «ПОНИ», Халықаралық
Академияның ҧйымдастыруымен ӛтіп жатқан ғылымипрактикалық
конференцияға,
тҥрлі
байқауларға,
пән
олимпиадаларына, ғылыми жобаларға қатысып, жҥлделі
орындарды қанжығаларына байлады. Халықаралық Академиямен
бірлесе 2018-2019 оқу жылынан
бастап жҧмыс жҥргізіп
келемін.2019 жылы 5-Халықаралық пән олимпиадасының 3кезеңіне 12 оқушы, 4-кезеңге 15 оқушы қатысып бәрі І дәрежелі
дипломмен, «Казахстан-Россия: наука без границ» ғылыми
жобасына Жҧнҧс Аяна, Исенбайқызы Алима қатысып ІІІ
дәрежелі
дипломмен,
«Зимушка-Зима-2019»
байқауына
Сейсенбек Нҧрсҧлтан қатысып ІІ дәрежелі дипломмен, Жҧнҧс
Аяна ІІІ дәрежелі дипломмен марапатталды. 27 сәуір
«Олимпийский слет-2019» байқауына Ыдырысбек Ақдана, Мир
Жантӛре, Фахриденов Амир қатысып,медаль, диплом иеленді.
2019 «Жас ғалымдардың ғылыми зерттеулері ХХХХХІ
Республикалық ғылыми-практикалық конференциясына»
оқушым Ыдырысбек Ақдана Кҥнтуарқызы қатысып, сертификат,
ІІ дәрежелі дипломмен марапатталды.
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асинхронды оқыту. Қашықтан оқытудың артықшылығы:
оқытушының да, білім алушының да оқытудың уақыты мен
орнын тиімді таңдай білуі. Білімнің тинақтылығы. Оқытушы мен
білім алушының арасындағы қарым-қатынастың қажеттілігінше
болуы. Ата-ана бақылауы, яғни ата-аналардың білім алу ҥдерісін
оқытушымен
қарым-қатынасын
бақылау
мҥмкіндігі,
жауапкершіліктері. Бастауыш сыныптарда қашықтан оқытудағы
ата-аналардың
ролі
ерекше.
Сондықтан
ата-аналарға
педагогикалық қолдау кӛрсетуіміз қажет. Бәсекеге қабілетті,
санасы терең, жауапкершілігі мол, заманауи технологияларды
жетік меңгерген, ҧлттық қҧндылықтарды бойына сіңіріп ӛскен
нағыз отаншыл ҧрпақ тәрбиелеу біздің басты міндетіміз. Ҥздіксіз
еңбегімнің арқасында 2015 жылы ҚР «Ӛрлеу» білім-ғылым
технология
интернет
порталының
«Ҧлағатты
ҧстаз»
тӛсбелгісімен, 2016 жылы Республикалық Білім шыңы-Ғылым
сырының «Жылдың ҥздік мҧғалімі» тӛсбелгісімен, 2018 жылы
«100 жаңа есім» жобасы аясында
«Қазақстан ҧстазы»
тӛсбелгісімен, 2019 жылы «Лучший учитель начального
класса» медалімен, Білім министрі А.Аймағамбетовтың
Алғысымен марапатталдым.

Алдашевнаға, Гҥлназ Саматовнаға, «Ҧлы дала
Қоғамдық бірлестігіне, ҚР.Білім және Ғылым
«Дарын» Республикалық ғылыми практикалық
алғысымыз шексіз. Білімді шәкірттеріміз кӛп
белестерді бағындыра берейік!

ҧрпақтары»
министрлігі
орталығына
болып, биік

ҚАЗАҚСТАН ТОПОНИМИКАСЫНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ
Ожаева Б.Б.,
ШҚО, Ӛскемен қаласы
Қазақстан
Республикасында
топонимика
ғылымының
дамуындағы қазіргі теориялық мәселелер: жергілікті жердің
табиғаты мен шаруашылығы жайлы ақпарат адамдардың
кҥнделікті ӛмірі мен қызметінде кеңістіктік бағдар ретінде
қызмет атқаратын сол географиялық объектінің атауы болып
тілде сақталады. Осылайша бҧл атауларда халықтық
географиялық
терминология
кең
қолданылып,
табиғат
қҧбылыстары, географиялық объектінің ерекшеліктері және
ландшафттың ерекше белгілері кӛрініс табады. Географиялық
атаулар жҥйесі кез келген тілдің ажырамас элементі болып
табылады, сондықтан тілмен бірге дамып келеді. Қоғамның
дамуына байланысты бҧл топонимдер жаңарып, әрі ылғи да
толықтырылып отырады.
Географиялық атаулар белгілі-бір физикалық-географиялық
жағдайда адамның кҥнделікті ӛмірі, тҧрмысы, мәдениеті мен
тарихына байланысты қалыптасып және дамып отыруы мҥмкін.
Атаулардың белгілі бір тарихи кезеңдердегі адамның
шаруашылық әрекетінің ерекшелігін зерттеуде ақпараттық кӛзі
болатынын кӛптеген зерттеушілер атап ӛткен. Адамның дәстҥрлі
шаруашылық әрекетінің қалыптасып, дамуына сол кезеңдегі
физикалық-географиялық, тарихи, әлеуметтік жағдайлар себепші
болады. Қазіргі Оңтҥстік Қазақстан облысы жерінде кӛшпелі мал
шаруашылығы мен егіншілік сипаты кӛрініс табатын
топонимдердің қатар кездесуі осы шаруашылық салаларының
географиялық
шоғырлануына,
сол
кезеңдегі
табиғат

2020-2021 жаңа оқу жылында қашықтан оқытуда нәтижелі
жҧмыс жасай алатыныма сенімім мол. Педагогтік қызыметімді
одан әрі жандандырып Академиямен бірлесе жҧмыс жасауға
дайынмын.
Оқушыларымның шығармашылық қабілеттерін
арттырып, заман талабына сай білімдерін шыңдауымыз бірнеше
жылғы іс-тәжірибеміздің, Халықаралық Академияның арқасы.
Еңбегімізді әділ бағалаған Академия мҥшелеріне, «Халықаралық
Экология Инженерия және Педагогика ғылымдар академиясы»
қоғамдық қорының тӛрағасы Т.М.Туремуратов мырзаға,
координаторым Акимбаев Қҧттыбек Алтынбекҧлына, Ардақ
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жағдайларына қатысты қорытындылар жасауға мҥмкіндік береді.
Бҧл мәліметтер міндетті тҥрде нақты деректермен (тарихиархеологиялық, географиялық, лингвистикалық) расталған
жағдайда, қҧндылығы арта тҥседі
Топонимдер зерттеушілер ҥшін таным тірегі болып табылады.
Топонимика ғылымы кез келген ауданның табиғи жағдайлары
мен табиғи қорларын, айрықша қорғалатын табиғи аумақтарын
зерттеуде маңызды қолданбалы сипат алады. Бҧл міндеттерді
шешу ҥшін географиялық атаулардың номинациясына себеп
болған тарихи оқиғалар, атаулардың мағыналық жҥктемесі және
осыған сәйкес алынатын географиялық ақпаратты ескерудің
маңызы зор. [1; Б256]
Қазақ жеріндегі бірқатар топонимдер 1863-1885 жылдары жарық
кӛрген П.П. Семеновтың ―Россия империясының географиялықстатистикалық сӛздігінде‖ кӛрініс тапқан. Сӛздікте топоним
қҧрамындағы географиялық терминдер сызықша арқылы бӛлініп
жазылған және терминнің қазақшадан аударғандағы мағынасы
жақша ішінде берілген. Бҧл сӛздіктің қазіргі топонимика ғылымы
ҥшін маңызы атаулардың тізімін, мағынасын беруімен ғана емес,
объектінің георафиялық ерекшеліктерін қысқаша сипаттауымен
де қҧнды. Мҧның ӛзі кӛптеген қазақ топонимдерінің мәнін
тҥсінуге, мағынасын жан-жақты талдауға мҥмкіндік береді.
Ал Қазақстан аумағындағы кӛне және қазіргі заманғы тҥркі
топонимиясы зерттеуде В.В. Радловтың, А.Н. Кононовтың және
т.б. қосқан ҥлесі зор болды.
Қазақстанда топонимика ғылымының негізін қалаушы Ғ.Қ.
Қоңқашпаев ӛз еңбектерінде қазақтың халықтық географиялық
терминологиясын жинақтап, талдады. Ғ.К. Қоңқашпаевтың
география ғылымдарының кандидаты ғылыми атағын алу ҥшін
қорғаған диссертациясы (1948) осы кезеңге дейін топонимика
саласында кӛп сілтеме жасалынатын еңбектің бірі болып
табылады. Ғалымның әсіресе географиялық терминдердің
атауларды қалыптастыру заңдылықтарына, терминдердің
аймақтық, жергілікті семантикалық ерекшеліктерін зерттеуіне
қатысты тҧжырымдары ӛте қҧнды. Ол еліміз аумағындағы

монғол атауларын, тҥркі тілді географиялық терминологияның
заңдылықтарын қарастырумен бірге, топонимикалық сӛздік
қҧрастырумен де айналысты. Ғ.Қ. Қоңқашпаевтың топонимика
және терминология мәселелеріне арналған ғылыми еңбектері
Қазақстан топонимика ғылымының қалыптасып дамуына зор
ҥлесін тигізді.
Топонимика ғылымының дамуында ерекше орынды белгілі
географ Э.Мурзаевтың еңбектері алады. Оның топонимикалық
еңбектерінде топонимиканың теориялық мәселелері, аймақтық
топонимикалық зерттеулер және жергілікті географиялық
терминдердің
топоним
қалыптастыруна
қатысты
мәселелеркӛрініс тапқан. Э. Мурзаев топонимиканы лингвистика,
тарих және географияның зерттеу әдістерін пайдаланатын, осы
ғылымдардың теориялық негіздеріне сҥйенетін дербес ғылым
ретінде кӛрсетті. Ғалым ӛз еңбектерінде Орта Азия мен
Қазақстандағы
географиялық
атаулардың
қалыптасуына,
дамуына да айрықша назар аударған. Э.Мурзаев қазақ
топонимисі
Ғ.Қ.Қоңқашпаевтың
халықтық
географиялық
терминологияға қатысты зерттеулерін жоғары бағалап, бҧл
еңбектерге
ӛз
зерттеулерінде
сілтемелер
жасаған.
А.Нҧрмағанбетҧлының «Жер су аты- тарихтың хаты» деп
аталатын еңбегінде Қазақстан жеріндегі географиялық
атаулардың қысқаша шығу тарихы мен сол нысандарға сипаттама
берген.
К.Рысбергенова Оңтҥстік Қазақстан аумағындағы топонегіздерді
тілдік тҧрғыдан ҥш топқа: 1) субстратты (кӛне); 2) сырттан енген;
3) тҥркілік қабат деп жіктейді. Әрбір тілдік қабатты белгілі бір
тарихи кезеңде қалыптасып, кейінгі дәуірлерде мҥлде ӛзгеріске
тҥспеген деуге болмайды. Ӛйткені қалыптасқан кезінен бастап,
әрбір географиялық атау тарихи-географиялық және әлеуметтік
факторларға байланысты ӛзгеріске ҧшырап отырды.
Топонимдердің ӛте кӛне субстратты қабаты қазіргі заманғы
тілдер тҧрғысында тҥсіндірілмейтін, яғни бҧрынғы замандарда
осы ӛлкені мекендеген халықтардың тілдеріне жататын
топонимиялық қабатты қамтиды. Бҧл қабатқа ежелгі тҥркілік,
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соның ішінде оғыз кезеңіндегі топонимдер жатады. Сырттан
енген топонимдер қабатын иран, араб, монғол, орыс тілдеріндегі
географиялық атаулар қҧрайды. Бҧл тілдерден енген атаулардың
қалыптасу барысына, қҧрылымдық ерекшеліктеріне тарихилингвистикалық, географиялық факторлар ықпал етті. [2: Б128]
Қазақстан
топонимдерінің
(макро,
микротопонимдік)
қҧрамы. Қазақстан аймағындағы топонимдер ішін-ара екі ҥлкен
топқа бӛлінеді. Олардың бір бӛлігі — ірі географлялық
объектілердің атаулары болса, екінші мол тобы — кіші-гірім
объектілер атаулары боп саналады. Бҧларды ономстикалық
ғылыми терминмен макротопоним және микротопоним деп
атайды. «Макротопоним (гр. макро — «ҥлкен», «ірі») — халыққа
кеңінен танылып, ресми тҧрғыда белгілі болған ірі физикагеографиялық объектілердің аттары. Мәселен, Европа, Азия,
Кавказ, Памир, Тынық Мҧхит т.б. Біздің Қазақстан топонимдері
қҧрамындағы макротопонимдер —
Алматы,
Қарағанды,
Целиноград, Орал, Ақтебе, Балқаш, Каспий, Алатау, Қаратау,
Ертіс, Сырдария, Ілс, Кӛкшетау т.б. Сондай-ақ оған баска да
қалалар, қала типіндегі поселкелер, аудан орталықтары мен ірі
ӛзен, кӛлдер т.б. объектілер атаулары жатады.
Ал микротопонимия (гр. микро- «кіші») — белгілі территорияға
тән ҧсақ физика-географиялық объектілердің, яғни ӛзендер мен
кӛлдер, кӛлшіктер, бҧлақтар мен бастаулар, қҧдықтар мен
жылғалардың, жыралар мен сай-салалардың, жоталар мен тӛбе,
тӛбешік, қыр-қыраттардың, шабындықтар мен пішендіктердің
қыстаулар
мен
жайлаулардың
аттары.
Бҧл макротопоним және микротопоним деген
терминдерді
советтік тіл білімінде алғаш рет А.В.Суперанская және Э. М.
Мурзаев қолданды.
Орталық Қазақстан топонимдерінің ішінде сан жағынан кӛбі —
микротопонимдер. Олардық мейінше мол болуының заңды
себебі де бар. Ӛйткені мал бағып, ен далада кӛшіп-қонып жҥрген
ел ертеден ҧлан-ғайыр, кең-байтақ жердегі бҧлақтар мен бастау,
қайнарларға, қҧдықтар мен суаттарға, жыралар мен жылға, сайсала, қыр-қыраттарға, қыстаулар мен жайлауларға ат қойып

келсе, әрбір облыс тҧрғындары отырықшы ӛмірге бой ҧрған соң,
елді мекендер мен колхоз, совхоздарға, фермалар мен
учаскелерге жаңаша ат қойып, айдар тағып отырды.
Жергілікті
географиялық
терминдер (ЖГТ)
немесе апеллятивтер табиғи объектілерді белгілеу ретінде
пайдаланылады да, жер-су аттарын жасауда негізгі ҧйытқы
болады. [3: Б7-8]
Сонғы жылдары географиялық терминдер туралы КСРО
топонимистерінің біраз зерттеулері жарық кӛрді. Қазақтың
халықтық
географиялық
терминдері
Ғ.Қоңқашпаев,
А.Әбдірахманов, В.Н.Попова, Е.Қойшыбаев, О.Сҧлтаньяев
еңбектерінде лингвистикалық тҧрғыдан жан-жақты зерттелді.
Солтҥстік Қазақстан, Орталық Қазақстан облыстарына тән
микротопонимдер мен гидронимдердің қҧрамында географиялык,
термин (ЖГТ) мен апеллятивтердің кеңінен орын алғаны
байқалады. Мысалы, айрық, арқа, қыр, қоңыр, кӛн, ӛзек, сор,
еспе, томар, дала, тау, тӛбе, мұрын, адыр, тумсық, құдық, кӛл,
ӛзен, бастау , бұлақ, сай, жал, қағыл, тас, шағыл, қорық, қопа,
шоқы, жар, ор т. б.
Қазақстан
топонимдерінің
стратиграфиясы
бойынша
этимологиялық зерттеулер (лексикалық қабаттар). Сонғы
жылдары
топонимикалық
зерттеулерде стратиграфия, немесе топонимдер
стратиграфиясы, деген термин пайда болды. Бҧл терминнің
анықтамасы мынадай:
«Стратиграфия (лат. straит— тӛсем + gгарһо— жазамын)—тау
жыныстарының қат-қабаттану формаларын және жер қабығы
қабаттарының тарихи тізбекте жасалуын зерттейтін геологияның
бӛлімі». Бҧл кҥндері стратиграфия термині бҧл мағынасын
кеңейтіп, енді топонимикада жер-су аттарының тарихи
жасалуындағы кӛне қабаттарын, соның ішінде ең кӛне
субстратты топонимдерді зерттеуге қолданылатын тер-минге
айналып отыр.
Қазақстан территориясындағы, сол сияқты баска да аймақтардағы
жер-су аттарының кӛне формаларын, басқа тілден енгендерін т.б.
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тарихи қҧбылыстарды, топонимдердің этимологиясын комплексті
зерттеу арқылы ашуға болады. [4: Б200]
Қазақстан топонимдерін осындай стратиграфиялық топтарға бӛле
келіп, алтай, кӛне тҥркі замандарында жасалған топонимдерді,
басқа тілдерден ерте уақыттарда және орта ғасырларда енген
топонимдерді с у б с т р а т т ы топонимдер деп атайды.

жаңа кӛзқарас пайда болып, оқытудың жаңа технологиясы ӛмірге
келді. Яғни педагогикалық технология ҧғымы іс-әрекетімізге
кеңінен еніп, қолданылуда.
В.Кларин технология сӛзінен қандайда болсын істегі
шеберлікті, оқыту-ҥйретудегі амалдардың жиынтығы, ал
педагогикалық технология (тәрбие технологиясы, қарым-қатынас
технологиясы, оқыту технологиясы «педагогикалық мақсатқа қол
жеткізу жолындағы барлық қисынды ілім амалдары мен
әдіснамалық қҧралдардың жҥйелі жиынтығымен жҧмыс істеудің
реті» – деп тҥсінік берді. Педагогикалық жаңа технология – ісәрекетке, оқыту барысында жҥзеге асатын педагогикалық жҥйе.
Ол дара тҧлғаны жетілдіруге, белгілі бір мақсатқа жету жолында
арнайы ықпалды ҧйғаруға қажетті байланысқан әдіс-тәсілдер.
Ендеше педагогикалық технология - оқу-тәрбие ҥрдісінің
шығармашылықпен, оқытумен тәрбиенің тиімділігін қамтамасыз
ететін жанды қҧрамдас бӛлігі, технология - ақырғы мақсатқа
жететін әрекеттер жҥйесі. Жаңа педагогикалық технология
баланың жетілген тҧлға ретінде дамуы ҥшін маңызы зор.Қазақ
тілін оқыту ҥрдісінде ақпаратты технологияны қолдану ең
алдымен оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті пәніне деген
ынтасын, қызығушылығын арттырады. Оқушылар теориялық
білімін ӛздерін - ӛздері тексеру арқылы әрі қарай жандандырады.
Сабақта қолданылатын тапсырмалардың кӛлемі ҧлғайып,
оқушылардың ойлау, жҧмыс істеу қабілеті дамиды. Ал,
ақпараттық технологияны қолдану оқушыға не береді?
Оқу материалдарын жиі қайталау мҥмкіндігі ӛсумен қатар,
шығармашылық шеберлігінің артуына жағдай туғызады, оқуға
деген қызығушылығын арттырады, уақытында тапсырмаларды
орындай алады, ғылыми-зерттеу жҧмыстарымен айналысуға
кӛмектеседі,уақытты ҥнемдейді, қайталау мҥмкіндігін кеңейтеді,
орындаған жҧмыстарының қателерін бірден кӛреді. Қазақ тілін
ҥйретуде бастапқы мақсат коммуникативтік бағытта оқыту.
Осылай біз оқушылардың жалпы ойларын бір жҥйеге келтіріп,
жақсы психологиялық жағдай жасаймыз. Осының бәрі оқушының
жеке тҧлға ретінде қалыптасуына әсер етеді. Оқушы ҥшін тіл ӛз
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ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ-ЗАМАН ТАЛАБЫ
Ҧлықбан Гҥлгҥл Ерікқызы
Кеңқияқ ЖОББМ-нің қазақ тілі мен
әдебиеті пәнінің мҧғалімі
Ақтӛбе облысы, Темір ауданы,
Кеңқияқ ауылы
«…Адамзат ҥшін XXI ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры
болмақ, ал осы жаңа технологияларды жҥзеге асырып, ӛмірге
енгізу, игеру және жетілдіру- бҥгінгі жас ҧрпақ, сіздердің
еншілеріңіз…Ал жас ҧрпақтың тағдыры ҧстаздардың қолында»
Н.Ә.Назарбаев
Еліміздің болашағы кӛркейіп, ӛркениетті елдер қатарына
қосылуы, бҥгінгі ҧрпақ бейнесімен кӛрінеді. Дҥниежҥзілік озық
тәжірибелерге сҥйеніп, жаңа типті оқыту, яғни әр баланың табиғи
қабілетін дамыту ҥшін қолайлы жағдайлар жасай отырып, оны
жан-жақты дамыту керек. Қазіргі білім беру мазмҧны жаңарып,
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ойын жеткізуде қажетті қҧрал болып табылады. Бҧл бағытта
негізгі лингвистикалық жҧмысты қарым-қатынас тҥрінде
жҥргізіп, бір мезгілде іске асырамыз.[1] Әр сабақтың тиімді әрі
нәтижелі ӛту ҥшін әр ҧстаз ӛз шығармашылығын дамыту мен
ізденіс ҥстінде. Ол бҥгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет
жаңару
оқытушының
қажымас
ізденімпаздығы
мен
шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір
оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке,
ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жҥзеге асыратын
жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге ҥлкен
бетбҧрыс жасалуы қажет. Ӛйткені мемлекеттік білім стандарты
деңгейінде оқу ҥрдісін ҧйымдастыру жаңа педагогикалық
технологияны ендіруді міндеттейді.
Педагогиканың даму ҥдерісінде осы қазіргі кезеңге дейін
мҧғалім ҥйретуші, оқушы ҥйренуші, мҧғалім білім ҥйлестіруші
және орындатушы, оқушы қабылдаушы және орындаушы
рольдерінде жҧмыстанатын болып келді. Таңдау бҧл ҥдерісте
ешқайсысының қҧзіретінде болған емес. Сол арқылы, берілген
материалдардың қабылдау деңгейін анықтау ҥшін диалог кеңінен
пайланып келген тәсілдердің бірі деуге болады. Себебі мҧғалім
мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты қалыптастыру және
ӛзара тҥсіністікті арттыру ҥшін диалогтың маңызы зор. Мҧғалім
оқушыға немесе керісінше оқушы мҧғалімге сҧрақтар қоюының
және оның жауабының берілуінің формасына қарай жҧмыстың
әрі қарай ӛрбу барысын бағыттауға болады деп есептеймін.
Сҧрақтың жуан-жіңішкелілігі осы жерден ҥлкен кӛрініс табады,
себебі қай-қайсысының тарапынан болса да дҧрыс, орынды
қойылған сҧрақтар оқушыны да, мҧғалімді де ойландырып
қоятыны сӛзсіз. Тек тақырыптан ауытқымай нағыз, діңгегін
ҧстауға мҥмкіндік беретіндей, мазмҧнын ашуға итермелейтін
проблема қоя білу қажет екенін ескеру қажет. Диалог сонымен
қатар, оқушылар арасында да ӛрбуі мҥмкін. Бҧл арада жоғарыда
аталған қатынастар негізінде бағытталады.[2]
Келесі тамаша жаңа педагогикалық әдіс бҧл -топтық жҧмыс,
біріншіден, оқушыларға бірігіп жҧмыс істеу мҥмкіндігін

тудырады. Екіншіден, ҧйымшылдыққа тәрбиелейді. Ҥшіншіден,
бірін-бірі оқытуға, бірінен-бірі ҥйренуге жағдай жасайды. Бҧл
әдіс сонымен қатар топ болып ынтымақтастықпен бірігіп жҧмыс
жасауға,ойын еркін ортаға салуға, бірінен- бірі ҥйренуге септігін
тигізді. Яғни, топтық жҧмыс оқушылар арасында әлеуметтік
ӛзара қарым-қатынасты, тиімді араласу, проблемаларды шешу
және топ ішінде шығарманы жан-жақты талдауға кӛмектеседі.
Оқу процесінде қолдануға тиімді ойындардың маңызды
тҥрлерінің бірі:
1. Рӛлдік ойындар
2. Іскерлік ойындар
3. Имитациялық ойындар
Рӛлдік ойындар-тиімді интербелсенді әдістердің бірі.
Педагогика саласында зерттеу жҥргізетін ғалымдардың басым
кӛпшілігі оқу/оқытудың ойын әдістердің кәсіби дамуды
қамтамассыздандырудағы ең тиімді әрі болашағы зор тәсілдер
деп есептеледі. Ӛйткені іс-әрекет арқылы ҥйрену/ҥйретутанымның тиімді тәсілі екендігі баршаға аян; адамның жадында
бірінші мезетте ӛзінің жасағаны мен бастан кешкен әсерлері
қалады. Ал рӛлдік ойындар оқушылардың ӛздерін басқа
адамдардың орнына қойып, мәселе немесе проблеманы солардың
тҧрғысынан қарастырып, шешімді ӛз «қолдарымен» жасауды
меңзейді. «Ойын» сӛзі сабақта инсценировканың орын алып,
әрекеттердің спектакль тҥрінде кӛрсетілетіндігін кӛздейді.
Іскерлік оқу ойындарында қандайда бір сценарий ауқымында
рӛлдерді ӛзара бӛлісіп зерттеу жҧмыстарын жҥргізу және
деректерді талдау арқылы нақты практикалық мәселелерді
бірлесе отырып шешеді. Оқу ойындарының сценарийлері
тақырып ауқымында болып, кҥрделі мәселелерді ойын
тҧрғысынан «ойнап» шешуге бағытталады.
Имитациялық ойындар дегеніміз -адамдардын қалыптан тыс
/экстремалды/ жағдайлардағы әрекетерін анықтайтын ӛмір сҥру
ортасынан ҥлгісін /модель/ қҧру. Мҧндай жағдайлар қатарына
«жан-жал», «әуе апаты», «жер сілкінісі» «жау тылында»,
«робинзон»секілді оқиғаларды жатқызуға болады.
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«Алдын ала берілген атаулар» – сабақ басында жаңа тақырып
бойынша тақтаға бірнеше атау /терминдер/ жазып қойып,
оқушыларға олардың мағынасы, мазмҧны және ӛзара қатынасы
мен байланысы туралы ойлануы керек. Бҧл жҧмысты оқушылар
жеке, жҧппен немесе шағын топ ішінде ауызша яки жазбаша
/соңғысы тиімдірек/ орындауы ықтимал. Содан кейін бірнеше
оқушының ойы мен пікірі тыңдалады.
«Ҥш қадамды сҧхбат»-тақырып бойынша оқушылардың бірбірінен кезектесіп интервью алу тәсілі. Бҧл тәсіл «Сҧрақ қою,
қайтадан сҧрақ қою» Тәсіліне ҧқсас, алайда мҧнда басты назарды
жауапқа аудару керек.
«Тӛрт сӛйлем тәсілі» -сабақ соңында қушылар ӛздерінің тҥсінік
және жҧмыс жасау деңгейлерін бағалау ҥшін мынадай
тапсырмаларды орындайды:
1.Пікір. Мәтін бойынша туындаған ӛзіндік пікірін /негізгі
идеясын/ бір сӛйлеммен келтіру керек.
2.Дәлел.Келтірілген ӛзіндік пікірі бар сӛйлеммен дәлелдеп шығу
керек. Дәлел дегеніміз-ҧстанған кӛзқарасты логикалық тҧрғыдан
дәйектеу, негіздеу.
3.Мысал. Енді келтірілген ӛзіндік пікірді тағыда бір негізден кету
ҥшін бір сӛйлеммен мыса келтіру қажет. Мысал, ӛмірден,
практикадан алынуы керек; ақпарат кӛздеріне немесе кӛп тараған
пікірлерге сілтеме жасау, практикада орын алған ҥрдіс, басқа
адамдардың пікірі;
4.Қорытынды. Ӛзіндік пікірді тағы бір рет пысықтап, қорытынды
шешімді бір сӛйлеммен келтіру керек.
Қазіргі уақытта әр бір педагог ҥшін ӛз білімдерін шыңдау,
дамыту басты мақсат болып табылады. Себебі, білім бір орында
тҧрмайды, ол ҥздіксіз дамып отырады. Әр кҥн сайын біз жаңа
ашылулар,
жаңалықтар
оқып,кӛруімізге
болады.
Сол
жаңалықтардың бірі — жаңаша тәсіл — Lesson Study деп
аталады. Lesson Study — мҧғалімдер тәжірибесі саласындағы
білім жетілдіруге бағытталған ынтымақтастық педагогикалық
тәсіл. Lesson Study–ге жоспарлау, оқыту, қадағалау, оқыту мен

оқуды талдау, ӛз қорытындыларын тҧжырымдап, қҧжаттарды
бірлесіп жҥзеге асыратын мҧғалімдер тобы қатысады.
Lesson Study кезеңдері:
I.Сабаққа дейін.
1.Топ қҧрады.
2.Жоспар қҧру.
3.Зерттеу обьектісін анықтау.
4.Дерек кӛздерін тиімді пайдалану, қорыту.
ІІ.Сабақ кезіңде
5.Бақылауға алынатын сыныптар және оқушылар.
6.Зерттеу сабағын жоспарлау нәтижесін қадағалау.
ІІІ.Сабақтан кейін
7.Мҧғалім мен оқушы, мҧғалім мен мҧғалім сҧхбаты. Оқушымен
кері байланыс, пікірлесу мақсатында әр сабақтан соң А,В,С
деңгейлі оқушыға сҧрақтар қою арқылы сҧхбаттасу жҥргізіледі.
Сабақта саған не ҧнады? Сен нені ҥйрендің? Бҧрын қиындық
тудырған тапсырманы, қазір орындай аласың ба?
8.Талқылау:
а)
бақылаудағы
оқушыларды
қадағалау
және
айырмашылықтарды анықтау;
ә) сыныптың тҧтастай оқытылуы:
б) зерттеу сабағының барысы және оқыту ҥдерісі
в) келесі зерттеу сабағының мақсатын белгілеу .[3]
Топпен
бірлескен
келесі
Lеsson
Stady
сабағын
жоспарлау. Сабақ
жоспарына
ӛзгерістер
енгізу,
сабақ
жоспарының жақсартылған нҧсқасын дайындау. Қиындық
тудырған немесе оңай болған тапсырмаларды келесі сабақта
оқушының деңгейіне байланысты тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану
арқылы тапсырманы тҥрлендіру. Осы жоба аясында мен С
деңгейлі оқушының В деңгейіне, ал В деңгейлі оқушының А
деңгейге кӛтерілгеннің кӛруге болады. Осы орайда дәстҥрлі сабақ
ӛтетін сыныппен салыстыра қарағанда Lеsson Stady жҥргізілген
сыныпта бір шама ӛсу бар екенін байқауға болады.
Әрбір сабақ мҧғалімнің шығармашылық жҧмысы. Сондықтан
да әр сабақты оқушылардың есінде қалатындай етіп тҥрлендіріп
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отырған жӛн. Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған заманында
оқушылардың білім деңгейін тереңдету, ғылыми тҧрғыда дамыту,
ӛз бетімен жҧмыс істеуге дағдыландыру, ойлау қабілетін дамыту,
сӛйлеу шеберліктерін арттыру, ӛз беттерімен ізденушіліктерін,
ақпараттық қҧралдарды іздестіру және оны пайдалана білу
мақсатында жаңа технология әдістерін тиімді пайдалану ҧстаз
шеберлігінің белгісі. Қазіргі уақыт бҥкіл адамзат қоғамының
ғылыми – техникалық ҥрдіс пен ӛркениеттің даму кезеңіне бет
бҧрған уақыт деп есептеймін.
Қоғамның дамуына қарай ғылым мен техникада оның
басқару жҥйесі де ӛзгеріп отыратыны белгілі, осыған орай маман
қызметінің мазмҧны жаңарып, жаңа мақсат, жаңа кӛзқарас, жаңа
шешімдер мен жаңа мҥмкіншіліктер қажеттігі туындайды. Қазіргі
білім беру ҥдерісінде жаңа технологияларды пайдалану
жағдайындағы білім берудің ҧлттық моделіне ӛту, оқыту мен
тәрбиелеудің соңғы әдіс–тәсілдерін, жаңа педагогикалық
технологияны
игерген,
психологиялық–педагогикалық
диагностика ҥстінде ӛзіндік даңғыл жол салуға икемді,
шығармашыл педагог–зерттеуші, ойшыл тәрбиеші болуын қажет
етеді.
Пайдаланылған
әдебиеттер:
1.
Қазақ
тілі
мен
әдебиеті
№5,6
2009
ж
2.Интербелсенді әдістемені ЖОО-да қолдану мәселелері
А.Әлімов
Алматы
2013
3.Абдраманова Ж.Б., Биярова С.Б., Зейнолдина Г.Т. Lesson Study:
ӛз сабағын зерттегісі келетіндер ҥшін: әдістемелік ҧсыным. –
Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҦ Педагогикалық
шеберлік
орталығы,
2015.
–
52б
4.Оқудың иновациялық әдістері оқу әдістемелік қҧрал
Cманқҧлова Ж., Саметова Ф. Алматы-2014

Подстепный №1 ЖОББМ
БҚО, Теректі ауданы, Подстепный ауылы
Аннотация
Жаңартылған бағдарлама-білім берудің жаңа мазмҧны.
Бҧл мақалада еліміздегі білім беру мазмҧнының жаңа
бағытқа бет бҧрғандығы жӛнінде айтылады.Ӛркениетті,дамыған
елдердің қатарына
ену ҥшін заман талабына сай білім
қажет.Сондай-ақ жас ҧрпаққа сапалы білім мен сапалы тәрбие
беру- бҥгінгі кҥннің басты талабы екендігі айтылады.
«Ой ӛзгермей,адам ӛзгермейді»
Қай елдің болсын ӛсіп-ӛркендеуі ҧлттық білім жҥйесінің
деңгейіне,даму бағытына байланысты екендігі жӛнінде ой
қозғалады. Бҥгінгі таңда елімізде білім беру мазмҧны жаңа
бағытқа бет бҧрып отыр.Тҧңғыш Елбасы Н.Ә.Назарбаев ӛз
сӛзінде: «Біз қазір «білім-ғылым-инновация» атты ҥштік ҥстемдік
қҧратын постиндустриялық әлемге қарай бағыт алып барамыз»,деген болатын.Еліміздің әлемдік ҥдерістерге енуі білім беру
жҥйесінің
жаңа
сапалық
деңгейге
ӛту
қажеттілігін
арттыруда.Біздің ӛміріміздің кез келген саласындағы сапалы
ӛзгерістер, әсіресе , білім беру саласындағы ӛзгерістер
мҧғалімнің оқыту процесіндегі алатын орны мен рӛліне жаңаша
кӛзқарасын қалыптастырмай жҥзеге асуы мҥмкін емес.Дана
халқымыз «Ой ӛзгермей,адам ӛзгермейді» дегеніндей,орта білім
беру мазмҧнын жаңарту бағытында енгізіліп отырған жаңа
мақсаттар мен міндеттерді, жаңа технологияларды ,қҧзіреттілікке
бағытталған бағалаудың жаңа формаларын алдымен мҧғалімнің
ӛзі жан-жақты игермейінше,сапалы білімге қол жеткізе
алмаймыз.Сондықтан кез келген педагог оқыту процесін

«ОЙ ӚЗГЕРМЕЙ , АДАМ ӚЗГЕРМЕЙДІ»
Бисембаева Кулайм Зинешовна,
бастауыш сынып мҧғалімі
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бағдарламалық
және
әдістемелік
қамтамасыз
етудегі
ӛзгерістерді,педагогикалық қызметтің мақсаттары мен әдістәсілдері бағытындағы тың ӛзгерістерді қабылдауға, игеруге,
ізденуге дайын болуы қажет.
Қазақстан
Республикасының білім беру реформаларының негізгі мақсаты –
білім беру жҥйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу.Білім
беру жҥйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды рӛл
атқарады.Болашақта ӛркениетті,дамыған елдер қатарына ену
ҥшін заман талабына сай білім қажет.Республика болашағына
бағдар беретін Жолдауда: «21 ғасырдағы дамыған ел дегенімізбелсенді,білімді және денсаулығы мықты азаматтар»,-делінген
болатын.
Республиканың білім беру жҥйесінің ең басты міндеті- қазақ
мектебі мен мектеп жасына дейінгі балалардың білім сапасының
деңгейін халықаралық дәрежеге жуықтату.«Бала-болашағымыз»
десек,сол балаға жҥйелі білім беріп,ынта-ықыласын дҧрыс
бағыттауды, қабілет, қасиеттерін дамытуды балабақшадан
бастауымыз керек.Мектепке дейінгі білім беру стандарты
мектепке дейінгі тәрбие мен мектепалды даярлық топтарында
педагогикалық процесті ҧйымдастыруда жаңашыл әдіс-тәсілдерді
пайдалануға мҥмкіндік береді.Сабақта жаңа технологияларды
тиімді пайдалану оқушылардың пәнге деген қызығушылығын
арттырады,шығармашылық қабілетін дамытады,қоршаған ортаны
танымдық зерттеу барысында дидактикалық мақсаттар жҥзеге
асырылады. Қазіргі заманда алға қойылып отырған маңызды
мәселелердің бірі- жан-жақты дамыған,ӛнегелі,рухани ізденісі
мол жас ҧрпақ тәрбиелеу.Қазақстан мемлекетінің ертеңгі
болашағы
бҥгінгі
ҧрпақ
тәрбиесіне
тікелей
байланысты.Сондықтан да болып жатқан тарихи-әлеуметтік
ӛзгерістер жас ҧрпақтың жан-жақты дамуына,тәрбиеленуіне
жаңаша кӛзқараспен қарауды қажет етеді.Білім берудің мазмҧны

жаңарып,жаңаша кӛзқарас пайда болды.Осыған байланысты
ҧстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жаңартып
отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу
міндеті тҧр. Мемлекетіміздің білім беру процесіне енген
жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман талабына сай
келешек ҧрпақтың сҧранысын қанағаттандыратын тың
бағдарлама.Қай елдің болсын ӛсіп-ӛркендеуі, ғаламдық дҥниеде
ӛзіндік орын алуы оның ҧлттық білім жҥйесінің деңгейіне, даму
бағытына байланысты. «Ҧрпағы білімді халықтың болашағы
бҧлыңғыр болмайды» дегендей, жас ҧрпаққа сапалы, мәнмағыналы , ӛнегелі тәрбие мен білім беру-бҥгінгі кҥннің басты
талабы. Осы орайда мҧғалімнің алдында оқушыларға білім мен
тәрбие беруде ҥлкен жауапкершілік тҧр.Әрбір оқушыны оқытып,
тәрбиелеуге
байланысты
мәселелерді
ӛздігімен
және
шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мҧғалім
керек.Жаңа,
тез
ӛзгермелі
,білімді
де
білікті,тың
серпіліске,ӛзгеруге дайын және жаңа талап межесінен кӛріне
алатын шығармашыл кәсіби шебер мҧғалімдерді қажет етіп
отырғанына кӛзіміз жетті. Оқушылардың мектепте табысты оқуы
ғана емес, ӛмірде де табысты болуы мҧғалімнің қабілетіне, оның
қҧзыреттілігіне байланысты.Мҧғалім оқушылар ҥшін қандай да
бір пән 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, әрбір
жағдаят ҥстінде ерекше білім деңгейін кӛрсетуді және дҧрыс
шешім қабылдай алуын талап етіп отыр.Оны қанағаттандыру
ҥшін мҧғалім жаңашыл,икемді,ӛзгерісті тез қабылдай алатын
жан-жақты, жаңа педагогикалық инновациялық технологиядарды
меңгерген болуы керек.«Білім негізі-бастауышта» демекші, білім
берудің алғашқы сатысы-бастауыш білім.Баланы бастауыш
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сыныптан бастап шығармашылық ойлауға,ӛз бетінше шешім
қабылдай алуға, практикалық әрекеттерге дайын болуға,оларды
шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бҥгінгі кҥннің басты
талабы. Әр мҧғалім шығармашылықпен жҧмыс істегенде ғана
еліміздің саналы,дарынды азаматтарын тәрбиелеп шығуға
мҥмкіндік бар.

5. Инновациялық білім беру ҥрдістерінің мәні,тҥрлері және
қҧрылымы //Ізденіс.- Алматы,2005
Қашықтықтан оқыту дегеніміз не?
Маханова Гульнара Базарбаевна
Ақтӛбе қаласы
№ 28 орта мектебі

Жаңа білім беру бағдарламасы сыни тҧрғыдан
ойлауға,шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді
жҥзеге асыру ҥшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді ҥйретеді.
Қорытындылай келе,жаңартылған оқу бағдарламасы аясында
ҥйренгеніміз де, ҥйренеріміз де кӛп. Жаңартылған білім
бағдарламасында ҥйренгенімді оқушыларыма дәріс беруде
қолдануды қолға алған болатынмын.Оқушылар сабаққа аса
қызығушылықпен қатынасады.Келешекте де осы жҧмыстар ӛз
жалғасын табады деп сенемін. Ҥнді халқының тарихи тҧлғасы
Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы ӛзгерісті байқағың
келсе,сол ӛзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала
отырып,оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп,болашаққа
жетелеуіміз керек.

Қазіргі уақытта Қазақстанда білім жҥйесінде жаңа ақпараттық
технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық
технологияларды және компьютерлік желі арқылы жаңа білім
әдістерін 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
және электрондық анықтамалық жҥйелері мен адамның әрдайым
жаңа оқыту әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту әдістәсілі уақыт талабына сай ӛзгеруде. Қазіргі уақытта дидактикада
инновациялық оқыту кеңінен қолданылуда. Инновация – бҧл
жаңалықтардың таралуы және қҧрылуы. Қазіргі педагогиканың
негізгі тенденциясы оқытуды ӛнеркәсіптік-технологиялық
процесске айналдыру ҥшін дидактикалық жолын және қҧралын
табу болды. Бҧл ізденіс «педагогикалық технология» деген
ҧғымға әкелді. ХХІ ғасырда ақпарат жҥйелерінің ӛркендеп,
ғарыштап дамып келе жатқанын білеміз, ӛнеркәсіп пен ортаның
дамуының негізгі қҧралы болып ақпараттық ресурстар табылады.
Сауатты ӛмір – дамудың жаңа фазасына енеді, бҧл жаңа сауатты
оқыту технологиясын қҧруға біртіндеп кӛшуді талап етеді.
Оқытудың жаңа технологиясына кӛшу ҧзақ уақыт алады.
Компьютерлік технология білім ортасына ене отырып, оқыту
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процесін жақсарту ҥшін қҧралдар мен әдістерді қолдануға әкеп
соқтырады. Негізгі базалық білім беру аймағында қызмет кӛрсету
жағынан да қашықтан оқыту мҥмкіндіктері ҥкімет тарапынан
қолдау тауып жатыр. Осы технологияны пайдалану ауылдық
жерлерді де жылдам ақпараттандыруға кӛмектесуде. Оқыту
процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту
әдісі
болып
табылады.

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 кӛзқарасын тҥсіне білу,
сын жасай білу, әңгіме, ҧйымдастыра білу керек. Әрбір
мҧғалімнің
бойында
шартты
рефлекциялық
қасиеттер
қалыптасуы керек: балаларды оқытуды ӛзінің тәсілін жҧмысында
қолданып, қиын жағдайларда шешімін тауып, шыға білу керек.
Қашықтан оқыту курсы осыған бағытталған. Қашықтан оқытуды
екі
негізгі
бӛлікке
бӛлуге
болады:
техникалық
және дидактикалық. Оның қҧралы болып телекоммуникациялар,
аудио және видео жазбалар, жергілікті және ауқымды
компьютерлік желілер. Ҧйымдасқан – дидактикалық қҧрылымда
қашықтан оқыту оқытудың негізгі компоненті болып табылады,
оқушылардың ӛз бетімен білім алуы.Ақпараттық технология
жақсы дамығанымен ол оқытудың басты қҧралы болып
есептелмейді. Ол ҥшін оқу бағдарламасында және оқыту
әдістеріне ӛзгеріс енгізу керек. Жаңа технологияны қолдану
мҧғалімдерге дайындық жҧмыстарына кӛп уақытты керек етеді.
Әрбір мҧғалімнен ізденуді, шығармашылық жҧмыс жасауды,
алыс – жақын шетелдердің озық тәжірибелерімен танысуды және
оның
кҥнделікті
ӛмірде
қолдануды
қажет
етеді.
Бҧл оқыту қҧралының кҥштілігі соншалықты, онымен бірге басқа
колледждермен оқытудың жаңа тҥрлерімен, оқыту әдістерімен
алмасады. Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту
мҥмкіндігі бар. Әдістемелік кешен, мҧғалім мен оқушыға қажетті
бағдарлама, қазақ тіліндегі оқулықтар мен кӛмекші қҧралдары
жеткіліксіз. Пән 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 жӛнінен басқа озық елдердің тәжірибесін зер салып
отыру, ӛзінің білімін жоғарылату, жаңашылдық, озат тәжірибе,
компьютерлік коммуникацияны ҥйрену – әрбір пән мҧғалімінің

Қашықтан оқыту – ақпараттық қҧралдар және ғылыми
негізделген тәсілдер арқылы білім алу формасы. Қашықтан
оқытуда екі компонент бар: оқытуды басқару және ӛз бетімен
білім
алу.
Мҧғалімдердің алдын – ала дайындау және ҧйымдастыру
шаралары жҥргізілмесе, программалық қамтамасыз етілмесе
оқушылардың білімі жоғарламайды. Ӛйткені оқушының білімін,
ҥлгерімін кӛтеруіміз ҥшін оқытушының біліктілігін кӛтеруіміз
керек. Қашықтан оқыту бҧл мҧғалімнің біліктілігін кӛтереді,
оқушының ӛз бетімен білім алуын қалыптастырады, атааналардың
жаңа
технологияға
деген
кӛзқарасын
ӛзгертеді.Қашықтан оқытудағы мҧғалімдердің біліктілігін
кӛтерудегі артықшылықтары:· экономикалық, оқытуға кететін
жалпы шығыны 40% кемиді;· коммерциалық, қашықтан оқыту,
технологиясы және оны қолдану болып табылады, оған деген
сҧраныс
кҥннен-кҥнге
ӛсуде;·
педагогикалық,
оқыту
мативациялық, интерактивті, технологиялы және индивидуалды
болып келеді;эргономикалық, қашықтан тыңдаушылар және
мҧғалімдер айналысуға ӛзіне ыңғайлы уақыттың кестесін қоюға
мҥмкіндігі бар;коммуникативті, электронды желілері арқылы
байланысатын педагогтардың, тыңдаушылардың мамандықтар
саны кӛбеюде.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, әрбір педагогтан
сабақты ғылыми жобада жасауын талап етеді. Сабақты ғылыми
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кәсіптік міндеті, қажетті парызы. Қаншалықты барлық қҧралдар
жеткілікті болғанымен, пән мҧғалімінің білімі тӛмен болса,
оқушылардың телекоммуникация жӛніндегі білімі тӛмендеп,
болашақта Қазақстандағы телекоммуникациялық ортаның
дамуына әсерін тигізеді.
Білімнің қайнар кӛзі оқулықта.
Кітапханалар, оқу кітаптарының жетіспеушілігінен оқушылардың
білімдері толық жеткілікті емес. Қазіргі кезеңде оқулықтар
теориясы, оқытудың жаңа ақпараттық технологияларымен
жобалау әдістемесі жасалуда.Оқушылар қашықтан оқу арқылы ӛз
білімдерін жетілдіре алады және ақпарат жҥйлерін пайдалану
мҥмкіндігі артады. Мысалы керекті әдебиеттер мен оқу
кітаптарын іздеу, бақылау және тестік тапсырмаларды орындау,
лабороториялық жҧмыстар, дайын баяндамалар, қашықтан
олимпиядаға қатысу оқушының шығармашылық потенциалының
дамуына
әсер
етеді.
Әр елде, қалада орналасқан оқушылардың қашықтан оқытуға
қатысуы шығармашылық бірігу және жарысу эффектісін береді.
WEB – беттер жасауда оқушылар ӛздерінің жҧмысын желіден
кӛріп оқушы ғылыми, суретші немесе басқа шығармалардың
авторлары болады. Ӛзінің жҧмыстарын жақсы, қызықты етіп
кӛрсету ҥшін олар гипермәтіндермен, графикамен, дыбыстармен
жҧмыс істейді. Қашықтан оқуда оқушылар мәдениет арасында
байланыс орната алады. Басқа елмен сҧхбаттасу ҥшін сол елдің
мәдениетін жақсы білу керек. Сонда мәдениеті, білімдері, діни
бӛлек оқушылар емін-еркін ақпарат алмаса алады. Басқа елмен
байланысу ҥшін алдын ала оқушының психологиясын дайындау
керек. Ол ҥшін әр тҥрлі тренинг ӛткізу керек. Бҧл тренингте
басқа
елдердің
мәдениетімен,
олардың
арсындағы
айырмашылықтарды таныстыру бағытымен ӛтеді. Оларда мезгіл
уақыттары мен уақыт арасында айырмашылық болады. Осы
жерде электрондық конференциялар кӛмектеседі, одан керекті
ақпаратты алуға болады. Қашықтан оқыту оқытушылар ҥшін де,
оқушылар ҥшін де тиімді екенін уақыт дәлелдеді. Қашықтан
оқыту жҥйесіне ата-аналардың кӛзқарасы жақсы қалыптасып
келеді. Әсіресе ата-аналар ҥшін қашықтан оқыту материалдық

жағдайының тиімді болуын қарастырады.Қашықтан оқытудың
міндетін тҥсіну ҥшін оқушылардың арасында мониторингтік
сараптамасы жҥргізілу керек. Мониторинг нәтижесі бойынша
қашықтықтан оқыту оқу процесіне жағымды әсер етеді.
Кемшіліктері:Қашықтан оқыту біздің елімізде кең таралуы жайлы
айту әлі ертерек, толыққанды қашықтан оқыту туралы айту ҥшін
оқу орындарында және оқушының ҥйінде де жақсы техникалық
және программалық қҧралдар болуы тиіс. Оның ҥстіне
байланыстың сапасы жоғары болуы тиіс, бізде ол жағы әлі
әлсіздеу. Білім Министрлігінің тарапынан қашықтан оқыту
формасының әрекетіне қатысуында жетіспеушілік бар,
нормативті-қҧқықтандыру, экономикалық және финанстық
сҧрақтар, Интернет бағасының жоғарлығы. Бҧл проблеманы
шешу
ҥшін,
мынадай
ҧсыныстар
бар:—
кабинеттер
компьютерлермен толық қамтамасыз етілуі керек;— қашықтан
оқыту курстары және бағдарламалары болу керек, оқытудың әдіс
– тәсілін жасау, жобалау, арнайы курстар, ҥйірмелер ашу;—
қашықтан оқытудың ӛмірде жиі пайдалану, пайдаланудың тиімді
әдістерін ойлап табу;— алыс-жақын шет елдердегі қашықтан
оқытудың іс-тәжірибесін оқып-ҥйрену;— қашықтан оқытуда
оқушының білім сапасын бағалаудың жаңа критерийін жасау;—
ақпаратты-техникалық жабдықтау қызметі қашықтан оқытудың
программалық, ақпараттық және техникалық қҧралдарын
дайындау;— мультимедиялық бағдарламалармен жабдықталуы
керек.Әрине, оқу орындарының компьютерлік базасы әрі 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 мәселе болып табылады.
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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.

«Современные методы обучения, применяемые на
уроках изобразительного искусства»
Жангасиева Самал Айсагалиевна
Детская школа искусств имени Казангапа
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,
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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
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.
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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
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
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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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Ҧлттық қҧндылықтар арқылы отаншылдыққа тәрбиелеу
Сыздыкпаева Айнагуль Каирбековна
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жаңа ҧрпақ ҥшін мәнді тәрбие – ҧлттық тҧрғыдағы тәрбие ҥлгісі
болып табылады. Ӛйткені, мҧнда тәрбиенің негізі ғасырлар бойы
қалыптасып келген асыл рухани қҧндылықтар және биік ізеттілік
пен моралдық тҧрғысындағы ҧрпақтан-ҧрпаққа жалғасып
жататын, адамның адамдық қасиетін нығайтып әрі асылдандыра
тҥсетін, халықтың даналық ӛмір–салтынан туындап отыратын
бҧлжымас ережелер мен қағидалар қҧрайды. Ҧлттық
отаншылдықты қалыптастыруда ата-бабаларымыздың ҧлағатты
ойлары мен тәлімдік тәрбиесінің атқаратын орны ерекше.
Ҧлттық тәрбие туралы идея бҥгінгі кҥн талабы мен ӛмірлік
қажеттіліктен туындап отыр.
Бҥгінгі кҥн тҧрғысынан қарайтын болсақ, егемен елдің
бейбітшілігі мен бірлігін сақтайтын жас ҧрпақтың бойына
жастайынан ата-бабаларымыз негізін салған ерлік рухты,
отаншылдық сезімді сіңіру кезек кҥттірмейтін біз ҥшін
мәселелердің бірі болып отыр. Ҧлттық сезім мен ҧлттық намыс,
ҧлттық рухты кӛтеру – бҥгінгі таңның кезек кҥттірмес міндеті
деп білемін. Яғни елдің туын кӛтеріп, тәуелсіздік талаптарын
орындау ісіне батыл бетбҧрыс жасаған бҥгінгі таңда адамзаттық
игіліктерді, халқымыздың ғасырлар бойы армандаған мәденирухани мҧрағаттары мен ҧлттық тәрбие саласында жҧмыс жасау
басты міндетіміз. Отаншылдыққа тәрбиелеудің негізгі кӛздеген
мақсаты – ӛзінің бай тарихи тәжірибесіне сҥйене отырып, келер
ҧрпақты еңбекке, ӛнер-білім машықтарын меңгеруге, отбасын,
туған ӛлкесін, отанын сҥюге, ар-намысын қорғауға, және т.б. ізгі
адамгершілік қасиеттерге баулу. Оның басты қағидасы Отанға,
ӛзінің халқына, Атамекеніне деген сҥйіспеншілік болып
табылады.
Тарихты оқу арқылы
отаншылдыққа, ӛз халқына, басқа
халықтарға деген сҥйіспеншілікке, жауынгерлікке, еңбек
сҥйгіштікке, Отаны ҥшін кез келген қиындыққа әзір тҧруға,
халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастыққа, қоғам ҥшін,
халық ҥшін, елі ҥшін қызмет етуге дайын болуға, адалдыққа,
шыншылдыққа, тазалыққа, қарапайымдылыққа, кішіпейілділікке,
ӛз мҥддесін халық, Отан мҥддесінен жоғары қою сияқты

Павлодар ауданының
Луганск орта жалпы білім беру мектебі» КММ
тәрбие ісі жӛніндегі орынбасары,
қазақ тілі мен әдебиеті мҧғалімі
Тәрбиелеу дегеніміз – адамның бойына
білімге негізделген этикалық қҧндылықтар мен
ӛнер қуатын дарыту
Әл-Фараби.
Қазіргі кезде қоғамның әлеуметтік сҧранысының негізі жанжақты дамыған жеке тҧлғаны қалыптастыру. Бҧл жеке тҧлғаның
жан-жақты дамуын қамтамасыз ететін іс-әрекет тҥрлері арқылы
іске асады. Жалпы адамзаттық қҧндылықтар жеке тҧлғаның
бойында ӛмірге келген сәтінен бастап бірге дамиды, жасы
ҧлғайған сайын қоршаған ортасына сәйкес бірге қалыптастады.
Жалпы адамзаттық қҧндылықтар арқылы тәрбие беру – рухани
азғындықтан шығудың ең басты жолы. Осы орайда бҥгінгі
таңдағы мектептерде жҥргізілетін тәрбиенің ӛзіндің басты
мақсаты да осында айқындалып, бағыты белгіленуі қажет.
Біздің алдымызда «бабаларының игі дәстҥрін сақтайтын», «кҥллі
әлемге әйгілі, әрі сыйлы ӛз елінің патриоттары» болатын ҧрпақ
тәрбиелеу міндеттері жатыр.
«Балаңды ӛз тәрбиеңмен тәрбиелеме, ӛз ҧлтыңның
тәрбиесімен тәрбиеле» деген екен дана халқымыз. Сондықтан да,
сан ғасырлар бойы теріп алған ҧлттық қҧндылықтарымызды оқутәрбие процесіне енгізу арқылы ҧлттың тҧнып тҧрған асыл
мҧралық рухани байлығынан болашақта ел билейтін ҧрпақтарды
сусындатып, ҧлтшылдық пен отаншылдыққа баулып, ӛз халқын,
ӛз мемлекетін,ӛз елін кӛздің қарашығындай қорғайтын, бойында
ҧлттық санасы қалыптасқан тҧлғаларды тәрбиелеп шығару –
жалпы ҧлттың алдында тҧрған ҧлы міндет болып отыр. Әрбір
халықтың тарихи ӛмірінде қол жеткізген ең қҧнды дҥниелері –
рухани және адами қасиеттері, моральдық нормалары, ҧлттық
қҧндылықтары бар. Ҧлттық қҧндылықтардың әрбір халықтың
ӛмірінде алатын орны ӛзгеше екені белгілі. Сондықтан да әрбір
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қасиеттерге тәрбиеленеді. Ал, мектептегі тарих сабақтарында
ерлікке, жауынгерлікке тәрбиелеу кҥрделі міндет. Осы жерде
ержҥрек батырлар мен қолбасшылардың қаһармандығын, ерлігін
кӛрсеткен шайқастары туралы толық нақтыланған материалдар
болуы тиіс. Батырлық деген, ерлік деген ҧрпақтан ҧрпаққа ата
дәстҥр болып қала бермек. Ӛткенін білмеген, тәлім – тәрбие,
ғибрат алмаған халықтың ҧрпағы – тҧл, келешегі тҧрлаусыз.
Жас ҧрпақты тәрбиелеуде ата – бабамыздан келе жатқан ҧлттық
тәрбие ҥлгісін ҧғындырып, мәдениетті, адами қасиеті мол,
шығармашылық тҧлға етіп тәрбиелеу – бҧл қазіргі таңда ӛмір
талабы және қоғам қажеттілігі.
Сондықтан, қазіргі тәуелсіз елімізде ғасырлар бойы
халқымыздың ҧлттық санасынан орын алған адамгершілік
қҧндылықтарды, яғни ізгілік, қайырымдылық, адалдық, әділдік,
қарым-қатынас сияқты қасиеттерді, қоғамда болып жатқан
ӛзгерістерге байланыстырып, жеткіншек ҧрпақты тәрбиелеудің
қайнар бастауы деп қарастыруға болады. Яғни, «тәрбиесіз қоғам,
қоғамсыз тәрбие ӛмір сҥрмейді» деген заңдылыққа сҥйене келе,
ӛскелең ҧрпақтың бойына қоғам талабына сай адамгершілік
қҧндылықтарды қалыптастыруды мақсат еткен тәрбие процесі
ғана уақытпен ҥндесіп, қоғам мен тәрбиенің ӛзара байланысын
тҥзеді.

нәтижеге бағытталған білімділік деңгейіне кӛтеру, жалпы білім
беру сапасын кӛтеру басты мақсат болып отыр.
Білім беру сапасы – қоғамдағы білім беру ҥрдісінің жағдайын,
нәтижесін, сондай-ақ жеке тҧлғаның кәсіптілігінің қалыптасуы
және даму болашағының қажеттілігін айқындайтын әлеуметтік
категория. Білім беру сапасы білім беру мекемелеріндегі
жастарды оқыту мен тәрбиелеу қызметтерінің әртҥрлі
кӛрсеткіштерінің жиынтығы, яғни білім беру мазмҧны, оқыту
формасы мен әдістері бойынша анықталады. Сондықтан
педагогика ғылымының ерекшелігі де – баланың тҧлғалық
дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруы
болып отыр
Мектепте оқытуды ҧйымдастыратын бірден-бір нҧсқа сабақ
болса, сабақтың нәтижелі болуына ықпал ететін нҧсқа –сол
сабақты ӛткізҥдің әртҥрлі әдіс тәсілдері, яғни жаңашыл сабақ.
Оқыту
технологиялары,
кӛптеген
педагогикалық
инновациялық іс-тәжірибелер, авторлық мектептер мен жаңашыл
–мҧғалімдердің проблемалары жан-жақты талдауды және
жҥйелеуді талап етеді. . Қазақстан Республикасының «Білім
туралы» Заңының 8-бап 7-тармағында: «Оқытудың жаңа
технологияларын
енгізу, білім беруді
ақпараттандыру,
халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу»
міндеті қойылған [3].

Білім сапасын кӛтеруде сын тҧрғысынан ойлау
технологиясын пайдаланудың тиімді жолдары.

Негіз ретінде педагогикада жаңа «технология» ҧғымын және
педагогика дамуына сараптама жасау мен қҧру ҥшін жаңа
«технологиялық» қадам жасалынуда.

Әсет Эльвира Серікқызы
Б.Сырттанов атындағы орта мектеп, мектепке дейіңгі
шағын орталығымен КММ
Алаты облысы, Ақсу ауданы, Арасан
ауылы

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев жолдауында айқандай:
«Болашақта ӛркениетті 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 мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртҥрлі
технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс –
тәжірибесі зерттеліп, мектеп ӛміріне енуде. [2].

Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуын жеделдету
кезеңінде білім беру мазмҧнын білім ҥстемдігі деңгейінен
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Қазіргі кезде шығармашылықпен жҧмыс істейтін мҧғалімдердің
тынымсыз ізденуі нәтижесінде оқу-тәрбие жҧмысының
тиімділігін арттырудың жаңа технологиялар ӛмірге келді .
В.В.Ворнов педагогикагық технология – бҧл тиімді оқыту
жҥйесін қҧрумен айналысатын жаңа бағыт десе, В.М.Шепель
технология - ӛнер , шеберлік, ептілік, іскерлік, әдістердің
жиынтығы, жағдайдың ӛзгеруі дейді. Ал М.Чошанов технология
– бҧл дидактикалық жҥйенің қҧрамды бӛлігі деп есептейді.Оқыту
технологиясы мектепте оқу ҥрдісіне қажетті амал, тәсіл, әдіс,
дидактикалық талап секілді психологиялық-педагогикалық ісәрекеттердің жҥйелі кешені ретінде пайдаланылады. Ол
оқушылардың тәртібіне, оқуға, ынтасына, оқу іс-әрекетіне игі
мҧғалімдердің интеллектуалдық, шығармашылық қызметі болып
табылатын педагогикалық іс-тәжірибесінің
нәтижелілігіне,
жинақтылығына ҧтымды әсер ететіндей оқу тәрбие ҥрдісінің
басты кҥре тамырының ролін атқарады. Былайша айтқанда,
педагогикалық
техногогия
–
оқу-тәрбие
ҥрдісінің
шығармашылықпен
терең
ойластырылған
кӛптеген
факторлардың ҥйлесімділігі, оқыту мен тәрбиенің тиімділігін
қамтамасыз ететін жаңа қҧрамдас бӛлігі.
Қазіргі кезде білім беру ҥрдісінде елуден астам жаңа
технология қолданады екен.
Мҧндай педагогикалық технологиялардың ішінде жан-жақты
тараған, оң нәтижесін танытып жатқан бірқатар тҥрлерін атауға
болады: ойын арқылы оқыту технологиясы, білім беруді
ізгілендіру техологиясы, модульдік оқыту технологиясы,
оқытудың
компьютерлік
технологиясы,
дамыта
оқыту
технологиясы, проблемалық оқыту технологиясы, тірек сигнал
арқылы
оқыту
технологиясы,
бағдарламалап
оқыту
технологиясы, деңгейлеп, саралап оқыту, ынтымақтастық
педагогикасы және т.б.
Солардың ішінен сын тҧрғысынан ойлау технологиясына
тоқталып ӛтейін.
Сын тҧрғысынан ойлау технологиясы
технологиялардың ішіндегі шоқтығы биік, ерекшелігі мол, қҧнды
технология. сапалы сабақ беруге кез келген ҧстазға мҥмкіндік

беретіндігімен;тиімді әдістерінің оқыту мен ҧйымдастырудың
кӛптігімен. Жҥзге тарта стратегия бҧл бағдарламада бар екені
белгілі. Әр сабақтың мақсат-міндеттерін тиімді де оңтайлы
жолмен жҥзеге асыруға, сол әдіс-тәсілдерді жақсылап игеріп
ішінен қажеттілерін таңдау арқылы қол жеткізуге болады.



«Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасының
ӛзге бағдарламалардан ерекшеліктері;
сын тҧрғысынан ойлау сабақтарының алғышарттары.

1. Мына мәселелерге оқу мен жазу арқылы сын тҧрғысынан
ойлау сабақтарында назар аударылады:Сабақты белсенді
ӛткізіп қана қоймай, әр баладан еркін жауап алуға жағдай
жасау.
2. Сенімділікке тәрбиелеу ҥшін баланың жауабын санмен
бағаламау.
3. Қиялын дамыту ҥшін баланы «менің ойымша» деген
жауапқа дағдыландыру.
4. Әр тҥрлі жауапқа бірдей қарау, яғни әркімнің пікірі
орынды деген ҧстанымды ҧстау, жақсысын мадақтап,
нашарын сынамау.
5. Тіл байлығын дамыту ҥшін, шыдамдылыққа тәрбиелеу
ҥшін қалайда жауапты соңына дейін тыңдау.
6. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы ӛз еркінсіз, қинап
сҧрамау.
7. Баланың дҥниетанымының кеңіп, рухани ӛсуіне барынша
жағдай жасау.
8. Жеке тҧлға ретінде ӛз пікірін қалыптастыру.
«Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту» техналогиясының
маңыздылығы,
әйгілі орыс халқының жазушысы Толстой
айтқандай «тек қана есте сақтауымен емес, ӛзінің терең
ойлануымен игеріп алған білім ғана білім». Бҧл жҥйенің бір
ерекшелігі, кез келген ақпараттың жан-жақты ой елегінен ӛткізіп
барып қабылданатындығы. [1].
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Сонымен сыни тҧрғыдан ойлау ҥш бӛліктен тҧрады:
қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой толғаныс.
Енді осы кезеңдердің мақсат-міндеттеріне толығырақ тоқталып
ӛтейік.
Қызығушылықты ояту. Ҥйрену процесі – бҧрынғы білетін және
жаңа білімді ҧштастырудан тҧрады. Ҥйренуші жаңа ҧғымдарды,
тҥсініктерді, ӛзінің бҧрынғы білімін жаңа ақпаратпен
толықтырады,
кеңейте
тҥседі.
Сондықтан
да,
сабақ
қарастырылғалы тҧрған мәселе жайлы оқушы не біледі, не айта
алатындығын анықтаудан басталады. Осы арқылы ойды қозғату,
ояту, ми қыртысына тітіркенгіш арқылы әсер ету жҥзеге асады.
Осы кезеңге қызмет ететін ―Топтау‖, ―Тҥртіп алу‖, ―Ойлану‖,
―Жҧпта талқылау‖, ―Болжау‖, ―Әлемді шарлау‖ т.б. деген аттары
бар әдістер (стратегиялар) жинақталған. Қызығушылықты ояту
кезеңінің екінші мақсаты – ҥйренушінің белсенділігін арттыру.
Ӛйткені, ҥйрену – енжарлықтан гӛрі белсенділікті талап ететін ісәрекет екені даусыз. Оқушы ӛз білетінін еске тҥсіреді, қағазға
жазады, кӛршісімен бӛліседі, тобында талқылайды. Яғни айту,
бӛлісу, ортаға салу арқылы оның ойы ашылады, тазарады.
Осылайша шыңдалған ойлауға бірте-бірте қадам жасала
бастайды. Оқушы бҧл кезеңде жаңа білім жайлы ақпарат жинап,
оны байырғы біліммен ҧштастырады. Ойлау мен ҥйренуге
бағытталған бҧл бағдарламаның екінші кезеңі мағынаны тану
(тҥсіне білу). Бҧл кезеңде ҥйренуші жаңа ақпаратпен танысады,
тақырып бойынша жҧмыс істейді, тапсырмалар орындайды.
Оның ӛз бетімен жҧмыс жасап, белсенділік кӛрсетуіне жағдай
жасалады. Оқушылардың тақырып бойынша жҧмыс жасауына
кӛмектесетін оқыту стратегиялары бар. Соның бірі INSERT. Ол
бойынша оқушыға оқу, тақырыппен танысу барысында V –
―білемін‖, ― - ―мен ҥшін тҥсініксіз‖, + - ―мен ҥшін жаңа
ақпарат‖, ? – ―мені таң қалдырады‖ белгілерін қойып отырып оқу
тапсырылады. INSERT – оқығанын тҥсінуге, ӛз ойына басшылық
етуге, ойын білдіруге ҥйрететін ҧтымды қҧрал. Бір әңгіменің
соңына тез жету, оқығанды есте сақтау, мәнін жете тҥсіну –
кҥрделі жҧмыс. Сондықтан да, оқушылар арасында оқуға жеңіл-

желпі қарау салдарынан тҥсіне алмау, ӛмірмен ҧштастыра алмау
жиі кездеседі. Мағынаны тҥсінуді жоғарыдағыдай ҧйымдастыру
– аталған кемшіліктерді болдырмаудың бірден-бір кепілі.
Ҥйретушілер білетіндерін анықтап, білмейтіндерін белгілеп
сҧрауға әзірленеді. Бҧл әрекет арқылы жаңаны тҥсіну ҥшін
бҧрынғы білім арасында кӛпірлер қҧрастыруға, яғни байланыстар
қҧруға дағдыланады. Бҧл кестені де кез-келген сабақта қолдана
беруге
болады.Ӛзім
ана
тілі
сабақтарында
жиі
қолданамын.Мысалы, М . Әуезовтың «Жетім» деген шығармасын
ӛткенде. Оқушылардан осындай жауаптар кҥтілуі мҥмкін.
Тақырып туралы ой-толғаныс – бағдарламаның ҥшінші кезеңі.
Кҥнделікті
оқыту
процесінде
оқушының
толғанысын
ҧйымдастыру, ӛзіне, басқаға сын кӛзбен қарап, баға беруге
ҥйретеді. Оқушылар ӛз ойларын, ӛздері байқаған ақпараттарды ӛз
сӛздерімен айта алады. Бҧл сатыда оқушылар бір-бірімен әсерлі
тҥрде ой алмастыру, ой тҥйістіру, ӛз ҥйрену жолын, кестесін
жасау мақсатында басқалардың әр тҥрлі кестесін біліп ҥйренеді.
Бҧл ҥйрену сатысы – ойды қайта тҥйіп, жаңа ӛзгерістер жасайтын
кезең болып табылады. Әр тҥрлі шығармашылықпен ой тҥйістіру
болашақта
қолданылатын
мақсатты
қҧрылымға
жетелейді,байланыстар қҧруға дағдыландырады.Осы кезеңді
тиімді етуге лайықталған ―Бес жолды ӛлең‖,
―Венн
диаграммасы‖,
―Еркін жазу‖, ―Семантикалық карта‖, ―Т
кестесі‖ сияқты стратегиялар әрсабақтың ерекшелігіне, ауыржеңілдігіне қарай лайықтала қолданылады. Мысалы,2-сыныпта
қазақ тілі пәнінен «Сӛз таптарын қайталау» кезінде
мен
семантикалық картаны
пайдаландым.Оның
тиімділігі
оқушының қай сӛз табын білетінін және білмейтінін бірден
кӛруге болады.Тек қазақ тілінен ғана емес, сондай-ақ математика,
ана тілі, дҥниетанудан да қолданған ӛте тиімді.
Бес
жолды ӛлеңді кӛбіне ана тілі сабағында пайдалануға болады.
Мысалы, 4-сыныпта «Тҥлік туралы сабақ» тақырыбын ӛткенде
оқушыларға тҥліктердің суретін таратып, бес жолды ӛлең қҧруға
тапсырдым. Мынадай ӛлең жолы шығуы мҥмкін :
1.Ботқан.
1.Тҥйе.
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2.Сҥйкімді, момақан.
.
2.Ірі, ауыр.
3.Секіреді, ойнақтайды, жҥгіреді.
3.Жейді, ішеді, жҥгіреді.
4.Ботақан сондай сҥйкімді.
4.Шіркін! Тҥйе қандай әдемі.
5.Тӛл.
5.Жануар.
Мысалы, дҥниетану пәні бойынша оқушылар «Су. Судың
қасиеттері» деген тақырып ӛткенде суды кӛзбен кӛргендегі, қолға
ҧстағандағы сезілуін (тҥсі, жылы-суықтығы, қатты-жҧмсақтығы,
жҧққыштығы, т.б.) , ыдыстарға қҧйғандағы кӛлемінің әртҥрлі
болатыны, т.б.анықтаудағы байқампаздығы арқылы ойларын
еркін жеткізе алады.Ол ҥшін «Ой шақыру» элементі арқылы
судың қасиетін т.б. талдау негізгі тапсырма болып белгіленеді.
Оқушылар алдына қойған мәселені ӛзі дәлел келтіре отырып
шешеді. Жоба 60-қа жуық стратегиялардан тҧрады. Солардың
кейбірімен
таныстыра
кетейін.
Джиксо – ҧжымдық оқыту әдісі. Мақсаты – жалпы мәселені
алдымен жҧпта, сосын ҧжымда талқылау. Бҧл жағдайда әрбір
оқушы бір сәт ӛзін мҧғалім ретінде сезінеді, оқуға деген
жауапкершілігі
артады.
Әдісті қолдану тӛмендегіше ҧйымдастырылады. Алдымен ҧжым
4 адамнан тҧратын топтарға бӛлінеді. Бҧл ―жанҧя‖ топтар деп
аталады. Содан кейін 1, 2, 3, 4-ке санау арқылы 1-лер бӛлек, 2, 3,
4 ӛз алдына ―жҧмыс‖ тобын қҧрайды. Оқуға ҧсынылатын
материалдың тақырыбы талқыланған соң осы мәтінді тҥсіну
қажет екендігі ескертіледі. 4 логикалық бӛлікке бӛлінген мәтіннің
1-бӛлігін 1-лер, 2-бӛлігін 2 санын алғандар, 3, 4 нӛмірлі топтарға
оқуға тапсырылады. Жҧмысты бастамас бҧрын оқушыларға
―жҧмыс тобында‖ мәтіннің тиісті бӛлігін жақсы меңгеру
қажеттілігін, ӛйткені сол бӛлікті ―жанҧя топ‖ оқушыларына
тҥсіндіруге жауапты екенін, мәтінді тҧтас тҥсіну әр оқушының
ыждағаттылығына байланысты екенін тҥсіндіру қажет.
Келесі кезекте ҧжым мҥшелері бастапқы топтарымен қайта
табысып, ӛздерінің ҥйреніп келген бӛліктеріндегі мазмҧнды
ортаға салады. Осылайша ҧжым мҥшелері бірін-бірі оқытуға, сол
арқылы
ойлауға
ҥйренеді.

ДЖИКСО стратегиясы мазмҧнды жоғары табыспен меңгеру,
оқығанды есте сақтау ҥшін ӛте тиімді. Оқушының оқуға деген
қызығушылығы артады, ҧжымда жақсы қарым-қатынас
қалыптасады, саналы тәртіп орнайды. Сондай-ақ, мҧғалімді,
мектеп қызметкерлерін тҥсіну, оларға деген дҧрыс кӛзқарасқа
ҥйренеді. «Сын тҧрғысынан ойлау» стратегиясының Венн
диаграммасы кез-келген пәнде негіздеу кезеңі ретінде қолдану
тиімді. Мысалы , ана тілі пәнінде А.Қҧнанбаевтың «Қыс» ӛлеңін
ӛткенде жаз және қыс мезгілдерін салыстыруға болады. Жаз
мезгілінде болатын қҧбылыстарды «жаз» деген шеңбердің ішіне,
ал қыста болатын қҧбылыстарды «қыс» деген шеңберге
оқушылар тізіп жазады. Екі шеңбер айқасуында екі мезгілге
ортақ қасиетті
жазылып негізделеді. Және шығарма
кейіпкерлерін де салыстыруға болады. Мысалы, С.Оспановтың
«Шыбын мен кӛбелек» деген тақырыбында шыбын мен кӛбелекті
салыстыруға болады т.с.с. Осы әдіс арқылы балалар екі затты
салыстыруға және ортақ қасиеттерін табуға ҥйренеді. Оқытудың
осындай жаңа педагогикалық технологияларын сабаққа ендіру
бҥгінгі таңда әрбір ҧстаздың басты мақсаты болуы керек. Себебі,
елімізге заман талабына сай қалыптан тыс ойлай алатын, шҧғыл
шешімдер қабылдай білетін, белсенді, шығармашыл азаматтар
қажет. Сабақта тек білімділік мақсаттарды шешіп қоймай,
балалардың жекелік қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың
жолдарын қарастыруда дәстҥрлі оқыту мен дамыта оқытудың
айырмашылығын салыстыру кестесі арқылы кӛрсетуге болады.
Мҧғалім бҧл жҥйемен жҧмыс жасағанда, ҥнемі оқушы санасында
болып жатқан ӛзгерістерді бақылап, оның дамуын жан-жақты
зерттей отырып, ӛз сабақтарын соған сай ӛзгертіп отыруы тиіс.
Әйтпесе, жаңа жҥйенің қҧны болмайды. Оқу-тәрбие ҥрдісінде
баланы жаңаша әдіспен оқыту ҥшін әрбір пәннің иесі – мҧғалім
сол жаңа технологияларды толық тҥсініп, меңгеріп алуы тиіс.
Соның нәтижесінде ғана мектеп мҧғалімі тәжірибесінің жоғарғы
деңгейге кӛтерілері анық.
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Әр ҧстаз оқу-тәрбие жҧмысына шығармашылықпен қарап,
жаңа заман талабына сай, озық ҧлттық дәстҥр рухында
тәрбиелеп, сабақты тҥрлендіру мақсатында оқытудың тҥрлі әдістәсілдерін пайдаланса, игі нәтижеге жетері сӛзсіз.

Тиімді пайдалыларын жетілдіре тҥседі. Кӛрнекі педагог В.А.
Сухомлинский «Сабақ жас ӛспірімдердің интеллектуалды ӛміріне
қҧр ғана сабақ болып қоймас ҥшін ол қызықты болуы шарт.
Осыған қол жеткенде ғана мектеп жас ӛспірімдер ҥшін рухани
ӛмірдің тҥлеген ошағына, мҧғалім осы ошақтың қҧрметті иесі
мен сақтаушысына айналады» деп айтқан. Ӛйткені жай ғана
сабақ қҧнарсыз тағам секілді адам бойына жҧқпайды. Қызықты
сабақтар мҧғалімнің ашқан жаңалығы, ӛзіндік қолтаңбасы,
әдістемелік ізденістері, қолданған әдіс – тәсілдері арқылы
ерекшеленіп, шәкірт жҥрегінен орын алады. Сабақ ҥрдісінде
пайдаланып жҥрген әдіс – тәсілдер оқушылардың оқуға деген
ынта – ықыласының, дағды мен ой – ӛріс, білім – біліктерінің
артуымен сипатталары сӛзсіз.
Әрбір мҧғалімнің негізгі мақсаты – сабақ сапасын кӛтеру,
тҥрін жетілдіру, заманауи технологияладың әдіс-тәсілдерін,
элементтерін қолдану арқылы оқушылардың сабаққа деген
қызығушылығын арттыру, олардың ізденуін, танымын
қалыптастыру. Осы мақсатта физика пәнінде әртҥрлі әдістермен
жҥргізуге болады. Оқу — тәрбие ҥрдісінің сабақта дҧрыс
жҥргізілуі ҥшін әр алуан оқыту әдіс-тәсілдерінің тиімдісін
мҥмкіндігінше және оқушылардың жеке жағдайларына
байланысты таңдап алуға кӛп кӛңіл бӛлу керек.
Оқытудың әдіс-тәсілдерін тиімді таңдап алу оқытуда
табысқа жетуге негіз болады, әрі сабақтың тиімділігі мен сапасын
барынша арттыруға мҥмкіндік береді. Оқушыларға терең білім
беру ҥшін мҧғалім мына тӛмендегі қағидаларды есте сақтағаны
жӛн деп есептеймін.
1. Мҧғалім пәнді жетік меңгеріп, оны оқушыларға ғылыми
тҧрғыдан
негіздеп,
қарапайым
тілмен,
ӛмірмен
байланыстыра отырып бере білуі қажет.
2. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай жеке бастарының
психологиясын, жан дҥниесін жете біліп, әр оқушының
жҥрегіне жол таба білуі абзал.
3. Ғылым мен педагогика саласындағы жаңалықтарды ҥнемі
пайдаланып отыруы тиіс.
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ФИЗИКА САБАҒЫНА ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚУДАҒЫ ЖАҢА
ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ
БОЗШИН БЕКБОЛАТ ЖАГАЛБАЙЛЫҦЛЫ
Ақтӛбе облыстық мамандандырылған физика – математикалық
мектеп – интернатының физика пәні мҧғалімі
Білім – теңіз, оның тереңіне сипатын жетік білетін, сырын
меңгерген, қҧпиясын ашатындар ғана бойлай алмақ. Ондай
адамдарды дайындайтын мҧғалім. Ал мҧғалім білімді оқушы
санасына сабақ арқылы жеткізеді. Ол мҧғалімнің бір – біріне
ҧқсамайтын жан – жақты ӛткізген сабақтары. Қазіргі таңда
әлемдік оқу ҥрдісінің ӛзегі- жаңа технологиялар екені мәлім.
Әрбір технология ӛзіндік жаңа әдіс – тәсілдермен
ерекшеленеді. Әдіс-тәсілдерді мҧғалім ізденісі арқылы оқушы
қабілетіне, қабылдау деңгейіне қарай іріктелініп, қолданылады.
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4. Мҥмкіндігінше, кейбір ҥлкен тақырыптарды топтап жеке
блоктар тҥрінде топтастырып ӛткізе білуі керек.
5. Оқушыларға ҧзақ уақыт есте сақтау қабілетін арттыру ҥшін
жаңа сабақты, әсіресе заңдылықтар мен қҧбылыстарды тірек
белгілері мен тірек конспектілері бойынша берген жӛн.
6. Оқушылардың сапалы да тиянақты білім алуы ҥшін әр бӛлім,
әр тақырып бойынша олардың білімдерін тексеріп отырған
жӛн. Мҧнда әсіресе оқушылардың білімдерін тексеруде
мына тӛмендегідей әдістерді қолданған тиімді:
 Тестік жҥйе бойынша
 ӛзін-ӛзі тексеру
 кӛршісін тексеру және т.б
7. Сабақта халықтық педагогика элементтерін пайдалану
қажет. Ол ҥшін:
 Халық ертегілерінен, аңыз әңгімелерінен, ӛлең жырларынан
ҥзінділер келтіріп, олардың мағынасын тҥсіндіруге;
 Халықтың ҧлттық ойындарымен тҥсіндіруге;
 Әртҥрлі табиғи қҧбылыстарға байланысты жҧмбақтар
шешіп, сӛзжҧмбақ, бейнесӛз қҧрастыруға болады.
8. Сабақта оқушыларды таң қалдырып, себебін білгілері
келетін әртҥрлі қызықты тәжірибелер мен физикалық
фокустарды ҧдайы қолданған орынды.
9. Ең бастысы әрбір сабақ ӛз дәрежесінде ӛтуі қажет.
Тҥрлері:
Репродуктивтік әдіс арқылы оқушы «дайын» білімдерді
есінде сақтап, кейін қатесіз айтып бергенмен, оның ақыл-ой
белсенділігі тӛмен болады.
Эвристикалық әдіс арқылы ақыл-ой жҧмысы кҥшейеді,
оқушы білімді ӛзінің танымдық іс-әрекеті арқылы алады.
Бинарлық әдістер бір-бірімен тығыз байланысты оқыту
мен оқудың тәсілдерін (хабарлау, міндеттер қою, мҧғалімнің
тапсырма беруі, оқушылардың тыңдауы, жаттығулар орындауы,
есептер шығаруы, мәтінді оқуы, т.б.) қолдануды талап етеді.
Монологтық баяндау әдісі қолданылса, онда мҧғалім
әңгімелейді, ғылымның дайын қорытындыларын, ережелерін,

фактілерін хабарлап оқиғаларды суреттейді, іс-әрекеттің
ҥлгілерін кӛрсетеді және оқушыларға тапсырмалар береді.
Зерттеу
әдісін қолданғанда
мҧғалім
оқушыларға
тәжірибелік сипаттағы тапсырмалар (тәжірибе жҥргізу, қосымша
ақпарат, фактілерді жинап оларды ӛз бетімен талдау және
қортындылау, ӛз ойын дәлелдеуге керекті материалдарды жинау,
т.б) береді.
Оқыту әдістерін тандау әдетте сабаққа оқу материалының
мазмҧнын таңдаған кезде жҥреді.
Сӛздік әдісі мектептің барлық сатыларында қолданылып,
әңгіменің сипаты, кӛлемі, ҧзақтығы ӛзгереді.
Тҥсіндіру әдісі жаңа тақырыпты тҥсіндіргенде жиі
қолданылады, бірақ бекіту кезінде оқушылар білімді дҧрыс
меңгермегенде де қолданылады.
Кӛрнекілік әдісі оқытудың сӛздік және тәжірибелік
әдістерімен ӛзара байланыста қолданылады.
Иллюстрация әдісі арқылы оқушыларға иллюстрациялық
қҧралдар – атап айтсақ: плакат, кесте, картина, карта, тақтадағы
суреттер, ҥлгілер кӛрсетіледі.
Демонстрация әдісі арқылы заттар мен қҧбылыстар
тәжірибе жасау арқылы немесе техникалық қҧралдардан, кинофильмдерден, диафильмдерден кӛрсетіледі.
Оқытудың тәжірибелік әдістері арқылы оқушылар
тәжірибелік қызметпен айналысып, тәжірибелік іскерліктері мен
дағдыларын қалыптастырады.
Тҥсіндірмелі-иллюстративтік
әдіс арқылы
адамзат
жинақтаған тәжірибені аз уақыт ішінде беруге болады.
Дедукция
әдісі арқылы
оқушы
ӛзі
білетін
қорытындыларды, ережелерді, ғылыми заңдарды бақылау
жҥргізгенде, тәжірибе жасағанда, жаттығу жазғанда қолданады.
Индуктивтік әдіс. Индукция — латын сӛзі. Оқушыларды
белгілі бір қорытындыларға әкелу. Алдымен оқушыларға жеке
заттар, қҧбылыстар тҥсіндіріледі, фактілерден қорытындылар
шығартады.
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Импрессивтік әдістер. Импрессия (латын сӛзі, әсер,
толғаныс, сезім) әдісі арқылы балалар мен жастар немесе
ересектер шығарма және оның авторы туралы ақпарат алып, оны
талдап, шығарманық негізгі идеясын айтады.
Экспрессивтік әдістер. Экспрессия (латын сӛзі, бейнелеу)
әдісі арқылы жасалған жағдайда оқушылар нақты қҧндылықтар
жасап, ӛздерін танытады.
Ынталандыру әдісі. Оқыту процесінде баланың оқу ісәрекетіне оң кӛзқарасын туғызу керек. Оқылып отырған
материалдың оқушыны тебірентуі, қуанышқа бӛлеуі, таң
қалдыруы, аяушылық сезімін тудыруы сабақтың мақсатына
жетуді тездетеді.
Ой майданы әдісі. Бҧл әдіс арқылы педагогикалық
бӛлімнің оқушылары шағын топтарға бӛлініп, мектеп
оқулығынан бір тақырыпқа әзірленіп 5-20 минут сабақ береді,
содан кейін сабақ талқыланады, бағаланады, оны келесіде жақсы
ӛткізу жолдары белгіленеді. Сабақты тҥгел бейне жазбаға жазу
оны талдауды жеңілдетеді. Бҧл әдіс мҧғалімдік жҧмысқа
дағдыландырады.
Ойын — оқыту әдісі. Оқыту мақсатында қолданылатын
ойындардың тҥрлері кӛп. Ойын — қанағат алу ҥшін жасалатын
іс-әрекет. Ол мектеп жасына дейінгі балалардың іс-әрекетінің
негізгі тҥрі, ал оқушылар мен ересектер ойынды сабақтан және
жҧмыстан қолы бос кездерінде ойнайды.
а) Әдіс – тәсілдер оқушы белсенділігін дамытудың
негізі.
Әрбір сабақ мҧғалімнің шығармашылық жҧмысы. Сондықтан да
әр сабақты оқушылардың есінде қалатындай етіп тҥрлендіріп
отырған жӛн. Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған заманында
оқушылардың білім деңгейін тереңдету, ғылыми тҧрғыда дамыту,
ӛз бетімен жҧмыс істеуге дағдыландыру, ойлау қабілетін дамыту,
сӛйлеу шеберліктерін арттыру, ӛз беттерімен ізденушіліктерін,
ақпараттық қҧралдарды іздестіру және оны пайдалана білу
мақсатында жаңа технология әдістерін тиімді пайдалану ҧстаз
шеберлігінің белгісі. Қазіргі уақыт бҥкіл адамзат қоғамының

ғылыми – техникалық ҥрдіс пен ӛркениеттің даму кезеңінде бет
бҧрған уақыт деп есептеймін. Оқушылардың химия пәніне деген
қызығуын арттыру, ӛз – ӛзіне деген сенімін кҥшейтіп, таным
қабілетін дамыту ҥшін жаңа иновациялық технологияның
маңызы зор. Осы орайда химия сабақтарында ҥнемі жаңа
технологиялық әдістерді қолданып, сабақты тартымды, есте
қалатындай етіп тҥрлендіріп отырамын. Осындай әдістердің бірі
– Англиядан шыққан оқытудың интерактивті әдісі. Интерактивті
әдіс – диалогтік әдіс, нәтижесінде сабаққа қатысушылар бір –
бірімен
байланыса
отырып,
мәселелерді
шешеді.
Негізгі ережесі:
1.
Адамдардың
арасындағы
қатынас
ӛмірдің
басты
қажеттілігі екенін мойындау.
2. Барлық оқушыға тең мҥмкіндіктер асау.
3. Әлеуметтік – психологиялық кезеңдерде тиімді әдіске топтың
даяр болуы.
4. Топпен жҧмыс істей білу, шешім қабылдай алу.
в) Әдіс тәсілдердің нәтижесі:
Осы әдіс – тәсілдерді пайдалануда оқушылар ӛз пікірлерін
дәлелдеуге, қорытынды жасау, ӛз ойларын қысқаша, дәл және
нақты жасауға кӛмектеседі. Осы әдіс – тәсілдерді пайдалануда
оқушылар тӛмендегідей нәтижеге жетеді:
1. Сабаққа деген ынтасы, қызығушылығы артады.
2. Оқушылар ӛз бетімен іздену жолдарын ҥйренеді.
3. Ӛз ойын схема, кесте, суреттер, физикалық тәжірибелерді
пайдалану арқылы еркін жеткізеді.
4. Физикалық тілде сӛйлеу мәдениетін дамытады.
5. Ізденуі іс – ә рекеті қалыптасады.
6. Оқушылардың ӛз бетімен жҧмыс жасау ынтасы оянады.
7. Зертханалық және сарамандық жҧмыстарды ӛз бетінше
жасауға дағдыланады.
Оқыту мен тәрбие берудің мақсаттарын, ҧстамдарын
меңгерту және ӛз бетімен оқу білім алуы арқылы белгілі бір
нәтижеге жетеді. Ол нәтиже сапалы болса:
1. Білім сапасын арттырады.
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2. Білімділік деңгейін арттырады.
3. Ӛз бетімен білім алады.
4. Ӛз деңгейі арқылы нәтижеге жетеді.
5. Білу қабілетін арттырады.
6. Олимпиядаға қатысады.
7. Байқауларға қатысады.
Қорыта айтқанда, бҥгінгі сабақ кешегі сабақтан ӛзгеше, ал
ертеңгі
сабақ бҥгінгі сабақтан жақсы болуы тиіс. Осылайша физиканың
негізгі заңдылықтары мен қҧбылыстарын ӛмірмен байланыстыра
қызықты етіп беру жолдарын қарастыруға болады. Мҧндай
тапсырмалар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын
арттырып қана қоймай, оларға физика заңдылықтарын ӛмірде
кеңінен қолданылатынын да ҧғындыруға мҥмкіндік береді.
Осы ҥлгідегі оқытудың әдіс-тәсілдері оқушылардың есте
сақтау қабілетін арттырып, оларды жинақылыққа, дәлдікке,
шығармашылыққа баулуға кӛмектеседі деп ойлаймын.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

Для того чтобы совершенствовать ум, надо больше
размышлять, чем заучивать.
Р. Декарт
Данная статья учителя начальных классов средней школы
№ 3 г.Актобе Абдрамановой Юлии Николаевны по теме
«Рефлексия как средство самооценки учащихся начальных
классов».
В условиях модернизации современной системы образования
важным вопросом является возросший интерес к личности
школьника. Одна из центральных задач общеобразовательной
школы
подготовка
учащихся
к
самостоятельному
совершенствованию себя делает особо значимой проблему
формирования активной позиции школьника в учебновоспитательном
процессе,
т.е.
определенного
уровня
сформированности самооценки.
Адекватная самооценка, основы которой только начали
закладываться
в
дошкольном
возрасте,
оказывает
непосредственное
влияние
на
успешность
обучения
обучающегося в школе. С другой же стороны, сам учебный
процесс воздействует на школьника, играя тем самым заметную
роль в формировании личности в целом и самооценки в
частности.
Усваивая в процессе обучения и воспитания определенные
нормы и ценности, школьник начинает под воздействием
оценочных суждений других (учителей, сверстников, родителей)
относиться определенным образом, как к реальным результатам
своей деятельности, так и к самому себе как к личности. С
возрастом он все с большей определенностью различает свои
действительные достижения и то, чего он мог бы достичь,
обладая определенными личностными качествами.
Формирование самооценки связано с активными действиями
обучающегося, с самонаблюдением и самоконтролем. Игры,
занятия, общение постоянно обращают его внимание на самого
себя, ставят его в ситуации, когда он должен как-то отнестись к
себе – оценить свои умения, что-то делать, подчиняться

1. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық. Ҥшінші деңгей. – Астана:
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҦ Педагогикалық
шеберлік орталығы
2. Современные средства оценивания результатов обучения:
Учебное пособие /Сост. Е.В.Телеева - Шадринск: Изд-во
Шадрин. 2009.
3. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық. Ҥшінші деңгей. – Астана:
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҦ Педагогикалық
шеберлік орталығы
Рефлексия как средство самооценки учащихся начальных
классов.
Абдраманова Ю.Н. КГУ СШ№3 г.Актобе

178

определѐнным требованиям и правилам, проявлять те или иные
качества личности. В каждом возрастном периоде на
формирование самооценки преимущественно влияет та
деятельность, которая в этом возрасте является ведущей. В
младшем школьном возрасте ведущей является учебная
деятельность; именно от еѐ хода и зависит в решающей степени
формирование самооценки ребѐнка, она прямо связана с его
успеваемостью, успехами в учении.
Актуальность данной проблемы обусловлена имеющимся
противоречием между возрастающей потребностью школьной
практики в формировании адекватной самооценки младших
школьников
Все это способствовало выбору темы онлайн-конференции :
«Рефлексия как средство самооценки учащихся начальных
классов».
В настоящее время в учебном процессе основное внимание
должно быть уделено не только процессу получения обучения
новых исторических и обществоведческих знаний, но и процессу
осознания учеником своей деятельности. Ведь без понимания
способов своего учения, механизмов познания и мыслительной
деятельности учащиеся не смогут присвоить себе добытые ими
знания.
Обязательным условием создания развивающей среды на уроке
является этап рефлексии. Рефлексия помогает учащимся
сформулировать получаемые результаты, переопределить цели
дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь.
Рефлексивная деятельность позволяет осознать учащемуся свою
индивидуальность, уникальность и предназначение.
Новизна современного образования и заключается в
стимулировании учителем активной творческой индивидуальноличностной деятельности учащихся на всех этапах учебного
процесса и создание условий для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как
бы со стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др.

Учителю принадлежит роль управляющего учебным процессом, а
для эффективного управления необходима постоянная обратная
связь с учащимися. В структуре урока, рефлексия деятельности
является обязательным заключительным этапом урока, на
котором соотносится полученный результат с поставленной
целью и проводится самоанализ и самооценка собственной
деятельности.
Задача учителя - инициировать рефлексию учащихся по поводу
их психоэмоционального состояния, мотивации их деятельности
и взаимодействия с учителем и одноклассниками.
Так что же означает термин «рефлексия»? В современной
педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и
ее результатов.
Рефлексия помогает учителю контролировать класс, уже в ходе
урока видеть, что было понято, а что осталось на доработку, то
есть, "держать руку на пульсе". Не стоит забывать и о том, что
рефлексия — это то новое, к чему стремится современная
педагогика: учить не науке, а учить учиться. Рефлексия помогает
ребенку не только осознать пройденный путь, но и выстроить
логическую цепочку, систематизировать полученный опыт,
сравнить свои успехи с успехами других учеников.
Очевидно, что рефлексия может осуществляться не только в
конце урока, но и на любом его этапе, по итогам не только урока,
но и других временных отрезков: изучения темы, учебной
четверти, года и т.п.
При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать
цель урока, содержание и трудности учебного материала,
способы и методы обучения, возрастные и психологические
особенности обучающихся.
Приведу некоторые приемы организации рефлексии на уроке.
Рефлексия настроения и эмоционального состояния
Эмоционально-художественное
оформление.
Учащимся
предлагаются две картины с изображением пейзажа. Одна
картина проникнута грустным, печальным настроением, другая 179

радостным, веселым. Ученики выбирают ту картину, которая
соответствует их настроению.
Прием «Благодарю…". В конце урока учитель предлагает
каждому ученику выбрать только одного из ребят, кому хочется
сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это
сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых
следует исключить. Благодарственное слово педагога является
завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось
наименьшее количество комплиментов, стараясь найти
убедительные слова признательности и этому участнику
событий.
Прием «Оценочная лесенка»: использую для развития умений
критериального оценивания. Детям предлагается лесенка, шкала
на которой они должны поставить солнышко или нарисовать
человечка на той ступеньке, на которую он поставил бы себя при
выполнении данных заданий.
Прием «Градусник»Учитель предлагает учащимся точкой
зафиксировать на «градуснике» свою оценку предложенного
критерия:
оценку своей готовности к занятию;
оценку выполнения домашнего задания;
оценку знаний по изученной (новой) теме и т.п.
Технология как коллективная, так и индивидуальная
Прием «Бассейн»: на доске или листе ватмана рисуется
бассейн с дорожками, на которых пловцы отображают состояния
учеников во время изучения темы (утонул в непонимании сразу,
захлебнулся на середине дистанции, доплыл с уверенностью до
финиша, установил личный рекорд и др.). Участники
отождествляют себя с одним из пловцов, ставя возле него
условный знак.Рефлексия содержания учебного предмета
Прием «Волшебный мешочек». Учитель показывает детям
мешочек и предлагает: «Давайте соберем в этот волшебный
мешочек все самое интересное, что было на сегодняшнем уроке»
Прием «Корзина идей» . Учащиеся записывают на листочках свое
мнение об уроке, все листочки кладутся корзину (коробку,

мешок), затем выборочно учителем зачитываются мнения и
обсуждаются ответы. Учащиеся мнение на листочках
высказывают анонимно.
При разработке рефлексивной методики учителю необходимо
учитывать:
1. Возрастные особенности учащихся и состав класса;
Учитывая их, учитель составляет рефлексивную методику для
своего класса.
2. Особенности предмета, тему и тип урока;
Уроки гуманитарного ряда более располагают к рефлексии
настроения и эмоционального состояния, требуют рефлексии
содержания материала, а уроки прикладного творчества не
обойдутся без рефлексии деятельности.
3. Необходимость и целесообразность проведения данного типа
рефлексии.
В структуре современного урока рефлексия занимает от 5-10
минут.
4.Такие приемы, как инсерт, синквейн, кластер, диаманта, ПОПС
не нуждаются в пояснении и зарекомендовали себя весьма
эффективно. С одним "но"! Если учитель использует их
постоянно, чтобы дети могли привыкнуть к такой работе. Иначе
создание того же синквейна превратится в каторжную работу, а
не позитивное и эффектное завершение темы.
Современный урок открывает перед педагогом широкую
возможность проживания ребенком счастья жизни на всех его
уровнях. Именно в рамках урока формируется у школьника
способность быть счастливым.
Всѐ, что делается на уроке по организации целеполагательной и
рефлексивной деятельности – не самоцель, а подготовка к
развитию очень важных качеств современной личности:
самостоятельности,
предприимчивости
и
конкурентоспособности.
Однако, процесс рефлексии должен быть многогранным, так как
оценка должна проводиться не только личностью самой себя, но
и окружающими людьми.
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В педагогической профессии нет предела совершенству. То, что
ещѐ вчера казалось единственно возможным, выглядит сегодня
устаревшим.
Любой творчески работающий учитель находится в постоянном
поиске. Рано или поздно в его голове рождаются следующие
рефлексивные опросы:
- Что я делаю?
- С какой целью?
- Каковы результаты моей деятельности?
- Как я этого достиг?
- Можно ли сделать лучше?
- Что я буду делать дальше?
Пока учитель задаѐт себе эти вопросы, он развивается. Как
только он начинает довольствоваться достигнутым –
прекращается его профессиональный рост.
Анализируя литературу по изучаемой проблеме можно составить
рекомендации учителям по формированию самооценки младших
школьников:
1. В учебной деятельности необходимо сравнивать детей,
которые обладают приблизительно одинаковыми способностями,
но достигают в учебной деятельности разных результатов из-за
различного отношения к учению.
2. Предлагать слабо успевающему ученику, с заниженной
самооценкой, оказывать помощь слабоуспевающему младшему
школьнику.
3. Необходимо включать ситуации. Актуализирующие
самооценку ребенка, ставящие перед ним задачу осознания
особенности своей работы, ее сильных и слабых сторон и
способствующих обращенности ребенка на собственные способы
действия.
4. Необходимо вводить тетради «Моя учеба», в которых
учащиеся по специальной схеме делают записи. Анализируя и
оценивая свою работу на уроке, определяя меру усвоения
материала, степень его сложности, выделяя наиболее трудные
моменты работы.

5. Необходимо предлагать детям самостоятельно оценивать
классные и домашние задания до того как отдать на проверку
учителю, после того как работы проверил и оценил учитель,
необходимо обсуждать случаи несовпадения оценок. Выяснить
основания на которых строят самооценку дети и показатели по
которым оценивает учитель.
6. Необходимо использовать похвалу в работе с детьми,
имеющими заниженную самооценку.
В завершении хочется сказать, что идеально и ценно, когда в
контрольно-оценочной деятельности принимают участие не
только учитель, но и учащиеся, и их родители, и к этому нужно
стремиться Список использованной литературы
1.http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=333838
2.Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. «Анализ современного урока».
Практическое пособие.- Издательство «Учитель», Ростов-наДону, 2003.
3.Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Часть 1.
Научно-практическое пособие. - Издательство «Учитель»,
Ростов-на-Дону, 2004.
4.Глушкова О.В. «Рефлексия на уроке: вопросы и ответы».
Инновационные процессы в преподавании русского языка и
литературы: сб.ст. по материалам межрегион. науч.практ.конф. / редкол.: Е.А. Рябухина. – Пермь, 2008.
5.Юнина Е.А. Лекции / Е.А.Юнина. – Лысьва, 2004.
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ
ДОСТИЖЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ НА УРОКАХ
Ахметов Адилет Аскарович
учитель математики и физики,
специализированный лицей №165 г.Алматы
Нас оценивают либо слишком высоко,
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либо недостаточно высоко; нас никогда не принимают по
нашей реальной ценности.
М. Эбнер-Эшенбах

оценки успешности учащихся приобретает все большую
актуальность, так как оценивание- это основное средство
измерения достижений и диагностики проблем обучения,
позволяющее определять качество образования, его соответствие
мировому стандарту, принимать кардинальные решения по
стратегии и тактикам обучения в случае его несоответствия
современным задачам в области образования, совершенствовать
как содержание образования, так и формы оценивания
ожидаемых результатов образования. Оценивание - процесс
соотношения реальных результатов обучения и запланированных
целей (заданного эталона). Отметка - результат этого процесса,
выраженный в количественном показателе.
В настоящее время основной целью образования является
развитие конкурентно - способной личности, готовой к
взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и
саморазвитию. Особое значение имеет контрольно - оценочная
деятельность ученика, то есть готовность и способность
контролировать и оценивать свою деятельность, уметь устранять
причины возникающих трудностей.
Все мы привыкли оценивать деятельность учащихся
традиционно, используя пятибалльную систему оценивания, но
при этом не всегда можно объективно оценить работу ученика.
Поэтому мы используем на своих уроках современную
технологию оценивания учащихся: критериальную.
Критериальное оценивание предполагает наличие механизма,
позволяющего производить оценку учащихся более объективно,
таковыми являются рубрикаторы. Оценивание деятельности
учащихся на уроке становится демократичным, так как ученик
является субъектом своего обучения, а учитель не играет роль
"судьи" при выставлении оценок.
Система оценивания дает возможность определять, насколько
успешно усвоен тот или иной учебный материал, сформирован
тот или иной практический навык. При этом целесообразно за
точку отсчета брать обязательный минимум.

Успешное осуществление педагогической деятельности
современным учителем математики невозможно без применения
эффективных педагогических технологий обучения и воспитания.
Использование
педагогических
технологий
позволяет
рационально выстраивать процесс обучения, чтобы не возникало
одной из важнейших проблем математического образования проблемы ненасильственного обучения математике.
Ненасильственное изучение математики возможно лишь тогда,
когда у обучаемого удается сформировать интерес к предмету,
его понятиям, идеям, методам. А для этого необходимо, чтобы
ученики имели более широкое представление о роли математики
в различных сферах жизнедеятельности человека.
Геометр И. Ф. Шарыгин утверждает, что "Клетка геометрии треугольник. Он так же неисчерпаем, как вселенная. Окружность
- душа геометрии. Познайте окружность, и вы не только познаете
душу геометрии, но и возвысите свою душу". А "клеткой"
образования является урок.
В школьной практике оценивание рассматривается как
необходимый
компонент
образовательного
процесса,
представляющий собой сбор и анализ информации об
успеваемости учащихся на всех стадиях обучения. Цель, задачи,
предмет, объект, принципы, методы, формы и инструменты
оценивания должны быть понятны всем участникам
образовательного
процесса
(администрации,
учителям,
учащимся, родителям). Объективные и своевременные данные
качественного анализа мониторинга учебных достижений
учащихся, позволяют учителю сделать правильный выбор
эффективных стратегий, приемов и средств обучения. В
настоящее время вопросам качества образования уделяется
большое внимание как в мировом образовательном пространстве,
так и в системе образования Казахстана. В связи с этим тема
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Критериальная система оценивания совершенно прозрачна в
смысле способов выставления текущих и итоговых отметок, а
также целей, для достижения которых эти отметки ставятся. Она
также является средством диагностики проблем обучения,
предусматривая и обеспечивая постоянный контакт между
учителем, учеником и родителями.
Для практического применения системы критериального
оценивания на уроках математики были использованы критерии,
составленные в соответствии с таксономией Блума и
рекомендованные АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»:
Критерий А - знание и понимание,
Критерий В - применение,
Критерий С - анализ и синтез,
Таблица 1. Содержание критериев по предмету «Математика»
Критерий
Описание критерия
Баллы
по
критериям
Знание терминологии;
конкретных 6 баллов
А
Знание
и фактов; способов и средств работы со
спецификой.
Знание
(здесь)
понимание
определяется
как
запоминание
(вспоминание)
соответствующей,
предварительно изученной информации.
Понимание:
(понимание) 6 баллов
Использование осознаниепредварительно
В
значения
информационных
материалов.
информации
в
новых
Применение изученной
конкретных ситуациях для решения
проблем, которые имеют единственный
или наилучший ответы.
Применение знаний, умений и навыков важнейшее
условие
подготовки
учащихся к жизни, путь установления
связи
теории
с
практикой
в
учебновоспитательной
работе.
Их
применение
стимулирует
учебную
деятельность, вызывает уверенность
учащихся в своих силах

Анализ
и Анализ: разбивка информационных 6 баллов
материалов
на
составные
части,
Синтез
изучение
(и
попытка
понять
(Обработка
структуру)
этой
информации) организационную
информации для получения различных
выводов путем определения мотивов
или причин, умозаключений и/или
нахождения
доказательств
для
обоснования общих правил.
Синтез: креативное или разностороннее
применение приобретенных знаний и
умений для создания
нового свою
или 6 баллов
Коммуникация:
доносить
Д
оригинального
продукта.
до других,
владея приѐмами
Коммуникаци позицию
монологической и диалогической речи.
я
Понять другие позиции (взгляды,
интересы).
Договариваться с людьми, согласуя с
ними свои интересы и взгляды для того,
чтобы сделать что-то сообща.

Итого:
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Основой для разработки четких критериев усвоения учебного
материала являются государственные общеобразовательные
стандарты обучения. На их основании составлены описания
достижений учащихся для оценивания по каждому критерию
Критерий D - коммуникация. [2].
Для оценивания уровня успешности учащегося по изучаемой
теме, необходимо составить дескрипторы по каждому из четырех
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критериев, описывающих уровень необходимых достижений по
данной теме.
Знакомство с дескрипторами позволяет учащимся определить
критерии успешности, необходимые для самооценки уровня
усвоения учебного материала и улучшения результатов обучения.
В Таблице 2. приведены дескрипторы к критериям по теме
«Квадратные уравнения».
Таблица 2. Дескрипторы к критериям по теме «Квадратные
уравнения»
Критерий
А (знание
понимание)

В
(применение)
С

Дескрипторы
определение квадратного
и Учащийся знает
уравнения
Учащийся знает определение приведенного
квадратного
Учащийся уравнения
знает определения и формулы
неполных квадратных уравнений
Учащийся знает формулы дискриминанта и
Учащийся
знает формулы
корней квадратного
уравнения. дискриминанта и
корней квадратного уравнения, в котором второй
коэффициентзнает
является
четным числом.
Учащийся
формулы
дискриминанта и
корней приведенного квадратного уравнения, в
котором
являетсянеполных
четным
Учащийсявторой
знает коэффициент
алгоритм решения
числом.
квадратных уравнений
Учащийся знает теорему Виета и теорему,
обратную теореме
Виета
Учащийся
применяет
алгоритм
решения
неполных квадратных уравнений
Учащийся применяет формулы дискриминанта и
корней квадратного уравнения.
Учащийся применяет формулы дискриминанта и
корней квадратного уравнения, в котором второй
коэффициент
является формулы
четным числом.
Учащийся применяет
дискриминанта и
корней приведенного квадратного уравнения, в
котором второй коэффициент является четным
числом.
Учащийся применяет теорему Виета и теорему,
Учащийся
может Виета
определить вид уравнения и
обратную теореме
применить соответствующую формулу для его
решения.
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Учащийся может решать задачи на составление
квадратных
Учащийся уравнений
может создавать математические
модели
Учащийся может выбирать и применять
рациональные методы решения
Учащийся может делать обоснованные выводы
или
доказательства
Учащийся
грамотно использует математический
язык и формы математического представления в
Рассуждения
учащегося
логически завершенные,
устной и письменной
речи.
краткие
Учащийся может четко, грамотно ответить на
поставленные вопросы
Для оценивания уровня усвоения теоретического или
практического материала, например: знание определений,
формулировок теорем, решения задач, практической работы, и
т.д., составляются рубрикаторы с описанием уровня достижений
и количеством баллов за выполненную работу и шкалой перевода
их в отметку. (Таблица 3, Таблица 4)
(обработка)
информации)
D
(коммуникаци
я)

Проверяемые знания

Баллы

Знание и понимание формулы полного 1
квадратного
уравнения
Знание и понимание
определения квадратного 1
уравнения
Знание
и
понимание
определения 1
приведенного
квадратного
уравнения
Знание и понимание
определения
и формулы 1
неполного
квадратного
уравнения
Знание зависимости между дискриминантом 1
квадратного уравнения и количеством его
Знание
1
корней теоремы, обратной теореме Виета
Таблица 3. Рубрикатор для проверки теста по теме «Квадратные
уравнения»
Таблица 4. Перевод баллов в оценки:
Отметка
Набранное
количество
баллов

«5»
6

«4»
5

«3»
4

«2»
менее 4

Очень важно оценивать деятельность учащихся не только по
одному заданию или за выполнение письменных работ, но и
вести мониторинг деятельности учащихся в течение всего урока.
Проводить такой мониторинг помогают листы оценивания, с
прописанными в них этапами урока и критериями оценки
деятельности на каждом этапе урока.
Актуальность применения критериальной системы оценивания в
процессе обучения определяется современными стратегическими
задачами образования, необходимостью повышения уровня
образования с учетом международных стандартов и современных
требований к качеству образования, необходимостью разработки
единых требований к отметке и оценке учебных достижений
учащихся в целях обеспечения объективности результатов
обучения и конкурентоспособности выпускников школ
Казахстана в мировом образовательном пространстве. Анализ
результатов
участия
казахстанских
школьников
в
международных тестированиях TIMSS, PISA [3]дает право
говорить о необходимости совершенствования системы
мониторинга качества образования, как приоритетного
направления
образовательной
политики
в
рамках
Государственной программы развития образования РК на 20112020 годы. [1]
Объективность оценок при критериальном оценивании
подтверждается дескрипторами, в создании которых принимают
участие ученики, обсуждением и сравнением оценок. Данная
система оценивания позволяет ученику стать активным не только
в процессе обучения, но и в оценивании результатов своего
обучения. Критериальная система оценивания позволяет учителю
делать акценты на успехах ученика, отмечая зоны роста, выделяя
то, чему еще предстоит научиться.
Таким образом, критериальное оценивание учит обучающихся
нести ответственность за свое обучение.
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ТАРИХ ПӘНІНДЕ АШЫҚ ТАПСЫРМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
ЖОЛДАРЫ
Бисембаева Б.З, тарих пәнінің мҧғалімі
Ақжайық жалпы орта білім беретін мектебі
БҚО, Теректі ауданы, Ақжайық ауылы
Андатпа
Бҧл мақалада біріншіден, тарих пәнінде оқушыларға
ҧсынылатын ашық тапсырмаларды қҧрастыру ҥшін ескерілуі
қажет қағидалар туралы және тарих пәні бойынша
қҧрастырылған ашық тапсырмалар жазылған. Сыныпта
сҧрақтарды тиімді қҧрастыру техникасын және диалогті қолдану
мәдениетін
дамыту оқушының
ӛз
бетінше
бақылау,
бағалаушылық қабілетін дамытады. Себебі оқыту барысында
ашық тапсырмаларды пайдалану арқылы оқушының білімге
деген қызығушылығын арттырып, ойлау қабілетінің белсенділігін
қалыптастыруға болады деп ойлаймын.
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Кілт сӛздер: ашық тапсырмалар,білім беру, қолдану.
Аннотация
В этой статье сначала описываются принципы, которые
необходимо учитывать при создании заданий с неограниченным
сроком действия для учащихся по истории и открытых заданий
по истории. Развитие техники эффективной постановки вопросов
на занятиях и культуры использования диалога развивает у
ученика способность к самоконтролю и оценке. Потому что
считаю, что использование открытых заданий в обучении может
повысить интерес ученика к знаниям и формирование активного
мышления.
Ключевые слова: открытые типы заданий, образование,
применение.
Abstract
This article first describes the principles to consider when
creating unlimited history assignments for students and open history
assignments. The development of the technique of effectively posing
questions in the classroom and the culture of using dialogue develops
the student's ability to self-control and assessment. Because I believe
that the use of open-ended tasks in teaching can increase the student's
interest in knowledge and the formation of active thinking.Key words:
open types of tasks, education, appliance.
ХХІ ғасырда ӛмір сҥруге лайықты ӛзіндік ой-пікірі бар
тҧлғаларды тәрбиелеп шығару, ӛскелең ҧрпаққа заман талабына
сай сапалы білім беру- әрбір ҧстаздың басты мақсаты. Ҧлт ҧстазы
А.Байтҧрсынҧлы: «Мҧғалім қандай болса, мектеп һәм сондай
болмақшы, яғни ҧстаз білімді болса, ол мектептен балалар
кӛбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі
мектепке керегі- білімді, педагогика, методикадан хабардар,
жақсы оқыта білетін ҧстаз»- деп айтқан болатын. Қазіргі
мектептегі басым мақсат: қоршаған ортамен белсенді қарымқатынасқа тҥсуге, ӛз бетімен білім алып, ӛзін-ӛзі дамытуға дайын
тҧлғаны дамыту.Ӛз бетінше оқуға қол жеткізу ҥшін баланың ӛз
бетінше бақылау, бағалаушылық қабілетінің болуы маңызды.
Яғни, оның ӛзінің қызметін бақылауға және бағалауға

дайындығы мен қабілеті, пайда болған қиындықтардың себебін
анықтауы мен жоя алуы. Бҥгінгі бағалау жҥйесі білім берудің
оқыту парадигмасының аясында әзірленіп, білім беру ҥрдісін
емес, білім алу ҥрдісінің нәтижесін кӛрсетеді. Қазіргі кезде ел
мектептерінде оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды
бағалау қолданысқа ие, себебі бҧл тәсіл барлық ҥрдіске
қатысушыларға оқу материалының игерілу деңгейін тҥсініп, кері
байланыс алуға мҥмкіндік береді. Кері байланыс қаншалықты
мазмҧны терең болса, соғҧрлым оған әсері сындарлы болады[1].
Оқушы сыни сҧрақтарды ӛзіне, достарына қоя отырып, оқудың
қай сатысында тҧрғандарына ӛздері жауап беретініне кҥмән
келтірмейді.
Бағалаудың ажырамас элементі мҧғалім тарапынан және білім
алушылар арасында қойылатын сҧрақтар ( сауал, диалог,
әңгімелесу, т.б) болып табылады. Сҧрақтардың тҥрлеріне қарай
кӛптеген топтастырулар бар. Кӛбінесе қолданылатын сҧрақтар
тобына ашық тапсырмалар жатады. Ашық сҧрақтар талдауды
және
бағалау
ақпараттарын
талап
етеді,
қиялдауға,
шығармашылық қабілеттерін дамытуға ынталандырады [2].
Ашық тапсырмалардың кӛптҥрлілігі- білім алушының қабілетін
есепке ала отырып, дифференциациялық оқытуды ҧйымдастыра
алатын тапсырмалар жинағы. Тҥрлі деңгейдегі ашық
тапсырмалар оқушының ӛзіндік әрекеттерін, дербес жҧмыс
жасауын және танымдық қабілеттерін арттырады.
Ашық тапсырманы қҧрастыру ҥшін келесі қағидаттарды
ҧсынамын:
Оқыту мен бағалаудың ӛзара байланысы. Бағалау оқу
бағдарламасындағы мақсаттармен, кҥтілетін нәтижелермен
тікелей байланысты оқытудың ажырамас бір бӛлігі болып
табылады. Демек, не ҥшін және қалай оқытады, білім алушының
қажеттілігі қандай және бағалау тәжірибесінде жҥзеге асыруға
қажетті нәтижелерге жетуге қалай кӛмектесуге болады деген
сҧрақтарға жауап іздеу керек.
Шынайылық, анықтық және валидтілік. Бағалау дәл және сенімді
ақпаратты
ҧсынады.
Қолданылатын
критерийлердің,
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қҧралдардың оқу мақсаттарына жетуге, кҥтілетін нәтижелерді
бағалайтынына сенімділік бар. Обьективтілік, анықтық,
валидтілік жиынтығы бағалаудың сапасын анықтайды. Аталған
қағидатты жҥзеге асыру ҥшін:нені бағалау қажеттігін нақты
тҥсінуді және анықтауды;
бағалау критерийлерін қҧрастыруды және негіздеуді;
тапсырмаларды қҧрастыру және рәсімдерді жоспарлауды кӛрсету
керек.Ашықтық және нақтылық. Бағалау тҥсінікті, айқын
ақпараттарды ҧсынады, сондай-ақ, барлық оқу ҥдерісіне
қатысушылардың қызығушылығын, жауапкершілігін арттырады.
Аталған қағидат мақсаттар мен бағалау рәсімдерінің тҥсінікті,
нҧсқаулықтың анық және нақты, нәтижелердің пайдалы және
қолжетімді болуын болжайды. Бағалау ҥдерісінде оның
мақсаттылығы мен дҧрыстығы еш кҥмән тудырмауы тиіс. Себебі,
ӛз кезегінде білім беру ҥдерісіне қатысушылар арасындағы ӛзара
әрекет пен сенімге қол жеткізу олардың қызығушылығын
арттыруға және оқу нәтижесіне оң әсер етуге ықпал етеді.
Ҥздіксіздік. Бағалау білім алушылардың оқу жетістігінің
ілгерілеуін дер кезінде және жҥйелі қадағалап отыруға мҥмкіндік
беретін ҥздіксіз ҥдеріс болып табылады. Бағалау ҥдерісінің
тҧрақтылығы рәсімдер арасындағы ӛзара байланысты негіздейтін
және бірыңғай білім беру жҥйесін қҧратын қалыптастырушы
бағалау, балл қою кестесі механизмін қолдану және жиынтық
бағалаудың кестесін белгілеу әрекеттері арқылы қамтамасыз
етіледі.Дамытуға бағыттылық. Бағалау білім алушылардың,
мҧғалімдердің, мектептің, білім беру саласының даму бағытын
анықтайды және ынталандырады. Бағалау білім алушылардың
қандай білім мен дағдыларды меңгергені туралы ақпараттарға
талдау жасауға және жинақтауға негізделген білім беру
ҥдерісінің алдағы уақыттағы қадамдары туралы негізгі шешімді
қабылдауына мҥмкіндік береді [3].
Ашық тапсырманың анықтылығы субьективтілікті шектейтін
негізгі фактор болып табылатынын ескерген жӛн. Мҧғалім оқу
ҥдерісінде оқу бағдарламасына сәйкес барлық оқу мақсаттарын

ескеру қажет. Ашық тапсырманы ӛз бетінше қҧрастыру ҥшін
мҧғалім:
оқу бағдарламасымен, оқу жоспарымен танысу, оқу
мақсаттарына талдау жасау керек;
оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары негізінде бағалау
критерийлерін қҧрастыру керек;
тапсырма қҧрастыру кезінде саралау тәсілін қамтамасыз ету ҥшін
бағалау критерийлерін ойлау дағдыларының деңгейлеріне бӛлу
керек;
бағалау критерийлері мен ойлау дағдылары деңгейлеріне сәйкес
тапсырмалар қҧрастыру керек;
әр тапсырмаға оның орындалу кезеңдерін сипаттайтын
дескрипторлар қҧрастыру қажет. Мҧғалім білім алушылардың
жеке ерекшеліктерін ескере отырып,
оқу мәнмәтінін,
тапсырмаларды іріктеп алады немесе қҧрастырады [3].
Оқушының шығармашылығын және қиялын дамытатын
тапсырмалар ҧтымды болады. Ашық тапсырмалар талдауды және
бағалау ақпараттарын талап етеді, қиялдауға, шығармашылық
қабілеттерін дамытуға ынталандырады.
Сҧрақ дҧрыс қойылғанда ӛз ойын айтуға, ақпарат алмасуға,
диалогтік оқуды дамытуға, маңызды кезеңдерге назар аударуға
мҥмкіндік береді. Осылайша, сҧрақ білім алушы қалайтындай,
жауап бере алатындай немесе оқуда, жауап іздеуде
қызықтыратындай берілуі қажет. Алайда сҧрақты қолдану
кезінде кейбір пікір білдірілмейтін, толықтырылмайтын, жауап
алуы ҧзаққа созылатын сҧрақтар механикалық тҥрде қайталана
берген жағдайда қиындық туындауы мҥмкін[4]. Осындай
қателіктердің алдын алу ҥшін:негізгі және екінші кезектегі
мәселелер кӛтерілген, жетекші және басқа да сҧрақтарды қою
керек;
егер білім алушылар тапсырма жауабын білетінін алдын ала
білсеңіз ондай сҧрақтарды қоймау керек;
сҧрақта қысқа етіп қҧрастыру, әр білім алушы ҥшін тҥсінікті,
қисынды болуын қамтамасыз ету керек;
187

әлсіз тҧстарын анықтауға бағытталған, білім алушыларға
Дескриптор
-Есім ханның ел билеген кезін анықтайды
-«Қатаған қырғыны» болған жылды табады
-Тҧрсын ханның хан болған уақытын кӛрсетеді
-Айғыржар шайқасының болған уақытын табады
ӛздерінің қателескен тҧстарын анықтай алуға мҥмкіндік беретін
сҧрақтар қҧрастыру керек;
оқытудың тиімділігін арттыратындай сҧрақтарды алдын ала
жоспарлау керек.
Оқу мақсаттарын Блум таксономиясы бойынша жіктеуде, бағалау
критерийлерін қҧруда мҧғалім басшылыққа алатын зат есім мен
етістіктерді дҧрыс қолдану маңызды. Блум ӛлшемдеріне
негізделіп қҧрылған ашық тапсырмалар тҥрлері ҧтымды болады.
Меніңше, ашық тапсырмалар оқушылардың ӛзіндік пікірлерінің
қалыптасуына, жоғары ойлау дағдыларының дамуына әсері мол.
Мысалы:
1.Оқу мақсаты: 6.3.1.10 -қазақ хандарының мемлекетті
нығайтудағы рӛлін анықтау.
Бағалау критерийі: -қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы
рӛлін анықтайды.«Сәйкестендіру» әдісі арқылы оқушылар
берілген тапсырманың сәйкестігін тауып белгілейді.
Атаулары
Кезеңдері
1.Есім ханның билік еткен кезі
А.1627ж

4. «Айғыржар» шайқасы болған Д.1603ж
жыл
5.Есімхан
Тҥркістанда
ӛз Е.1624-1625жж
ордасын қайта тіккен жыл
2.Оқу мақсаты: 6.2.1.2- ислам дінінің қоғамдық ӛмірге ықпалын
анықтау;
6.3.1.4- тарихи ҧғымдарды қолданып, Қарахан
мемлекетіндегі
жер иелену ерекшеліктерін тҥсіндіру.Бағалау
критерийі: -ислам дінінің тҥрік қоғамына тигізген әсерін
анықтайды.
-Қарахан мемлекетіндегі жер иелену тҥрлерін
сипаттайды.
Оқиғалар
Ақиқат
Жалған
Мҧса қаған 940 жылы исламды
мемлекеттік дін деп жариялады
960 жылы Қарахан мемлекетінің
Жетісу аймағында 100 мың отбасы
ислам дінін қабылдаған
Иқта және иқталық жҥйе феодалдық
қатынастардың дамуына ықпал етті
Иқталық жҥйе жаңа ақсҥйек
қауымын тудырды
Қарахан билеушісі Әли-Арслан
ислам дінін тарату жолында
жорықтар жасады
Қарахан
дәуірінде
Баласағҧн
қаласында 40 мешіт, 10 медресе
болған
Ашық тапсырмалар тҥрлері оқушының тапсырманы орындау
кезінде қажетті деңгейдегі оқу нәтижелеріне жақындауға
мҥмкіндік бере отырып, әр сатыда білім деңгейінің сапасын
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, кез-келген тапсырма тҥрлері
жеті тҥйінді қҧзіреттілік негізінде жеке тҧлғаның тҧтас дамуы
ҥшін іргесін қалауы қажеттігіне негізделген, ал бағалау жҥйесі
болса, білім мазмҧнының жаңару ҥрдісіне сәйкес келуі тиіс.

Дескриптор
-ислам дінінің маңыздылығын біледі
-1 жер иелену ерекшеліктерін
2
3анықтайды 4

5

2.«Қатаған қырғыны» болған В.1613-1614жж
жыл
3.Тҧрсын
хан
ӛзін
хан С. 1598-1628жж
жариялаған кезі
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– тҧрмыстық эпостар қатарында ―Қобыланды‖, ―Алпамыс‖, ―Ер Тарғын‖, ―Қамбар‖, ―Қыз-Жібек‖, ―Қозы - Кӛрпеш - Баян сҧлу‖,
―Еңлік және Кебек‖ жырларын айтуға болады. Бҧлар қазақ
тарихына қатысты нақты оқиғаларды аңыз, мифологиялық тҥрде
жеткізеді.Ҧлт болып қалыптасу кезеңінде ӛзіне тән музыкалық
дәстҥрі
дҥниеге
келді;
соның
нәтижесінде
бай
музыкалық мәдениет қалыптасты. Халық музыкасы мазмҧнына
қарай әр тҥрлі қызмет атқарды. Әсіресе бӛбектер ойынын
бейнелейтін музыка ӛзінің ықшам, қысқа, бір ырғақты, шағын
кӛлемді, диапазоны мен формасының қарапайымдылығымен ҥй
ішінде орындауға ыңғайлы болса, лирикалық және әлеуметтік,
тарихи тақырыптағы әндер мен кҥйлердің әуендік диапазонының
кеңдігі, мәнерінің әртҥрлілігі, ырғақтық қҧрылысының кҥрделі
болуы орындаушыдан ҥлкен шеберлікті талап етті. Қазақ
музыкасының тарихи даму жолында ҧлттық ӛнердің ӛшпейтін
классикалық шығармаларын тудырған дарынды кҥйшікомпозиторлар шықты. Аты аңызға айналған Қорқыт музыкалық
нота жазуының алғашқы ҥлгілерін ойлап тапқан Әбу Наср әлФараби 15 ғасырларда ӛмір сҥрген Қазтуған мен Асан қайғы –
қазақтың ӛткендегі дамыған музыкалық мәдениетінің дҥлдҥл
ӛкілдері
Халық музыка аспаптарының кӛне ҥлгісі ретінде кейін пайда
болған кҥй де - ӛзінің бастапқы кезеңінде магиялық міндеттерді
атқарған. Екі дәстҥрдің – эпикалық және аспаптық дәстҥрдің
шығуы халық санасында атақты әулие – Қорқыт есімімен
(бірінші жырау және шаман, ―кҥй атасы‖ және қыл–қобызды
жасаушы алғашқы шаман есімімен) байланысты. Қорқыт ӛзінің
ҧрпағына ҧлы мҧра – қобыздық кҥйлер - ―Қорқыт‖, ―Желмая‖,
―Тарғыл тана‖, ―Елімай‖, ―Ҧшардың ҧлуы‖ сияқты және т. б.
шығармалар қалдырды. Олардың бір бӛлігі дыбысты беру
сипатымен ерекшеленді және табиғаттың табиғи дауыстарын,
ӛмір, ӛлім, тҧрмыс туралы философиялық ойларды берген.
Барлық шығармаларда, бір кҥйден екінші кҥйге кӛшкенде
музыкалық әуендер бір немесе бірнеше рет қайталанады. Кӛк
тәңіріне, рухтарға бағытталған бҧл дыбыстар қобыз ҥнінде

Әдебиеттер тізімі:
1.Оқушылардың оқу жетістіктерін кретериалды бағалау жҥйесін
енгізудің
әдіснамалық
және
оқу-әдістемелік
негіздері.
Әдістемелік қҧрал.- Астана:
Ы.Алтынсарин атындағы Ҧлттық білім академиясы, 2015.-85 бет
2.Негізгі және жалпы орта мектеп мҧғалімдеріне арналған
критериалды бағалау бойынша нҧсқаулық. Оқу-әдістемелік
қҧрал.- Астана: «НЗМ»ДББҦ.2016.-54 бет
3. «Ҧстаз» ғылыми әдістемелік журнал. 2018ж №1
4. Критериалды бағалаудың кіріктірілген моделі. Әдістемелік
ҧсыныстар. –Астана: «НЗМ» ДББҦ. Білім сапасын бағалау
департаменті, 2013. -36 бет
5.Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал.2019. №7
«Қазақ халқының ӛнері мен музыкалық мәдениеті»
Айдашева Самал Сагинбаевна
«Музыка» пәні мҧғалімі
№24 лингвистикалық мектеп-гимназия, Ақтӛбе қаласы
Ҧлтымыздың бҥкіл рухани игілігі 20 ғасырға дейін
жазбасыз тҥрде дамып, ауыздан-ауызға, әкеден-балаға, ҧстаздан шәкіртке,
ӛткеннен
- болашаққа жеткізіліп
отырған.
Ҧлттық аспаптардың,
музыкалық дәстҥрлердің ерекшеліктерін, қазақ қоғамының ӛмірі
мен тҧрмысының, сӛздік және ақындық кӛркем ӛнердің
біртҧтастығын кӛрсете білді. Музыка ӛзінің алғашқы кезеңінде
ескі кӛшпелі қоғамның қажеттілігінен туып, ірі діни және
тҧрмыстық салт-дәстҥрлермен біртҧтас дҥниеге айналды. Қазақ
этносының қалыптасу кезеңінде пайда болған ірі эпикалық
баяндаулар – жыраулар орындауындағы жырлар әртҥрлі
дәстҥрлер мен байланысты болды. Халық жадында жҥзден аса
эпос сақталған, олар мың
ӛлең жолынан тҧрады,
қыл қобыз немесе домбыра арқылы
орындалған.
Халық
шығармашылығының сҥйікті жанры, батырлық және лирикалық
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тірілгенде жаңа реңк алады. Домбыра мен сыбызғы
аспаптарының даму тарихы да ғасырлар қойнауына кетеді.
Домбыраның пайда болуы туралы мынадай археолгиялық
қазбалар мәлімет береді: ежелгі қала Хорезмді қазғанда екі шекті
аспапта ойнап тҧрған музыканттардың терракотты бейнелері
табылған. Ғалымдар екі мың жыл бҧрын Хорезм қаласынан
табылған екі шекті аспаптардың қазақ домбырасымен
ҧқсастығын және оның Қазақстан территориясында тҧрған
ертедегі кӛшпенділердің қолданған аспаптарының бірі деп
бағалайды. Домбыра және сыбызғылық музыканың кӛне
ҥлгілеріне қҧстар мен жануарлардың атауларымен кҥй –
аңыздары жатады . Бҧлар ерте кездегі діни сенім – нанымның,
әдет-ғҧрыптың жаңғырығын осы кҥнге дейін алып келген. 19 ғ.
таман ғана қазақ музыкасы ӛзін шектеген дін мен дәстҥрлерден
арылып, дербес кӛркемдік шығарма ретінде дами бастаған. Бҧл
кезең – шын мәніндегі ҧлттың рухани жаңаруы, аспапты, әндік,
ақындық ӛнер сияқты негізгі халықтық ӛнердің даму кезеңі
болды. Қазақстанның байтақ территориясында әртҥрлі дербес
кәсіби композиторлық және орындаушы мектептер пайда болды,
әрбір аймақ ӛз ерекшелігін сақтап отырды. Мысалы, Батыс
Қазақстанның территориясы домбыралық кҥй - тӛкпені
дамытудың орталығы болып есептелсе, Сарыарқа аймағы
(Орталық Қазақстан) - әндерді орындаудың орталығы, оңтҥстікбатыс аймақ (Қармақшы ауданы) эпостық жырды баяндаудың бай
тәжірибесін сақтаған, ал Жетісу ӛңірі – айтыс дәстҥрін –
айтысушы
ақындардың
жарыс
ӛнерін
дамытты.
Қҧрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, Қазанғап, Дина, Біржан,
Ақан, ЖаяуМҧса, Естай,
Ыбырай,
Нартай,
Мәди,
Мҧхит, Абай, КененӘзірбаевтың есімдері
тек
қазақмәдениетінеғанаемес, әлемдік музыка мәдениетінеенді.
Бҧлар
–
қазақ
музыка
мәдениетініңшоқ жҧлдыздары болыптабылады.
Олархалықтық
музыкасын
дамытты,
дербестіктерінсақтады,
халықарасындаҥлкенқҧрметкеиеболды.20
ғасырда
қазақ
музыкалық мәдениеті жаңа әуендік және жанрлық тҥрімен

байыды. Аз ғана кезеңдік тарихи уақытта Республика европалық
классикалық музыканың кӛпдауыстылығы мен жанрлық
арсеналын игерді. Бҧл – опера, симфония, балет, аспаптық
концерт, кантата, ораториялық, ансамбльдік, оркестрлік, хорлық
орындау тҥрлері болды. Шығармашылықтың жазба тҥрінде
қалыптасқан жаңа кәсіби композиторлық мектебі қҧрылды.
Ҧлттық мазмҧндағы синтездік іріктеу және 20 ғасырдың 30-40
жылдарындағы европалық тҥрді таңдау нәтижесінде қазақ
опералық
ӛнерінің
классикалық
шығармалары
–
Е.Брусиловскийдің
―Қыз
Жібек‖,
А.Жҧбанов,
Л.Хамидидің ―Абай‖, М.Тӛлебаевтың ―Біржан - Сара‖ опералары
дҥниегекелді. Олардың драматургиялық және музыкалық негізі –
қазақ фольклоры мен ауызша кәсіби музыканың шексіз
мҥмкіндігі арқылы жасалған. Республикада европалық аспапты
музыканың кҥрделі жанры-симфониялық музыка ӛнері ӛте жақсы
дамыды.
Ғ.Жҧбанованың,
Қ.
Қожамьяровтың симфониялары,
симфониялық кҥй-жаңа жанрлық синтез осылай пайда болды.
Ҧлттық аудитория қазақтың монодикалық музыкасының
оркестрлік және интерпретациясын ерекше қабылдады.
Республикада Европалық жанрдағы орындаушылық және
композиторлық шығармашылықпен қоса, әртҥрлі кӛркемдік
профильдегі орындаушы ҧжымдар - Мемлекеттік симфониялық
оркестр, Қҧрманғазы атындағы Қазақтың халық аспаптар
оркестрі, хор капелласы, халық би ансамблі, Мемлекеттік
квартет, эстрадалық ансамбльдер, ҥрмелі және джаздық оркестрі
пайда болды.Қазақ ҧлт болып қҧрылғаннан бастап еліміздің тӛл
музыкасы бірге дамыды. Ән-кҥй арқылы әдет-ғҧрып, дәстҥрлі
салт-сана ҧрпақтан -ҧрпаққа жетіп, кӛшпелі халқымыздың рухани
мәдениетіне айналды. Әлдилеген сәбиден бастап қарттарымызға
дейін қуаныш пен мҧңын музыка арқылы жеткізді. Бесік жыры,
қыз ҧзату, келін тҥсіру, сҥндет той, т.б ойын-сауық, ән-кҥймен
әсерленіп отырды. Әсіресе, лирикалық- әлеуметтік тақырыпқа
арналған оқиғалы желіде туған, формасы кҥрделі музыкалар
орындаушылығы жағынан мықты шеберлікті қажет етіп ҥлкен
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белестерге жетті. Қазақ халқының ақын, жырау, жыршы, әнші,
ӛлеңші,
кҥйшілері
музыкалық
мәдениеттің
негізін
қалады.Сондықтан да болар, шеттен келген адамдар ХVІІІ-ХІХ
ғасырлар бойы қазақ халқының ӛмірі мен салтын бақылап,
халықтың ӛнерге деген қабілетін, суырып-салма ақындығын,
еңбектеген баласынан еңкейген қартына дейін ән-кҥйге деген
әуестігіне таңдана қараған Ерте заманнан бҥгінгі кҥндерге дейін
әуен және ән ӛнерінің шыққаны туралы қазақ халқының аңызы
бар.Бҧл аңыз бойынша, әуеде қалықтаған қҧдыретті ән кӛшпенді
қазақтың ҧлы даласынан ҧшып бара жатып тӛмендеген,
сондықтан оны естіген халықтың табиғатынан бойына
музыкалық қабілеті дарыған.Тағы да бір халықтың айтуында
«Жаратқан Тәңір әр қазақтың жанына туылғанынан кҥйдің
бӛлшегін салған»,дейді. Қазақ халқы әр қоғам мҥшелерінің жас
ерекшеліктеріне қарай, әуен аспаптары, оның тҥрлері, қҧрамы
және орындау ерекшеліктерін қалыптастыра білген. Жас балалар
шеберлердің қолымен жасалған, сыртын жылтыр бояулармен
бояп, әр тҥрлі ӛрнектермен әшекейлеген, әр тҥрлі аңдардың,
қҧстардың, балықтардың, ҥй жануарларының бейнесіндегі саз
балшықтан жасалған ҥрмелі аспаптармен ойнап, ҥйренген. Олар
осындай әуен қҧшағында, анасының бесік жырымен, ҥлкендердің
ӛсиет- ӛлеңдерін тыңдап, ӛмірге деген кӛзқарастары қалыптасып,
ҥлкен ӛмірге аяқ басқан. Содан соң жастардың әуезге, әнге деген
білімдері мен шеберліктері әртҥрлі отырыстарда қайым-айтыс,
тартыс, қара ӛлең айту арқылы шыңдалып отырған. Есейе келе ән
қорына махаббат әуендері, тойларда айтылатын жар-жар,
қалыңдықтың қоштасу әні және де аңшылардың аңға шығарда,
сарбаз әскерлердің жорыққа аттанарда қолданған – дабыл,
дауылпаз, шыңдауыл секілді аспаптардың ҥндері мен
толықтырылып отырған. Ал, ҥлкендер ӛз ән-кҥйлерінде елдің
бірлігі, халықтың мҧң-мҧқтажы, салт-дәстҥрі мен айтыстарды ӛз
руларының жеңіс, жетістіктерін жырға қосып жырлаған.Ақсақал,
қариялар әуен арқылы жастарға ӛнеге-ӛсиет, ӛмірдің ӛткінші,
бақыттың баянсыз, жалындаған жастықтың да жастығы қисайып,
қарттықтың кіретінін терең ойланып, тҥсінуге шақырған.Міне,

ғасырлар бойы кӛшпенді қазақ халқының жылдан-жылға,
ҧрпақтан-ҧрпаққа қалдырып келе жатқан ән-әуен ӛнері осындай
болса керек. Әлеуметтік мәдени мҧра неғҧрлым бай, алуан
арналы болса, ӛткен мен бҥгінгі мәдениет мҧралары жарасымды
жалғасып жатса, соғҧрлым ӛміріміздің мән- мағынасы терең,
мақсаты айқын, тарихи ҥлгі ӛнеге тҧтар парасатты ойтолғаныстары кҥшті қауым, жан-жақты дамыған ерекше тҧлға
тәрбиелейтін боламыз.
Қазіргі Қазақстан Республикасының аймағында жҥргізілген
археологиялық қазбалардың, тарихи зерттеулердің нәтижесіне
қарағанда, кӛшпелі сахарадағы тайпалар тек малшы, жауынгер
ғана емес, сонымен бірге тамаша сәулетші, мҥсінші, суретші,
ҧста, зергер, әнші, жыршы, термеші, айтыскер, әрі домбыра,
шертер, қобыз, шаңқобыз, саз, қурай-сырнай, жетіген, асатаяқ, т.б
музыка аспаптарда ән-кҥй мәдениетінің жоғары дәрежеде
дамығандығын байқау қиынға тҥспейді.
Қазақ халқының музыкалық қазынасы ҥшінші мыңжылдықтың
алғашқы кезеңіне дейін ӛзінің сан қырлы кӛркемдік сипатымен
сақталынып, кӛшпенділердің руханияттық және эстетикалық
талғамдарына сәйкес ҧлттық діліміздің сарқылмас бҧлағына
айналуда. Кӛне музыкалық-поэтикалық нҧсқалар -ҧмытылмас
бабалар даналығы, ғасырлардан жеткен ӛшпес сарын. Теңдесі
жоқ рухани байлығымыз ауызекі тҥрде қалыптасып, әр заманда
сҧрыпталып, тек ӛзіне тән сҧлу да сҥйкімді әуенімен, қайталанбас
ҧлттық ерекшеліктерімен, сан тҥрлі бояуларымен ХХІ
жҥзжылдықта ӛз жалғасын табуда.Бҥгінгі кҥні Республикада к.
Байсейітова және А. Жҧбанов атындағы арнаулы балалар мектебі,
Қҧрманғазы атындағы Алматы Мемлекеттік Консерваториясы,
Астанадағы Ҧлттық музыка Академиясы, Абай атындағы
мемлекеттік опера және балет театры, Жамбыл атындағы Қазақ
Мемлекеттік филармониясы, Қазақконцерт, М. Әуезов атындағы
әдебиет және ӛнер Институты және басқа да музыкалық - біліми,
ғылыми және мәдени мекемелер бар. Музыка бҥгін мен
болашақты, ӛткенді жалғастырушы алтын буын міндетін атқарып
отыр. Музыка адам жанын тебірентетін, ерекше кҥй кештіретін,
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кӛңіл-кҥй сыйлайтын ӛзге әлем екенін қазақ халқы әуелден
бойына сіңірген. Ол тап бір жәннат секілді. Ӛте әдемі әрі әуезді.
Ол әлемге барғанда сен мол бақытқа кенелесің, ӛмірді басқалай
сезінесің, дҥниені басқа қырынан танисың . Бҧл оқиғадан сен
ерекше әсер аласың. Әдетте музыканы кӛңілдің кілті деп атайды.
Себебі, музыка тыңдаған адамның кӛңілі лезде кӛтеріліп, ӛзін
сабырға шақыра бастайды . Қазақ халық
музыкасы мен
мәдениеті - әлемдегі ең қҧдіретті, қасиетті ҧғым. Біз музыканы
орындаушы арқылы сезінеміз. Орындаушының шеберлігі оның
табиғилығы арқылы музыка әуезделе береді. Солай ол
тыңдаушылардың жҥрегіне жол табады. Ал қазір сол
кӛрерменнің ҧнататын әншілері Майра Ілиясова, Бибігҥл
Тӛлегенова, Мақпал Жҥнісова, Роза Рымбаева т.б. Олар
музыканың қасиеттілігін, киелілігін білетін жандар. Қазақ
музыкасы - қҧпияға толы ғылым. Оның ашылмаған сырлары ӛте
кӛп.

ӛркениет табыстарымен ҧштастыра тәрбиелеу қажеттілігін
байқап отырмыз. Жоғарыда аталған міндеттерге қол жеткізуде
ӛзін-ӛзі тану пәнінің орны мен рӛлі ерекше.Ӛзін-ӛзі тану пәні баланы ӛзінің қадірін ӛзі білуге, ӛзін сыйлауға, ӛзгелердің
талқылауына тәуелді болмауға, ӛзін-ӛзі жетілдіруге, рухани
ӛмірде және ӛмірдің алуан тҥрлі жағдайларында ӛзінің бағытбағдарын жасауына, ӛз бетінше шешім қабылдай алуына және ӛз
сӛзі мен әрекеттері ҥшін жауапкершілікті сезіне білуге
тәрбиелейді. Сондықтан бҧл пән заман талабына сай руханиадамгершілік тәрбиесін жетілдіріп, дамытуға бағдарланған
ерекше
ӛміршеңдігімен
ерекшеленеді.
Баланың осы пән арқылы адамгершілік сезімдері, эмоциялары,
ӛзара қарым-қатынастары туралы тҥсініктері кеңейеді. Олар
ҥлкендермен және қатарластары арасында қарым-қатынас жасау
мәдениетіне қол жеткізеді, адамгершілік қҧндылықтар мен адами
қасиеттердің мәнін тҥсінеді. Олардың Отанға, отбасына, жақын
адамдарына, қоршаған табиғатқа деген сҥйіспеншіліктері артады.
Оқушы алдында тҧрған міндеттердің шешімін табуға,
жағдаяттарды тез арада шеше білуге, нақты бір мәселе бойынша
ӛзіндік кӛзқарасын білдіруге, ӛз пікірін еркін, ашық айтуға,
кездескен жағдайларды адамгершілік нормаларына сәйкес
шешуге, бағалауға ҥйренеді, сондай-ақ сыныптастарымен және
ҧстаздарымен жағымды қарым-қатынастар орнату қажеттігін
тҥсінеді.
Ӛзін-ӛзі тану пәні арқылы: – адамгершілік қҧндылықтар және
ӛмір: – Отан, отбасы, намыс, абырой, адалдық, сабыр, ҥміт, сенім,
ынтымақ, жауапкершілік, парыз, арман, ақиқат туралы терең
білімге
ие
болады;
– жалпы адамзаттық
қҧндылықтар: рухани-адамгершіліктің
мәнін тҥсінеді, ӛзара адами қарым-қатынастарды тани алады
және оны бағалай біледі;
–балалардың адам, ӛмір, бақыт, махаббат, ар-ҧждан, парыз,
арман, отбасы, ҧлттық салт-дәстҥр, ҧлттық руханият, табиғат,
достық, еңбек қҧндылықтары мен мейірімділік, сыйластық,
сҥйіспеншілік, адалдық, азаматтық, патриоттық, бауырмалдық,

«Ӛзін-ӛзі тану пәні – рухани-адамгершілік тәрбие кӛзі»
МамутоваГульнарУтемисовна
Ӛзін-ӛзі тану пәні мҧғалімі.
№24 лингвистикалық мектеп-гимназия, Ақтӛбе қаласы.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім
берудің негізгі мақсаты «...қоғам мҥшелерінің жоғары
адамгершілік, парасаттылық, мәдени, физикалық деңгейінің
дамуына және кәсіби біліктілігіне қол жеткізу болып табылатын
ҥздіксіз процесі» - деп нақты айтылған. Білім беру - оқушыны
белгілі бір білім қорымен толықтыру ғана емес, олардың бойына
рухани-адамгершілік қасиеттерді дамыту, сонымен қатар қоғамда
мәнді де мағыналы ӛмір сҥруге, ӛмірден ӛз орнын табуына,
бойындағы табиғи дарыны мен адами қабілетінің ашыла тҥсуіне
жол сілтеу. Кәзіргі еліміздің қарыштап дамып келе жатқан
кезіңде жас ҧрпақтың бойына ата-бабамыздан қалған асыл
мҧралар мен ӛнегелі істері арқылы тәрбиелеу мен қатар, әлемдік
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еңбексҥйгіштік адами қасиеттері туралы тҥсініктерін кеңейеді.
Ӛзін-ӛз тану пәнінің ӛзге сабақтардан ерекшелігі әрбір сабағы
балаларды достыққа, сыйластыққа, әсемдікке, әдептілікке
шақырады. Себебі: кҥнделікті сабақта «Нҧрға бӛлену»
сәтінен бір-біріне деген сезімдерін білдіріп, қуанышпен басталса,
дәйексӛздің мәнін тҥсіндіре отырып, сабақтың тақырыбын ашу,
әңгімелесе отырып мәтінді тҥсіндірумен жалғасады. Мҧғалім
сыйы сол кҥнгі тақырыпқа байланысты әңгіме, аңыз айтып
берумен, тақпақ оқып берумен жалғасады. Мҧғалім міндеті әрбір
сабақта бала бойына мейірімділікпен қарап, кішіпейілділікпен
қарым-қатынас жасауға ҥйрете отырып, қуаныш сыйлау.
«Рухани мҧраға сҥйенбеген елдің жҧлдызы жанбайды»,- демекші
ата-бабаларымыздан
қалған
әдеби
мҧраларды
рухани
адамгершілік тәрбие беруде тиімді қолдану «Ӛзін- ӛзі тану»
пәнінің еншісінде десек қателеспейміз. Сондықтан да бҧл пән
ата- бабаларымыздан келе жатқан жақсы дәстҥріміздің жалғасы
іспеттес деуге болады.
Ӛзін-ӛзі тану пәні мҧғалімі оқытып қана қоймайды, бағыт бағдар
береді. Ӛзінің ішкі жан дҥниесінің шексіз әсемдігін ашуға
бағыттайды. Ал, оқушылар соны аша отырып, ӛздеріне қажетті
білім мен ар – ождан дауысын ашады. Әр оқушы керемет рухани
кҥш иесі. Жас ҧрпақтың ӛзін - ӛзі дамуына жол кӛрсетуде
мҧғалімге қойылатын талап та маңызды.
Ӛзін-ӛзі тану пәні мҧғалімінің заңдары: баланы, сҥю, баланы
тҥсіне білу, баланы шабыттандыру.
Шәкәрім Қҧдайбердіҧлы «Ең ҥздік тәсіл – әңгімелесу. Адамның
бойындағы руханилық пен адамгершілік туралы ой толғау керек»
десе, ҧлы педагог В. Сухомлинский «Мҧғалім ӛз бойына телегей
теңіз нҧр жинауы керек» деген сӛздердің ӛзінде терең философия
жатқандығын кӛруге болады.
Осындай ҧстазға тән мінез-қҧлық ізгілікпен ҧштасып, оқушының
жҥрегінің тӛрінен орын алған жағдайда жас ҧрпақты мейірімді,
рухани адамгершілігі мол, жан жағына шуақ шашқан, елжанды
адам тәрбиелеп шығаруға болатыны сӛзсіз

Ӛзін- ӛзі тану пәні мҧғалімі ҥшін ең ҥлкен сый - оқушыларының
сабаққа ықыласпен келіп, ӛз ой-пікірлерін бӛлісуі, ӛз ӛмірлерінен
мысалдар келтіруі, бір біріне кеңес беруі, жолдасын мҧқият
тыңдап, онымен бірге кҥйініп - сҥйінуі болып табылады.Біз
оқушыларымыздың
барлық
сҧрақтарына
кейбір
оқу
бағдарламасының аясына сия бермейтін тақырыптарға да жауап
беруге тиіспіз.
«Бӛбек» қорының президенті Сара Алпысқызының «Ӛзін-ӛзі
тану» рухани-адамгершілік білім жобасы жан-жақты дамыған
тҧлғаны тәрбиелеуді кӛздейді. Ӛзін-ӛзі тану баланы ӛзінің қадірін
ӛзі білуге, ӛзін сыйлауға, ӛзгелердің талқылауына тәуелді
болмауға, ӛзін-ӛзі жетілдіруге, рухани ӛмірде және ӛмірдің алуан
тҥрлі жағдайларында ӛзінің бағыт-бағдарын жасауына, ӛз
бетінше шешім қабылдай алуына және ӛз сӛзі мен әрекеттері
ҥшін жауапкершілікті сезіне білуге тәрбиелейді. Сондықтан бҧл
жоба заман талабына сай рухани-адамгершілік тәрбиесін
жетілдіріп, дамытуға бағдарланған ерекше ӛміршеңдігімен ерекшеленеді»
–
деп
атап
ӛткен
Адамгершілікке тәрбиелеудің негізі - қарым-қатынас жасау мен
дҥниетанудан, баланың зердесі мен шығармашылығын дҧрыс
дамытудан қалыптасады. Ол арқылы оқушы қоршаған ортаны
таниды, ҧлттық мәдениетті, дҥниетанымды сезіне бастайды,
ӛзіндік пікірі қалыптасады, ӛзін-ӛзі танудың қарапайым
қадамдарын жасай алады.
Ӛзін-ӛзі тану сабақтарының ӛзіндік ерекшелігін байқататын
«Нҧрға
бӛлену»,
«Ҥй
тапсырмасы»,
«Дәйексӛз»,
«Әңгімелесейік»,
«Мәтінмен
жҧмыс»,
«
Мҧғалім
сыйы»,«Сахналау», «Шығармашылық жҧмыс», «Топпен ән
айту», «Ҥй тапсырмасын жазу»,«Тыныштық сәтімен» аяқтау
балалардың дамытушы ортасын қҧруға ықпал етеді.
«Ӛзін - ӛзі тану» пәні рухани- адамгершілік білім беруде
мынадай міндеттерді алдына қояды.
Әрбір оқушының ӛзінің жан дҥниесін сезінуіне және оның
дербестігіне ықпал ету;
Ӛзінің ӛмірлік қағидасын анықтау;
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Ӛзінен бастап ӛзгеге, айналаға ізгілікті қарым-қатынас жасау.
Іс - әрекетте шынайы болу;
Адамдарға қолдан келгенше кӛмек беру;
Іс-әрекеттеріне шынайы болу;
Жасампаздық, белсенділік қасиеттерді дамыту;
Іс пен сӛздің сәйкестігін сақтау;
Ӛзін-ӛзі тану пәні жоғарыдағы айтылған міндеттерді жинақтай
келе бір сӛзбен айтқанда -баланы ӛзін және ӛзгені қҧрметтеуге
ҥйретеді. «Адамның ӛмір жолында екі тҥрлі, бір-біріне қарамақарсы ағыстар бар. Бір ағысқаталдыққа жетелесе, екінші ағыс
мейірімділікке талпынады» -деген Г.Лекки сӛзінде ҥлкен мән
бар.Біздің мақсатымыз сҥйіспеншілік пен мейірімділік арқылы
рухани-адамгершілігі мол жеке тҧлғаның қалыптасуына ҥлес
қосу.
Ақан Сері -«Мен ҥш қасиетімді мақтан тҧтам», Олар: жалған
айтпадым, жақсылықты сатпадым, һәм ешкімнен ештеңені
қызғанбадым– деген екен. Олай болса жеке тҧлғаны
қалыптастыруда, олардың жақсылық пен жамандықты айыра
білуге, ақиқат пен жалғанды тани білуге, олардың жан дҥниесіне
сезіммен қарап, әрбір іс-әрекетіне мақсат қоюға, жоспарлауға,
оны орындауға, ӛзіне-ӛзі талап қоя білуге тәрбиелеу адамгершілік тәрбиенің басты мақсаты.Мақсатқа жету ҥшін сан
алуан кедергілер болуы мҥмкін. Дегенмен адамгершілік
қасиеттерді бала бойына жас кезінен бастап қалыптастыру жеке
тҧлғаны қалыптастырудың негізі екенін назарда ҧстайық.

Жҧбанов А « Ғасырлар пернесі,» А., 2-бас., 1975;
Ерзакович Б.Г., Музыкальное наследие казахского народа, А.-А.,
1979;
Кетегенова Н., Джуманова, Казахская музыкальная литература,
А., 1995.
Қоңыратбай Т «Әлем музыка тарихы»
«Қазақ шежіресінің тарихы »
Хожамуратова Камила Азатбайкызы
«№ 24 лингвистикалық мектеп гимназия»КММ, Ақтӛбе қ.
Қазақ елінің тарихы шежіреден бастау алады. Халыққа ауызданауызға тарап жеткен қазақ шежірелерінің қатарына Захираддин
Бабырдың – «Бабырнамасын», Мҧхаммед Хайдар Дулатидің
«Тарих-и-Рашидиін», Бейбарыс пен Халдунның «Қыпшақ
шежіресін», Әбілғазы Бахадҥр ханның «Тҥрік шежіресін»,
Ҧлықбектің «Сҧлтандар шежіресін» және тағы да басқаларын
жатқызуға болады.
Еліміз егемендігін алып, қазақ тарихын қайта жазуға ҧмтылған
тҧста қазақ шежіресінің тарихымыздың негізгі дерек кӛздерінің
бірі екендігі дәлелдене тҥсті. Олардың қатарында кейінгі
жылдары басылып шыққан Мәшһҥр Жҥсіп Кӛпеевтің «Қазақ
шежіресін», Нҧржан Наушабаевтың «Манзумат қазақиясын»,
Шәкәрім Қҧдайбердіҧлының «Тҥрік, қырғыз, қазақ һәм хандар
шежіресін» жатқызамыз.
Жекелеген қаһарман тҧлғаларды сипаттау барысында ел тарихын
шежіре сипатында баяндаған Мәшһҥр Жҥсіп Кӛпеевтің
еңбектерінің маңызы зор. Мәшһҥр Жҥсіп тарихты жазуда жер
тарихын, ел тарихын, жеке адам тарихын біртҧтас сипатта
қарастырып, ӛзара тығыз қарым-қатынастар жҥйесінде
баяндайды. М.Ж.Кӛпеев қолжазбасы – халқымыздың тарихына ӛз
ҥлестерін қосқан қаһарман тҧлғалар хақында фольклорлық
нҧсқалардың, жазба зерттеулердің, зерттеуші автордың ӛз ойпікірлерінің ӛзара байланыстырылған мағлҧматтарының аса мол
казынасы.

Пайдаланылған әдебиеттер:
Ӛзін-ӛзі тану. №2 2014ж
Сынып жетекші анықтамалығы. №1 2015ж
Қазақстан мектебі. №10 2010ж
Оқыту – тәрбиелеу технологиясы. №5-6-7 2016ж
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
Жанҧзақова З., Қазақ халқының аспаптық музыкасы, А., 1964;
Ахметова М., Қазақ әндері, А., 1970;
Жҧбанов А., Замана бҧлбҧлдары, А., 2 бас., 1975;
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Мәшһҥр Жҥсіп Кӛпеевтің «Қазақ шежіресінде» қазақтың
шежіресін былайша тарқатады: Алаштан Сейілхан, Жайылхан
атты екі бала тарайды. Соның Сейілханынан сегіз арыс тҥркімен
таратылады да, Жайылханның ҧрпағы туралы шежірешілер екі
тҥрлі пікір таратады. Соның бірінде Жайылханнан Қазақ, Созақ,
Ҧзақ деген ҥш бала дҥниеге келеді. Осының Созағы
қарақалпақтардың, Ҧзағы қырғыздар мен хакастардың тҥп атасы
деп есептейді. Ал Қазағынан келіп Ақарыс, Жанарыс, Бекарыс
деген балалар дҥниеге келеді. Олардан Ҧлы жҥз, Орта жҥз, Кіші
жҥз тараса керек.
Екінші нҧсқада Алаштың екінші баласы Жайылханнан ҥш бала
емес, бір ғана ҧл Майқы болады. Майқыдан Ӛзбек және Сыбан
деген екі ҧл туады. Сыбаннан Айырқалпақ, Айырқалпақтан Қазақ
пен Созақ, Созақтан Қарақалпақ, ал Қарақалпақтан Ақарысты
таратады. Қырғыздардың ақ айыр қалпақ киетіндігі осыған
байланысты болса керек[1,81б.].
Қазақ халқының қайдан шыққаны, оның жҥздерге бӛлінуі туралы
мәселе кейінгі кезеңдерде де кӛп толғантқан. Осы мәселе
бойынша Шәкәрім ӛз шежіресінде «қазақтардың шығу тегі, нәсілі
арабтардан емес, тҥп тӛркіні кӛне тҥрік әлемінде жатыр» деп
тҧжырым жасаса[2,12б.], ал Мәшһҥр Жҥсіп Кӛпеев «Бҧл қазақ
деген кеше мен бҥгін қойылған ат емес, заман-заманнан айтылып
келе жатқан ат. Араб тілінде «ҧғызақ» деп жазылған, шағатай
тҥркісінде «хазағ» деп, ӛзіміздің жуан тілде «қазақ» деп
жазылған»деп қазақ этнониміне қысқаша шолу жасап, қазақтың
шығу тегін қазақтардың алғашқы ханы-Алаш пен оның
балаларымен байланыстырып солардың ҧрпағы деген ҧғым
қалыптастырады[2,10-11бб.].
Баспа бетінде жарияланған ―Қазақ шежіресі‖ туындысын
зерделей қарастырсақ та, Мәшһҥр Жҥсіптің жеке адамдар
тарихын жер тарихымен, ел тарихымен байланыстыра
баяндағанын кӛреміз. Оның ҥстіне М.Ж. Кӛпеев жалғыз қазаққа
ғана емес, тҥркі халықтарына да ортақ тарихи тҧлғалар: Нәрікҧлы
Шора (Қазан), Әмір Темір (Самарқан), ер Едіге (Алтын Орда)

туралы шежіре нҧсқаларын жазып алып, ара - арасында оларға
деген ӛз кӛзқарас-пікірін келтіреді [1,99б.].
Мәшһҥр қолжазбасындағы ел билеушілері (XV ғ.-ХVПІ ғ.ғ.
аралығы) казақ хандары тарихы сӛз болады. Шежірелікжылнамалық сипатта жазылған бҧл шығармаларда атақты
билеушілердің іс-әрекеті қысқаша, тартымды баяндалынып,
шежірешінің ӛз пікірлері де қатар беріледі. Керісінше, тарихи
дерегі жҧтаң, белгісіз хандардың есімдері ғана аталынып ӛтеді.
Мәшһҥр Жҥсіп Кӛпейҧлы ―Қазақ тҥбі‖ еңбегінде әз Жәнібек
ханнан бастап әз Тәуке ханға дейінгі хандар тізбегін таратады.
Мәшһҥр Жҥсіп шежіресінде Тахир хан, Тоғым хан, Бойдас хан
т.б. белгісіз билеушілердін тек есімдері ғана аталынып ӛтіледі.
Ал атақты, даңқты хандар тарихын баяндауларында Мәшһҥр
Жҥсіп Қасым ханды ―Жошы ханның ӛзінен соң Дешті Қыпшақты
толық меңгеріп билеген‖ хан, ―қазақ хандарының пируай дӛкейі‖;
Хақназар ханды ―қайратты кісі‖, ―батыр хан‖; әз Тәуке ханды
―ақылды кісі, табанды кісі‖,―терең ойлы долық милы, дӛкей ірі
хан‖ ретінде бағалайды.
Мәшһҥр Жҥсіп жазбаларында Алаша ханға қатысты берілген
мәліметтер тарих ғылымы тҧрғысынан арнайы қарастыруды
қажет етеді. Мәшһҥр Жҥсіп Кӛпеев хандар тізіміне Алаша ханды,
Ормамбет ханды т.б. қосады [1,87-89бб.]. Бірақ, ―Атасының аты
білінбей, ӛз аты шыққан ерлер‖ еңбегінде оның тарихта кім
болғаны халық жадында ҧмытыла бастағанын атап кӛрсетіп, енді
бір хандар тізімінде Алашаны қазақ билеушілерінен бӛліп алып
жеке қарастырады: ―Қазақтың ӛз сыбағасына арналып хан
болғандар: ―Қасқа жолды‖ Қасым хан, ―Ескі жолды‖ Есім хан,
―Кҥлтебеде кҥнде кеңес‖ атанған әз Тәуке хан, олардан соң 48
жыл хан болып билеген Абылай хан. Қазақта хан болып, заң
шығарып, халық қатарына қосқандар - осы айтылған хандар.
Алды-арты жоқ Алаша хан деген бір хан билеген. Қазақ 3 жҥзге
бӛлініп; Ҧлы жҥз Ҥйсін, Орта жҥз Арғын, Кіші жҥз Алшын
атанғаны; ―Алаш‖ деп ҧран шақырысып: ―Алаш- алаш болғанда,
Алаша хан болғанда, ҥйіміз ағаш болғанда, ҧранымыз Алаш
болғанда‖,-деп айтатын заман болған‖[1,94б.].
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Мәшһҥр Жҥсіп Кӛпеевтің қазақ тарихы туралы жазылған жемісті
еңбегі-―Қазақ тҥбі‖. Мәшһҥрдің ―Қазақ тҥбі‖ тақырыбында қағаз
бетіне тҥсірілген шығармаларының бірнеше нҧсқалары бар.
Біріншісінде Әбілғазы шежіресіндегі Адам ата, Нҧх заманынан
бастап, Уыз ханға дейін таратылған баяндаулары; Мҥхаммет
пайғамбар мен Аныс, Ақкосе сахабалар дәуірі туралы аңызӛңгімесі; 92 баулы Қыпшақ, 32 баулы Ӛзбек, 3 жҥз атанулары
(―Алаша хан‖ әңгімесі) туралы шежіре сӛзі; Мәшһҥрдің ӛзінің әз
Жәнібек ханнан әз Тәуке ханға дейінгі хандар тарихын баяндауы;
Ақтабан шҧбырынды оқиғасы туралы тарихи аңыздары
жинақталған.
Екіншісінде Шынқыз (Шыңғыс) хан шығу тегі хақында
жарияланған В.В.Радловтың ―Қазақ тҥбі‖ аңызының (толықтай
тексінің кошірмесі) нҧсқасы; Абылай хан заманы жайында
сақталған фольклор ҥлгілері; Нысанбай жыраудың қара сӛзбен
аралас берілген ―Кенесары-Наурызбай‖ дастаны сӛз болады.
Ҥшінші вариантында Әбілғазы шежіресінің Адам атадан
Оғыз(Уыз) ханға дейін таратылған ҥзіндісі; Әбілғазы шежіресінің
Шыңғыс ханның дҥниеге келуін, Шыңғыс ханнан Есім ханға
дейін таратқан нҧсқасы; Абылайдың шығу тегі мен
ҧрпақтарының әулеттік шежіре сӛздері баяндалады.
Тӛртінші нҧсқасында Адам Атадан бастап Уыз ханға (Оғыз)
дейін таратқан Әбілғазы шежіресі; Шыңғыс ханның шығу тегі
хақында жарияланған В.В.Радловтың ―Қазақ тҥбі‖ аңызының
ҥзіндісі; әз Жәнібек тегі туралы жазылған В.В.Радловтың жалған
шежіресінің орнына берілген Қ.Халид кітабының Алтын Орда
туралы тарихи мәліметі; Мәшһҥрдің ӛзінің хандар шежіресі (әз
Жәнібектен әз Тәукеге дейін) ҥлгісі; Ақтабан шҧбырынды
оқиғасы туралы тарихи сӛздері бір топтама жинағына
кірген[3,26б.].
Жоғарыда келтірілген нҧсқаларды салыстырып қарасақ,
жекелеген ҧқсас мәтіндер болуына қарамастан әр ―Қазақ тҥбі‖
ҥлгісі қазақ тарихын әртҥрлі баяндайды. Бҧған қарағанда ―Қазақ
тҥбі‖ Адам Атадан бастап Абылай ханға дейін таратылып
жазылған М.Ж.Кӛпеев шежіре сӛздерінің ортақ тарихи тақырыбы

ғана болады. Мҧнда әрбір нҧсқада шежіре, аңыз, әңгіме, тарихи
сӛз, зерттеу ҥзіндісі текстері бір уақыт жҥйесі ретімен
орналасады, ара-арасында зерттеуші автордың ӛзінің қазақ
хандары туралы еңбектері, анықтама-тҥсініктемелері беріліп
отырылады. Яғни, қазақтын тҥпкі тарихы туралы әр тҥрлі текстер
мен тҥрлі ой - пікірлердің пайдаланылуы, бір тақырып бойынша
жазылған еңбектерінің тҥрлі нҧсқалары болуы Мәшһҥр Жҥсіп
Кӛпеевтің тарихи таным арнасына әртҥрлі кӛзқарас, мәлімет
тарта білгенін айқындайды.
Қорыта айтқанда, Мәшһҥр Жҥсіп Кӛпеевтің шежіресі тарихымыз
ҥшін қҧнды негізгі деректер кӛзі болып табылады.
М.Ж.Кӛпеевтің еңбектері тарихи тҧлғаларымызды ғана емес,
жалпы қазақ тарихына қатысты мәселелерді де жан-жақты
қарастыруымызға мол мҥмкіндік береді. Оның еңбектері келешек
ҧрпақты ӛткен дәуірлерге қатысты тарихи мәліметтермен байыта
тҥседі және бір қарағанда кездейсоқ болып кӛрінетін қазақтардың
қоршаған ортамен байланысын, олардың тарихи ҥрдістегі әлемдік
тарихтың дамуындағы рӛлін анықтауға мҥмкіндік береді.
Қазіргі оқыту ҥрдісіне жаңа педагогикалық технологиялар
кеңінен енуде.Оқушыны пәнге қызықтырумен қатар, саналы
ойлауға тәрбиелейтін, қоғамдық кӛзқарастарын қалыптастыра
алатын, ӛзіндік пікірі бар, қоғамдағы болып жатқан тҥрлі қарамақайшылықтарды тҥсіне білетін, еркін сӛйлеп, ӛз пікірін ашық
айта алатын ойлы ҧрпақ тәрбиелеуде сабақтың маңызы зор. Сол
сабақ атты театрдағы басты кейіпкеріміз – оқушы болса, онда
барлығымыздың бағытымыз бір, бағдарымыз байсалды болмақ.
Әр мҧғалім оқушыға кӛпқырлы сабақ беретін болған соң, қазіргі
жаhандану саясатына сәйкес жаңа технологияны ӛз ыңғайына,
пәніне лайықтап пайдалануы тиіс.Мҧғалім шеберлігі – ізденіс
нәтижесі.
Сондықтан,
орыстың
ҧлы
педагог-ғалымы
К.Д.Ушинскийдің ―Мҧғалім – ӛзінің білімін ҥздіксіз кӛтеріп
отырғанда ғана мҧғалім, оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның
мҧғалімдігі де жойылады‖ – деген. Бҧл ―Ҧстаз‖ атты ҧлы
сҥрлеуге соқпағын салып жол тартқан кӛкірегі ояу, кӛзі ашық
әрбір адамға берілген елеулі ескерту.
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Оқу процесінде жаңа инновациялық технологияларды
кеңінен пайдаланған тиімді. Соның ішінде нейролингвистикалық
бағдарламалау технологиясын кез келген салада (білім беру,
медицина т.б.) қолдануға болады.
Сабақты дәстҥрі тҥрде
ӛткізгеннен гӛрі оқушылармен пікірлесіп, ойын, тренинг тҥрінде
ӛткізу ӛте қызықты. Баланың психологиялық ерекшелігін ескеріп,
жаңа инновациялық технологияның тҥрлері туралы айтылады.
Білімнің сапасын кӛтеру, оқушылардың кәсіби біліктілігін, ойлау
мәдениет қалыптастыру, жеке адамның ӛзіндік тҥсінуін, ӛзіндік
дамуын қамтамасыз ету, оқытуда белгілі бір нәтижеге жету
мақсатында ғалымдар оқу процесіне жаңа технологияны енгізуде.
Технология грек тілінше «tehne» - ӛнер, шеберлік және «logos» ғылым, яғни «шеберлік туралы ғылым» деген ҧғымды білдіреді.
Оқу процесіндегі технология әдістемесі ғылыммен тығыз
байланысты. Әдістеме ғылымы «Нені оқыту», «Не ҥшін оқыту?»,
«Қалай оқыту?» деген сҧрақтарға жауап іздесе, оқыту
технологиясы «Қалай нәтижелі оқытуға болады?» деген
мәселенің шешімін іздейді. Оқу технлогиясы мен әдістеменің
мақсаты бар, яғни оқытудың тиімді жолдарын қарастырады.
«Инновация» латын тілінен аударғанда «жаңарту», «ӛзгерту»
деген мағынаны білдірсе, С.И.Ожеговтың айтуы бойынша «жаңа
– алғаш рет енгізілген немесе жасалған, жаңадан пайда болған,
кӛпшілікке таныс емес» деген мағынаны білдіреді. Жаңа
технология теориялық, практикалық біліммен ҧштасқан,
әрекеттену кезінде екі жақты бағытты бірдей қолдануды қажет
етеді.
Кӛптеген жаңа технологиялар жеке-бағдарлық білім беру
мәселесін, баланың танымын дамыту, пәнге қызығушылығын
арттыру, сапалы білім беруді кӛздейді. Бҧл технологиялар әр
елден таралған. Ол тек қана білім сапасын кӛтеруге ықпалын
тигізіп қана қоймай, мектептегі білім беру қызметіндегі бәсекеде
ӛзінің мҥмкіндігін арттырады. Қай технологияны алсақ та,
ғалымдар жеке-бағдарлық оқытуға, жеке тҧлғаның ерекшелігіне
кӛңіл бӛлген.
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Әр ҧстаз ӛз біліміне, ӛмірлік тәжірибесіне сҥйеніп, баланың жанжақты дамуына мҥмкіндік жасайды. Ол тек қана білім берумен
шектеліп қана қоймай, сонымен қатар баланың ішкі жан дҥниесін
тҥсінуге, оның мінез типтерін, темпераментін ескеріп, қолайлы
қарым-қатынас жасауға икемделуі керек. Бҧл ӛнерде тек қана
педагогикалық білім емес, психологиялық білімді де терең білу
кӛзделген.
Жеке тҧлғаның қҧрылымын жан-жақты зерттейтін, жаңа
психотехнология – нейролингвистикалық бағдарламалау деп
атайды. Бҧл технология шет елде ХХ ғасырдың 70 жылында
пайда болды. Оның негізін салушы американ психологтары
Р.Бэндлер, Д.Гриндер, Л.Камерон, Р.Дилтс, Д.Делозье т.б.
Нейролингвистикалық бағдарламалау – бҧл адамның ӛзгеру
жҥйесіне жеке нақты мақсат қоя білуге, оны жҥзеге асыруға, әрі
биік белестерден кӛріне білуге септегін тигізеді. Ол субъективті
тәжірибені, мидың қҧрылымын зерттейді. «Нейро» нерв жҥйесі
бес сезім мҥшесі арқылы ақпаратты ӛңдейді, «лингвистика» тілді,
жестті, тҧрысты зерттейді, бағдарламалау – жоспар бойынша
әрекеттенеді. Бҧл технологияны меңгерген адам жадында
ақпаратты ҧзақ уақыт сақтайды, себебі оны кҥнделікті ӛмірде
пайдаланып отырады.
Психотехнология адамның ішкі жан дҥниесін тануға, тҧлғаның
ойлау стратегиясын, микротехнологиялық деңгейін анықтау,
сенсорлық репрезентативтік жҥйені, мидың оң жақ және сол жақ
бӛліктерінің ӛз бетімен қызмет атқарудағы ерекшеліктерін, ойлау
және интеллект типтерін, яғни индивидуалды қабылдау
процестерінің негізгі элементтерін, ақпаратты ӛңдеу, сақтау және
қайта жаңғыртуды қарастырады. Оқыту кезінде баланың міндеті
дәл анық, мінез-қҧлық стратегиясы болғанда ғана нақты әрекеті
және қоршаған адамдардың нақты меніз-қҧлқында кӛрініс табуы
тиіс. Бҧл модельдің басқа модельден ерекшелігі оқыту
процесінде баланы еркіндікке ҥйретеді және бала оқытушының
жҧмыс стиліне итермелейді, яғни оқытушының жҧмыс жасаудағы
оқушыны оқытуда когнетивтік индивидуалдық стиліне қарай
икемделеді. Сонымен бірге адамның кӛңіл-кҥйін аңғаруға,

ыңғайына қарай бейімделуге, кез келген жағдайда шешім табуға,
икімді болуға ҥйретеді.[1].
Жеке тҧлғаны зерттеуде нейролингвистикалық деңгейдің қажетті,
ерекше заңдылығы туралы айту керек. Нейролингвистикалық
деңгейлер бір-бірімен қоса бағынып және ӛзара шарттастық
ретінде байланысып, бірыңғай, тҧтастай суреттеледі. Осы кҥнге
дейін оқыту процесінде жеке тҧлғаның психикалық даму
аспектісі, оның заңдылығы, дидактикалық қағидалар аз
қамтылып зерттелген. Оқу процесінде басынан аяғына дейін
жасалынатын технологиялық процестің қҧрылымы, заң туралы
қағидалар мен заңдылықтар жоқтың қасы.
Нейролингвистикалық
бағдарламалау
технологиясында
психикалық дамудың физиологиялық дейгейі мидың дамуынан
анықталады. Психикалық – еңбек процесінде психикалық
қызметтің, таным және қарым-қатынастың дамуы; әлеуметтік
деңгейде – оқытушы мен оқушының ӛзара әлеуметтік қарымқатынас поцесінен; идеологиялық деңгейі – тҥсіну қабілеті
арқылы дамыта отырып, білімді, қабілетті, икемділікті және
дағдыны қалыптастырады. Оқыту кезінде арнайы психологиялық
тренингтерді ҧйымдастыруға болады. Бҧл тренинг психикалық
этюд элементтерінен және теориялық білімді игерген
практикалық сабақтардан тҧрады. Оны ойын тҥрінде
«Едьютеймент» оқыту шоуы деп атайды. Кез келген
педагогикалық жҥйе секілді тренингтің оқу ақпараттары келесі
міндеттерді шешу ҥшін мынадай тәсілдерді қамтиды:
сабақ ҥстінде жағымды эмоцияны қҧру;
белсенді, интенсивті ақпаратты мағынасына қарай талдауды
қамтамасыз ету;
оқу мәтінінің моделін қҧруға ҥйрету: концепті-графикалық,
фактографиялық, библиографиялық және т.б.
зейінді болуға ҥйрету;
тиімді тәсіл арқылы есте сақтауға ҥйрету;
ақпаратты қабылдау жылдамдығын кӛбейту;
-оқып ҥйренетін материалының мазмҧнын меңгерген ақпаратпен
байланыстыруға ҥйрету;
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- оқу әрекетін талап, қорытындылауға ҥйрету;
- оқу кезінде психологиялық ақпараттың қолайлы болуын
қамтамасыз ету (релаксация, музыка). [3].
Тренингтің кӛмегі арқылы жағымды мінез-қҧлықты орнатуға,
дене және бет бҧлшықеттерінің босаңсуын, дем алу
релаксациясын орнатуға, сӛйлеу екпінінің бәсеңдігі, ӛзіне сәйкес
дауыс жоғарылығы мен ырғағын анықтауға болады. Оған
Джейкобсонның
әдістемесі – нейробҧлшықетке арналған
релаксация, музыка мен дене шынықтыру жаттығуын жасауға
болады.
Тренингте оқушылар кӛптеген шешілмеген проблемаларын
ортаға салып, одан шығу жолын қарастырады. Осындай
жҧмыстардың нәтижесінен адамның психикалық кҥйі жақсарып,
ӛздерін еркін сезініп, ӛзіне сенімділігі артып, болашақта реалды
кӛзқараспен қарайды. Тренингті талдау кезінде мына сҧрақтарды
қоюға болады: «Нені аңғардың?», «Қалай қабылдадың?»,
«Қасындағы адам қандай кӛңіл-кҥйде, сезімде болды?», «Оның
реакциясы қандай болады?», «Кӛңіл-кҥйің қалай ӛзгерді?»,
«Қандай ойда болдың?» т.б. Бҧндай сауалдар алған білімдерін
тиянақтап, ойын жинақтауға кӛмектеседі.
Балалармен жҧмыс жасау кезінде оқытушылар ҥш негізгі әдісті
меңгерулері қажет:
бақылау – оқушының психикалық кҥйін анықтай отырып,
лайықты қарым-қатынас орнату;
әңгімелесу – ойластырылған әңгімелер бала мен оқушы арасында
тығыз байланыста болу ҥшін кӛмектесу;
эксперимент, бақылау және әңгіме жҥргізу арқылы белсенді әсер
ету. [2].
Балалармен жҧмыс жасау барысында
олардың қабілетін
анықтауымыз керек. Қабілеттілік – бҧл баланың жеке
психологиялық ерекшелігі. Ол білім мен дағды емес, оны тез
игеру жолындағы шарттылығы мен табандылығы. Әрбір іс-әрекет
адамға психикалық жағынан да, физикалық жағынан да қатаң
талап қояды. Қабілет адам бойындағы жақсы қасиеттер синтезі,
яғни жиынтығы. Нейролингвистикалық бағдарламау әдісінде

қабылдау арналарына кӛңіл бӛлінген. Адамның кӛріп, естіп,
сипап-сезу қабілеті тҥрлі деңгейде болады. Сенсорлық
репрезентативтік жҥйе – бҧл сенсорлық анализаторлардан
қҧралатын, алғашқы рет ақпаратты қабылдап, нейрондық жолдар
арқылы ӛңделіп, одан пайда болған мәліметтер ми қыртысынан
ӛтіп, оны ӛңдеп қорытады. Сенсорлық репрезентативтік жҥйе
ойлау стретагиясын анықтайды.
Жеке тҧлғаны толық танып, психикалық ӛзгешелігін анықтау
ҥшін нейролингвистикалық бағдарламалаудың техникасын
қолдануға болады. Мысалы: визуалды кинестетикалық
диссоциациясын пайдалану арқылы адамның қорқыныш кҥйін
басуға, оны емдеуге арналған болса, визуалды қысылшаңдық
технологиясы – белгілі бір адамның әр қҧндылығын ҧғыну
арқылы адам ӛзі туралы қарама-қайшы кӛзқарастарды
айқындайды. Жеке тҧлға бойындағы қарама-қайшы бір келісімге
келтіру қосымша ресурстарды алуға және проблеманың сәтті
шешуіне мҥмкіндік туғызады. Мақсатқа тез, тиімді қол жеткізу
ҥшін ақпараттың маңызды бӛліктерін таңдауға кӛмектесетін
Дилтстің «нейролингвистикалық деңгейлер» моделін жҥргізуге
болады. Ӛте қолайлы технология «Жетістік шеңбері» ,
«Мықтының жүрісі» бҧл жеке тҧлғаны тҥзетуге, қиын
жағдайларда сыртқы мінез-қҧлық паттерндері арқылы жеке
тҧлғаның ресурстық қалпына тіке жол ашуға бағытталған. Алты
адамдық рефрейминг – тәуелділікпен психосоматикалық
белгілермен және кӛптеген нәтижелермен (осы процеспен бірге
жҥретін басқа мақсат пен міндеттердің орындалмауы салдарынан
қайталанатын нәтижеге бірнеше рет оралу) жҧмыс жҥргізуге
бағытталған. Бҧл нәтижелер мынандай әрекеттердің ауқымды
спектрі арқылы жҥзеге асырылады: адамдарға тҥсінікпен қарау,
оның шығармашылық мҥмкіндіктеріне сену, әсер ету барысында
нҧсқаудан гӛрі, жанама әдістерді кӛбірек қолдану және т.б.
Осындай технологияны кез келген оқу орнында, спортта,
бизнесте, сауда, заң орындарында қолдану ӛте тиімді. [1].
Осындай тәсілдер арқылы оқытудың жеке-бағдарлық моделін
қҧра аламыз. Бҧны назардан тыс шығармауымыз керек.
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Қайсыбір ҧстаз болмасын ӛзінің бҥкіл оқу-тәрбие жҧмысын
оқушылардың психологиялық ерекшеліктері мен заңдылықтарын
ҥйлестіре, сабақтастыра атқарулары тиіс. Міне, сонда ғана
жҧмыстың нәтижелі болары ақиқат. Орыстың заңғар жазушысы,
һәм ҧлы ойшысы Лев Толстойдың мына бір даналық сӛзі
тереңдете тҥскендей. Ол кісі кезінде «Барлық мҥмкіндіктер
балалардың бойында» деп жазған-ды. Ҧстаздар, сол ашылмай
бҧйығы жатқан мол мҥмкіндіктерді дер кезінде аша білуіміз және
дҧрыс жолға бағыттауымыз керек. Осындай міндеттерді шешуде
жаңа технологияның маңызы зор.
Әдебиеттер:
Бердимуратов Т.Б. О личностно-ориентированной модели
образовательной системы университета на нейролингвистической
основе. Актобе-Москва-Монтре, 2007.
Плигин А., Герасимов А. Руководство к курсу НЛП – Практик. –
М.: КСП+, 2000.
Джозеф О Коннор. НЛП: Практическое рукводство для
достижения желаемых результатов. М., 2006.

оқушыларды адамгершілік, интеллек-туалдық, мәдени дамудың
жоғары деңгейі мен білімін қамтамасыз етуге бағыт-талған
тәрбие беру мен оқытудың ҥздіксіз ҥрдісі. Оның тиімділігі мен
сапасын арттыру мҧғалімнен оқу процесінің ғылыми теорияға
негізделген оқытудың таң-дамалы белсенді, қарқынды әдістеріне
кӛшуді талап етеді. Заманымыз алға жыл-жыған сайын уақыт
талабы кҥшейіп, білім нәрімен сусындатып отырған шәкірттеріміз білімді, талапты, ойшыл, дарынды тҧлға болып
қалыптасуы қажет. Ол ҥшін
оқыту ҥрдісінде жаңа әдістәсілдерді, жаңаша идеяларды қолдана отырып,
ҥздіксіз ізденіспен оқушылардың білімін, таным-талғамын, ойӛрісі мен шығармашылық қабілеттерін дамыту ҧстаздар
қауымының басты мақсаты болып отыр.Оқушыға белгілі бір
кӛлемдегі білім, білік дағдыларын меңгертумен қатар табиғат,
қоршаған дҥние туралы тҥсініктерін кеңейтіп, оларды
шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бҥгінгі кҥннің басты
талабы.
Біздің еліміздегі орта білім берудің басты мақсаты Қазақстан Республикасының әлеуметтік, экономикалық және
саяси ӛміріне белсене қатысуға дайын бәсекеге қабілетті тҧлға
дайындау(1).
Сондықтан оқу тәрбие ҥрдісінің алдында
тҧрған негізгі міндет-табысты және тиімді әрекетке дайын, ӛзінің
іс-әрекетін ӛмір сҥріп отырған қоғам ҥшін жауапкершілігін
тҥсінуге қабілетті, отбасындағы, қоғамдағы, ҧжымдағы
әлеуметтік рӛлін сезінетін қҧзырлы тҧлғаны қалыптастыру.
Еліміздің болашағы
оқушыларымыздың қандай білім негіздері мен дағдыларын
меңгергеніне
байланысты.
Білім
саласында
жҥрген
қызметкерлердің алдына қойылып отырған басты мақсатоқытудың әдіс-тәсілдерін жетілдіріп отыру, ҧлттық білім моделін
жасау. Бҧл мақсат Қазақстанның бҥгінгі талабына сай, елімізді
кӛркейтіп,
дамытатын ҧрпақ тәрбиелеп шығаратын қажеттіліктен шығады.
«Елді тҥзетуді бала оқыту ісін тҥзетуден бастау керек» деген
А.Байтҧрсынҧлының сӛзімен (2) айтсақ, қоғамның дамуына

«Заманауи білім беру: жаңа талаптар, жаңа мҥмкіндіктер,
жаңа жауапкершілік»
Карайдарова Жанар Сералиевна
Сарыкӛл ОМ
Ақтӛбе облысы
Темір ауданы, Саркӛл ауылы
Аңдатпа. Мақалада заманауи білім
беруде ҧстаздар қауымына қойылар талаптар қарастырылады.
Білім сапасын арттыруда ҧстаздардың тиімді жаңа технология
тәсілдерін дҧрыс таңдай білу маңыздылығы талданады. Ҧстаздың
ӛз кәсібі аясындағы шеберлігі болашақ жан-жақты, зерделі,
дарынды, талантты адам қалыптастыруға негіз болатындығы
дәлелді жеткізіледі.
Заман талабына сай білім беру-бҧл
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қарай келешек иелерін дайындау, яғни ӛмірге бейім 0жастарды
тәрбиелеу мҥмкіншілігі тек білімнің жедел жаңаруымен келеді.
Білімнің тиімділігі мен сапасын арттыру мҧғалімнен оқу
процесінің
ғылыми теорияға негізделген және оқушының қабілеті мен
біліміне негізделген оқытудың таңдамалы, белсенді, қарқынды
әдістеріне кӛшуді талап етеді. Ондағы негізгі мақсат-оқушының
барлығын жақсы оқыту. Мҧғалім мақсаты-оқытудың барлық
компоненттерін пайдалана отырып, оқушыға жалпы орта білім
деңгейінде терең білім беру. Оқытудың мазмҧнын жҥзеге асыру
ҥшін жаңа технология-лар ауадай қажет. Жаңа технология
мҧғалімнің жҥйелі жҧмыс істеуіне мҥмкіндік береді, жаңа
технологияны меңгеру мҧғалімнің оқу-тәрбие ҥрдісін жҥйелі
ҧйымдастыруына кӛмектеседі.
Қазір әлемде әрбір
мемлекет білім саласында тҥрлі реформалар жҥргізе отырып,
мектептердегі оқыту мен оқу ҥдерісін жетілдіруде ӛзге
мемлекеттердің даму жолындағы оң және теріс жақтарын
зерттеп, олардың жіберген қателіктерін болдырмай, тек қана
ҧтымды тҧстарын есепке ала, заман талабына сай білім
жҥйесін қҧруда. Бҧл білім жҥйесінің негізі оқытуда жаңа
технологияны пайдалану маңызға ие болып отыр.Педагогикалық
жаңа технология-іс-әрекетке, оқыту барысында жҥзеге асатын
педагогикалық жҥйе. Ол дара тҧлғаны жетілдіруге, белгілі бір
мақсатқа жету жолында арнайы ықпалды ҧйғаруға қажетті
байланысқан әдіс-тәсілдер.Жаңа педагогикалық технология
баланың жетілген тҧлға ретінде дамуы ҥшін маңызы зор. Жаңа
педагогикалық технологияның мақсаты-оқытуды ізгілендіру,
яғни оқу қҧралдары оқушылардың ӛздігінен танымдық ісәрекетін жҥргізе алатындай болуы керек. Жаңа педагогикалық
технология тҥрлері ӛте кӛп. Оларды баланы оқытуда тиімді етіп
пайдалану педагогтың білімділігіне байланысты. Қазіргі білім
беру
саласындағы
оқытудың
озық
технологияларын
меңгермейінше жан-жақты сауатты маман болу мҥмкін емес.
Жаңа технологияны меңгеру педагогтың интеллектуалдық,
кәсіптік, адамгершілік және кӛптеген адами қабілеттің

қалыптасуына игі әсерін тигізеді, ӛзі-ӛзі дамытып, оқу-тәрбие
ҥрдісін тиімді ҧйымдастыруына кӛмектеседі.
Білім
беруді
ҧйымдастырудың
дҥние
жҥзілік
тәжірибесінде
кӛптеген
оқыту технологиялары
жҥзеге
асырылуда. Оқытуды ҧйымдастыру-белгілі бір тәртіпке
тҥсірілген,нақты режим бойынша арнайы ҧйымдастырылатын
оқушылардың
оқу-танымдық әрекеттерін дамыту мен
қалыптастыру ҥшін пайдаланатын оқу тәрбие жҧмысының тҥрі.
Оның іс жҥзінде жҥзеге асырылуы сабақ арқылы кӛрінеді.Қазіргі
уақытта қызмет жасайтын мектебімізде оқыту жаңартылған білім
бағдарламасы арқылы жҥзеге асуда. Жаңартылған оқытуоқушылардың ӛз бетімен оқуын дамытудағы ҥдерістің
бірі.Оқушы сыртқы реттелуден ішкі реттелуге ӛтеді, тәуелсіз
ойлайтын болады, ӛз мҥмкіндіктерін біледі, ҥлкендердің
кӛмегінсіз ақпарат кӛздерін табады. Ӛзім дәріс беретін қазақ тілі
мен қазақ әдебиеті сабақтарында оқушылар сыни тҧрғыдан
ойлап, шығарма-шылықпен айналысып, топтасып жҧмыс жасап,
ойларын еркін айтып, дәлелдемелер арқылы постер қорғап,
білімдерін кеңейтіп жатыр. Оқушылар ӛз беттерімен жҧмыс
жасауда танымдық қабілеттері дамиды.
Заманауи
жаңа тәсілдердің бҧрынғы тәсілдерден
айырмашылығы-оқушылар алған білімдерін жай ғана иеленіп
қоймай, оларды ӛмірде қолдана білуіне басты назар аудару болып
табылады. «Бала-балқытылған алтын, оны қандай қалыпқа
қҧйып, қандай мҥсін жасаймын десе де, мҧғалімнің ӛз қолында»
демекші, оқушылардың ӛз бетімен жҧмыс жасауда танымдық
қабілеттерін
арттыру-біздің басты міндет, мақсатымыз. Алған білімдерін
меңгеруін, кері байланыс орнатуды жҥзеге асыруға қол
жеткізуіміз керек. Жаңа технология педагогтан терең теориялық,
ҥлкен педагогикалық шеберлікті, шәкірттердің жан дҥниесіне
терең ҥңіліп, оны ҧғына білуді талап етеді. Сондықтан оқушының
рухани ӛсуіне жағдай туғыза алатын, жаңалықтарды қабылдауға
даяр, ӛз
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әрекетіне ӛзгеріс енгізе алатын педагогтар ғана бҥгінгі қоғамның
мҥддесі мен әр баланың ҥрдісінен шыға алады. Ойы жҥйрік,
ақылы жетік, бәсекеге қабілетті, ӛзгерістерге бейім жеке тҧлғаны
тек қана педагог қалыптастыра алады.
Мен заманыммен қадамдап келе жатқан мектепте
жҧмыс жасаймын.Білім-теңіз, оның тереңіне қҧпиясын аша
алатындар ғана бойлай алады.Білім арқылы адамның
интеллектуальдық қабілеті де ашылады. Егеменді еліміздің
жарқын болашағы ҥшін, ӛзімізге артылған жҥкті абыроймен
арқалап, ел қамын
жейтін жеке тҧлғаларды тәрбиелей берейік!
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.
Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2030» бағдарламасы.
2.
А.Байтҧрсынҧлы «Ақ жол» , Алматы «Жалын», 1991 ж.

Главная социальная функция усвоение общественноисторического 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.
По историческим меркам 25 лет независимости страны - это
совсем небольшой срок. Но для нашего государства этот
пройденный этап равносилен многовековым историям других
стран на пути к суверенитету. За это время изменилось все – и
внешне, и внутренне, а самое главное изменились мы сами.
Восприятие нашего народа стало иным.
Мир меняется, меняется и наша страна, меняется политика,
экономика и самое важное меняется образование. Как говорил в
своем послании Елбасы Н.А. Назарбаев: «Практически все
успешные современные государства сделали ставку на ―умную
экономику‖ А для ее создания следует, прежде всего, развивать
свой собственный человеческий капитал». [1]
«Человеческий капитал» - это и есть часть образования.
Поэтому жизненно важно продумывать четкую стратегию в этой
сфере. Внедрение «Государственной программы развития
образования РК на 2011–2020 годы» стало хорошим толчком для
того, чтобы «поставить» образование наравне с технологиями.
Ведь когда технологии опережают образование, возникает
социальное неравенство между странами и внутри страны,
которое ведет к потрясениям. Поэтому сегодня ключевыми
приоритетами развития школьного образования являются,
сокращение разрыва в обучении и развитие ИКТ-технологий в
образовании.
Как говорил австрийский писатель Карл Краус: «
Образование – это то, что большинство получает, многие
передают и лишь немногие имеют». Наша с вами задача состоит
в том, чтобы образование имели все, чтобы даже в самых
отдаленных уголках нашей страны, дети могли иметь такую

« СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, НОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Иржанова Ш.Б.
КГУ «Донская школа-гимназия», село Дон,
Хромтауский район, Актюбинская область
Аннотация
В данной работе предоставлены материалы касательно
образования в целом. Рассмотрены ключевые приоритеты
развития школьного образования: сокращение разрыва в
обучении и развитие ИКТ-технологий в образовании.
Современный этап развития общества ставит перед школой
новые сложные задачи, решить которые возможно только при
глубоком анализе имеющихся достижений на основе четко
спланированной деятельности.
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возможность, как получение качественного образования.
Улучшая систему образования,
мы должны противостоять
деградации общественной жизни, пробудить у молодежи чувство
взаимопонимания, доверия и сотрудничества. Необходимо
подрастающее поколение научить мыслить самостоятельно, и
критично, умело творчески использовать полученные знания,
решать моральные проблемы межличностного и социального
общения. Именно на это и нацелена система обновленной
программы, самостоятельности и нестандартным решениям.
Действительно новые стандарты нужны школе уже, хотя бы
потому, что с бешеной
скоростью меняется общество,
появляются новые вызовы уровням образования. И дети тоже
меняются. Этой
задаче
соответствуют
обновленные
образовательные программы, включающие ряд требований:
- к структуре образовательных программ;
- к условиям реализации образовательных программ;
- к результатам их освоения. [2]
Если раньше абитуриентам, пришедшим в ВУЗ, говорили:
«Забудьте, чему вас учили в школе», то сейчас с внедрением
обновленной программой в школьном образовании мы готовим
уже самостоятельных личностей с индивидуальным подходом к
решению любых вопросов. То есть школа, уже закладывает
фундамент для дальнейшего эффективного обучения учеников в
различных учебных заведениях.
Касательно своего предмета, хочу сказать, что изучение
филологии всецело влияет на
стержень грамотности
современного общества. Да, словесному искусству обучиться
сложно, но уметь выражать свои мысли и грамотно высказывать
свою точку зрения необходимо. Сегодня люди отвыкли
формулировать мысли, за них все делает электроника, гаджеты.
Подрастающее поколение использует в обиходе искаженные
слова. Не у всех есть понимание того, что филология, изучающая
культурное
наследие
человечества,
позволяет
разным
поколениям сохранять между собой генетическую духовную
связь. Без этого понятия общество будет ввергнуто в бездну

безграмотности. Поэтому современное образование должно идти
в ногу с новыми технологиями и с мировыми стандартами, но в
то же время важно не забывать и учитывать особенности каждого
предмета.
Итак, вернемся к ряду требований в системе
образовательных программ. Самое основное, так сказать «скелет»
системы – это его структура. Структура, это тот же план
действий. Грамотное составление алгоритма внедрения программ
в образование облегчит задачу всем работникам в данной сфере.
Благодаря четко составленной структуре в симбиозе с
информационно-коммуникативными технологиями результат
будет эффективным и прогрессивным.
Вторая составляющая – условия реализации. Реализация
целиком и полностью обязана отвечать требованиям. Условиями
качественного образования являются: современно оборудованные
учебные классы,
высококвалифицированные педагоги,
свободный доступ школьников и учителей к профессиональной
литературе и к современным техническим средствам.
И третье – освоение результата. Если правильно подобрать
структуру и хорошо организовать условия реализации, то и
результат, а самое главное его освоение не заставят долго ждать.
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 общественноисторического 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.
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Современное образование предоставляет не только новые
возможности, но и требует новой ответственности. Поэтому
преподавательский состав должен быть готов к переменам. Очень
важно оказывать моральную поддержку учителям. Не просто
пускать их в «свободное плавание», не оставлять их наедине с
рядом проблем, а наоборот помочь в их решении. Помощь,
оказывается, посредством обучения, различных тренингов и
курсов повышения квалификации. Современная школа может
развиваться и быть востребованной только при хорошем
учителе, от деятельности которого зависят и предметные,
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 только первая ступень профессионализма.
Учитель – Мастер, не отбывает учебные часы, а совместно с
детьми проживает и переживает все, что происходит
каждый день в школе.
Главным приоритетом во всех странах и нашей, в том числе
является переход от образования для всех – к качественному
образованию для каждого. Поэтому на этапе формирования и
внедрения новых учебных программ очень важно, чтобы
образовалась связь между учителем и учеником. Для того, чтобы
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. Но вот в чем загвоздка. Учитель тоже
человек. И уж очень много всего на него возложено.
На сегодняшний день внедрение обновленной программы в
образовательную систему приносят свои плоды. Но все же
имеются погрешности в доведении программы до полной
эффективности. Проблема состоит в том, что на данном этапе не
все регионы могут позволить себе элементарный доступ к
современным технологиям. А значит, внедрение информационнокоммуникативных технологий будет сильно отставать. Поэтому

для эффективного продолжения выполнения программ
необходимо
предоставить
условия
для
качественного
образования во все регионы страны.
Современное образование приводят к современным
проблемам, которые требуют современных решений. Вводя
новые реформы важно доводить их до полной готовности, то
есть, прежде чем внедрять что-то новое, необходимо убедиться,
что система работает, что в ней доработано абсолютно все, что
учтены различные нюансы. Чаще всего «новое» приводит к
страху, так как нет понимания ни общей картины, ни детального
плана по внедрению новшеств в образование. Из-за
многочисленных изменений в сфере образования, из-за смены
министров, каждый из которых пытается, внося свой вклад
менять предыдущие реформы при этом, не дорабатывая
имеющиеся, у людей складывается мнение, что прав был Бернард
Шоу, сказавший: «Я прихожу в бешенство от одной мысли о том,
сколько бы я всего узнал, если бы не ходил в школу».
Задача министерства образования предложить эффективные
способы, структуры для результативной и прогрессивной работы
в школах и других учебных заведениях. А задача учителей
опровергнуть слова «о бесполезности школьного образования».
Все это возможно только при наличии четко продуманных
действий. Сообща мы придем к успеху. [3]
«Развитие и образование ни одному человеку не могут
быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним
приобщиться,
должен
достигнуть
этого
собственной
деятельностью,
собственными
силами,
собственным
напряжением. Извне он может получить только возбуждение.
Поэтому самодеятельность – средство и одновременно результат
образования» - А.Дистервег, немецкий педагог девятнадцатого
века.
Образование – важнейший стратегический ресурс страны,
ведь развитие человеческого
капитала – условие еѐ
конкурентоспособности в будущем. Повышение качества
образования граждан способствует не только росту экономики,
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но и решению важных социальных задач, преодолению бедности
и становлению демократии. Образовательная система призвана
выполнять функцию стабилизирующего начала в обществе,
способствовать
снижению
социального
напряжения
и
предотвращать социальные конфликты. Хорошее
качество
образования и его доступность формирует один из
основополагающих критериев гражданского общества с сильной
экономикой
– вертикальную мобильность, естественное
распределение талантов и способностей. Это все и есть
современное образование.
Плохая экономика никогда не может сопровождаться
хорошей системой образования. Не бывает так. Хорошо
выученные, прекрасно образованные люди не могут плохо
работать. Все свидетельствует о том, что образование становится
тем ресурсом, который определяет социально-экономическое
развитие страны.
Как говорил В. Гюго: «Будущее в руках школьного
учителя». Учитель в школе уже не является источником знаний,
как это было прошлые века, а есть наставник, гид, навигатор,
умеющий провести детей в мировом потоке информации: в
Интернете, на телевидении, радио, видео, кино, газетах, журналах
и т.д. «Образ жизни Учителя – часть его профессионального
вооружения», говорил Томпкинс. Учитель не только дает уроки,
но должен очень серьезно заниматься развивающей
деятельностью с учениками. Пока школа работает только на
обучение, но не работает на развитие, через понятие.
Только через Учителя можно устранить, нарушенное в
последние два-три десятилетия интегральное равновесие в
региональном образовании, достигнуть равенства между
уровнями знаний в городе и на селе. Неравномерность уровня
знаний по регионам страны очевидна. Из-за нововведений и
общего печального состояния отечественного среднего
образования школа чуть не растеряла свой ключевой актив –
преподавательский состав. Дебилизация образования – это
дебилизация нации.

Поэтому в Казахстане сегодня стоит вопрос не «что делать?»,
а «кто будет это делать?» Откуда придут новые учителя? После
двадцатилетней паузы средняя школа только начала входить в
интернетовскую турбулентную среду. Реформировать или
модернизировать по ходу учебного процесса сложно, трудно и
пожалуй не выполнимо. А вот обновление, даже с чистого листа,
возможно, если творчески и грамотно, а не «кавалерийским
наскоком», решать эту весьма трудную комплексную задачу.
Задача не простая, но это не значит, что ничего не следует делать,
Например, развитые информационные технологии – это один из
признаков инновационного общества, и школа – самое
подходящее место для их освоения.
Золотое правило современного образования: «Образованным
человеком в информационном веке считается тот, кто понимает и
знает где и как найти то, что он не знает».
Каждый гражданин страны должен понимать, что
образование – самый фундаментальный фактор успеха в
будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно
стоять первым номером. Если в системе ценностей
образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех
Максимальный успех в модернизации системы образования
Казахстана, может быть, достигнут лишь при условии, если все
программные установки, положенные в образовательную
политику, сумеют вобрать в себя максимум возможного из
положительного потенциала, накопленного мировым опытом.
«Знание — это абсолютная ценность нашего времени» - М.
Горький. Обязанность каждого учителя донести это до
подрастающего поколения.
Основным принципом
организации
современного
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.
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Система образования в прямом смысле слова образует
личность, формирует сам образ жизни народа, передает новым
поколениям ценности нации. Итак, для формирования у молодого
поколения чувства включенности в общее дело создания нового,
в сохранении и развитие становления его гражданского
самосознания в каждой школе должны быть реализованы
необходимые требования.
Самое главное, что у выпускника современной школы
должны быть сформированы готовность и способность
творчески мыслить, находить нестандартные решения,
проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть
конкурентоспособным. Школьное
образование
сегодня
представляет собой самый длительный этап формального
обучения каждого человека и является одним
из
решающих факторов, как индивидуального успеха, так и
долгосрочного развития всей страны. Донесение таких постулат
до учеников, правильное направление, способствование в
формировании личности, целиком и полностью зависит от
учителя.

Соңғы кездері қашықтықтан оқыту жҥйесін еліміздің білім беру
саласында кеңінен қолдану тілді оқытуды жандандыруға
мҥмкіндік беріп отыр. Шетел тілін қашықтықтан оқыту ҧстаз
бен оқушының белсенді әрекетімен тығыз байланыса отырып,
тҧлғаның белсенділігі ізденушілік әрекетінде кӛрініс табады.
Қашықтықтан оқыту жҥйесінде оқушының белсенділігі,
оқушылар тобына қажетті білімді, іскерлік, дағдыны жедел
жеткізуге және шығармашыл, ӛзін-ӛзі басқара алатын жеке
тҧлғаны қалыптастыруға бағытталған. Осыған сәйкес, оқушы мен
оқу тобының белсенділігі ағылшын тілін компьютер арқылы тез
меңгеруге, ӛзіне керекті қатысымдық іскерлік пен дағдыны
қалыптастыруға, жеке тҧлғаға қажет қасиеттерді қабылдауға,
белсенді
саналы
жҧмыс
жасауға
мҥмкіндік
береді.
Қашықтықтан оқыту жҥйесінде оқу әрекетінің белсенділігі тҥрлі
жолдармен, кӛбінесе оқу материалдарын арнайы ҧйымдастыру,
оның бір жерге ҧтымды шоғырлануы мен бӛлінуі, оқытудың
ерекше ҧтымды формалары және әдіс-тәсілдері, сондай-ақ ҧстаз
бен оқушының әлеуеті мҥмкіншіліктерін ӛнімді пайдалану және
оны тәжірибеде ҧтымды қолдану арқылы іске асады.
Ғалымдардың зерттеулеріне сҥйенсек, қашықтықтан оқыту
ерекшеліктерін талдай отырып, тӛмендегідей оқытудың бес тҥрін
кӛрсетуге
болады:
«Мектеп-Интернет».
Оқушы
мектепте
жҧмыс
істейді,
мҧғалімдермен бірлесе отырып, қажетті материалдарды тауып,
оны
талдайды.
«Мектеп-Интернет-Мектеп». Қашықтықтан оқытудың бҧл тҥрі
бірнеше мектеп оқушылары мен мҧғалімдерін қамтиды. Оқыту
білім беру жобалары бойынша жҥзеге асады. Жобалармен жҧмыс
істеу нәтижесінде арнайы зерттеу тақырыптары да бӛлініп
шығады. Білім беру нәтижелі бола тҥседі, себебі оқытудың бҧл
тҥрін де оқушылардың шығармашылығы қажет болады. Бҧл
оқыту
тҥрінде
электрондық
пошта
жеткілікті.
«Оқушы-Интернет-Мҧғалім». Оқушы мектепте білім алады, бірақ
ӛз мҧғалімдерімен қатар қашықтықтан оқытатын оқушысы да
болады. Сабақ электрондық пошта, чат, веб-ресурстар кӛмегімен

Список использованной литературы:
[1] Послание Президента РК, 2011г.
[2] https://online.zakon.kz/
[3] https://informburo.kz/
Қашықтықтан оқытуда ағылшын тілін игеру
Гусманова Ботагоз Казимовна
Алматы облысы, Талғар ауданы
«№15 ЖББОМ» КММ
ағылшын тілі пәнінің мҧғалімі,
жоғары санатты, педагог-зерттеуші
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ӛткізіледі. Сабақ формасы: дистанциялық курс, семинар,
консультация. Оқытудың нәтижелілігі оқытушы бағыты мен
бағдарламаға байланысты. Қашықтықтан оқытатын оқытушы ӛз
оқушыларымен де, басқа қаладағылармен де оқу жҧмысын
жҥргізе алады. Әсіресе, оқытудың мҧндай тҥрі білікті мамандар
жетіспейтін
шалғай
жердегілер
ҥшін
қолайлы.
«Оқытушы-Интернет-Орталық». Қашықтықтан оқытудың бҧл
тҥрі білім берудегі жедел оқытумен байланысты. Теле байланыс
технологиясының міндеті-оқушының жеке бағытына арналған
оқыту формасын, деңгейін ескеру арқылы оқыту жҧмысын
ҧйымдастыру. Кӛп жағдайда мектепте мҧндай мҥмкіндік бола
бермейді, сондықтан оқушы тікелей орталықпен байланысқа тҥсе
алады. Оқытудың бҧл тҥрін де оқушы шығармашылық әлеуетін
дамытып,
жеке
мҥмкіндіктерін
тексере
алады.
«Оқушы-Интернет-Оқушы». Оқушы қашықтықтан оқытуды ӛз
мектебімен бірге бір уақытта бірнеше мектеппен байланыс жасап,
білім
игере
алады.
Қашықтықтан оқытудың тҥрлерін зерттей келе, оқытудың бҧл
формасы таңдаулы бағыт деп есептеуге болады. Оқушы ӛз
мҥмкіндігіне, біліктілігіне, қызығушылығына, жағдайларға
байланысты қашықтықта оқыту формасын ӛзі немесе мҧғалімі
таңдай алады. Осыған сәйкес қашықтықтан оқытудың бірнеше
аспектілерін
де
ескеру
керек:
Материалдық аспектісі: жағынан алатын болсақ, online-да оқыту
арзан
дҥние
емес.
Физикалық аспектісі: Internet инфра қҧрылымы бҥкіл әлемде
біркелкі дамыған деп айту қиын. Әсіресе, еліміздің шалғай
аудандары
мен
ауылдарына
қатысты.
Психологиялық аспектісі: қашықтықтан оқытуда оқушы оқыту
және оқу ҥрдісін ӛзі қадағалайды, ӛзіне ыңғайлы уақытында ӛзі
байланыс
жасап,
ақпарат
жібере
алады.
Осы жақтарынан алғанда, қашықтықтан оқыту – білім берудің
ӛзгертілген тҥрі. Қашықтықтан оқыту 1970 жылдары бастау алған
ҥрдіс. Жеке компьютердің техникалық және дидактикалық
мҥмкіндіктері (дыбысты қосу-ӛшіру, жауапты дискіге микрофон

арқылы жазу, мәтінді жоғары-тӛмен, оңға-солға жылжыту, CDROM негізінде мультимедиялық қҧралдар арқылы мәтінді,
дыбысты, графиканы, мультипликация мен бейнені біріктіру
және
т.б.)
мәдениетаралық
қатынастардың
тиімділігін
арттыраттыны
анық.
Қашықтықтан оқыту ҥрдісінде кеңінен қолданылатын оқытуға
арналған программалық қҧрал –компьютерлік оқыту жҥйесі. Ол
тӛмендегі
әрекеттерге
мҥмкіндік
береді:
тілді
меңгеру
ҥрдісін
жекешелендіру;
тілді меңгеру деңгейін ӛзін-ӛзі бақылаумен қамтамасыз ету;
компьютерде жҧмыс істеу арқылы тілді ҥйрену уақытын
ҥнемдеу;
ойын
элементтерін
пайдалану
арқылы
тіл
ҥйренуге
қызығушылықтарын
арттыру;
әр тҥрлі материалдар арқылы танымдық мәдениетін
қалыптастыру.
Компьютердің
әдістемелік
қызметтері
қатысымдық,
ҧйымдастырушылық қызықтырушылық, ақпарат берушілік,
жаттықтырушылық,
бақылаушылық.
Осыған
сәйкес
компьютердің әдістемелік қызметін айқындайтын болсақ;
Қатысымдық:
чат
арқылы
тілдесуге
болады;
Ҧйымдастырушылық – қызықтырушылық: қазіргі уақытта
комьютер адамды қатты қызықтырады, осының ӛзі жағымды
фактор
болып
саналады;
Ақпарат берушілік: компьютердің ең тиімді жағы ақпаратты
сақтауға және оны ӛндеуге мҥмкіндік беруі. Сондықтан
компьютер
тіл
ҥйренуге
ақпараттық
жҥйе
ретінде
пайдаланылады;
Жаттықтырушы: компьютер арқылы тіл ҥйренуде оқушының
тілдік материалдарды жаттап алуы ҥшін бірнеше рет
қайталануына
мҥмкіндік
болдады;
Бақылаушылық тҥзету: ағымдық және қорытынды бақылау
жҧмыстарын тексеруге, тексерудің объективті, яғни шынайы
болуына, оқытушының бақылау жҧмысын тексеруге уақытын
бӛлмеуге, бақылау жҧмысының қорытындысын жасауға қолайлы.
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Интернет желісі оқушылардың тілді ҥйренуіне онды әсер етеді.
Себебі, оқушыларға ақпарат кӛзі жылдам жеткізіледі, әрі олар
бҧл желі арқылы жан-жақты қосымша мәліметте ала алады. Бҧл
тҧрғыда Билл Гейтстің пікіріне сҥйенсек: «Оқытушылар мен
оқушыларға жеке компьютердің кез келген интеллектуалды
еңбек адамдарынан қарағанда, берері анағҧрлым мол. Мен
ӛмірдің
ӛз
стилі
қалыптасып
келе
жатқанын
айтқанымдай, оқушы таза интеллектуалдық еңбек ӛкілдері,
себебі оқыту толығымен білімді басқаға жеткізуден тҧрады.
Оқытушы Internet-ті әріптестерімен араласу ҥшін және ӛз
қамқорлығындағы оқушы пәнді оқытудың мҥлдем жаңа
тәсілдерін ашу ҥшін де қолдана алады. Жеке компьютер білім алу
мен білім беру саласындағы ӛзара оқыту, сыни ойлауды
дамытуға, ӛмір бойы білімділік деңгейін жоғарылатып оты руға
деген кӛзқарас қалыптастыруда катализатор болып табылады».
Оқушылар қашықтан оқу арқылы ӛз білімдерін жетілдіре алады
және ақпарат жҥйлерін пайдалану мҥмкіндігі артады. Мысалы
керекті әдебиеттер мен оқу кітаптарын іздеу, бақылау және тестік
тапсырмаларды орындау, лабороториялық жҧмыстар, дайын
баяндамалар, қашықтан олимпиядаға қатысу оқушының
шығармашылық потенциалының дамуына әсер етеді.
Әр елде, қалада орналасқан оқушылардың қашықтан оқытуға
қатысуы шығармашылық бірігу және жарысу эффектісін береді.
WEB – беттер жасауда оқушылар ӛздерінің жҧмысын желіден
кӛріп оқушы ғылыми, суретші немесе басқа шығармалардың
авторлары болады. Ӛзінің жҧмыстарын жақсы, қызықты етіп
кӛрсету ҥшін олар гипермәтіндермен, графикамен, дыбыстармен
жҧмыс істейді. Қашықтан оқуда оқушылар мәдениет арасында
байланыс орната алады. Басқа елмен сҧхбаттасу ҥшін сол елдің
мәдениетін жақсы білу керек. Сонда мәдениеті, білімдері, діни
бӛлек оқушылар емін-еркін ақпарат алмаса алады. Басқа елмен
байланысу ҥшін алдын ала оқушының психологиясын дайындау
керек. Ол ҥшін әр тҥрлі тренинг ӛткізу керек. Бҧл тренингте
басқа
елдердің мәдениетімен,
олардың
арсындағы
айырмашылықтарды таныстыру бағытымен ӛтеді. Оларда мезгіл

уақыттары мен уақыт арасында айырмашылық болады. Осы
жерде электрондық конференциялар кӛмектеседі, одан керекті
ақпаратты алуға болады. Қашықтан оқыту оқытушылар ҥшін де,
оқушылар ҥшін де тиімді екенін уақыт дәлелдеді. Қашықтан
оқыту жҥйесіне ата-аналардың кӛзқарасы жақсы қалыптасып
келеді. Әсіресе ата-аналар ҥшін қашықтан оқыту материалдық
жағдайының
тиімді
болуын
қарастырады.
Қашықтан оқытудың міндетін тҥсіну ҥшін оқушылардың
арасында мониторингтік сараптамасы жҥргізілу керек.
Мониторинг нәтижесі бойынша қашықтықтан оқыту оқу
процесіне
жағымды
әсер
етеді.
Қорытындылай келгенде, қашықтықтан оқытудағы оқу
қызметінің басты элементі – ӛз бетімен жҧмыс істей білу. Ал,
әдістемесінің ерекшелігі – тіл ҥйренуші қалай болғанда да,
тапрсырманы ӛз бетімен орындайды және кез-келген сәтте
мҧғалімнен қажет кӛмегін ала алады. Тіл ҥйренуші оқушы –
оқушы «дҥниежҥзілік ӛрмектегі» кез келген анықтамалық
әдебиетті пайдалана алады. Оқу ҥрдісінде бір деңгейден екінші
деңгейге бақылау тестін тапсырып, кӛше алады.
Әдебиеттер тізімі:
1.Білім беру ҧйымдарына электрондық оқыту жҥйесін енгізу
жағдайында педагогтардың біліктілігін арттыруды ҧйымдастыру
әдістемесі / Ахметова Г.К., Караев Ж.А., Мухамбетжанова С.Т. //
Алматы:АҚ «ҦБАО «Ӛрлеу», 2013.
2.Журнал «Мектеп» № 11
(6 бет)
3.Қазақстан
және
ТМД
елдеіндегі білім
беруді
ақпараттандырудың IV Халықаралық форумының ғылыми
мақалалар жинағы (18-19 бет. 38-39 бет. 118-119 бет. 460-461
бет).
4.Сайт: www.edu.gov.kz
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Оқулықтағы мәтінмен танысқанға дейін және танысқан соң
жасалатын әдеби тапсырмалардың алдында берілетін баланың
қиялын дамытуға бағытталған, мәтінді тҥсінуіне кӛмектесетін
дайындық кезеңіндегі жҧмыс тҥрлері толық берілді. Мәселен, сол
жҧмыстардың кейбір тҥрлерін кӛрсетсек:
Дайындық кезеңіндегі бірінші тапсырма.
а) оқиғадағы кейіпкерлердің тізімін жаса.
ә) мәтіндегі оқиғаны ой елегінен ӛткіз.
б) қай кейіпкердің рӛлінде болғың келеді?
Жауап.
Әңгіме кейіпкерлері: әке, бала, ҧста, сатушы
Оқиға әке мен бала арасындағы қарым-қатынас туралы.
Мен әкенің рӛлінде болғым келеді.
Әдеби тапсырма. Дайындық кезеңінде жасаған жҧмыстарына
сҥйеніп, оқыған мәтінге байланысты ӛмірде ӛзі кездестірген
немесе тыңдаған кейбір оқиғадағы кейіпкерлерді пайдаланып
шағын шығарма жазды.
Дайындық кезеңіндегі екінші тапсырма.
а) мәтіндегі балаға мінездеме бер.
ә) ӛзің ӛмір сҥріп жатқан орта туралы ойлан.
Әдеби тапсырма. Оқушылар мәтіндегі ӛзіне әсер еткен сәттерді
теріп жазып, ӛзінің сол туралы тҥйген ойларын кестеге толтырды.
Дайындық кезеңі оқушыны ойлануға, ойын жинақтауға
мҥмкіндік беріп және оның әдеби тапсырманы орындауға
психологиялық дайындығы болатынын байқатты. Соның
негізінде оқушы ӛзінің мәтінге деген:
қызығушылқ сезімінің оянатынын;
қоршаған ортаға деген кӛзқарасының қалыптасатынын;
кейіпкерге еліктеу немесе ҧнатпау сияқты сезімдерді басынан
кешіретінін;
ӛмірде кездесетін әртҥрлі жағдайларды ӛз басынан кешіріп, ҧғыптҥсініп қорытынды жасап, бағалай білетінін кӛрсетті. Бҧндай
жҧмыстар оқушының мәтін мазмҧнын, идеясын тҥсінуге, ойын
дамытуға, эмоциялық кҥй кешуіне әкелетін психологиялық
сезімін айқындайды.

Орыс мектебінде қазақ тілін оқытудың
педагогика-психологиялық негізі
Муканова Гульмира Бримжановна
КГУ Средняя школа-гимназия № 17
г. Кокшетау
Оқытудың педагогика-психологиялық негізі оқушыны мәтінге
қызықтыру, әдеби шығармаларды тҥпнҧсқада меңгерту арқылы
ҧлттық салт-дәстҥрге сай тәрбиелеу екені дәлелденіп педагог,
ғалым-психологтарымыз
М. Жҧмабаев, Ж. Аймауытов, Қ.
Жарықбаев, Ж. Қоянбаев, Р. Қоянбаев, М. Мҧқанов, Р.
Сҥлейменова, Т. Сабиров т.б. педагогикалық ҧстанымдармен
қатар, Л.Г. Жабицская, Н.Д. Молдавская, В.Г. Маранцман, О.И.
Никифорова, Л.Н. Рожина, В.М. Жирмунский, Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубенштейндердің еңбектері,
оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты айтқан қҧнды
пікірлері басшалыққа алынады.
Кезінде Ж. Аймауытҧлының «Сабақ беруді ҥйреншікті жай
шеберлік емес, ол ҥнемі жетілдіруді қажет ететін, ҥнемі жаңаны
табатын ӛнер» деп бағалауы бҥгінде ӛзінің қҧндылығымен
ерекшелене тҥседі [1, 28-б.]. Қазақтың ҧлы ақыны Мағжан
Жҧмабаев: «Тәрбие кең мағынасымен алғанда, қандай да болса
бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дҧрыс ӛсуіне
кӛмек кӛрсету деген сӛз», – дейді [2, 58-б.]. Бҥгінгі таңда заман
талабына сай жеке тҧлғаны тәрбиелеу білім берудің ең ҥздік
ҥлгілерін кӛрсететін, оның ішінде тәрбиелік мәні бар Ы.
Алтынсариннің «Әке мен бала», Б. Соқпақбаевтың «Менің атым
Қожа» атты әңгімелері дипломдық жҧмыста талданып,
оқушының ойлау қабілетіне, қазақ тілінде сӛйлеу дағдыларын
қалыптастыруға назар аударылды, оқушыға мәтінді тҥсініп
қабылдау жолдарын кӛрсететін әдеби тапсырмалар жҥйесі
жасалды. Баланы ойландыруға, тҥсініп қабылдауға берілетін
әдеби тапсырмалар оқушының әңгімедегі оқиғаны ӛз ӛмірімен
салыстыруына, бағалап тҥйсінуіне ыңғайлы екенін байқатты.
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Демек, әдеби мәтінге байланысты берілген тапсырмалардың қайқайсысы болмасын оқушының ӛмірдегі оқиғалардан салыстыру
іздеуге, оларды ӛзінше зерттеп, танып білуге бағыттайды.
Жҧмысымда баланың қиялдау, елестету сияқты сезімдерін
оятатын жҧмыстың тҥрлеріне кӛңіл бӛлінді. Мысалы, оқулықта
берілген «Әке мен бала» әңгімесіндегі әкенің баласына ӛзінің ісәрекетін негізге алып ақыл беруінде келешекте жоғарыдағы
қатені қайталамау, ӛз ісіне ҧялу сияқты сезімдерді оятатын
тәрбиелік мән жатқаны ескерілді.
Зерттеу барысында бірінші кезекте мәтіннің мағынасын тҥсініп
оқу орыс сыныбындағы оқушылар ҥшін ӛте қҧнды екенін
байқадық.
Ал мәтінмен жҧмыс жҥргізу барысында оқушылардың
психологиялық жас ерекшелігі меңгерілетін мәтінге сәйкес сол
жастағы баланың басынан ӛткізуі мҥмкін оқиғаларын суреттейтін
болса, оның шапшаң ойлап, шешім таба алатын қабілетін байқай
аламыз. Мәтіндегі басты кейіпкер Қожаның басынан кешкен
оқиғасын 5 сынып оқушысының басынан ӛткізуі әбден мҥмкін.
Бҧл мәтінді меңгертуде дайындық кезеңіндегі тапсырмалар
мәтінмен танысқанға дейін жҥргізілді. Сабақ арнайы
дайындалған сҧрақтардан басталды.
Дайындық кезеңіндегі бірінші тапсырма.
Мҧғалім: а) сенің аты-жӛнің кім? Ӛзіңді сипатта.
ә) жасың нешеде?
б) нешінші сыныпта оқисың?
Оқушы: Менің аты-жӛнім Арман Ахметов. Менің шашым қара,
бойым аласа. Жасым 11-де. мен 5-сыныпта оқимын.
Мҧғалім: Мәтіннің бірінші бӛлігімен таныстырды.
«Менің атым Қожа. Фамилиям – Қадыров. Мҧрным «тәмпіш»,
шашым қара, қайратты. Бойым орта бойлы. Жасым он екіде.
Бесінші сыныпты бітіріп отырмын. ....»
Дайындық кезеңіндегі тапсырманы орындау оқушының мәтін
мазмҧнын тез тҥсінуіне мҥмкіндік берді. Ӛзі сияқты ӛсіп келе
жатқан баланы алда ен кҥтіп тҧр екен деген оқушының
қызығушылығы пайда болды.

Дайындық кезеңіндегі екінші тапсырма.
Мҧғалім: а) сенің сабаққа ҧйықтап қалмай қалған кездерің болды
ма?
ә) мектепке асығыс жиналған сәттеріңді кӛз алдына елестет.
б) сен сабақтан кейін қандай ойын ойнайсың?
в) таңертең сабаққа сені кім оятады?
Оқушы: Оқушылардың әрқайсысы ӛз бастарынан кешкен
оқиғаларды әңгімелей білді.
Мҧғалім: Мәтіннен Қожаның басынан кешкен оқиғасы жазылған
жерін оқыды.
«.... Кешегі ойыннан кейін, қатты ҧйықтап қалыппын. Әжем
жҧлқып оятты.
– Қожа, Қожатай. Сен бҥгін сабаққа бармаушы ма едің?
Сағат сегізге он бес-ақ минут қалыпты. Атып тҧрып, тез киіндім,
беті-қолымды жудым. Кеше сабақ қарауға шамам болмап еді.
Бҥгін болатын пәндерді сумкаға асығыс салдым. Мектепке қарай
жҥгірдім. Бірінші сабақ орыс тілі болатын ...»
Оқушының мәтіндегі оқиғамен ӛз басынан кешкен оқиғаны есіне
тҥсіріп, салыстырып сыныпта жҧмыс жасауы шығарманы терең
меңгеруде тиімді екенін кӛрсетті.
Дайындық кезеңіндегі ҥшінші тапсырма.
Мҧғалім: а) сен сабаққа дайындалмай барғанда ӛзіңді қалай
сезінесің?
Ӛз ӛміріңнен бір мысал келтір.
ә) сенің мҧғалімің сабақты қалай сҧрайды?
Оқушы: Қатар отырған екі оқушы есіне тҥсірген оқиғаларын бірбіріне айтып берді. Мәтіннің ең соңғы бӛлігін оқушылар
жҧбымен оқып танысты.
«... Анфиса Михайловна тақтаға шақырып сҧрай бастады.
Балабекова жанардан сҧрады.
«... Апыр-ай, мені шақырмаса екен». Тағы екі оқушыдан сҧрады.
Мен «уһ» дедім.
Анфиса Михайловна сабақ сҧрағанда алфавит қуаламайды.
Тізімнің басындағы біреуден сҧраса, одан соң соңғы жағындағы
біреуден сҧрайды. Оның ойын білу мҥмкін емес.
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Шіркін-ай, қоңырау сыңғырласа екен. Жаным қалар еді. Қырық
бес минут қандай ҧзақ еді.
Жақанов та зулатып айтып шықты. Жаным мҧрнымның ҧшына
келді.
«Енді кімді шақырар екен?»
– Қадыров ...
Тӛбемнен жай тҥскендей болды. Сҥйретіліп орнымнан тҧрдым.
Ох, шіркін-ай ӛмірде неше алуан бақытты минуттар болады.
Сондай бақытты минутты менде бастан кешірдім. Қоңырау ҥні
сыңғырлап қоя берді. Ух!
– Жарайды, отыр Қадыров. Сенен басқа жолы сҧраймын, - деді
Анфиса Михайловна. Әлсіреп орныма сылқ ете қалдым».
Оқушылардың ӛзара пікір алмасуы мәтіндерді тҥсініп оқуға,
сӛздердің қолданылу ерекшеліктеріне назар аударуына ықпал
етті.
Әдеби тапсырма.
адамның ішкі сезімі суреттелетін сӛйлемдерді анықта.
сезімді білдіретін сӛздерді пайдаланыпшағын сыр толғау жаз.
Оқушының қиялын шарықтатудың бір жолы тӛмендегі кестені
негізге ала отырып тапсырмадағы Қожаның ішкі ойларын
пайдаланып сыр толғау жаздыру екенін кӛрсетті.
мәтінді дауыстап, мәнерлеп оқы.
соңғы бӛлімге ат қой.
Бҧл жерде адамның ішкі сезімінде болатын әртҥрлі қҧбылыс,
белгілі бір жағдаймен байланысты сезімде кездесетін ӛзгерістер
ӛте шебер суреттелген. Демек, адам психологиясындағы
ӛзгерістерді суреттейтін монологтардың ерекшелігіне басты
назар аударылды.

«АҚ БОЗ АТТЫ АРУ» РОМАНЫНДАҒЫ ШОҚАН
УӘЛИХАНОВТЫҢ БЕЙНЕСІ
Тасмагамбетова Кульшара Сулейменовна
Кӛкшетау қаласы , № 2 орта мектеп-лицейі,
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мҧғалімі
Шоқан Уәлихановтың даралығы мен асқақтығын мейлінше терең
танытып, молынан жырлаған қаламгер – Сәуірбек Бақбергенов.
Бҧл автордың Шоқан жайында жазған шығармасы «Ақ боз атты
ару» деп аталады. С.Бақбергеновтың бҧл романы Шоқан ӛмірінің
соңғы жылдарын суреттейді. Роман «1864 жыл. Қақаған қыс
ортасында Шоқан ӛзінің кір жуып, кіндік кесті туған жері,
атамекені Сырымбетпен біржола қоштасқанын сезген жоқ. Қайта
енді бҧл жерге кӛбейіп, ҥйлі-жайлы боп, болашақ жарымен бірге
қол ҧстаса оралуды армандаған. Енді бҧл жерді ҥш ҧйықтасаң
тҥсіңде кӛрмессің деген жаман ойды басына жуытпаған. Егер
мҧндай қиял ойға келсе, қоштасу басқаша болар еді. Жоқ,
атамаңыз, ол бҥгін кетіп, ертең қайта оралатындай, әдеттегінсіше:
«Қош боп тҧр, Сырымбет!» – дей салған…» [1, 3], - деп
басталады. Романның басталуында-ақ автордың кҥйініші сезіліп
тҧрғандай, ол Шоқан ӛмірінің соңғы ширегін драмалық пафосқа
толтыра суреттейді. Ол – автордың кӛздеген идеясы. Романның
«Ақ боз атты ару» деп аталуының себебі Шоқан Айсара атты
жарының суретін ол ақ боз ат ҥстінде отырған қалпында салады.
«Ақ боз атты ару» романының бір ерекшелігі, автор мҧнда
Шоқанның ӛмірде шынайы кӛңілмен беріле сҥйген адамын
орынды суреттейді және сонымен қатар онда Шоқанның
дҥниеден ӛтуіде баяндалады. Романда тарихқа белгілі тҧлғалар:
Біржан сал Қожағҧлҧлы, Федор Михайлович Достоевский, Густав
Христианович Гасфорт, Жаяу Мҧса Жанаділҧлы, П.П.СеменовТяньшаньский және басқада кейіпкерлер кездеседі. Мҧндағы
мақал-мәтел, нақыл сӛздердің орынды қолданысы авторлық

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Аймауытҧлы Ж. Бес томдық шығармалар жинағы, V том,
Алматы, 1999.
2.Жҧмабаев М. Педагогика. Алматы, 1992.
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шеберліктің айғағы іспетті. Себебі роман – сюжеттік қҧрылымы
кҥрделі, кӛп желілі, кең тынысты, кейіпкер бейнесін ӛмір сҥрген
уақыт, тірлік кешкен орта ауқымында, жан-жақты мҥсіндейтін,
басқа прозалық жанрларға қарағанда ҧзақ уақытты, байтақ
кеңістікті қамтитын кӛлемді эпикалық шығарма [2, 175], оның
тілі кӛркем болуға тиіс. Романда мынадай ҥзінділерде мақалмәтелдер молынан кездеседі: «Врангельге Шоқан қанша
ҧнағанмен, ол ойын ашып айтқан емес. «Жалғыз ағаш ҥй болмас,
жалғыз жігіт би болмас» дегендей, Врангельше бҧл «жалғыз ағаш
орман емес» деген мағынада еді. Әйтеуір, ел болғансын, біреуміреу шыққан шығар…» [1, 71], «Баласындай атақты, алғыр
болмаса да полковник шенін алған Шыңғыс баласының ӛсеріне,
ӛзінен жоғары тҧрарына шәгі жоқ еді… «Әке кӛңілі балада, бала
кӛңілі далада» деген емес пе?..» [1, 89], «Келесі жетіде той
болды… «Тойдың болғанынан боладысы қызық» дегендей Матай
бойы дҥр сілкініп қалды…» [1, 263], «…- Біздің қазақта… жақсы
мақалдар бар. «Жақсылыққа жақсылық адамның ісі, жақсылыққа
жамандық наданның ісі» [1,41], «Біздің халқымызда молданың
«істегенін істеме, айтқанын істе» деген мәтел бар…» [1, 73].
Сәуірбек Бақбергеновтың осы романының тілі ерекше назар
аударарлық . Мҧнда ауыз әдебиеті ҥлгілері: жоқтау, естірту,
мақал-мәтел, ӛлең жолдары, қазақ жырлары молынан кездеседі.
Біржан салдың тӛкпе ӛлеңдері:
«Баласы Қожағҧлдың Біржан салмын
Адамға зияным жоқ, жҥрген жанмын…
Жасым бар жиырмада, жасырмаймын,
Басымнан дҧшпан сӛзін асырмаймын…» [1, 11],
Апполон Майковтың «Шоқан айтқан сӛздердің әсерімен
жазылған «Далада», «Юмшан» атты әсерлі ӛлеңдері:
«Там, знаю, ужас обитает,
И нет людского там следа, Но сердце точно отвечает
На чей-то зов: «Туда, туда!» [1, 73],
Шыңғыс пен Зейнеп келіні Айсараның Шоқанды жоқтауы, оның
мҧңды зары:

«Ажал келді қиядан,
Сҧңқарым ҧшты ҧядан.
Не іздеп келдім, бҧл жерге,
Ӛткенсін Шоқан дҥниедан?!
Оқ тиген марал мен болдым,
Ӛкпе-бауыры қанаған.
Айтып, айтпай, немене,
Айрылдық Шоқан данадан…» [1, 276],
Зейнеп пен Шыңғыстың кӛңілін жҧбатуға арналған Орынбай
ақынның ӛлеңі:
«Тҧлпар бар ма тҧяғы майрылмаған,
Сҧңқар бар ма қияғы қайрылмаған.
Қашан да тағдыр-ажал жеткен кҥні
Кімдерден кімдер жылап айрылмаған?!…» [1, 277],
Шоқанның биік есіміне арналып шығарылған халықтың дана
сӛздері:
«Тарихтан талай адам кӛрген едік,
Қызықты нелер дәурен сҥрген едік.
Жасымыз мҧнша жасқа келгенінше,
Шоқандай асыл жасты кӛрмеп едік…» [1, 277].
«Әкеге қарап ҧл ӛсер» демекші, Шоқан шындығында да, романда
да әкесіне қарап ӛскен, әкенің ізін басқан жас. Бірақ Шыңғыс
Шоқанның «әскери сатымен» биікке қарай ҧмтылуын, атақты,
беделді болуын аңсайды, соны талап етеді.
«…әкесі Шыңғыс мына жақтан патша ағзамынан князьдық атақ
сҧра, батыс жақтың тӛрелері – Абылқайыр ҧрпағы генералдық,
дворяндық шен-шекпен алған кезде, біз, Абылай ҧрпағы олардан
кембіз бе деп мазаны алып жатты…» [1, 70], - деген ҥзінді
С.Бақбергеновтың «Ақ боз атты ару» романында кездеседі. Енді
бірде «…Шоқанның есіне әкесі Шыңғыс – дамыл таппай жазып
жазған хаттарының ішінен кейбір сӛздер тҥседі. Ол мен саған
ақшаны босқа шашуға емес, ҥлкен адамдармен кӛп араласып,
ҥлкен қызметтегі пайдасы тиетін адамдармен таныстықты
арттырсын, сӛйтіп князьдық атақ алсын деп жіберіп жатырмын
дейді…» [1, 76].
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Осы тәрізді ҥзінділерде Шыңғыстың шынымен де баласының
биік дәрежелі әскери адам – князь болуын қалайтыныны сезіліп
тҧрады. Бҧл Шыңғыстың атаққҧмар, кез келген істі тегін
істемейтінінің, пайдақҧмар екендігінің белгісі емес, оның әр істің
жӛнін білетін, саналы адам екендігінің белгісі. Әкесінің баласы
ҥшін жаны пида екені аян. Шыңғыс Шоқанның жарқын
болашағы биік әскери шенде екенін біледі.
«Ақ боз атты ару» романында Шоқан достар арасында
сыйлы адам .
«Шоқан - ӛзінің достарынан ешбір дәлелдеме қажет етпеген
адам. Ол балаға, тіпті сәбиге тән кіршіксіз кӛңілді, адалдықты,
қулық-сҧмдығы жоқ ақаусыз достықты ғана сҥйетін. Оның сонау
жас кезден, тіпті Омбыға оқуға бармай тҧрған кездегі әдеті сол –
адамды ҧғуды, зерттеп ҧғуды ӛнер санайтын. Бір кӛрген адамды
есінде қалдыратын. Оның тҥрін, тҥсін, киімін емес, кейбір
мінезін, қылығын есінде, кӛз алдында сақтай білетін… Оның
сезгіштігі, ойлы кӛзі шебер суретшіге біткен қасиет еді…» [1,
38].Достарына деген осындай ойы бар Шоқан мен оның достары
арасында ешбір кінаратсыз, алармансыз, берерменсіз, ешбір
есепсіз болған.
Шоқанның бойына біткен суретшілік қабілет ешбір жазушының
назарынан тыс қалған емес. Шоқан Шыңғысҧлы Уәлиханов XIX
ғасырдың орта шенінде бейнелеу ӛнерінің профессионалды
салаларында еңбек еткен қазақ халқының шын мәніндегі тҧңғыш
суретшілерінің бірі [3,147]. Шоқанның сурет салу қабілеті бала
кезінен бастап таныла бастады. Бҧл жерде Григорий Потаниннің:
«…оның қабілеттілігі сондай, оқу орнына тҥсуден бҧрын да сурет
салған еді..» [4, 26], - деген сӛзі есімізге тҥседі. Ол – нәзік жанды
романтик суретші. Кез келген адамды, кез келген әсем кӛріністі
кӛрісімен оны ой елегінен ӛткізіп, бірден қағаз бетіне тҥсіргісі
кеп отыратын.
Шоқанның бойына біткен суретшілік шеберлігі кӛркем
шығармаларда кеңінен сӛз етіледі. Біз Шоқанды тек ғалым,
зерттеуші, тарихшы ретінде ғана танымай, сонымен қатар жаңа,
бҧрын аса айтыла қоймаған қырынан – суретші ретінде танимыз.

Шоқанның суретшілік қабілеті туралы басқа жазушыларға
қарағанда Сәуірбек Бақбергенов кӛбірек жазатын. Ӛзінің «Ақ боз
атты ару» романында былай деп жазады: «Шоқан суретті шебер
салатын. Ол осы таңбаларды жазып қана қоймай, әрқайсысының
суретін салды. Ақ қағаздың бетіне ай, кӛз, айбалта, ошақ, ту,
ойық, шаян, тарақ, орақ, тілік, саусақ, қасқыр қҧлағының
белгілері тҥскен. Тараздың, оның тӛңірегіндегі қалалардың
картасын жасауға ниеттенді. Оның оқудан, жазудан қолы босап
кетсе-ақ, кӛрген-білгендерінің суретін салып, жердің, бекіністің,
тау-су картасын жасайтын…» [1, 201] немесе «Шоқан ӛзінің
жазушылық-ғалымдық ісінен қалт еткенде сурет салатын…» [1,
104], - деп жазады.
Шоқанның музыка ӛнерін жете тҥсініп, талдап тартқандығы оның
қазақ музыкасы мен поэзиясының сымбаттылығын табиғилық
қасиетінен қарастыруынан кӛрінеді. Ғалымның бҧл ойын
академик А.Қ.Жҧбанов «Замана бҧлбҧлдары» атты еңбегінің
кіріспесінде қуаттаса, осы секілді Шоқанның досы Г.Н.Потанин
былай дейді: «…бҥкіл қазақ даласы ән салып тҧрғандай кӛрінеді»
[5, 12], ал Шоқан осы даланың перзенті.
Шоқанның музыка дәстҥрін дамытқан замандасы әрі
қҧрдасы Жаяу Мҧса, Шоқанмен екеуі Сәуірбек Бақбергеновтың
сӛзімен айтқанда «бір ҧяның балапандарындай тҥйдей қҧрдас
еді». С.Бақбергеновтың «Ақ боз атты ару» романында: «…бҧлар
тағдырлас еді. Бірі – сахара атанған ӛлкенің басы білім мен
қиялға толы шерлі перзенті еді де; бірі - сол дала атанған
Арқаның кӛкірегі ыза мен кекке, жалын мен қҧсаға батқан тентек
ҧлы еді…» [1, 179].
Автордың шығармасында «тҥйдей қҧрдас» екі жанды
салыстыра, ҧштастыра суреттеуінде бір мән бар сияқты. Сол
заманның жарық жҧлдызы болған Шоқанның тағдырында
кездескен ҧқсас жандар барлығын кӛрсеткісі келгендей. Екеуінің
тілегі бір халқы ҥшін қызмет ету: бірінде елін зерттеу болса,
бірінде - елін жырлау, бірінде кейінгі ҧрпақ ҥшін қҧнды еңбек
жазу болса, бірінде – сол ҧрпаққа музыка арқылы қазақтың
немесе бабаларының ӛткендегі ӛмірін жеткізу болса керек.
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Шоқанның бойында кездесетін қарапайымдылық қасиетін мына
бір мысалдан да аңғаруымызға болады:
« – Ал, жігіттер, осы біз, бір ҥйдің адамдары сияқты бес адам
бірге келеміз. Келісіп алайық. Алдымен достық, татулық керек.
Екінші тәртіп. Ең соңында сҧрарым, шынымды айтсам, осы
Матайға, Тезек ауылына келгелі «мырза» дегенді кӛп естіп, қҧлақ
сасыды. Осы сӛзді қоялық. Біраз дем алсын.
Сонда сізді қалай, не деп атаймыз?
Шоқан деп атымды атаңдар…» [1, 99].
Сәуірбек Бақбергенов романында Шоқанның бойындағы
қиялшылдық, нәзіктік сияқты қасиеттерді бізге мынадай
сюжеттер арқылы танытады:
«…Осы кҥні кешке, Шоқан, бір ауық қиялдай келіп, ешбір із
қалдырмай зу етіп ӛте шыққан алау шағын, жастығын, ӛзінен ӛзі
қызғанған еркіндігін жоқтап, ақ жастықты ыстық жасқа жуып,
шын жылап еді. Бҧл есейгелі бергі тҧңғыш жас. Міне, қызық,
бала кҥндегідей ӛксіп-ӛксіп, екі иығы бҥлкілдеп, ағыл-тегіл жас
тӛккен. Ӛкініш біреу-ақ, себеп жалғыз, артына, ӛткен кҥндеріне
ой жҥгіртсе, жастықпен есте қалардай қоштаса алмаған…» [1,
17].
Бҧл – оңаша қалған кездегі ӛткен кҥндерін аңсаудағы
тӛккен кӛз жасы, ӛткенді қайта әкеле алмау кҥйініші.
Осыған ҧқсас тағы бір ҥзінді былайша берілген:
«…Бҥркіт суреті қағаз бетіне тҥсіп те қалды. Ол бҥркітке бір, ӛзі
салған оның суретіне бір, алма-кезек қарай отырып: «Қайран
елім, ойлап келсем, кейде сен кӛз алдыма осы қырандай боп
елестейсің! Сен қырансың, даланың да, таудың да
қыранысың…Ие, сен де бір қырансың, бірақ амал не, арманың
биік, талабың таудай болғанмен, аяғыңда қыл шылбырдай қатты
есілген балақ бауың бар, басыңа кӛзге ілінбес, алысың мен
арманыңды, жақсы мен жаманды кӛрсетпей томаға кигізілген…
Алдағысын анық кӛріп, дәл аңғара алмаған кӛз басты
айналдырады, қҧлақты тҧндырады. Сол кезде сен тас тҧғырды дәт
еткен қыран сияқты аяғыңның астына, ақ жем болған майсыз боп
жемтікке қарап, соны місе тҧтып, қанатыңды салыңқы ҧстап,

шоңқая отырып қаласың! Рас, кӛзіңнен бҥркіт кӛзінің отындай
отты, соның жайнаңындай жалынды шаттық ізін кӛремін. Ал,
езуде кҥлкі тҧрғанда, жҥректе тас жатса, кӛз отын кӛрсетпес
басыңа темірдей былғарыдан әшекейлі томаға кигізілсе, алыстағы
сәуледей кӛрінген езудегі кҥлкі мен кӛздегі кӛрінбес оттан, ӛзге
тҥгіл, ӛзіңе сәулесін тҥсіре алмас оттан не пайда?
Кейінгі кезде ауырып, денсаулығы нашарлап, ҧйқысы
бҧзылып жҥргендіктен болар, маңдайынан шыққан термен бірге
кӛзіне жас кеп, осылайша ойлаған Шоқан салып отырған бҥркіт
суретін бітірместен орнынан тҧрып, сыртқа беттеді…» [1, 247].
Халқын шын сҥйетін Шоқанның бҧл жылауы – ой
елегінен, жанды осыншама тебірентер толғаныстарды откізуінен
туындаған қатты тебіреніс болса керек. Ол елінің жарқын
болашағын ойлайды. Сол кездің ӛзінде қазақ халқының қыран,
бҥркіт қҧстарындай алғыр, еркін, бірақ аяғы тҧсаулы, кӛзі томаға
кигізулі екеніне қатты ӛкінеді, кҥйінеді. Бҧл Шоқанды ӛз елінің
адал ҧлы, жанашыр перзенті ретінде суреттейтін сюжет. Шоқан
кӛркем шығарма кейіпкері ретінде шын патриот.
Шоқанды елі сҥйеді, оның әрбір игілікті әрекетін
жақтайды. Себебі Шоқанның елі ҥшін жаны пида екенін бізге
автор анық-ақ жеткізіп отырғанына біз ешбір кҥмән келтірмейміз.
Егер «тӛре тҧқымымын» деп кекірейіп, ӛз пайдасын, ӛз беделін
ойлап жҥрсе Шоқан мҧндай халық сҥйіктісіне айналушы ма еді?..
Шоқанның жақын досы Ф.М.Достоевский Шоқанға былай
деп айтқан еді: «…Болашағын ойлаған азамат ӛз халқының
болашағын, ертеңгі кҥнін кӛз алдына нысана етіп ҧстаса қҧбақҧп. Бҧл – жақсы қасиет. Бҧл екеуі бір-бірімен ҧштасып жатса,
мақсат салмақты, зілді, киелі болмақ. Адамның қара басы
қаңғырып та, тіпті мәңгілік тҥрмеде отырып та кҥн кешеді,
итшілеп ӛмір ӛте береді. Саналы, оқыған адам ӛз тағдырын
халқының болашағына байлап, матап берсе артық емес. Сонымен
қатар сен ӛз халқыңның ішіндегі ең озық, оқыған адам екеніңді
ҧмытпа! Кӛп адамдар саған қарайды…» [1, 55].
Романда Шоқан бізге әр қырынан танылғандығы сӛзсіз. Бір
жағынан тәкаппарлық мінезі бар Шоқан басқа жағынан бізге
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қарапайым, қайырымды әрі кішіпейіл болып танылады. Сірә,
кӛркем шығарманың қҧндылығы осында болар: кейіпкер
мінезінің қыр-сырын ашып, оқырманға таныту, образын жанжақты ашу. Қаламгер кейіпкердің айрықша жаратылысына кӛз
салады да, оқырманға бҧның бойындағы ерекше қасиеттерді
ӛзінің жеке кӛзқарасы тҧрғысынан баяндап, суреттеп отырады.
Демек, кейіпкердің немесе кӛркем образдың ӛз дербестігі бар,
автордың міндеті бҧл дербестікті сақтай отырып, нанымды да
шынайы әдеби образ жасау.
Ғалым С.М.Петров «Әдеби қаһарманға дербестік сипатты
суреткердің ойдан қосуы, қиялы емес, тарихтың ӛзі береді.
Дербестік тарихи шындық ӛзегінен туындайды, демек ол ӛз
уақыты мен заманындағы нақтылы тарихи ӛмірдің дамуы
ерекшелігі арқылы тҧлғаланады» дейді [6, 132].
Сәуірбек Бақбергенов романында
Шоқан Уәлихановтың
қайталанбас тҧлғасын ашып, оның ерекшелігін, адами болмысын,
асыл қасиеттерін бізге жеткізе алды.

БІЛІМ САПАСЫ – МҦҒАЛІМДЕР ҚЫЗЫМЕТІНІҢ
САПАСЫ.
Баймуханова Гульсын Киргизовна
Солтҥстік Қазақстан облысы.
Мағжан Жҧмабаев ауданы
КММ « Надежка орта мектебі»
Тҥйін: Бҧл мақалада
мектеп жҧмысы мен оқушылар
жетістіктерін ӛрістеудегі негізгі тҧлға – мҧғалім. Білім сапасы
мҧғалімдер қызыметінің сапасына мҧғалімдердің педагогикалық
шеберлігіне де байланысты екені,шығармашыл жҧмыс істейтін
мҧғалімдер талабы кӛрсетіген. Кілтті сӛздер:Білім сапсы,ҧстаз
мәртебесі,ҧстаздың
ӛзіндік
дамуы,жаңа
технология,шығариашылық қабілеті
Annotation: In This article it is nritten that The teacher is a parameter
of work of school and achievements ofa disciple. Quality ot knonledqe
is connected with quality of norh of The teachev and pedagogical
skill. To show regui rements of creative lg working teacher.Keywords:
Quality ot knonledqe,The status of The teacher, creative capacities.
Біз барлығымыз білім беру жҥйесін модернизациялау ҥрдісінің
кең ауқымда жҥргізіліп жатқандығының куәсіміз, әрі сол іске
қатысушы болып табыламыз, бҧл игі іс ел дамуының
стратегиялық міндеттерімен тиімді ҧштасып жатқаны да рас.
Жҥргізіліп жатқан жҧмыстардың жҥйелілігі, жаңашылдығы мен
ауқымы айтуға тҧрарлықтай. Бҧл жҧмыстың қарқынын жақын
және алыс шетелдердіктер де байқап отыр. Ресейлік
басылымдажарық кӛрген «Қазақстан интеллекті басшылыққа
алып отыр» атты мақалада: «Біздің (яғни Ресейдің) білім
реформасы бір жерде бірн-ше жыл бойы тҧрып қалды, ал
қазақстандықтар небары екі жыл ішінде ең заманауи міндеттерді
шешуге бағытталған модернизациялаудың тҧтас жҥйесін
қалыптастырды» деп жазды. Ол рас. Педагогтардың біліктілігін
арттыру жҥйесінің әлемдік тәжірибесінде икемді, ҧтқыр
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механизм рӛлі берілген, білім сапасының жоғары болуын
қамтамасыз ету жолында, ең жаңашыл тәжірибені жедел тарату
негізге алынған. Сондықтан Білім және ғылым министрлігімен
педагогтардың біліктілігін арттырудың біркелкі тҧғырнамалы
және даму стратегиясы бар, мықты жаңашыл әлеуеті мен даму
бағытында кең спектрі бар жаңа жҥйесін қҧру шешімі
қабылданды.[1,23]
Білім сапасы – мҧғалімдер қызыметінің сапасы.Біз мҧғалімдердің
әлеуметтік-тҧрмыстық ауыр жағдайы туралы ҥнемі айтамыз. Бҧл
мәселеге қазіргі кезде Елбасының ықпалымен бҥкіл қоғам,
Ҥкімет айрықша кӛңіл бӛліп отыр. Дегенмен мҧғалім беделінің
артуына тек экономикалық факторлар ғана әсер етіп қоймайды.
Ҧстаз беделі,ең алдымен, оның ӛз жеке басының қасиеттеріне,
ҧстаздық келбетіне байланысты екені анық. Егер «нені оқыту
керек?» деген сауалға мемлекеттік білім беру стандарттары
жауап беретін болса, «қалай оқыту керек?» дегенге жауапты тек
мҧғалімнің кәсіптік даярлығынан, жаңа технологияларды
пайдалана білуінен,ӛзінің нақты мақсатын айқын кӛре алуынан
және сол арқылы баланы әлемдік ақпараттық қоғамның
толыққанды мҥшесі ретінде қалыптастыра білу шеберлігінен
іздеу қажет.
Ҧстаз мәртебесінің артуы, ең алдымен, мҧғалімдердің Әуезов
айтқандай, «Ҧстаз деген – ҧлы есімге» қаншалықты лайық
болуына байланысты дер едік. Бҥгінгі жаңа дәуірдің, жаңарған
елдің мҧғаліміне қойылатын талаптың жҥгі ауыр. Олар білімдар
да білікті, ӛз ісінің майталман шебері болумен қатар жеке
басының мәдениеті, адамгершілік тҧлғасы, парасаттылығы,
азаматтығы тҧрғысында жастарға ҥлгі боларлық биіктен кӛрінуі
шарт.
Білім беру сапасы – қоғамдағы білім беру ҥрдісінің жағдайын,
нәтижесін, сондай-ақ жеке тҧлғаның кәсіптілігінің қалыптасуын
және даму болашағының қажеттілігін анықтайтын әлеуметтік
категория. Білім беру сапасы білім беру мекемелеріндегі
жастарды оқыту мен тәрбиелеу қызметтерінің әр тҥрлі
кӛрсеткіштерінің жиынтығы, яғни білім беру мазмҧны, оқыту

формасы мен әдістері, материалдық техникалық базалары, т.б.
бойынша анықталады.
Білім сапасы мҧғалімдер қызметінің сапасына тікелей
байланысты
Мҧғалім – ӛте нәзік инструмент, ол барлық адами қызметтерді
ӛзінде жинақтауға ҧмтылады. Ол философ, дирижер,
ҧйымдастырушы, оқымысты, психолог, артист. Сондықтан оның
бойындағы байқалатын қызметтерге сыйластықпен қарай
отырып, оны жетілдіруге кӛмек кӛрсету және бҧл инструменттің
ерекшеліктері мен дауысына ҥн қосу негізгі міндеттердің
бірі.Мҧғалімнің эмоциялық жағдайы, оның дайындық дәрежесі
және кӛбеюі баламен жҧмыс жҥргізудегі басты одақтас
болатындығын әкімшілік білуі тиіс және мҧғалімді соған
бағыттауға тілектес бола білуі керек. Сондай-ақ олардың
тҧлғалық қасиеттерін аша отырып, оқушыларға сапалы білім беру
және шығармашылдығын қалыптастыруда жан – жан жақты
кӛмек ҧйымдастыру сапалы еңбекке қол жеткізудің бірден-бір
жолы болмақ.
Шығармашыл жҧмыс істейтін мҧғалімдерге қоятын талаптары
Оқушылардың пәнге қызығушылығын дамыту
Ӛз пәнін біледі, қызықтырып ӛтеді
Ӛз пәні бойынша терең , жан-жақты білімді
Оқушылардың білім – білік дағдысын, білім сапасын бағалай
білу.
Жҧмыстағы жаңашылдыққа кӛзқарасы
Оқу еңбегі дағдысындағы оқушыларды дамыту жҧмысы
Ойлау қабілетін дамыту жҧмысы
Оқушылармен қарым – қатынас жасау, оларға талап қоя білу,
мӛлшерін сақтай біледі.
Оқушылардың, сыныптың ерекшелігін ескере, сабақ жҥйесінің
формасы мен тәсілдерін тҥрлендіре отырып,шығармашылықпен
жоспарлау.
Оқытудың психологиялық,педагогикалық білім негізі.
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Қазіргі жаңа мектептің моделін қҧрудың бір тҧтас жолын
жаңғырту стратегиясы ең басты нәтиже ретінде ҧстаздың ӛзіндік
дамуы мен ӛзін-ӛзі басқару қабілетін дамытуды таным әрекетінде
ӛзара ықпалдастыққа дайындығын кӛрсетеді. Білім берудің жаңа
сапаға жетудегі басты мақсаты – әлеуметтік белсенді
шығармашыл
тҧлғаны
қалыптастыру.
Оқытудың
жаңа
инновациялық әдістері пәнге байланысты жаңа технологияларды
пайдалануға итермелейді.
Мектеп оқушысының жеке тҧлғасын қалыптастыру, оның рухани
әлемін байыту, сабаққа ынта жігерін арттыру, жеке
дарындылығын дамыту- бҥгінгі таңдағы негізгі мәселелердің бірі.
Ӛйткені, қазіргі кезеңдегі қоғамның жедел дамуы ғылым мен
техниканың дамуымен байланысты болса, ал болашақта ғылым
мен техниканы, ӛндірісті дамытатын бҥгінгі мектеп оқушылары.
Сондықтан мектеп оқушыларына ҥлкен жауапкершілік пен
білімдарлық қажет. Оқушыларды ӛз-ӛзіне сенімін арттыру,
олардың шығармашылығын дамыту, ӛтілетін сабақтың оқу
материалын терең ҧғына білуге баулу мҧғалімнің педагогикалық
шеберлігіне де байланысты. Мҧғалім мен оқушының бірлік
одақта қызмет істеуі , бір-біріне басымдылық кӛрсетпеуі , оқушы
мен мҧғалімнің субъектік болуы шарт.
Мектеп жҧмысы мен оқушы жетістіктерін ӛрістеудегі негізгі
тҧлға – мҧғалім. Сондықтан қазіргі заман мҧғалімінің
сипаттамасының кӛбісі «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҦмен дайындалған және 2012 жылы бастап «Ӛрлеу»
институттарынның жҥйесінде жҥзеге асырылып жатқан ҚР білім
қызыметкерлерінің БА деңгейлік бағдарламасында кӛрініс тапты.
Бҧл деңгейлік бағдарлама мҧғалімдерді,қызықтыра оқытып,
оқытудың жаңа деңгейіне кӛшудің бір жолы деп табамыз.
Жетістікті педагогтің, жетекші педагогтің ҥш деңгейін жобалық
болжау [2.8]
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Мҧғалімнің біліктілігін арттыру педагогтің кәсіптік қасиеттерін
қалыптастыруға және дамытуға бағытталған, олар пән, оқыту
технологиясы бойынша мазмҧнын таңдауда оның «еркін ісәрекеттерін»,инновациялық режимде жҧмыс істеу дайындығын
қамтамасыз етеді. Мектеп қызыметтерінің мазмҧны мен
ҧйымдастырудағы ӛзгерістер, олардың инновациялық бағыты
педагогтер мен басшыларды әдіснамалық және технологиялық
дайындауда да ӛзгерістерді талап етеді.[3,7]
Инновация деген ҧғым латын тілінде жаңарту, жаңалық
ӛзгерісенгізу дегент ҥсінікті білдіреді. Оның мәні – білім беруге
және ӛздігінен білім алуға негізделген қабілетті дамытады.
Оқушыларды
қызықтыра,
ҧғындыра
оқыта
ҥйретуді
ҧйымдастыру әр ҧстаздың шеберлігіне, шығармашылығына
байланысты. Тілді жақсы білу – толеранттылық мәдениетін
қалыптастыруға негіз болатын маңызды фактор. Соңғы жылдары
қазақ тілініңмәртебесі ӛсіп, оның әрекеті туу аясы кеңейді. Бҧған
басты себеп – қазақ тілінде білім беру кеңестігінің ҧлғайып,
сапалы білім берілуі деп білемін.
Оқытушы оқыту ҥрдісінде оқушының әрекеттеніп, талпынып,
жаңа материалды игеруіне бағыттауы тиіс. Оқыту барысының
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нәтижелі болуы мҧғалімнің әдістемесіне , шеберлігіне және жаңа
технологияларды озық игеруіне байланысты. Сын тҧрғысынан
ойлау бағдарламасының әдіс-тәсілдері оқушыларды ойланып ,ой
қорғауға, ойын ашық айтуға мҥмкіндік береді. Сабақ барысында
оқушының белсенділігі артады, ӛзара идеялар мен пікірлер
туындайды.
Сонымен «Адам мақсатына ӛзін-ӛзі жетілдіру арқылы жетеді» деп Әбу Насыр әл Фараби айтқандай тіл дамыту жҧмыстары
саналы меңгеріп, байланыстыра сӛйлеуде ғана емес, болашақ
ҧрпақтың ізденімпаздық әрі шығармашылық қабілеттерін
дамытуда беретін әсері мол.
Елбасының білім саласына жасап жатқан қамқорлығын
ауданымыздың білім беру саласы қызметкерлері толық сезініп,
білім сапасын арттыру жолында еңбек ететін болады деген
сенімдеміз.

Егеменді еліміздің дамуындағы жаңа бағдарламалар, қоғамның
жедел ақпараттануы білім беруге қойылатын талаптарды
тҥбегейлі ӛзгертті. Қазақстан Республикасының тҧңғыш
призденті, Елбасымыздың Н.Ә.Назарбаевтың ӛз Жолдауында
«Бізге қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы
заманғы білім беру жҥйесі қажет»- деп атап кӛрсете отырып,
әлемдік білім кеңістігіне енуіне ғылым мен білім, әр тҥрлі жаңа
технологиялар арқылы оқу ҥрдісін шығармашылықпен
ҧйымдастыруға
еркіндік
беріп,
ҧстаздар
қауымының
белсенділігін арттыруды міндеттеп отыр. Келешекте арнаулы
мамандықтарға талпынудың іргетасы да білімнен басталмақ.
Оқушылардың
ой-қиялын
біліммен
нҧрландыратын,
дҥниетанымын кеңейту ҧстаз шеберлігіне байланысты. Әсіресе,
терең де тиянақты білім беруді ҧлағатты тәрбиемен ҧштастыруда
негізгі пәндердің ӛзіндік орны ерекше. Бҥгінде болып жатқан
тӛтенше жағдайға байланысты білім беру жҥйесіне ӛзгерістер
ендіп отыр. Барша халық пен ҧлт денсаулығын сақтап қалу
мақсатында студенттер, мен оқушылар және мектепке дейінгі
білім алушылар қашықтықтан білім беру жҥйесіне кӛшті.
Еліміздің тӛтеншежағдай енгізілгеннен бастап білім беру
жҥйесінде қашықтықтан білім беру бірнеше әдіспен жҥзеге асуда.
Бірінші әдіс «Еларна», «Балапан» арналары арқылы қашықтықтан
білім беру; Екінші әдіс «daryn.online», «bilim-lаnd.kz» т.б
платформалары арқылы білім алу; Ҥшінші әдіс әлеументтік
желілер арқылы әр оқушы пән мҧғалімдерімен байланысу
арқылы қалыптастырушы бағалау мен бӛлім бойынша және
тоқсандық жиынтық тапсырмасын орындау арқылы білім алу;
Әрбір бала ҥшін қашықтықтан тапсырмалар жеңіл беріліп, ақылойына оңай қабылдануы керек. Баланың тілін дамытып, ӛз ойын
еркін айтуға ҥйретуіміз керек. Ал оқуда қиналып, мҧғалімнің
тҥсіндіріп жатқан тақырыбын тҥсінбей жатқан балаға оқу-тәрбие
әдістерін қолдану қажет. Әр бала қабілеті әр тҥрлі біреулері
ақылды, тез қабылдағыш, кейбірі нашар қабылдап, айтқан
сӛздерді есте сақтамай алмай кӛп қиналады. Қабілетсіз бала
болмайды, әр баланың ойы гуманитарлы немесе математикалық
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бағыттарға қарай бӛлініп, ӛзіне жақын бағытқа қарай тартылады.
Спортқа жақын балалар да, оқуда осал бола бермейді. Оқушының
жақсы оқуы ҥшін мақсат, талпынушылық пен ынта қажет. Білім
алушының бойында ол қасиеттерді оятушы ҧстаз. Осы орайда
еліміздің ҧстаздарына ҥлкен, әрі ауыр міндет артылған.
К.Д.Ушинский айтпақшы, - Мҧғалім ісі сырттай қарапайым
болғанмен – тарихтағы ең ҧлы істің бірі. Бҥгінгі біздердің ісіміз
ертеңгі еліміздің тарихына жазылмақ, еліміздің болашағы
мҧғалімдердің талпынысына, ӛз жҧмысын жауапкершілікпен
орындауына байланысты болып отыр.
Мҧғалімдердің білім берумен қатар оқушылардың бойында ӛз
ҧлтына
деген
қадірлеу,
қҧрметтеу
сезімдерін
ояту,
сҥйіспеншіліктерін дамыту, басқа ҧлт ӛкілдерін сыйлап,
бейбітшілікте ӛмір сҥруді ҥйрету міндеті қос жҥктелген.
М.Әуезов: «Бҧл дәуірде ӛз тілін, әдебиетін білмеген,
қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес. Себебі, ол
қандайлық мамандық білімі болса да, рухани ой тәрбиесінде
сыңар жақ азамат болады»-деп, бекер атпаса керек.
Оқушылардың тҧлға ретінде қалыптасуына кӛмектесу, білім
алып, ӛзінің қабілеттерін ашып, дамытуына жол кӛрсету –
ҧстаздың міндеті.[1]
Сондықтан қазіргі кезде оқушыларға қашықтықтан білім беру
кезінде оқушының ой-дағдысын, есте сақтау қабілеті, логикалық
ойлауы, дене бітімі мен ақыл-есінің дамуын, оқыту тілін
меңгергендігін, жаңа технологияларды қолдана білуін, білім
сапасын ескерген жӛн.
Қашықтықтан білім беру мектепке дейінгі тәрбие мен орта
мектептегі тәрбие жоғары мектепте жаңа міндеттер туғызбақ. Бҧл
міндеттерді
орындау
барысында
мҧғалімнің
жҧмысы
кҥрделенбек.
Бҧл
жҥйе
мҧғалімдердің
ақпараттық
қҧзіреттілігінінің жоғары екендігін білдіріп, жалпы қолданыстағы
бағдарламалар: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft
Front Page, Microsoft Publisher Adobe, Photoshop және басқаларын
сабақ барысында кез келген мҧғалім қолдана алады. Оқыту
барысындағы қолдану аясы ӛте кең. Оларды кӛрнекілік ретінде

қолдану, ӛздігімен тҧсаукесерлерді ӛз қолымен жасап, оны
сабақтарына
пайдалана
алады.
Ғаламтордағы
дайын
жиынтықтарды, сабақтар, ертегілер, флипчард сабақтар мен
бейнефильмдерді пайдалануға болады.
Бҥгінгі оқушыларының оқыту бағыттарын қоғам сҧраныстарына
сәйкес оқушылардың білімдерін жетілдіру, оқу- тәрбие
ҥдерісінде инновациялық технологияларды қолдану арқылы
оқушыларға балапан арнасы арқылы кҥнделікті сабақта балаларға
кӛрсетілім жасап бағыт-бағдар беру, озық іс- тәжірибелерді
пайдалану арқылы балалардың ата-анасының қадағалауымен
қалыптастырушы, жиынтық, тоқсандық бағалауларды ҧсыну
негізінде жҥргізіледі.
Биология пәнін қашықтықтан оқыту балаларды ғаламторды
ҧшқыр пайланануға ҥйретумен қатар ата-анасымен балаларының
байланысын кҥшейтті. Дегенмен, бҧл жҥйеніңде кемшіліктері
жоқ емес. Еліміздің кей аймақтарында интернет желісінің
болмауына байланысты оқушылар мҧғалімдерімен байланысқа
шыға алмай тек балапан арнасымен шектеліп отыр.
Оқушылардың басым кӛпшілігінде ноутбук пен смартфон
кездеспейді. Кӛп балалы отбасының балалары бір смартфонмен
кезектесіп білім алады.
Бҧл оқушылардан кҥнделікті
қалыптастырушы бағалау жҧмысарын алу, «kundelik.kz»
журналымен ата-анамен байланыс жасау, мҧғалім ҥшін қиынға
соғып отыр. Сонымен қатар бҧл оқушылар білім жҥйесіне
арналған интернет платформасымен жҧмыс жасай алмайды. Ӛсіп
келе жатқан баланың бойындағы жалпы адамзаттық
қҧндылықтары мен тҥрлі қабілеттерінің қалыптасуы қоршаған
ортасымен тікелей қарым-қатынас нәтижесінде жҥзеге асады.
Қашықтықтан білім беру оқушылардың топпен жҧмыс жасауына,
қоғаммен араласуына кедергі келтіруде. Қарым-қатынастың
негізгі қҧралы-сӛйлеу. Баланы сӛйлеуге ҥйрету тілі шығып,
қажетін сҧрай бастаған сәттен басталады. Адам тілі арқасында
ғана жан сырын сыртқа шығарып, басқалардың жан сырын ҧға
алады. Ойлаған ойын сыртқа шығарып, басқаға ҧқтыра алуға
тырысады. Тек ӛзі жҧмыс істеген бала ӛз ойын ӛзгеге білдіруге
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қиналып, тҧйықталып қалады. Айтылатын ойды ауызша жеткізу
әсері болғанымен, қысқа мағынада қалып қояды.
Сондықтан баланың білімін дамытуда бағыт бағдар бере отырып,
олардың жеке ерекшеліктеріне, ойлау тіліне қарай дамытуға
тікелей ықпал ететін әдіс-тәсілдерді жан- жақты ойластыру
қажет. Балалардың дҧрыс сӛйлеуін қалыптастыру мҧғалімнен
ҥлкен жауапкершілік пен шығармашылық ізденісті талап етеді.
Биология пәнін қашықтықтан білім беру аясында:
Мҧғалімдер қашықтықтан білім беру арқылы балалардың бірегей
қабілетін дамытуға бағытталған айрықша тиімді әдістерді
пайдаланады;
Отбасын білім беруге міндеттейді;
Балаларды ӛмірге бейімдеу, ӛз бетінше оқып ҥйренуге баулиды;
Ойшыл ретінде балалар ӛздерінің жасаған іс-әрекеттеріне жауап
іздеп, жаңа алған білімдері мен бҧрынғы білімдерін
байланыстырады;
Кездескен қиындықтарды шешу жолында балаламалы шешімдер
қабылдап, қиын мәселелерді жаңалық ашу жолындағы
мҥмкіндіктер деп қабылдайды.
Биология пәнін қашықтықтан білім берудің кемшіліктері:
Орындалатын зертханалық жҧмыстар арнайы қҧралдардың
болмауына байланысты орындалмайды;
Кейбір оқушылар қалауы бойынша тапсырманы орындайды. Бҧл
оқушының жауапсыздығына алып келеді.
Әр тоқсанда алынатын жиынтық бағалаудың саны азаяды. Әр
оқушы ӛз бетінше орындайтын болғандықтан тапсыраны біріненбірі кӛшіріп жазу орын алады;
Қорыта келгенде, ҧрпағымызды парасатты да білікті, мәдениетті
де білімді етіп тәрбиелеп, рухани дҥниетанымын жалпы
адамзаттық деңгейде дамытамыз десек, бойында ҧлттық және
азаматтық намысы бар ҧрпақ ӛсіргіміз келсе, бҥкіл қоғамдық
ӛмірдің ӛзегін келешек ҧрпақ тәрбиесіне, соның ішінде ҧлттық
қҧндылықтар негізінде тәрбиелеуге бағыттаумыз қажет. Бҥгінгі
бала – ертенгі жаңа әлем. Бҥгінгі кҥні ақпараттар ағымы ӛте кӛп.

Ақпараттық ортада жҧмыс жасау ҥшін әр педагог ӛз пікірін
жҥйелі тҥрде жеткізе білетін, коммуникативті және ақпараттық
мәдениеті дамыған, интернет жҥйесін пайдалана алатын, онлайн
режимінде жҧмыс жасау әдістерін меңгерген мҧғалім болуы тиіс.
Заман талабына сай жаңа технология әдістерін ҥйрету, бағытбағдар беруші – мҧғалімдер. Осы ҥрдіспен мемлекетіміздің
бәсекеге қабілетті дамыған 30 елдің қатарына кіру мақсаты
ҧстаздар қауымына зор міндеттер жҥктейді.
Оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыру
Байтанатова Зинегуль Шинибаевна
«№3 ЖОББМ»КММ-нің
педагог-психологы
Ақтӛбе облысы, Шалқар қаласы
ХХІ ғасырдың табалдырығын аттаған еліміз әлемнің дамыған
елдерінің қауымдастығына кіруге бет алды. Сондықтан еліміздің
туын биікке кӛтерер білімді, білікті, адамгершілігі жоғары ҧрпақ
тәрбиелеу біздің алдымыздағы ең басты міндет.
«Болашақта еңбек етіп, ӛмір сҥретіндер – бҥгінгі мектеп
оқушылары, мҧғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол
деңгейде болады. Сондықтан ҧстазға жҥктелетін міндет ауыр» –
деген Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев.
Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» заңында
ҧлттық және жалпы азаматтық қҧқықтар, ғылым мен практика
жетістіктері негізінде жеке адамдарды қалыптастыруға, дамытуға
және кәсіби шыңдауға бағытталған білім беру және жеке
адамның шығармашылық, рухани кҥш – қуатын жетілдіру, жеке
тҧлғаның жан – жақты толысуына жағдай жасай отырып, зерделі
азамат даярлау міндеті кӛзделген.
Қазіргі заманғы ғылыми – техникалық ҥрдістің қарқыны білім
беру жҥйесінің алдына ҥлкен мақсаттар мен жаңа міндеттер
жҥктейді. Жас ҧрпақты жан – жақты жетілген, ақыл – парасатты,
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ой – ӛрісі биік, бәсекеге қабілетті азамат етіп тәрбиелеу –
қоғамымыздың ең ӛзекті мәселесі. Бҧл әр мҧғалімнің
шығармашылық ізденіспен жаңаша істеуін қажет етеді.
Оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытудың негізгі
факторы олардың білімі мен дағдыларының дәрежесі ғана емес,
сонымен бірге, баланың маңызды психикалық қызметтерін, ақыл
– ой жҧмысының тәсілдерін қалыптастыруға мҥмкіндік беретін
оқу процесін жолға қою керектігі саналады. Оқушының
шығармашылық қабілеті де оның ойлау мен практикалық
әрекеттері арқылы ғана дамиды. Ойлауға ҥйренетін сабақтарды
дамыта оқыту сабақтары деп білеміз.
Білім негізі мектеп қабырғасынан басталатыны белгілі. Мектеп
оқушысы не нәрсені болса да білуге қҧмар, қолымен ҧстап,
кӛзбен кӛргенді ҧнатады. Зейіндері тҧрақсыз болғандықтан бір
сарынды оқудан тез жалығады. Сондықтан оқу мазмҧны мен
тәрбие әдістерін жаңарту бағытында оқушыларға сапалы білім
мен саналы тәрбие беру ҥшін жан – жақты іздене отырып, ӛз
алдыма мынандай мақсат қойдым: «Мектеп оқушыларының
танымдық ҥрдістерін дамыту жолдарын айқындап кӛрсету».
Оқытушылар әр сабақы қызықты, ӛзгеше ӛткізу ҥшін, әр пән
бойынша кӛптеген жҧмыстар жасп ізденуге тура келеді
Қазіргі қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық
ӛзгерістер мағлҧматтарды қарапайым беруге негізделген
жеткілікті дәрежеде айқын қалыптасқан білім беру моделінің
тоқырауын айқын кӛрсетіп береді. Жеке тҧлғаға деген талаптың
кҥшейе тҥсуі қазір дҥние жҥзінде білім беру саласында жобалы
ӛзгерістер жасау тенденциясының ҥдей тҥсуіне себеп болып
отыр:- білім берудің статистикалық моделінен оқушылардың
ақыл-ой әрекетінің кӛп сырлы қҧрылымын қалыптастыруға кӛшу;
– оқытуда оқушылардың танымдық іс-әрекеттер қҧралын
белсенді
меңгеруге
бағыттау;
– оқыту процесін жеке тҧлғаның мҥддесі мен қажеттілігіне
бейімдеп болашақта ӛзгермелі қазіргі замандағы қоғамға толық
мҥмкіндігінше ӛзін-ӛзі жҥзеге асыру.

Бала белсенділігі туралы XVI – XVIII ғасырдағы негізделген
алғашқы әрекеттер (Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо) және бҧл
ҧстанымдарды А. Дистервегтің, К.Д. Ушинскийдің және XIX
ғасырдың басқа да прогрессивті ҧстаздардың қолдауы
физиологиялық
және
психологиялық
деңгейде
адам
белсенділігінің мәнін методологиялық бағалаушылық пен
расталады (И.В. Сеченов, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, Л.С.
Выготский, С.Л. Рубинштейн, А. Леонтьев). Осы зерттеулердің
нәтижесінде тҧлғаның белсенділігі оның табиғи жаратылысы
жағдайы, сонымен бірге, тҧлға іс-әрекет барысында
қалыптасатындығы, іс-әрекет қандай болса, тҧлға да сондай
болады деген қорытындылар жасалынады. Демек, жеке тҧлғаны
жан-жақты дамыту ҥшін оқу белсенділігінің мәні ерекше.
Шынымен-ақ, оқушылардың оқу белсенділігін арттыру арқылы
ӛздігінен білім алуды қажетсіну қазіргі таңда шешуін кҥтетін
ӛзекті мәселелердің бірі екені айқын. Адамның белсенділігінің
табиғатын тани білу, еңбек және моральдық белсенділік дәрежесі
бойынша адамның қоғам мен ҧжым ҥшін жарамдылығын жете
анықтау
мҧғалімінің
басты
міндеті
Белсенділік деп адамның іс-әрекеті ҥстіндегі жағдайын айтады.
Тіршілік және іс-әрекеттері барысында адамның қарым-қатынас
жасау, таным және ӛзін-ӛзі тәрбиелеу белсенділігі дамиды. Бала
белсенділігінің ең алғашқы формасының бірі қарым-қатынас
жасау белсенділігі. Бҧл адамның бҥкіл ӛмірінде дамитын
белсенділік. Балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес басқа
адамдар мен қарым-қатынас жасау белсенділігінің мазмҧны
ӛзгеріп отырады. Мектеп жасына дейінгі балалар ересек
адамдардың әрекеттеріне ҥңіле қарап, ҥйренеді, оларға еліктейді.
Балалардың саналы тҥрде істейтін мҧндай әрекеттерін ырықты
немесе ерікті белсенділік дейді. Бҧл жастағы балалардың
ҥлкендердің әрекеттеріне және олармен ӛзара қатынас жасауға
еліктеу рӛлді ойындарды атқару барысында байқалады. Кӛбінесе
балардың ойындарда адамдардың іс-әрекеттері, тҧрмысы, ӛзара
қатынасы қамтылып кӛрсетіледі, ҧжымдық ӛмір дағдылары
қалыптаса
бастайды.
Ойын
барысында
балалардың
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қҧрдастарымен де ӛзара қатынасы ӛзгереді. Олар басқа
балалармен ойнауға тілек білдіреді, еңбекке байланысты
тапсырмаларды бірігіп, орындауға, ӛз қылықтарын ережеге
бағындыруға, керексіз әдеттерді тежеуге, кедергіні ығыстыруға
ҥйренеді. Әр тҥрлі ойын баланың дҥниетанымын кеңейтіп,
қарым-қатынас жасау белсенділігін дамытады. Қарым-қатынас
белсенділігі әсіресе, мектеп жасындағы балаларда айқын кӛріне
бастайды. Ата-аналармен, мҧғалімдермен, қҧрдастары және
достарымен, ҥлкендермен балалардың қатынас жасауында әр
алуан ерекшеліктер болады. V–VI сынып оқушылары қарымқатынас жасау ҥшін ең алдымен ӛзіне дос және жолдас болатын
қҧрбы-қҧрдастарын іздестіреді.Қарым-қатынас жасау белсенділігі
жеке адам қасиеттерінің (мархабаттық, қайырымдылық,
қамқорлық, ӛзі ҥшін және басқа адамдар алдында ӛзінің
қылықтары жайлы жауапкершілік сезімі т.б.) қалыптасуына
мҥмкіндік туғызады. Баланың даму барысында таным
белсенділігі артады. Мектеп жасына дейінгі (5-6 жас) балалар
заттарды тҥсіне, формасына қарап ажырата бастайды, олардың
қҧрылысын, пайдалану тәсілдерін білгісі келеді. Балалардың бір
нәрсені қҧмартып, білуге талаптануын таным ынтасы дейді.
Балалар ӛте байқағыш, әр нәрсеге ҥңіле қарайды, кейде терең
ойға шомылады. Мектеп жасындағы балалардың таным ынтасын
қалыптастыруда білім беру тәсілдерінің ерекше маңызы бар. Оқу
барысында балалар тҥрлі заттардың, қҧбылыстардың мәніне,
ғылыми ҧғымдар мен заңдылықтарға терең тҥсінуге, алған
теориялық білімдерін практикада еркін білуге ҥйренеді.
Оқушылардың таным белсенділігі олардың шығармашылық
іздену қабілетіне, мҧғалімнің теориялық сауаттылығы мен
шеберлігіне байланысты.
Жеке адамның санасының қалыптасу барысында ӛзін-ӛзі
тәрбиелеу белсенділігі ерекше орын алады. Бала даму барысында
ӛзін-ӛзі жетілдіру мақсатын кӛздей талаптанып әр тҥрлі әрекет
жасайды.
Оқушылардың ӛзі-ӛзі тәрбиелеу ісін жетілдіру ҥшін олардың жас
және дербес ерекшеліктерін еске алып, оқу тәрбие жҧмысының

барысында сана сезімін ояту, ӛз бетінше жҧмыс істей білуге
ҥйрету – мҧғалімнің басты міндеті.
Осы кӛрсеткіштердің әрқайсысы оқушының қоғамдық іс-әрекетке
қатынасын және оның белсенділік дәрежесін сипаттайды. Кейбір
жеке оқушыларда бҧл кӛрсеткіштердің кӛрінуі тҥрліше болуы
мҥмкін және жас ерекшеліктеріне, сондай-ақ мектеп
оқушыларының жеке бас тәжірибелеріне және белсенділік
дәрежесіне байланысты. Коллективте қоғамдық жҧмысқа деген
ынтасы тҧрақты дамыған оқушыны әрқашан да кездестіруге
болады, олар мҧғалімнің айтуынсыз-ақ оған кірісіп кете береді,
ӛйткені олай істемей тҧра алмайды. Бірақ мҧғалім алдында,
жолдастары алдында ӛздерін мадақтау мақсатында тек ӛздері
ҥшін ең қызықты нәрселерді ғана жасайтындар да аз кездеспейді.
Тапсырманы орындау ҥстінде бір оқушы ӛзі жауапты бола тҧрып,
тапсырма орындауға басқаларды да мәжбҥр етуі мҥмкін, екіншісі
ӛзі ҧқыпты орындайды, бірақ жолдастары туралы ойламайды, ал
ҥшіншісі ӛзгелерді бар ынтасымен қҧмарландырады, бірақ ӛзі еш
нәрсе
істемейді.
Бҧл
қоғамдық
белсенділіктің
тҥрлі
компононттердің дамуындағы теңсіздіктерді тәрбиелеудің
нақтылы процесінде ескеріп отыру, сӛйтіп, осы арқылы кейбір
оқушыда нашар, немесе мҥлдем дамымаған жақтарына ықпал
жасау
керек.
Сана мен іс-әрекеттің тҧтастығы материалистік диалектика мен
психологияның ең маңызды заңдылығы болып есептелінеді. К.
Маркс адам пассивті жеміс емес, ол қоршаған ортасын,
жағдайларды және ӛзін белсенді (активті) тҥрде ӛзгерте алады
деп жазған болатын. Бҧл тҧжырым тәрбие процесін
ҧйымдастырудың маңызды жолын ашады. Демократиялық
педагогиканың классиктері де (И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменский,
Ы.Алтынсарин, т.б.) жеке тҧлғаның ӛзінің белсенділігіне, оның
шығармашылық-қайта қҧру іс-әрекетіне ҥлкен мән берген.
Белсенділік адамның табиғи қасиеттерінің бірі болып табылады.
Дьюидің жетекші қағидасының айтуы бойынша оқыту процесінің
белсенді қатысушысы болатын оқушы мінездемесін анықтайды.
Дьюи бойынша оқушы егер «ӛзімен ӛзінің айналасындағы
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кернеуді табыстыра» алса, белсенді болады (S.M. Fishman, L.
McCarty, 1998). Бҧған қалай жетуге болады? Бҧл айналаны
белгілі бір мақсатпен зерттейміз және оның барысында алдағы
ізденістерге қажет болатын жаңа жетістіктерге жету жолдарына
ҥйренгенімізде орын алады деп есептейді ол. Оқушыға
оқырманның
қызығушылығын
арттыратын
дҧрыс
проблемаларды; сонымен қатар оқу бағдарламасына енген
материалды оқу барысында меңгерілетін және нәтижелерге
әкелетін проблемаларды оқуға беру біздің қолымыздағы нәрсе.
Онда Дьюидің айтуына сай, оқыту мектептен тыс білім сияқты
эмоционалдық кҥшке ие болады (S.M. Fishman, L. McCarty, 1998).
С. Фишман айтуынша кластағы мҥдде мен жігер механизмін
Дьюи келесі тҧрғыда кӛрсетіледі: 1. Не ҥшін? Балалар «не
ҥшінсіз» мектепте ҥйреніп жатқаны мен ӛзінің болашағының
арасындағы ҧзақтықты қҧрастыра алмайды.2. Неменеге?
Оқушылар оларды мақсатқа жету ҥшін не кӛмектесетінін анықтау
керек. Егер сен біреудің сенімін ӛзгерткің келсе, онда сен
кӛрсетілген ақпараттар нақты неге назарын аударуды
ҧсынатындығыңды кӛрсету керек. Пән мен материал мақсатқа
жетудің қажеттілігі мен мағынасы болуы керек. 3. Не арқылы?
Бҧл оқушыларды кластағы таныс емес элементтерді тануы ҥшін
қолданатын
бҧрынғы
тәжірибесі.
Психологияда белсенділікті іс-әрекет деп атайды. Жеке тҧлғаның
белсенділігі оның қажеттіліктерінен туады (материалдық және
рухани, жеке немесе қоғамдық қажеттіліктер). Жануарлардан
айырмашылығы адамның қажеттіліктері сәби жасынан бастап-ақ
қоғамдық қажеттіліктермен реттелінеді. Адамның белсендігі
(немесе оның әрекеті) оның себептеріне, мақсатпен міндеттерін
дҧрыс қоя алуына, оларды орындау тәсілдерін дҧрыс таңдай
алуына байланысты.
Белсенділіктің ӛзіне және жеке тҧлғаның қоршаған ортамен
тәрбиелік (сыртқы) әсерлерге қатысты ішкі ҧстанымдарына
байланысты ол әр тҥрлі бағыттарда қалыптасуы мҥмкін. Егер
оқушының осы әсерлерге деген кӛзқарасы теріс болса, ол
тәрбиешісі қалағанынан қайшы бағытта дамиды. Мысалы,

мҧғалім оқушылардың білімін тексеру кезінде оқушының
бағасын тӛмендетіп қояды да, оқушы оған ренжіп қалады.
Мҧндай жағдайда мҧғалімнің ҥлгерімді жақсартуға шақырған
әрбір сӛзі оқушыда жасырын, кейде тіптен ашық қарсы әрекет
тудырады. Тәрбиеші, оның педагогикалық әсері ішкі ӛрісте, яғни
тәрбиеленушінің санасы мен сезіміне оң әсерін тигізбесе, барлық
жағдайларда
әрдайым
осылай
болып
отырады.
Осының нәтижесінде, жеке тҧланың дамуы мен қалыптасуында
кӛрініс табатын барлық әсерлер мен ықпалдар екі топқа – ішкі
және сыртқы болып бӛлінетін болды. Қоршаған ортаның әсері
мен тәрбие жеке тҧлғаның дамуының сыртқы факторларына
жатады. Табиғи әсерлер – бейімділік пен әуестік, сонымен қатар,
адамның сезімдері мен кҥйзелістері, оның сыртқы әсерлердің
ықпалымен пайда болатын сылтаулары мен қажеттіліктері –
барлығы ішкі факторларға жатады. Жеке тҧлғаның дамуы мен
қалыптасуы осы екі фактордың ӛзара байланысының нәтижесі
болып
табылады.
Егер тәрбие жеке тҧлғаның ӛз ӛзімен жҧмысы кезіндегі
белсенділігіне деген іштей ықпалына әсер ететін болса, онда
оның жеке тҧлғаның дамуында шешуші рӛл атқара алатыны
тҥсінікті. Осы бейімділік пен ӛсіп келе жатқан адамның жеке
тҧлға ретінде жетілуіне деген ӛзіндік ынтасы ғана тҥбінде оның
дамығанын анықтайды. Осылайша бҧл процесс, шын мәнісінде,
ӛзін-ӛзі дамыту, ӛзін-ӛзі тәрбиелеу сипатына ие болады. Л.Н.
Толстойдың адамның дамуын жеміс ағашының ӛсуімен
салыстыруы тегін емес. Ӛйткені, сӛздің тура мағынасында оны
ешкім ӛсірмейді, ол ӛздігінен ӛседі. Адам тек қана топырағын
қопсытады, тыңайтқыштар себеді, артық бҧтақтарын кеседі, яғни
оның ӛзіндік мҥмкіндік беретін қажетті сыртқы жағдайларын
жасайды, оған дем береді. Ал ӛзіндік даму ӛзінің ішкі заңдары
бойынша жҥреді.
Баланың, оқушының белсенділігі іс-әрекеттің әралуан тҥрлерінде
кӛрінетіні психологияда дәлелденген, ӛмір барысында қарымқатынас, таным белсенділіктері, ӛзін-ӛзі жетілдіру мен қоршаған
ӛмірді тҥрлендіру, ӛзгерту белсенділіктері дамиды. Кішкентай
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баланың ӛзі де пассивті емес тҥрде ӛмірдің жағдайларына
бағынады. Ол ӛзінің талаптарын орындатқанда (ҥлкендерге)
белсенді, ол қоршаған адамдарға қатысты ӛз тҥзетулерін енгізеді.
Ол адамға деген (ҧнату, ҧнатпау) және заттарға деген (керек,
керек емес, жақсы кӛретін, жақсы кӛрмейтін) ӛзіндік жеке
тҧлғалық қатынасын кӛрсетеді. Бҧл қатынастар оның ісәрекетінде жеке тҧлғаның ӛзгешелігін жасай отырып пайда
болады.
Қарым-қатынас-генетикалық тҥрде баланың белсенділігінің ең
ерте белгісі. Адамның әлеуметтік тіршілік иесі ретіндегі
ерекшеліктері осы қарым-қатынаста кӛрінеді. Онда адамдарға
деген қатынастың кӛптеген алуан тҥрлі реңктері бар: ата-анаға,
мҧғалімдерге, таныстарына, таныс емес адамдарға, қҧрдастарына,
ӛзінен кішкентайларға, достарына. Бала ӛзіне дос таңдайды, ол
адамдардың белгілі бір шеңберімен қарым–қатынас іздейді, ол
басқаларға ықпал етеді. Ҧжымда ол кейде ҧйымдастырушы,
кейде орындаушы болады. Қарым–қатынас белсенділігі жеке
тҧлғаның ең маңызды жақтарының дамуына жағдай жасайды,
олар – адамгершілік, қайырымдылық, қамқорлық, ӛз ӛзі ҥшін,
адамдар алдындағы ӛз істері ҥшін жауапкершілігі.
Оқушылардың оқу белсенділігін қалыптастырудың бір кӛзі –
сабақта жаңа технологиялар қолдану арқылы тҥрлендіріп ӛткізу.
Кӛптеген
инновациялар
арасында
оқушылардың
оқу
белсенділігін қалыптастыруға аса қолайлы технология – Сын
тҧрғысынан ойлау жобасы. Сын тҧрғысынан ойлау – ашық қоғам
негізі. Ол – ӛз алдына сҧрақтар қойып және ҥнемі оларға жауап
іздеу, әр мәселеге байланысты ӛз пікірін айтып, оны дәлелдей
алу, сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды
және сол дәлелдемелердің қисынын зерттеу дегенді білдіреді. Бҧл
оқыту «қарапайымнан кҥрделіге» деп аталады.
Оқушылардың белсенділігін арттырудың жаңа формаларын епті
пайдалана отырып, жаңашыл ҧстаз белсендіру әсерін жҥзеге
асырады, онда оқушылар: ӛз пікірінде тҧра алуы; пікірталастар
мен талқылауларға қатысуы; ӛз жолдастарына және
мҧғалімдеріне сҧрақ қоя алуы; жолдастарының жауаптарын

тҥзету; жолдастарының жауаптары мен жазба жҧмыстарын
бағалай білу; артта қалған оқушыларды оқытуы; ҥлгерімі нашар
оқушыларға тҥсініксіз жерлерді тҥсіндіруі; ӛз бетінше шамасы
келетін тапсырмаларды таңдауы; танымдық міндетті (мәселені)
шешудің бірнеше тҥрін табуы; ӛзін – ӛзі тексеру ҥшін, ӛзіндік
танымдық және тәжірибелік әрекеттерін талдау ҥшін жағдайлар
ойластыруы; танымдық міндеттерді шешімнің ӛзіне белгілі
тәсілдерін жинақтап қолдануы. Кӛптеген зерттеушілердің
пікірінше, ӛз бетінше ҥздіксіз білім алудың қажетті жағдайы
ретінде оқу – танымдық белсенділікті қалыптастыру болып
табылады. Алайда, мектептерде оқушының осы қасиеттерін
дамытуға байланысты бағытталған оқушылардың ӛзіндік
жҧмысының жҥйесі әзірге қалыптасқан жоқ.
Қорыта келгенде, Тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі ҧрпақтың
рухани байлығы, мәдениеті, саналы ҧлттық ойлау қабілеті мен
біліміне, іскерлігіне байланысты. Осыған орай мектептегі оқу
ҥдерісінде
оқушылардың
танымдық
қызығушылықтарын
арттыру, дамыту болашақта білімді ӛз бетінше жинап алу
қабілеттерін дамытуда жетекші рӛл атқарады және пәндерді
оқыту барысында кӛзделетін білімділік, дамытушылық, тәрбиелік
міндеттерді
жҥзеге
асыруда
оқушылардың
танымдық
қызығушылығын дамыту және қалыптастыруда сабақта әртҥрлі
әдіс – тәсілдерді қолданудың тиімділігіне кӛз жеткізуге болады.
РОЛЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ.
Галиева И.А. учитель ОСШГ №11 г.Актобе
«Неграмотными людьми 21 века будут не те,
кто не умеет читать и писать, а те,
кто не умеет учиться и переучиваться»
Элвин Тоффлер
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В современном обществе XXI века давно назрела
необходимость
качественного
изменения
содержания
образования. Оно должно быть направлено на формирование
творческой, конкурентоспособной личности, способной найти
достойное место в жизни. Образование - это процесс, результат
которого ощущает на себе как отдельная личность, так и социум,
и мир в целом.
На
сегодняшний
день
образование
Республики
перестраивается кардинально, внедряются активные методы
обучения, в ходе которых предполагается, что учащиеся будут
самостоятельно развивать функциональную грамотность, активно
«добывать» знания, с огромным желанием развивать
коммуникативные навыки общения со сверстниками, и творчески
подходить к решению проблем.
Целью
начального образования в рамках обновления
является развитие личности ребенка, выявление его творческих
возможностей, сохранение психического и физического здоровья.
Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных
как в психологической, педагогической науке, так и в
образовательной практике. Известно, что до 75% личностных
качеств закладывается в начальной школе. И не только базовые
навыки, такие как: умение читать, писать, решать, слушать и
говорить, нужны ребенку в жизни. Каждому человеку,
вступающему в этот сложный и противоречивый мир,
необходимы определенные навыки мышления и качества
личности. Умение анализировать, сравнивать, выделять главное,
решать проблему, способность к самосовершенствованию и
умение дать адекватную самооценку, быть ответственным,
самостоятельным, уметь творить и сотрудничать. И задача
педагога так построить процесс обучения, чтобы помочь
раскрыться духовным силам ребенка. Учителю необходимо не
только доступно все рассказать и показать, но и научить ученика
мыслить, привить ему навыки практических действий.
Традиционное
репродуктивное
обучение,
пассивная
подчиненная роль ученика не могут решить такие задачи. Для их

решения требуются новые педагогические технологии,
эффективные формы организации образовательного процесса,
активные методы обучения.
Активное обучение подразумевает ряд подходов к
преподаванию и учению, которые требуют от учащихся большего
участия, чем пассивное слушание учителя. Эти подходы
иллюстрируют идею о том, что обучение больше происходит в
деятельности, нежели предваряет ее.
Активные методы обучения – это система методов,
обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и
практической деятельности учащихся в процессе освоения
учебного материала.
Активные методы обучения подразделяются на методы
начала урока, выяснения целей, ожиданий, опасений,
презентации учебного материала, организации самостоятельной
работы, релаксации, подведения итогов. Каждый из этих методов
позволяет эффективно решать конкретные задачи того или иного
этапа урока.
На некоторых из методах, применяемых в моей практике, я
хочу остановиться подробнее.
АМО организации начала урока
Такие методы, как «Ладошка», «Атомы», «Галерея портретов»,
«Поздоровайся локтями», «Поздоровайся глазами», «Полиглот»
или «Человечки-домики» эффективно и динамично помогут вам
начать урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и
хорошую атмосферу в классе.
Метод «Поздоровайся локтями»
Цель – Встреча друг с другом, приветствие, знакомство
Проведение: учитель просит учеников встать в круг. Затем он
предлагает им сделать следующее:
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Ученики 1 ряда складывают руки за головой так, чтобы локти
были направлены в разные стороны;
Ученики 2 ряда упираются руками в бедра так, чтобы локти
также были направлены вправо и влево;
Ученики 3 ряда нагибаются вперед, кладут ладони на колени и
выставляют локти в стороны.
Учитель говорит обучающимся, что на выполнение задания
им дается только пять минут. За это время они должны
поздороваться с как можно большим числом одноклассников,
просто назвав свое имя, и коснувшись друг друга локтями.
Через пять минут ученики собираются в три группы так,
чтобы вместе оказались соответственно ученики 1 ряда, 2 ряда, 3
ряда. После этого они приветствуют друг друга внутри своей
группы.
Примечание: Эта смешная игра позволяет весело начать
урок, размяться перед более серьезными упражнениями,
способствует установлению контакта между учениками.

вырезанные из бумаги снежинки, яблоки, лимоны, разноцветные
листы и предлагается попробовать более четко определить, что
они ожидают (хотели бы получить) от сегодняшнего урока,
обучения в целом и чего опасаются, записав и прикрепив на
определенную поляну, дерево и т.д. После выполнения
систематизируются сформулированные цели, пожелания,
опасения и подводятся итоги.
Метод «Что у меня на сердце»
Подготовка: ученикам раздаются вырезанные из бумаги
сердечки.
- Иногда мы можем услышать в общении друг с другом такие
слова «у меня легко на сердце» или «у меня тяжело на сердце».
Начиная любое дело, человек имеет ожидания и опасения.
Ожидания напоминают нам что-то лѐгкое, воздушное,
а
опасения – тяжѐлое. Давайте определим с вами, когда и почему
на уроке может быть на сердце тяжело, а когда легко, и с чем это
связано. Для этого на одной стороне сердечка напишите
причины, отчего у вас на сердце, сейчас тяжело, и причины,
отчего у вас на сердце легко.
В конце занятия мы вернѐмся к этим сердечкам и узнаем,
подтвердились ли ваши опасения или вам было уютно и
комфортно на уроке.

Метод "Здороваемся глазами"
Цель: приветствие, создание положительного настроя на работу
- Сейчас я с каждым из вас поздороваюсь. Но поздороваюсь не
словами, а молча - глазами. При этом постарайтесь глазами
показать, какое у вас сегодня настроение.

АМО презентации учебного материала
АМО выяснения целей, ожиданий, опасений.
В процессе урока учителю регулярно приходится сообщать
новый материал обучающимся. Такие методы, как «Инфоугадайка», «Кластер», «Мозговой штурм» позволят вам
сориентировать обучающихся в теме, представить им основные
направления движения для дальнейшей самостоятельной работы
с новым материалом.
Вместо привычного устного рассказа учителя о новой теме
можно использовать следующий метод представления нового
материала:

Очень важным для учителя является включение в урок
активных методов выяснения целей, ожиданий, опасений. Такие
методы, как ―Дерево ожиданий‖, ―Поляна снежинок‖,
―Разноцветные листы‖, ―Фруктовый сад‖, позволяют учителю
лучше понять класс и каждого ученика, а полученные материалы
в дальнейшем использовать для осуществления личностноориентированного
подхода
к
обучающимся.
Методы
заключаются в следующем. Учащимся раздаются заранее
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Метод «Инфо-угадайка»
Цель: представление нового материала, структурирование
материала, оживление внимания учащихся.
Материал: подготовленный лист ватмана, цветные маркеры.
Проведение: Учитель называет тему своего сообщения. На
стене прикреплен лист ватмана, в его центре указано название
темы. Остальное пространство листа разделено на секторы,
пронумерованные, но пока не заполненные. Начиная с сектора 1,
учитель вписывает в сектор название раздела темы, о котором он
сейчас начнет говорить в ходе сообщения. Обучающимся
предлагается обдумать, о каких аспектах темы, возможно, далее
пойдет речь в докладе. Затем учитель раскрывает тему, а в сектор
вписываются наиболее существенные моменты первого раздела
(можно записывать темы и ключевые моменты маркерами разных
цветов). Они вносятся на плакат по ходу сообщения. Закончив
изложение материала по первому разделу темы, учитель
вписывает во второй сектор название второго раздела темы, и так
далее.
Таким образом, наглядно и в четко структурированном виде
представляется весь новый материал, выделяются его ключевые
моменты. Существующие на момент начала презентации "белые
пятна" по данной теме постепенно заполняются.
В конце презентации учитель задает вопрос, действительно
ли им были затронуты все ожидавшиеся разделы, и не осталось
ли каких-то не упомянутых аспектов темы. После презентации
возможно проведение краткого обсуждения по теме и, при
наличии вопросов у обучающихся, учитель дает ответы на них.
Этот метод изложения материала помогает обучающимся
следить за аргументацией учителя и видеть актуальный в данный
момент рассказа аспект темы. Отчетливое разделение общего
потока информации способствует лучшему восприятию. "Белые
пятна" стимулируют - многие участники начнут обдумывать,
какими будут следующие, пока не обозначенные разделы темы.

Смысл
этого
приема
заключается
в
попытке
систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме.
Кластер - это графическая организация материала,
показывающая смысловые поля того или иного понятия. Слово
кластер в переводе означает пучок, созвездие. 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.
Кластер может быть использован на самых разных стадиях
урока.
На стадии вызова - для стимулирования мыслительной
деятельности.
На стадии осмысления - для структурирования учебного
материала.
На стадии рефлексии - при подведении итогов того, что учащиеся
изучили.
Прием составления маркированной таблицы «ЗУХ»
Одной из возможных форм контроля эффективности чтения
с пометками является составление маркировочной таблицы. В
ней три колонки, знаю, узнал новое, хочу узнать подробнее
(ЗУХ).
Маркировочная таблица ЗУХ
Знаю

Хочу узнать

Узнал

В каждую из колонок необходимо разнести в ходе чтения
текста основные моменты только своими словами, не цитируя
учебник или иной текст, с которым работали. Прием

Метод «Составление кластера»
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«Маркировочная
таблица»
позволяет
учителю
проконтролировать работу каждого ученика с текстом учебника и
поставить отметку за работу на уроке.
Если позволяет время, таблица заполняется прямо на уроке,
а если нет, то можно предложить завершить ее дома, а на данном
уроке записать в каждой колонке по одному или два тезиса или
положения.

течение 3 минут знакомится со всеми записями и определяет
участника группы, который будет представлять материал. После
этого каждая группа презентует результаты работы по своему
вопросу.
Метод «Инфо-карусель»
На разных столах раскладывается информационный
материал, связанный с темой урока. Класс разбивается на малые
группы по числу столов. Каждая группа за своим столом
знакомится с информацией и выполняет поставленные задания.
По истечению отведѐнного времени каждая группа заканчивает
работу за своим столом и переходит к другому. Группы работают
до тех пор, пока каждая из них не побывает за каждым
информационным столом. На столах помимо информации лежат
чистые листы, на которых малые группы записывают свои
соображения.

АМО организации самостоятельной работы над темой
Для представления материала самостоятельной работы
обучающихся – «Инфо-карусель», «Автобусная остановка»,
«Ярмарка».
Метод «Автобусная остановка»
Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в
малых группах.
Материал: листы большого формата (ватман, плакат, блокнот для
флипчата), фломастеры.
Проведение: Участники разбиваются на группы по числу
вопросов
Группы распределяются по автобусным остановкам. На
каждой остановке (на стене или на столе в разных углах класса)
расположен лист большого формата с записанным на нем
вопросом по теме. Учитель ставит задачу группам – записать на
листе основные моменты новой темы, относящиеся к вопросу.
В течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные
вопросы и записываются ключевые моменты. Затем по команде
учителя группы переходят по часовой стрелке к следующей
автобусной остановке. Знакомятся с имеющимися записями и,
при необходимости, дополняют их в течение 3 минут. Исправлять
существующие записи, сделанные предыдущей группой нельзя.
Затем следующий переход к новой автобусной остановке и еще 3
минуты на знакомство, обсуждение и добавление своих записей.
Когда группа возвращается к своей первой остановке, она в

Метод «Написание синквейна»
В чем смысл этого методического приема? Составление
синквейна требует от ученика в кратких выражениях
резюмировать учебный материал, информацию. Это форма
свободного творчества, но по определенным правилам. Правила
написания синквейна таковы:
На первой строчке записывается одно слово - существительное.
Это и есть тема синквейна.
На второй строчке надо написать два прилагательных,
раскрывающих тему синквейна.
На третьей строчке записываются три глагола, описывающих
действия, относящиеся к теме синквейна.
На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение,
состоящее из нескольких слов, с помощью которого ученик
высказывает свое отношение к теме. Это может быть крылатое
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выражение, цитата или составленная учеником фраза в контексте
с темы.
Последняя строчка - это слово-резюме, которое дает новую
интерпретацию темы, позволяет выразить к ней личное
отношение. Понятно, что тема синквейна должна быть по возможности, эмоциональной.

потренируемся. Тот, кто ошибется, может исправить ошибку.
Начали.
Упражнение «Постройся по росту».
Детям завязывают глаза и предлагают построиться по росту
в шеренгу. После этого, как все участники займут свои места,
повязки снимаются и проверяется результат.

Знакомство с синквейном проводится по следующей процедуре:
1. Объясняются правила написания синквейна
2. В качестве примера приводятся несколько синквейнов.
3. Задается тема синквейна.
4. Фиксируется время на данный вид работы.
5. Заслушиваются варианты синквейнов по желанию учеников
другому.

Упражнение «Пантомима»
Класс делится на 3 группы. У каждой группы есть задание,
они должны изобразить предмет или какое-либо действие. При
этом нельзя ничего говорить, а можно показывать
только
мимикой, жестами или действиями.
Если учитель сам принимает участие в этом упражнении,
помимо пользы для себя, он поможет также и неуверенным и
стеснительным ученикам активнее участвовать в упражнении.

АМО релаксации
Не стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на
уроке. Ведь иногда нескольких минут достаточно, чтобы
встряхнуться, весело и активно расслабиться, восстановить
энергию. Активные методы – ―физминутки‖ ―Земля, воздух,
огонь и вода‖, ―Зайчики‖ и многие другие позволят сделать это,
не выходя из класса.

АМО подведения итогов занятия.
Завершить урок, внеклассное мероприятие можно, применив
такие методы, как «Ромашка», «Две звезды и пожелание»,
«Письмо самому себе», «Рефлексивный экран», «Итоговый круг»,
«Что я почти забыл?», «Ресторан», «Комплименты».

Упражнение «Четыре стихии».
Метод «Ромашка»
"Четыре стихии"- это земля, вода, воздух, огонь. Если я
скажу "земля" - вы приседаете на корточки и дотрагиваетесь
руками до пола. Если я скажу "вода" - вы вытягиваете руки
вперед и совершаете плавательные движения. Если скажу
"воздух" - вы поднимаетесь на носочки и поднимаете руки вверх,
глубоко вдыхаете. Если я скажу "огонь" - вы вращаете руками в
локтевых и лучезапястных суставах. Понятно? А сейчас

Дети отрывают лепестки ромашки, по кругу передают
разноцветные листы и т.д. и отвечают на главные вопросы,
относящиеся к теме урока, мероприятия, записанные на обратной
стороне. Эти методы помогают эффективно, грамотно и
интересно подвести итоги урока. Для учителя этот этап очень
важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята усвоили
хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем
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уроке. Кроме того, обратная связь от учеников позволяет
учителю скорректировать урок на будущее.

- Активные методы обучения имеют недостатки:

Метод «Ресторан»
Цель: получить обратную связь от учеников от прошедшего
урока.
Материал: лист большого формата, фломастеры, скотч, цветные
карточки
Проведение: учитель предлагает ученикам представить, что
сегодняшний день они провели в ресторане и теперь директор
ресторана просит их ответить на несколько вопросов:

Дети начальной школы имеют свои особенности, поэтому:
Дети не могут совладать со своими эмоциями, следовательно, на
уроках создаѐтся вполне допустимый рабочий шум при
обсуждении проблем.
Несмотря на выслушивание разных мнений, при выступлении
может доминировать мнение одного, если выступающий
психологически доминирует в группе.
Для некоторых участников работа в команде с использованием
активных методов - только способ ничего не делать.
Если преподаватель в должной мере не владеет методиками
интерактива, то процесс обучения может превратиться в
обычную анархию.

- Я съел бы еще этого…
- Больше всего мне понравилось…
- Я почти переварил…
- Я переел…
- Пожалуйста, добавьте…
Участники пишут свои ответы на карточки и приклеивают на
лист флипчарта, комментируя.

Методы лучше вводить постепенно, воспитывая у учащихся
культуру дискуссии и сотрудничества. Применять данные
методики не обязательно все на каждом или на одном уроке.

У каждой методики есть свои плюсы и минусы.
Уроки с использованием активных методов обучения
интересны не только для учащихся, но и для учителей. Но
бессистемное, непродуманное их использование не дает хороших
результатов. Поэтому очень важно активно разрабатывать и
внедрять в урок свои авторские активные методы в соответствии
с индивидуальными особенностями своего класса.
Мир активных методов обучения яркий, удивительный,
многогранный. В нем комфортно чувствуют себя и учителя, и
ученики. Войдите в этот мир и станьте его полноправным
хозяином. Откройте для себя его тайны и возможности,
научитесь управлять его мощным потенциалом, сделайте свою
работу намного интереснее и эффективнее, а своих учеников
благодарными, успешными и счастливыми.

+ Активные методы обучения помогают:
АМО формируют положительную учебную мотивацию;
повышают познавательную активность обучающихся;
активно вовлекают всех школьников в образовательный процесс;
стимулируют самостоятельную деятельность;
помогают эффективно усваивать большой объем учебной
информации;
развивают творческие способности, нестандартность мышления,
коммуникативно-эмоциональную сферу обучающегося;
раскрывают личностно-индивидуальные возможности каждого
обучающегося и определяют условия для их проявления и
развития.
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Рухани жаңғыру – қазақстандықтардың салт-санасы мен
дҥниетанымын ӛзгертетін қозғаушы кҥш. Елбасы Нҧрcҧлтан
Назарбаевтың мақаласын оқып шығып, осындай ой тҥйдім. Оның
айтуынша, бҧл ҧлттық қҧндылықтарымызды ҧмытпай, жаһандық
жаңашылдыққа жетелейтін жол. Қазіргі қоғам кӛзқарасы
қалыптасқан зерделі де, зерек тҧлға тәрбиелеуі тиіс. Ол ҥшін
ілім-білімге ҧмтылып, жан-жақты жетілген жӛн. Олай дейтінім,
мақалада «Ҧлттық салт-дәстҥрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз,
әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сӛзбен айтқанда, ҧлттық
рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс» деген жолдардың
астарында ҥлкен мағына жатыр. Шынында да рухы биік
азаматтары бар елдің іргесі мәңгілік болары хақ.Расында,
жастайынан дін мен дәстҥрімізді, тағылымды тарихымызды
оқып, сусындап ӛскен ҧрпақ теріс ағымдар мен жат мәдениеттің
жетегінде кетпейді. Салт-дәстҥрі мен тарихына ерекше мән
берген елдің тҧғыры биік, іргесі берік болмақ.
Әр халық ел болып ғҧмыр кешуі ҥшін жастардың санасына
ҧлттық қҧндылықтарын сіңіріп, рухани болмысымен ӛмір сҥруге
баулиды. Елбасының осы мақалада кӛтерген тағы бір маңызды,
ӛзекті мәселесі – туған жерге деген махаббат.Президентіміз:
«…Қазақ «Туған жерге туыңды тік» деп бекер айтпаған.
Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, ӛскен ауылыңа, қалаң
мен ӛңіріңе, яғни туған жеріңе деген сҥйіспеншіліктен басталады.
Сол себепті, Туған жерге, оның мәдениеті мен салт-дәстҥрлеріне
айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің
маңызды кӛріністерінің бірі», – деп атап ӛтті.Расында, ӛзінің
туған жерінің, туған ӛлкесінің кӛркеюіне ҥлес қоса білген азамат
бҥкіл елдің игілігі ҥшін қызмет ете алады. Міне, патриотизм
дегеніміз туған жерге деген сҥйіспеншіліктен басталады.
Республикамыздың әрбір азаматы ҧлтына, сенімі мен нанымына,
саяси кӛзқарасымен, ҧстаған бағыт-бағдарына қарамастан, ӛзі
ӛмір сҥріп, ауасын жҧтып, игілігін пайдаланып отырған
мемлекеттің «Туған елім, Отаным» деп тануы керек. Мемлекетке
есімін беріп отырған ҧлттық салт-дәстҥрлеріне қҧрметпен қарау,
оның тілі мен ділін сыйлау, рәміздерін ардақтап, жетістіктеріне
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шаттану - қоғамның әрбір мҥшесінің міндеті. Олай болса
баланың сана - сезімін сол ҧлттық мәдениеті мен салт
дәстҥрлерін меңгеру негізінде дамыту керек, ҧлттық қҧндылықты
жастайынан бала бойына сіңіре білсек еліміздің ертеңі ашық,
келешегі жарқын да нҧрлы болмақ, несімен ерекшеленбек
дегенде ҧлттық қҧндылығымен және білімді ҧрпағымен дегеніміз
жӛн болар.
Жеке адам ҧғымында адамның жекеше ерекше тҥрі, сапасы
бейнеленбейді, сондықтан оның мазмҧны аз болады, бірақ
ӛте кӛлемді, ӛйткені әрбір адам-индивид. Әр адам ӛзінше жеке
тҧлға. Жеке адамның айтарлықтай ерекшеліктерінің бірі — оның
ӛзіне
тән мінез-қҧлқында,
іс-әрекетінде,
кӛзқарасындағы ерекшеліктерімен даралануы. Жеке адам болу
дегеніміз — азаматтың адам ретінде сезіну, сан ғасырлар бойы
халық тәжірибесі туғызған рухани мәдениеттің мәңгілік
игіліктерін бойына дарытып, осы игіліктерді еңбекке, әлеуметтік
мәнді қызметке, қоғамдық ӛмірге, адамдар қатынасы, кҥнделікті
тҧрмысқа енгізу. Адам немесе жеке тҧлға ӛзінің сана-сезімін,
кӛзқарасын, рухани-саяси дҥниетанымын ҥнемі білім мен
еңбектің арқасында жетілдіріп отыруы керек. Тҧлғаны
қҧндылықтар арқылы дамытуға, мәдени дағдыларды игеруге,
ӛз жауапкершілігін арттыруға және әділдік жолымен жҥруге,
әділдік жоқ жерде адамшылық жоқ деген пікірді айтады
ҧлы ойшыл М. Х. Дулати. Жеке тҧлғаның ең маңызды
белгілері — оның саналылығы, жауапкершілігі, бостандығы,
қадір-қасиеті, даралығы. Жеке тҧлғаның маңыздылығы оның
қасиеттері мен іс-әрекеттерінде қоғамдық тенденцияларының,
әлеуметтік белгілер мен қасиеттердің айқын және ӛзіне
тән ерекшелігінің
кӛрініс
табуы,
оның
іс-әрекетіндегі
шығармашылық қасиетінің деңгейі арқылы анықталады. Осы
орайда «адам», «жеке тҧлға» деген ҧғымдардың қатары
«даралық" деген ҧғымымен толықтырылуы қажет. Жеке
тҧлғаның, яғни қҧндылықтар дҥниесінің қалыптасуына оның
дҥниетанымының ықпалы зор. «Жеке тҧлғаның дара
ерекшеліктері оның жас ерекшеліктерімен тығыз байланыста

болады. Жеке тҧлғаның жас ерекшеліктері деп белгілі бір
адамға тән оның
мінез
қҧлқындағы,
ақыл ойындағы,
қабілетіндегі, тағы басқа басты қасиеттерін басқа адамдардан
елеулі
айырмашылығын айтуға болады.
Оқыту
мен
тәрбие жҧмыстарының мақсатын, мазмҧнын жҥзеге асыруды
қолданылатын формалармен әдістерді таңдау, кӛптеген жағдайда
жас және дара ерекшеліктеріне байланысты ӛзгеріп отырады.
Сондықтан да мҧғалімнің педагогикалық әрекетін нәтижелі
ҧйымдастыру шарттарының бірі — балалардың жас және дара
ерекшеліктерінің даму заңдылықтарын жете меңгеру»
Жаңа кезеңдегі білім берудің ӛзекті мәселесі жас ҧрпаққа
адамгершілік-рухани тәрбие беру. Қҧнды қасиеттерге ие болу,
рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен басталуы
керек
деген.
Баланың бойына ҧлттық қҧндылықтың нәрін сеуіп, азамат қылып
ӛсіру ҧстазға да байланысты. Тәрбиенің тҥп қазығы мҧғалімнен
бастау алады. Сондықтан да ҧстаздың білімді де білікті болуы
керек.
Бҥгінгі таңда жас ҧрпақты ӛз халқының тарихын, тегін, салт
дәстҥрін, тілін білімін, адамзаттық мәдениетті, адами қасиетті
мол терең тҥсінетін шығармашыл тҧлға етіп тәрбиелеу ӛмір
талабы, қоғам қажеттілігі. Қазақстан Республикасы Білім туралы
заңында жас ҧрпаққа жан-жақты білім мен тәрбие берудің
мемлекеттік саясатының негізі ҧстанымдарын айқындап берді.
Олар: Қазақстан Республикасының барлық адамзатының білім
алуға тең қҧқылығы, әрбір адамзаттың интелектуалдық дамуы,
психо - физиологиялық және жеке басының ерекшеліктері, халық
ҥшін білімнің барлық деңгейіне кең жол ашылуы. Яғни, білім
заңында әрбір азаматтың білім алуға қҧқықтығын негізге ала
отырып, оқушы бойына ҧлттық қҧндылық қасиеттерін
қалыптастырып, қҧрметтеуге тәрбиелеуде дидактикалық шарттар
яғни оқыту, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру ҥрдісін жан-жақты
қамту
қажеттілігі
туындайды.
Оқушы бойына ҧлттық қҧндылықтарды және жалпы
адамзаттық қҧндылық қасиеттерді қалыптастыру ҥшін ҧлттық
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мәдениет, салт - дәстҥр, халық тағылымдары және т.б.
мәселелеріне тоқталып ӛткеніміз жӛн.Қазақ мәдениеті – ғасырлар
бойы қалыптасқан ҧлттық мәдениет. Ол ҧлттық тәлім-тәрбиенің
негізінде дамып, қалыптасты. Жалпы адамзаттық қҧндылық
қасиеттер ҧлттық тәрбиемен ҧлттық мәдениеттің дамуындағы
қозғауышы кҥші болып табылады. Әрбір халықтың тарихы
тіршілігі мен рухани тәжірибесі бар. Халықтың тҧрмыс –
тіршілігіндегі рухани тәжірибелері арқылы қалыптасқан
тәрбиелік және дҥниетанымдық кӛзқарастарын біз халық
педагогикасы дейміз. Халық педагогикасы – халық мәдени
мҧрасы. Халық педагогикасы сол халықтың (ҧлттың) этностық
ерекшеліктеріне
байланысты
дамып,
қалыптасқан.
Ал, ҧлттық тәрбие мен жалпы адамзаттық қҧндылық
қасиеттерінің мәселесі – адамзат тарихынан ӛн - бойына
ҧрпақтан-ҧрпаққа жалғасып келе жатқан ҧлы мақсат. Бҧл
адамзаттың ӛркениеттің ӛзгеше биігіне кӛтерілген, ҥшінші
мыңжылдыққа қадам басқан кезеңінде де жас мемлекетіміз ҥшін
рухани асыл мҧрат болып Қазақсатандық патриотизм, азаматтық
парыз, тҧлға бойындағы ҧлттық қҧндылықтар мен ар тазалығы
және жалпы адамзаттық қасиеттерді жатқызамыз. Жас ҧрпаққа
ҧлттық тәрбие берудің бағдарлы идеялары еліміздің Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың «Қалың елім Қазағым» атты жинағында
мемлекеттік идеология мәселесін ҧдайы есте ҧстауымызды
ескерте келе былай деп жазды: «Біз арыстарымызға арналған
тарихи зерде кешенінде мен қазақстандық отаншылдық сезімін
тәрбиелеуге
кӛңіл
бӛлген
едім»-дегенді.
Олай болса, қазіргі кезеңде мектеп табалдырығынан бастап
білім беруде ел тарихын терең қозғап, тәрбие сағаттарында қазақ
зиялы қауымының еңбектерін, қоғам дамуына қосқан ҥлесін
айтып тҥсіндіру арқылы оқушылардың адами қҧндылық
қасиеттерін қалыптастыра аламыз.Оқушының жалпы адамзаттық
қасиеттеріне
меймандостық,
кісілік,
сыйласымдылық,
имандылық,
кішіпейілдік,
кеңпейілділік,
салауаттылық,
тіршілікке бейімділігі, ӛнерпаздық, шешендік, ақынжандылық,
сыпайлығы, мәдениеттілігі т.б. қасиеттері арқылы ерекшеленеді.

Әрбір ҧлттың ҧлттық тәрбиеге (халық педагогикасына)
байланысты дамып, қалыптасқан. Халық педагогикасы ҧлттық
әдебиет
пен
сол
ҧлттың
салт-дәстҥрінен
қҧралады.
Атақты педагог Сухомлинский: «Бала кезде ҥш жастан он екі
жасқа дейінгі аралықта әр адам ӛзінің рухани дамуына қажетті
нәрсенің
бәрін
де
ертегіден
алады».
Руханилық жеке тҧлғаның негізгі сапалық кӛрсеткіші.
Руханилықтың негізінде адамның мінез-қҧлқы қалыптасады, арҧят, ӛзін-ӛзі бағалау және адамгершілік сапалары дамиды. Мҧның
ӛзі мейірімділікке, ізгілікке шақырады.Олар адамды қҧрметтеу,
оған сену, әдептілік, кішіпейілдік, қайырымдылық, жанашырлық,
ізеттілік, инабаттылық, қарапайымдылық т.б. Адамгершілік - ең
жоғары қҧндылық деп қарайтын жеке адамның қасиеті,
адамгершілік және психологиялық қасиеттерінің жиынтығы.
Адамгершілік тақырыбы - мәңгілік. Ол ешқашан ескірмек емес.
Жас ҧрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру - ата-ана
мен ҧстаздардың басты міндеті. Адамгершілік әр адамға тән асыл
қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар бҧлағы - халқында,
отбасында, олардың ӛнерлерінде, әдет-ғҧрпында. Әр адам
адамгершілікті кҥнделікті тҧрмыс-тіршілігінен, ӛзін қоршаған
табиғаттан бойына сіңіреді. Жас ҧрпақты саналы, сергек етіп
тәрбиелеу отбасы мен мектеп қызметкерлерінің бірден бір
парызы. Оқу тәрбие жҧмысын дҧрыс жолға қоюда ата-аналармен
жҧмыстың орны орасан. Сондықтан біздің мектебімізде атааналармен жҧмыстардың алуан тҥрлері іске асырылуда. Онда
«Білгенге маржан», «Қауіпсіздік ережесі», «Ата-аналарға кеңес»
деген бҧрыштар бар. Атап айтар болсақ, дәстҥрлі ата-аналар
жиналыстарымен бірге тақырыптары: «Балаға кӛркемдік тәрбие
беру», ашық сабақтарға, ойын-сауық кештері, ата-аналарға
арналған сауалнамалар, басқа шаралар ҧйымдастырылып
отырады. Әр ата-ананың мектепте болып жатқан іс-шараларға
деген
қызығушылық
білдіруі
де
әр
қалай.
Ата-аналармен жҥргізілген әңгіме - кеңесте бала тәрбиесі
мәселесінде ата-ананың жауапкершілігі зор екендігі, баланың
отбасында адам баласына тән қасиеттерге дағдыланып ҧяда
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кӛргенінен
ӛнеге
алатьндығы
сӛз
болды.
Оқушылар бойына ҧлттық қҧндылықтар мен жалпы адамзаттық
қасиеттерді қалыптастыру мен қҧрметтеуге, сақтауға тәрбиелеуде
белгілі әлемдік, отандық ғалымдардың еңбектерін пайдалануға
болады. Осы арқылы оқушының мәдениетті, білімі кеңейеді.
Оқушының мәдениетті болуы ҥшін ҧлттық мәдениетті
ҧштастыруы қажет. Олай болса, оқушылардың ҧлттық қҧндылық
қасиеттерін қалыптастыру негізінің бірден-бірі мектепішілік
жҥргізілетін тәрбиелік іс-шаралар. Адамның бойына жақсы
адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуы, ӛнер-білімді игеру тәрбиеге, ӛскен ортаға, ҥлгі-ӛнеге берер ҧстазға байланысты.
Әсіресе баланың даму барысын есепке алу, бейімділігін,
қызығушылықтарын, сабаққа деген кӛзқарасын т.б. кейбір
объективтік кӛрсеткіштерді назардан тыс қолдануға болмайды.
Мектептің жҥрегі мҧғалім болса, сыныппен жҥргізетін сынып
жетекшісі. Ойымды тҧжырымдай келе оқушылардың ҧлттық
қҧндылықтары мен жалпы адамзаттық қасиеттерін сыныптан тыс
тәрбиелік іс-шаралар арқылы қалыптастырып,ғылыми тҧрғыда
дәлелдеп дамыту біздің тікелей парызымыз.
Біз біртҧтас ҧлы ҧлттың перзенті екенімізді мақтан тҧтуға
тиіспіз. Біздің жолымыз айқын: Жаңару арқылы жарқын
болашаққа жетейік!

рождает весну на земле, так музыка
преобразует
человека, рождает весну в его душе».
Н. Капишников.
В настоящее время в республике Казахстан осуществляется
становление новой системы образования, направленной на
включение в мировое образовательное пространство.
В этой связи происходят существенные изменения
образовательной программы: вводится иное содержание, новые
подходы, технологии.
Существенное влияние на формирование духовного облика
подрастающего поколения оказывает искусство, в частности,
музыка. Поэтому формирование поликультурной личности, еѐ
интересов, вкусов, потребностей, идеалов, опирающихся на
национальные
и
общечеловеческие
ценности,
следует
рассматривать как одну из важных воспитательных задач
общества.
Опираясь на современные требования к проведению урока
музыки и музыкальных занятий позволяет учителю применять
собственный профессионально – методический потенциал,
определить качество постижения тематики учебников и программ
нового поколения, логики музыкального мышления учащихся на
разном уровне обучения
и возможности грамотно и
последовательно построить урок или занятие соблюдая
триединство задач (воспитания, обучения, развития).
Работая над перспективно – тематическими и поурочными
планами я применяю различные формы проведения уроков и
занятий это:

Технологии и методы преподавания
на уроках музыки и музыкальных занятиях.
Ким Татьяна Витовна, учитель музыки
ГУ Тасты -Талдинская средняя школа
Жаркаинского района Акмолинской области
«Музыка излучает такую же энергию, как и
солнце. Как солнце преобразует природу и
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путешес
твие

единства
воспитания
обучения и
развития

экскурс
сия

диалог

активности,
самостоятельности
и сознательности

виды уроков
и занятий

осознаное
восприятие
(обучение)

деятельно
практическо
е развитие

оптимизации

увлеченности

тематического
построения урока

И методы:
Контролирующие
Устные и письменные
С использование пособий и ТСО и ИКТ
Методы проявления знаний в процессе музицирования
При обучении музыке на уроках применяю элементы игровой и
модульной технологии, развитии процессов восприятия музыки,
здоровье сберегающей технологии, технологию развития
певческой культуры.
Музыка формирует отношение человека к окружающему миру
и к самим себе их оценки действительности, их взгляды, вкусы,
идеалы. Она воспитывает слушателей, преобразует их духовный
мир, ведь все истинно прекрасное в музыке – это обязательно
высокое в идейном и нравственном смысле, возвышающее и
облагораживающее детей.
Среди многих видов искусства музыка по праву занимает
особое место в эстетическом и художественном развитии и
воспитании и во всей системе формирования всесторонне и
гармонично развитого человека. Давно замечено, что постоянное
общение с музыкой пробуждает в человеке острую
наблюдательность к голосам и созвучиям природы, прививает
умение и потребность ассоциировать различные явления
окружающего мира.
Возникновение в сознании естественных, закономерных
ассоциаций музыки с самой жизнью, другими жанрами искусства

конкурс

Ставлю задачи, которые реализую в ходе занятий, это:

Эмоциональное
воспитание

связи музыки с
жизнью

соревно
вание

турнир

концерт

научности

• воспитание гуманистической культуры межнациональных
отношений, патриотизма, духовно - нравственной культуры
• развитие музыкального мышления детей через постижение
интонационного и национального своеобразия музыки
казахского и русского народов, а также народов нашей страны.
Определение понятий музыкальной грамоты и ее роль в
создании музыкаль- ных и художественных образов
произведений.
• Развитие вокально-хоровой культуры (пение, дыхание,
звуковедение, дикция и др.) умения слушать, переживать,
развивать ассоциативное мышление в постижении образной
сферы произведений, культуры ответов и творческого
самовыражения.

Применяю принципы:
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убеждает в огромных возможностях музыкального воспитания,
которое физически дает ключ к восприятию, постижению
образного мира прекрасного. Обладание таким ключом – это
важная предпосылка формирование действительно прекрасного
во всех отношениях человека.
Дети проявляют особую любовь к музыкальному искусству и
могут быть вовлечены в посильную для их возраста деятельность,
целями которой являются развитие интереса к музыке,
правильное восприятие ее содержания, формы, а так же
пробуждения потребности постоянного обучения и общения с
ней и желание активно проявить себя в этой сфере. Ребенок
реагирует на мелодическое пение матери, затихает и
прислушивается к нему с первых дней своего существования,
подрастая, он приобщается более, глубже в мир музыкальных
звуков и песни. Занятия музыкой влияют на общую культуру
поведения, формирует у детей внимание, сообразительность,
быстроту реакции, организованности, проявление волевых
усилий.
Таким
образом,
музыкальная
деятельность
создает
необходимые условия для формирования нравственных качеств
личности ребенка, закладывая первоначальные основы общей
культуры будущего человека.
Музыкальное воспитание в педагогике рассматривается как
одно из средств всесторонне развитой и творчески активной
личности. Современная развивающая и гуманно – личностная
педагогика рекомендует обратить внимание на развитие
творческих способностей. Главное – не только дать знания,
развивать умения и навыки, но и пробудить интерес школьников
к познанию и самопознанию.
Программа предмета «Музыка» как в детском саду так и в
школе распределена по определенным темам и познание музыки
рассматривается как процесс проживания педагогом и ребенком
определенного этапа жизни – жизни в котором присутствуют
мама и Родина, торжество и грусть, радость и печаль, познание
культуры казахского народа, музыкантов, кюйши, сказителей

древнего музыкального искусства, таких как жирау, жирши,
акыны, сал и сере, а так же музыкальную культуру народов
живущих в нашей стране. Посредством музыкального языка
дети общаются с природой, животным миром, всем тем, что им
близко и дорого.
Готовясь к урокам музыки, опираюсь на знания, умения и
навыки
полученные учащимися на других уроках, таких как обучение
грамоте, казахский язык, русский язык, литература, математика,
изобразительное искусство, познание мира, трудовое обучение,
физическая культура, история.
Темы, которые мы изучаем в течение года, предлагаемые
авторами программы, в каждом классе несут в себе поэтапное
познание музыкального мира, его языка, формированию
осознанного восприятия произведений музыкального искусства и
приобщению ребенка к национальной и мировой музыкальной
культуре. Темы очень интересные и хорошо воспринимаемые.
1 класс «Музыкальное настроение»
2 класс «В музыкальных красках рисунки и сказки»
3 класс «Мой народ + я – Музыкальная страна»
4 класс «Шире круг, шире круг, музыка зовет!»
Сейчас интереснее стало работать, у меня имеются
музыкальные диски – фонохрестоматия, где есть очень много
музыкальных произведений, песен для слушания, выполненные
профессиональными коллективами. Имеются мной собранные и
приготовленные диски «В помощь учителю музыки и
музыкальному руководителю». Готовясь к уроку, я стараюсь
применять все свои наработки и опыт, что бы урок был интересен
для детей.
По программе музыки в 0 класса мне легко работать с детьми,
так как у нас есть преемственность. Я веду музыкальные занятия
в детском саду и малыши, приходя к нам в школу, (у нас есть
класс предшколы) понимают меня и выполняют мои требования
и свои знания.
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Чтобы урок прошел интересно каждый учитель вкладывает все
свои знания для того чтобы ребята могли лучше усвоить тему и
не очень при этом устать. Ведь младший школьный возраст
ребенка не может выполнять ту нагрузку, которая дается в
среднем и старшем звене, и для этого я применяю музыкальные
минутки - разминки, интересные музыкально – дидактические
игры или различные упражнения для голоса, артикуляционную
гимнастику музыкально – ритмические и
танцевальные
движения. Ведь детям необходимо творить и переживать, чтобы
понимать и применять, как гласит китайская народная мудрость:
"Я слышу и забываю. Я вижу и помню долго. Я делаю и
понимаю».
С начала обучения музыки и поэтапно до 6 класса учу детей
слушать музыку, выражать свое отношение к музыкальному
произведению, высказываться о его характере, содержании,
различать музыкальные формы, выразительные средства,
определять звучания инструментов и каким коллективом
исполняется данное произведение. Обязательно знакомлю
учащихся с тембровым звучанием казахских народных
инструментов и с самими инструментами, которые у меня
имеются. Знакомлю с жанром «кюй», с творчеством и
произведениями композиторов –кюйши Курмангазы,
Коркыта, Таттимбета, Дины Нурпеисовой, Даулеткерея Шигаева,
Ихласа
Дукенова и многими другими композиторами и, жирау, жирши.
Кроме всего этого, мы на уроках музыки с ребятами слушаем
музыкальные произведения казахских народных и современных
композиторов, произве дения классической музыки, таких авторов как И.Бах, Р.
Шуман,Л.В. Бетховен, Э.Григ. Ребята, слушая музыку, учатся
определять музыкальное настроение, характер музыкального
произведения, слышать и определять вид музыкального
коллектива который исполняет музыкальное
произведение,
какие музыкальные инструменты там звучат. Дети выражают
чувства и эмоции в рисунках, из которых я делаю выставку.

Немаловажным является и обучение пению. Учу правильно
интонировать несложные попевки, применяя упражнения на
развитие слуха и голоса, петь правильно передавая динамику и
настроение песни, темп, соблюдая ритмический рисунок и правильное дыхание, разучиваем скороговорки
и атикуляционную гимнастику.
Применяю такие упражнения
на развитие правильного
дыхания: «Шарик», «Насос», «Дождик», «Ленивый жук»,
«Лошадка», «Цветок», «Мячик», артикуляционная гимнастика
доктора Емельянова.
Как мы с вами знаем, что урок невозможен без развития
музыкально –ритмических навыков и движения. Умение
двигаться под музыку меняя ритм, темп, выполнять ритмический
рисунок хлопками, знакомство с движениями танцев разных
народов.
На протяжении всех лет обучения с ребятами, как в школе так
и в детском саду, изучаю нотную грамоту, учим музыкальные
термины, ноты, длительность и динамические оттенки, развиваю
музыкальный слух и ритм, применяя их в пении и звучания
музыкальных произведений и их исполнении. Для этого я
применяю раздаточные карточки, плакаты, наглядные пособия и
музыкально – дидактический материал.
Пение, слушание, игра на музыкальных инструментах,
размышление, движение под музыку, все это направленно на
раскрытие нравственно- эстетической сущности искусства, связи
музыки и жизни. Так же углублению этой связи способствуют
такие виды деятельности как рисование, психогимнастика
(этюды, упражнения, игры), сочинение рассказов, стихов,
мелодий, танцевальных движений к музыке и т.д.
Особенно хотелось бы подчеркнуть то, что в музыкальном
воспитании дошкольников, младших школьников, в первом и
втором классах учащиеся знакомятся с особенностями
музыкального искусства и его языка. В третьем классе изучается
музыкальная культура казахского и русского народов, как
наиболее многочисленных представителей народов Казахстана. В
237

четвертом классе учащиеся знакомятся с особенностями
музыкальной культуры других этносов, населяющих нашу
республику. В пятом классе идет изучение творчества народных
музыкантов и профессиональных композиторов. В
шестом классе добавляются темы по изучению становления
музыкальной культуры Казахстана песенной,(оперные и
профессиональные певцы) так и
танцевальной (балеты). Развитие театрального искусства и
киноискусства.
Такой подход к изучению предмета выбран не случайно, ведь
это связанно с особенностью современного Казахстана – его
многонациональностью. В условиях Казахстана нельзя учить по
программам, в которых присутствовала бы одна музыка:
европейская или казахская, русская или какого либо другого
народа.
Ребенок, не имеющий достаточно жизненного опыта,
незнакомый с другими культурами, может прийти к вкусовому
этноцентризму – тенденции судить о других культурах по
собственным стандартам.
Хотелось бы особо отметить, как развивается сама личность в
процессе усвоения музыки. Наши дети, как маленькие, так и
учащиеся всех классов с удовольствием участвуют в различных
музыкальных конкурсах, фестивалях и обязательно концертах.
Жители нашего поселка с благодарностью отзываются о наших
талантах, наших детках, а их у нас не мало! Песни звучат на
разных языках и видах исполнений.
Вот для этого мы с вами дорогие учителя и учим детей
традициям и обрядам, музыкальным культурам тех народов,
которые населяют нашу страну, этническому разнообразию и
культурной самобытности в пределах своей родины и мира. Ведь
только человек может передать другому человеку умение
взаимодействовать, говорить, думать, петь, танцевать, играть на
инструментах. Поэтому мы, педагоги, будем еще долго
востребованы! А чтобы наша работа была более эффективной,
необходимо ввести в программы музыкальных факультетов

педагогических колледжей и вузов курсы музыкального
искусства или модули «Музыка в жизни ребенка», а также
проводить курсы повышения квалификации по этой теме.
Современное образование: новые требования,
новые возможности, новая ответственность.
Нурумова Шолпан Капкеновна
ТОО «Экономический лицей»,
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
проблемно238

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 бизнеспланами). 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?
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.

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

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
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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 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
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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 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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жетті, қазіргі уақытта жаңа тарихи кезеңге – Рухани жаңғыру
кезеңіне аяқ басты. Рухани жаңғыру бізден ҧлттық санамызды
қалыптап, бәсекеге қабілетті болып, кез-келген мәселеге
прагматистік тҧрғыдан келуді, жалпы алғанда ҧлттық
бірегейлігімізді сақтай отырып дамуымызды талап етеді. Рухани
жаңғырудың ең басты шарты – «білімді, кӛзі ашық, кӛкірегі ояу
болуға ҧмтылу» Ӛйткені, ҚР Тҧңғыш Президенті «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты Бағдарламалық мақаласында атап
кӛрсеткендей, «табысты болудың ең іргелі басты факторы білім
екенін әрқайсысымыз терең тҥсінуіміз керек… Себебі,
қҧндылықтар жҥйесінде білімді бәрінен биік қоятын ҧлт қана
табысқа жетеді». Бҧл жерде әңгіме еліміздің болашағы туралы.
Оның ертеңі – жас ҧрпақтың қолында. Бҥгінгі жас ҧрпақ,
болашақ маман Қазақстан Республикасы «Білім туралы»
Заңының 8-бабында кӛрсетілген міндеттер бойынша: «Ҧлттық
және жалпы адамзаттық қҧндылықтарды игеріп, ғылым мен
практика жетістіктеріне негізделген білім алулары керек».
Ендеше, біздің ҧстаздарымыз оқытудың жаңа технологияларын
енгізіп, білім беруді ақпараттандырып, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу арқылы оқытуды сауатты,
сапалы жҥзеге асырып, мамандардың кәсіби қҧзіреттілігін
қалыптастырғанда ғана қоғамымыздың дамуына елеулі ҥлес қоса
алады. Бҧл істердің барлығын жҥзеге асыратын еліміздің
ҧстаздар қауымы. Ендеше, бҥгінгі ҧстаздар қауымына қойылатын
талап та жоғары болмақ. Олар жан-жақты, әлемдегі
жаңалықтардан мағлҧматы бар, ҥнемі шығармашылық ізденістегі,
кәсіби біліктілігін шыңдайтын жеке кӛзқарасы бар, соны қорғай
білетін жігерлі тҧлға, зерттеушілік қабілеті бар, білімді де білікті,
кӛп оқитын, кӛп тоқитын, білімін кҥнделікті ісіне шебер қолдана
білетін, ӛзінің оқушысын ӛз бетінше білім алуға баулитын кәсіби
маман иесі болуы керек. Бҧл ӛмір талабы. Ҧстазда
ҧйымдастырушылық, қҧрылымдылық, бейімділік, сараптамалық
қабілеттердің де болуы шарт.
Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасының
ҥйлесімді қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып сын

Жаңартылған білім беру – заман талабы
Нуралина Самал Аскаровна
Ақтӛбе облысы,Темір ауданы,
№3 Шҧбарқҧдық ЖОББ мектебі
Аннотация:
Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша оқушылар ӛз
дағдыларын қалай қалыптастырады. Елбасының «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында Біз
жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сінген,
бҥгінде тамырымызда бҥлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта
тҥлетуіміз керек» деп айтылған. Соған байланысты ҧлттық
тәрбие – рухани жаңғырудың негізін қалыптасуы керек.
Тәуелсіз елдің негізгі тірегі - білімді ҧрпақ. Қазіргі таңда
білімдінің алға тҥсіп, бәйгеден озып келетін заманы енді
туды.
Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті
Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
атты бағдарламалық мақаласында «Біздің тәрбие жҧмыстарының
негізгі мақсаты: рухани дҥниесі бай, денсаулығы мықты,
азаматтылығы гуманизммен ҧштасқан, инновациялық, әлеуметтік
-мәдени ӛзгерістерге қабілетті XXI ғасырға лайықты, тҧлғаның
патриоттық сана-сезімін қалыптастыру мен дамытуға жағдайлар
жасау.
Тәуелсіздік жылдарында еліміз екі процесті – саяси реформа мен
экономикалық жаңғыруды қатар жҥргізіп, белгілі бір нәтижеге
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тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тәжірибе жасау,
АКТ – ны қолдану, коммуникативті қарымқатынасқа тҥсу, жеке,
жҧппен, топта жҧмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты,
шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жҥзеге асыру
ҥшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді 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 кӛз жеткіздік.
Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі ӛзгеріске ҧшырап, критериалды
бағалау жҥйесіне ӛтеді. Критериалды бағалау кезінде
оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің
нақты жиынтығымен ӛлшенеді. Оқушылардың пән бойынша
ҥлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және
жиынтық бағалау. Баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады.
Бҧл бағалау жҥйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін
дамытып, ғылыммен айналасуға ықыласын туғызады. Кеңестік
заманнан қалған бес балдық бағалау жҥйесі жойылды.
Қалыптастырушы бағалау кҥнделікті оқыту мен оқу ҥрдісінің
ажырамас бӛлігі болып табылады және тоқсан бойы жҥйелі тҥрде
ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау ҥздіксіз жҥргізіле отырып,
оқушылар мен мҧғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз
етеді және балл немесе баға қоймастан оқу ҥрдісін тҥзетіп
отыруға
мҥмкіндк
береді.
Жиынтық
бағалау
оқу
бағдарламасының бӛлімдерін (ортақ тақырыптарын және белгілі
бір) оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған
оқушының ҥлгерім туралы ақпарат алу мақсатында балл және
баға қою арқылы ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және
жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады.
Критериалды бағалау жҥйесі Филиппин, Сингапур, Жапония,
Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады.
Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің
берілу жайы да ӛзгеше. Бағдарлама оқушының тӛрт тілдік

дағдысын:
тыңдалым,
айтылым,
оқылым,
жазылымды
жетілдіруге бағытталған. Бҧл тӛрт дағды оқу жоспарында
«Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір-бірімен тығыз
байланысты. Айталық, қарапайымнан кҥрделіге қарай шиыршық
бойымен дамып, ӛрлей тҥскені жай ауызекі тілде ғана ойын
жеткізуден, кҥрделі мәтіндер қҧра білу дағдылары шыңдалып,
тілдік қҧзыреттіліктері шыңдала тҥседі. Бҥкіл әлемде білім беру
жҥйелерінің келешек ҧрпаққа қандай білім беретіні туралы
мәселе қайта қаралуда. Осы мәселе аясында «Балалар ХХІ
ғасырда табысты болу ҥшін нені оқыту керек?» және «Оқытудың
тиімді әдістері қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар
туындайды. Бҧл сауалдар оқу бағдарламасымен және оқу
бағдарламасын жҥзеге асыруда пайдаланылатын педагогикалық
әдістемелермен тығыз байланысты. Қарқынды жаһандану,
сондай-ақ, ҧлттық экономикаға да ықпал етуде және қазіргі
уақытта экономикалық дамуды қамтамасыз етуге бағытталған
халықаралық бәсекелестік артты. Білім беру жҥйесін жаңартуға
арналған бҧл экономикалық дәлелдерге қоса, қазіргі жиырма
бірінші ғасырда басқа да негіздер бар: байланысқа бейімділікті
арттыру, әлеуметтік ӛзгерістер, ауа райының ӛзгеруімен
байланысты мәселелер, бҥкіл әлемдегі халықтың қарқынды ӛсуі,
заманауи әлеммен ӛзара табысты байланысу ҥшін қажетті және
келешек кҥннің әлемімен ӛзара байланысу ҥшін қажетті
дағдыларды қазіргі таңдағы мектеп жасӛспірімдері талап ететін
шектеулі ресурстарға деген сҧраныстың ӛсуі. Сондықтан оларға
заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті
мамандар ҧсыну маңызды. Орта білім жҥйесінде жалпы білім
беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту
деңгейінежеткізу керек. Мектеп бітіруші тҥлектері қазақ, орыс
және ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі
оқушылардың сындарлы ойлау, ӛзіндік ізденіс пен ақпаратты
терең талдау машығын игеру болуға тиіс» деп атап
кӛрсеткеніндей, қазіргі таңда елімізде жаппай білім беру
мазмҧны жаңартылуда. Жаңартылған бағдарлама бойынша
әлемдік білім беру жҥйесі бәсекеге қабілеттілікке қарай білім
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алушыны баулу, қоғамнан ӛз орнын таба білетіндей сапалы
маман болуына бағытталынған. Ал осы уақытқа дейін біздің
елімізде жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар
кҥтілетін нәтижеге кӛз жеткізбей, тҥрлі әсер етуші факторлар
ықпалымен мамандық таңдап, ақыр соңында сол оқыған
мамандықтары бойынша жҧмысқа тартыла алмай отырғаны
бәрімізге белгілі. Орта білім мазмҧнын жаңарту аясында
әзірленген оқу бағдарламалары оқушылардың бір сыныптан
екінші сыныпқа ӛтуі кезінде білімі мен дағдылары қайталанып
тексеріліп отыратын спиральділік қағидаты бойынша қҧрылған
оқу бағдарламасы моделіне негізделген. Оқу ҥдерісінің алға
ілгерілеуі айқан кӛрінуі ҥшін, оқу мақсаттары ӛзара тоғысқан
бӛліктер мен бағыттарға біріктірілген. Айталық, қарапайымнан
кҥрделіге қарай шиыршық бойымен ӛрлей тҥскені жай эссе
жазудан әңгіме тіпті повесть жаза алатындай дағдыға ие болып,
тілдік қҧзыреттіліктері шыңдала тҥседі. Мҧғалімдердің
пайдаланатын оқыту әдісі оқушыларды оқытудың ең жоғары
стандарттарын қамтамасыз ету ҥшін маңызды. Осы орайда жаңа
бағдарламаны меңгеру барысында ерекше есте қалған мына әдістәсілдер сабақтың тиімді ӛтуіне, оқушы бойында қажетті 4
дағдыны
(тыңдалым,
айтылым,
жазылым,
оқылым)
қалыптастыруға ықпал ететіні сӛзсіз: «Қабырғадағы роль»,
«Ыстық орындық», «Пікірлер сызығы», «Саналылық аллеясы»,
«5 сҧрақ, 5 жауап», «5 қадам», «Драма әдісі», «Маңыздылық
аймағы», графикалық органайзерлер – «Дара диаграмма», «Қос
диаграмма», «Оқиға тауы», «Хикая картасы», «Стоп кадр» т.б
Мҧғалімдер пайдаланатын әдіс оқудың тиімділігіне елеулі әсерін
тигізеді. Критериалды бағалау екіге бӛлінеді: қалыптастырушы
және жиынтық.
Қалыптастырушы бағалау оқу ҥдерісінің ажырамас бір бӛлігі
болып табылады, тоқсан барысында мҧғалім тарапынан жҥйелі
ӛткізіліп отырады. Кҥнделікті тәжірибеде білім алушылардың
ілгерлеуін, меңгеру деңгейін ӛлшеу ҥшін қалыптастырушы
бағалаудың тҥрлі әдістерін қолдануға болады: «Екі жҧлдыз, бір
ҧсыныс», «Бағдаршам», «Бір минуттық эссе», викториналар,

сҧрақтар т,б. Жиынтық бағалау белгілі бір кезеңде оқу
бағдарламасы мазмҧнын меңгеру деңгейін анықтауға, тіркеуге
мҥмкіндік береді. Жаңартылған білім беру бағдарламасының
ерекшелігі – спиральді қағидатпен берілуі. Спиральді қағидат
бойынша қҧрылған білім беру бағдарламасы Джером Брунердің
«Білім беру ҥдерісі» атты еңбегін де қарастырылған. Брунердің
жҧмысына негізделген спиральді білім беру бағдарламасының
ерекше сипаттары: оқушы мектепте оқыған кезде тақырыпты
немесе пәнді бірнеше рет қайталап оқиды; әрбір қайталап оқыған
сайын оның кҥрделілігі арта тҥседі; жаңа білім алдыңғы біліммен
тығыз байланысты және бҧған дей ін алынған ақпарат
тҧрғысынан қарастырылады. Әр пәннің ӛзінің жеке сӛйлеу стилі
бар, оны нақты пәннің «академиялық тілі» деп атауға болады.
Тілдік мақсаттар академиялық тілді ҥйрену ҥшін маңызды қҧрал
болып табылады. Оқушылардың ӛздерінен қандай нәтиже кҥт
ілетінін тҥсінуі тілдік мақсаттардың анық қҧрылуына
байланысты. Сондай-ақ, тілдік мақсаттар мҧғалімдер мен
оқушылардың оқуға деген ынтасын арттырып, қолдауына
кӛмектеседі. Пән мҧғалімдері оқушылардың пән мазмҧнын
меңгеріп, академиялық тілді дамытуына қолда у кӛрсетеді.
Оқушы жетістігін нақты бағалау – білім беру жҥйесіндегі ӛзекті
мәселелердің бірі. «Мҧғалім кӛп әдісті білуге тырысуы керек.
Оны ӛзіне сҥйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек»,деп Ахмет Байтҧрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай
білім беру мәселесі сол қоғам мҥддесіне сай болуы керек. Ӛз
ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді.
Қорытындылай келе, жоғарыда келтірілген тҧжырым Қазақстанда
білім беру саласына ӛзгеріс қажет екенін анық кӛрсетеді.
Технология, коммуникация мен ғы лым салалардағы мҧндай
елеулі ӛзгерістер әлемдік экономикаға айтарлықтай ықпал ете
отырып, 21 ғасырда табысты болу ҥшін әрбір азаматқа қажетті
білім мен дағдыларды алға тартады. Білім беру бағдарламасының
мазмҧны, педагогикалық тәсілдер және бағалау тәсілд ері бір
мақсатқа жҧмылдырылуы тиіс. бҧл жаңартылған білім беру
бағдарламасы бойынша менің кӛкейге тҥйгенім: алдымызға бір
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мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында шәкірттердің
жҥрегіне жол тауып, әрекеттендіре білу шеберлігіне жетсек,
егемен елдің ҧл -қыздары білімді де білікті болып шықпақ.
Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел
боламыз. Қазіргі білім беру жҥйесінің мақсаты - бәсекеге
қабілетті маман дайындау. Мектеп – ҥйрететін орта, оның жҥрегі
- мҧғалім. Ізденімпаз мҧғалімнің шығармашылығындағы ерекше
тҧс - оның сабақты тҥрлендіріп, тҧлғаның жҥрегіне жол таба
білуі. Ҧстаз атана білу, оны қадір тҧту, қастерлеу, арындай таза
ҧстау - әр мҧғалімнің борышы. Ол ӛз кәсібін, ӛз пәнін , барлық
шәкіртін , мектебін шексіз сҥйетін адам. Ҧстаздықтың ҧлы
жолында ӛзімнің бар кҥш жігерімді салып, еліме пайдамды
тигізіп жатсам, бҧл ғаламда одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын.
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БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕГІ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ
ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ.
Алипбаева Галия Байдасековна
«№3 орта мектебі» КММ
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі
Ақтӛбе қаласы
Аннотация
Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі – баланың
тҧлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын
ӛмірге енгізуге ҧмтылуы. «Педагогикалық технологиялар – бҧл
білімнің басымды мақсаттарымен біріктірілген пәндер мен
әдістемелердің: оқу-тәрбие процесін ҧйымдастырудың ӛзара
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ортақ
тҧжырымдамамен
байланысқан
міндеттерінің,
мазмҧнының, тҧрпаттары мен әдістерінің кҥрделі және ашық
жҥйелері, мҧнда әрбір қҧрамның басқаларына әсер етіп, ақыр
аяғында оқушының дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын
қҧрайды».
Педагогикалық жаңа технология – іс-әрекетке, оқыту барысында
жҥзеге асатын педагогикалық жҥйе. Ол дара тҧлғаны жетілдіруге,
белгілі бір мақсатқа жету жолында арнайы ықпалды ҧйғаруға
қажетті байланысқан әдіс-тәсілдер. Ендеше, педагогикалық
технология – оқу-тәрбие ҥрдісін шығармашылықпен оқыту мен
тәрбиенің тиімділігін қамтамасыз ететін жанды қҧрамдас бӛлігі,
технология – ақырғы мақсатқа жететін әрекеттер жҥйесі. Жаңа
педагогикалық технология баланың жетілген тҧлға ретінде дамуы
ҥшін
маңызы
зор.
Жаңа технология тҥрлерін сабақ ҥрдісінде пайдалану,
оқушының шығармашылык, интеллектік қабілетінің дамуына, ӛз
білімін ӛмірде пайдалана білу дағдыларының қалыптасуына
әкеледі.
Жаңа технологияны қолдану мына кезеңдер арқылы іске асады:
І
кезең:
оқып-ҥйрену;
ІІ
кезең:
меңгеру;
ІІІ
кезең:
ӛмірге
ендіру;
IV
кезең:
дамыту.
1.Жаңа
педагогикалық
технология мақсаты –
оқытуды
ізгілендіруі, яғни, оқу қҧралдары оқушылардың ӛздігінен
танымдық іс-әрекетін жҥргізе алатындай болуы керек. Жаңа
педагогикалық
технология
тҥрлері
ӛте
кӛп.
2. Ойын технологиясы. Педагогикалық ойындар технологиясы
дегеніміз
педагогикалық
жҧмысты
ойын
тҥрінде
ҧйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиыны. Ойын
тҥріндегі жҧмыстар сабақ ҥстіндегі қолайлы деген жағдайларда
пайда болып, оқушыларды қызықтырушы қҧрал ретінде
қолданылады.
3. Проблемалы оқыту технологиясы. Проблемалы оқыту –
мҧғалім басшылығы мен қиын мәселелерді туғызу және

оқушылардың белсенді тҥрде ӛз беттерімен мәселелерді шешу.
Қорытындысында
олардың
ойлау
қабілеттері
дамып,
шығармашылық іскерліктері мен дағдылары қалыптасуына
жағдай
жасайды.
4. Сын
тҧрғысынан
ойлау
технологиясы
Мақсат пен міндеттердің орындалуы мынадай ҧзақ жоспарлар
арқылы
іске
асады:
–
ассоциация;
–
бірлестік
қызмет;
– кӛзқарасын талдау мен дәлелдеу тҥрінде қорғау.
Бҧл
технология
бойынша:
–
оқу
ҥрдісінде
қызығушылық
артады;
– оқушының ӛз бетімен білім алуына мҥмкіндік беруі туады;
–
оқушының
ақпараттық
тіл
байлығы
жетіледі.
5. Деңгейлік саралау технологиясы. Саралап оқыту технологиясы,
оқыту процесінің белгілі бӛлігін қамтып, ҧйымдастырудың
шешімдері, оны оқыту қҧралдарының жиынтығы тҥрінде
кӛрінеді. Сыныпты, топтарды оқытуға әртҥрлі қолайлы жағдай
туғызуды қажет етеді; әдістемелік педагогикалық-психологиялық
және
ҧйымдастыру-басқару
шаралары
біріктіріледі.
Деңгейлеп оқыту технологиясының мақсаты: әрбір оқушы ӛзінің
даму деңгейінде оқу материалын меңгергенін қамтамасыз етеді.
1) Деңгейлеп оқыту әр оқушыға ӛз мҥмкіндіктерін пайдалана
отырып, білім алуына жағдай жасауға мҥмкіндік береді;
2) Деңгейлеп оқыту әр тҥрлі категориядағы балаларға, олармен
саралай
жҧмыс
істеуге
мҥмкіндік
береді.
3) Деңгейлеп-саралап оқыту қҧрылымында білімді игерудің
бірнеше деңгейі қарастырылады: ең тӛменгі деңгей (базалық),
бағдарламалық, кҥрделенген деңгей сондықтан әрбір оқушы
меңгеруі
тиіс.
6. Жекелеп оқыту технологиясы. Жекелеп оқыту – оқу процесін
ҧйымдастырудың мына тҥрлері мен ҥлгілерін қарастырады.
–
мҧғалім
бір
ғана
оқушымен
жҧмыс
істейді;
– оқушы тек оқу қҧралдары мен ӛзара қатынаста (оқулықтар,
компьютер, т.б) болады. Жекелік оқудың басты жетістігі баланың
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қабілетімен оқу қызметінің желісін әдісі мен мазмҧнын ӛз
қабілетіне
қарай
бейімдеуіне
мҥмкіндік
береді.
7. Топтық
технология. Бҧл
сыныпта
оқу
жҧмысын
ҧйымдастырудың ҥшінші және тӛртінші деңгейі. Бҧндай жҧмыс
белгілі бір тапсырманы бірлесіп шешуі ҥшін сыныпты уақытша
топтарға
бӛлуді
қажет
етеді.
Оқушылардың
ӛзіндік
ерекшеліктерін ескеріп, бірлесіп ҥйренуге мҥмкіндік береді.
8. Кезеңдеп
оқыту
технологиясы
1. Мәдени кезек сӛз – оқу процесінің екі негізгі бӛлігі арасында
кезексӛз
тҥрінде
қҧрылады.
Оқу негізгі «таңдану нҥктесі» айналасына орналасқан ішкі
кезексӛзге
негізделіп
қҧрылады.
2. Дидактикалық бірлікті ірілендіру (ДБІ) Әдістемелік
қҧрылымның тҥзгіші негізіне мҧғалім мен оқушы қызметін
байланыстырушы ретінде математикалық жаттығу ҧғымы
алынған, әрі тҧра, кері ҧғымдары мен қағидалары бір кезде
оқытылады.
ДБІ технологиясының ашушы тҥзгіші – жаттығу – ҥшен
сабақтардың
бірінде
қаралады:
–
қазіргі
тапсырма;
–
кімге
арналғандығы;
–
жинақтау.
3. Ойлау қызметін кезеңдер бойынша қалыптастыру, мақсаттың
бағытталу технологиясы – бағдарлық білім, шеберлік және
дағдыны әсерлі меңгеру. Бҧл технология әрбір оқушының
жҧмыстарды, әрбір қадамын мҧғалімнің бақылауын қажет етеді.
Сабақ меңгерудің барлық кезеңдерінде бақылап отыру
технологияның ең маңызды қҧраушыларының бірі болады. Ол
оқушыны
қателесуден
сақтандыруға
бағытталады.
9. Жеке
пәндік
педагогикалық
технология.
1. Ерте және ыждағатты сауаттылыққа оқыту технологиясы.
Технология мазмҧны оқу процесі бала миының танымдық қуатын
жан-жақты жандандыра отыра, қызметі мен қатынастары арқылы
баланың
табиғи
ойлауына
негізделген.
2. Әсерлі сабақтар жҥйесіне негізделген технология.

Мақсаттық
бағыттары:
–
қалыпты
білім,
шеберлік
дағдыны
меңгеру;
– ойлау қызметіне математикалық тәсілдерді меңгеру;
–
қабілетті
балаларды
дамыту;
10. Ӛзіндік дамыту технологиясы (М. Монтессори) Мақсаттық
бағыты:
–
жан-жақты
дамыту;
–
жекелікті
тәрбиелеу;
– бала санасында ойлау қызметі мен пәндер тҥзгіштерін біріктіру.
Басты мақсаты – оқыту дағдысы: қолдағы ҧсақ моторлар, есті
дамыту.
11. Дамыта
оқыту
технологиялары.
1. Л.В. Занковтың дамыта оқу жҥйесі. Оқыту қызметінің негізгі
мотивациясы танымдық қызығушылық. Занков әдісі әртҥрлі
қызметтерге тарту, дискуссия, дидактикалық ойындарда оқытуда,
пайдалану, сол сияқты есті, ойлауды, елестетуді, сӛйлеуді байыту
бағытындағы
оқыту
әдісі.
2. Д.Элькони – В.Давыдовтардың дамыта оқыту технологиясы.
Элькони – Давыдов технологияларындағы дамыта оқыту ең
алдымен оның мазмҧны, теориялық білімге негізделе отыра
қҧрылған. Білімнің теориялық негізі терең тҥрдегі жинақтаудан
тҧрады. Дәстҥрлі технологиялардан ӛзгешелігі дамыта оқыту оқу
қызметін басқаша бағалайды. Оқушының орындаған жҧмыстары
мен сапасы оқушыға білімнің жетімділігі мен қабілетінің
жететіндігі мҧғалімнің кӛзқарасы бойынша бағаланбай,
оқушының
ӛз
мҥмкіндігі
тҧрғысынан
қаралады.
3. Жеке бас шығармашылығын дамытуға бағытталған дамыта
оқыту жҥйесі. Іздену, ойлап табу қызметтері процестері
оқытудың
негізгі
мазмҧны
болады.
Дамыту мазмҧны жақыннан орташаға, сонан кейін, қашықтағы
мақсаттық
келешекке
кӛшуден
тҧрады.
Бҧл технологияда ҧжымдық жҧмыс әдісі кеңінен қолданылады;
ойға шабуыл, ҧйымдастыру – қызмет ойыны, еркін
шығармашылық
пікірталасы.
12. Модульдік оқыту технологиясы. Модуль дегеніміз – қандай да
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бір жҥйенің, ҧғымның нақтыланатын, біршама дербес бӛлігі.
Оқу модулі қайта жаңғыртушы оқу циклі ретінде ҥш қҧрылымды
бӛліктен тҧрады. Кіріспеден, сӛйлесу бӛлімінен және қорытынды
бӛлімнен тҧрады. Әр оқушының оқу модулінде сағат саны
әртҥрлі болады. Бҧл оқу бағдарламасы бойынша, сол тақырыпқа,
тақырыптар тобына немесе тарауға бӛлінген сағат санына
байланысты.
Жаңа технологияны қолдануда оқушылардың пәнге деген
қызығушылығын арттырып қана қоймай, ҥлкен ізденіспен,
шығармашылыққа жетелеуге де болады. Нәтижесінде оқушы:
– оқыту процесінде жаңа технологияларды қолдана отырып
білімін
шыңдайды;
–
жаңа
оқыту
ҥрдісін
қалыптастырады;
–
ӛздігінен
ізденімпаздық
қабілеті
артады.
Ал, ӛзімнің іс-тәжірибеме келер болсам, сыни тҧрғыдан ойлау
кӛбінесе қарсы пікір айтуға, баламалы шешімдерді қабылдауға,
ойлау және іс-әрекетімізге жаңа немесе тҥрлендірілген тәсілдерді
енгізуге дайын болуға, ҧйымдастырылған қоғамдық әрекеттерге
және басқаларды сыни тҧрғыдан ойлауға баулуды кӛздейді. Бҧл
нҧсқаулықтағы ғылыми тҧжырымдамаға сҥйене отырып,
нәтижелі сабақта оқушы жауаптарынан ойындағы айтар сӛзін
жҥйелеп жеткізуге тырысуынан, ӛзгелердің жауабынан ой тҥйіп,
басқаша қырынан танылуынан, әрбір ситуациялық мәселелерді
жан-жақты қарастыруға белсенділік танытуынан кӛрінді.
Менің пікірімше, сабақтың тиімділігі: оқушы шығармашылық
деңгейге мҧғалім арқылы емес, ӛз іс-әрекеті арқылы жетті. Жаңа
әдіс-тәсілдердің ҧтымдылығы да осында. Технологияны
пайдалану шығармашылық тҧлға қалыптастыруға алып келеді.
Біз сабақтың басында мақсат қойғанда да осындай нәтиже кҥткен
едік. Дәстҥрлі ӛткізіп жҥрген сабақтарды салыстыра отырып,
жаңаша тәсілде ӛткен сабақтан мынадай айырмашылықтарды
таптым.
Дәстҥрлі сабақ ҥрдісінде – ӛзімнің әдістерім, яғни, мҧғалім
әрекеті.
1.Тақырыпты
тҥсіндіремін.

2. Кейіпкерлер туралы мінездеме бере отырып меңгертемін.
3. Шығарманың идеясын анықтап беремін, талдаймын.
4.
Шығарма
жазуды
тапсырамын.
Оқушының
әрекеті:
1.Мазмҧнын
айтып
береді.
2.
Кейіпкерлерге
мінездеме
береді.
3.Тақырып бойынша мҧғалімнің тҥсіндіргенімен байланыстырып
айтады.
4.
Тақырып
бойынша
шығарма
жазады.
Жаңа оқыту технологиясы негізінде ӛткізілген сабақ ҥрдісінде
ӛзімнің
іс-әрекетім.
1.То
пқа
бӛліп,
ой
қозғадым.
2.
Тақырыпқа
қызықтырып
бағыттадым.
3.Шығармаға қатысты мақал-мәтелдер жинақтауды ҧсындым.
4.Шығарманы
талдауға
пікірталас
ҧйымдастырдым.
5.Оқиғадағы ӛзекті мәселелерге оқушы кӛзқарасын анықтадым.
6.Шынайы ӛмірмен байланыстыру арқылы баға беруге
бағыттадым.
Оқушы
белсенділігі:
1.Топтарда
жҧмыс
жасады.
2.
Мәтінмен
ӛздері
танысты.
3. Әр тҥрлі әдістер арқылы шығарманы саралады.
4. Жеке кейіпкерлерді талдады, олардың іс-әрекетін зерттеді.
5.
Ой
қорытып,
оны
қағаз
бетіне
тҥсірді.
Осындай жаңа әдіс-тәсілдерді жаңа форматта жоспарлап,
жаңа техноло-гияларын тиімді пайдаланып, сабақ беріп, ҧстаздар
арасында іс-тәжірибені бӛлісіп жҥрген, жаңашылға бет бҧрған,
ҧстаздардың бірімін деп ойлаймын.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Бҧзаубақова К. ―Жаңа ПЕД-технологияны меңгеру – міндет‖.
Қазақстан
мектебі.
№
9-10.
2005
ж.
2.Байғазиева Г. ―Жаңа Педтехнология‖. // Қазақстан мектебі. № 8.
2005
ж.
Әмір Шарапат. ―Педагогикалық инновацияны іске асырудың
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жолдары‖
//
Қазақстан
мектебі.
№
6.
2001
ж.
3.Кӛшімбетова С. ―Оқыту тиімділігі – озық технологияларда‖. //
Қазақстан
мектебі.
№
7.
2005
ж.
4.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. / Егемен
Қазақстан. 2 -наурыз, 2006 ж.

әлеуметтік мҧқтаждықтарына арнайы қолдау, яғни, жалпы білім
беру сапасы сақталған тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік
саясат. Инклюзивті (франц. inclusif – ӛзіне енгізетін, лат. include –
ішіне аламын, енгіземін) немесе енгізілген білім беру – жалпы
білім беру мектептерінде ерекше қажеттіліктері бар балаларды
оқыту ҥрдісін сипаттау ҥшін пайдаланылатын термин.
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
ӛңдеуге талпынады.
Инклюзивті оқыту - негізгі принциптері:
1. адам қҧндылығы оның мҥмкіндігіне қарай қабілеттілігімен,
жеткен жетістіктермен анықталады;
2. әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті;
3. әрбір 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. әрбір оқушы ҥшін жетістікке жету-ӛзінің мҥмкіндігіне қарай
орындай алатын әрекетін жҥзеге асыру;
8. жан-жақтылық адам ӛмірінің даму аясын кеңейтеді.
Инклюзивті бағыт кемтар балаларды оқуда жетістікке жетуге
ықпал етіп, жақсы ӛмір сҥру мҥмкіншілігін қалыптастырады.
Инклюзивті оқытуға жалпы мектептерде арнайы психологы,
әлеуметтік мҧғалімі, логопед мамандары жҧмыс жасайды.
Барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету,
сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға
арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. Инклюзивті
оқытуда мына жағдайларды ескеру қажет.
- Сабақтар жиынының мақсатын, міндетін, кҥтілетін нәтижені
нақтылап алу керек.

Мҥмкіндігі шектеулі бала ҥшін инклюзивті білім берудің
маңызы
Сарбаева Нурсулу Исаевна
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі
«№3 орта мектеп» КММ Ақтӛбе қ.
АННОТАЦИЯ
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
ӛңдеуге талпынады
Қазіргі таңда барлық әлем жҧртшылығының назарын аударып
отырған
мәселе
балалардың
жеке
сҧраныстары
мен
ерекшеліктеріне ортаның, отбасының қатысуымен білім беру
ҥрдісіне толық қосуды қарастыратын инклюзивті білім беру. Осы
жаһандық мәселеге әлем ғалымдары мынадай анықтама береді:
инклюзивтік білім беру дегеніміз - барлық балаларды, соның
ішінде мҥмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім ҥрдісіне
толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу
тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балалрды, ата-аналарын
белсенділікке шақыруға, баланың тҥзеу-педагогикалық және
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- Оқыту формаларын, әдіс-тәсілдерін, қҧралдарын таңдау, жҥйеге
келтіру, оларды оқушылардың қабілетіне, қызығушылығына,
икеміне, біліміне қарай икемдеу.
- Оқушылардың жай-кҥйін, психологиялық ерекшеліктерін
бақылап отыру керек.
- Сабақта оқушылардыңғ тілін, таным қасиеттерін, тҧлғасын
қалыптастыруға кӛңіл бӛлу.
Бірден сабақтың жҥргізілу барысына тоқталсам. Бір сыныпта
әртҥрлі деңгейдегі оқушылар отырғандықтан, олармен
жҥргізілетін жҧмыстар да әртҥрлі. Басқа балалар бағдарламадан
қалмауы керек. Сондықтан олар келген жерінен әрі қарай оқуын
жалғастырады. Ал мҥмкіндігі шектеулі баламен оңайдан
кҥрделіге қарай жҧмыс жҥргізіледі және бҧл балалар бір сыныпта
бірге отырғандықтан, 40 минутта барлық балалармен жҧмыс
істеп ҥлгеруі қажет.
- Қазақ тілі сабағынан ҥзінділерге тоқталайық. Тақырып
«Дауысты дыбыстарды қайталау». Басқа балалар тақтамен жҧмыс
жасап жатырса, мҥмкіндігі
шектеулі
оқушылар (1.2.3 деңгей) алдарына берілген
тапсырмалармен жҧмыс жасап отырады.
- Тақырып дауысты дыбыстарды қайталау болғандықтан мен
балаларға дауысты дыбыстан басталатын сӛздерді атап шығуды
тапсырдым.Байқап тҧрсам, сыныптағы балалардың барлығы бір
уақытта жҧмыс жасап отыр.
- Келесі кестеге назар салсаңыздар, мҧнда инклюзивті
оқушыларға ауызша берілетін
тапсырмалар кӛрсетілген.
Суреттерді атa

Буындарды оқы
-шы, -ші, -ыс, -іс,
-до, -де, -ла, -ле

Сӛздерді оқы
Ат, ет, от, ӛт

-лар, -лер, -дар, дер, -тар, -тер, ған, -ген

Ана, сан,
іні, аға

нар,

-қана, -ғана, -атын,
-етін

Анар,
әдеп,
ағаш, әсем

Балалар далада жҥр.
Сәкен доп ойнап жҥр.

Менің інімнің аты -Серік.
Ол бесінші сыныпта оқып жҥр.

Сабақтың қызықты ӛткені балалар ҥшін маңызды, қазақ тілі мен
әдебиет сабағында тақырыпқа сай ойындарды ӛткізсе болады,
бҧл ойын барлық типтегі балалар ҥшін де маңызды, себебі,
біріншіден, балалар білімдерін тиянақтаса; екіншіден,
бірбірімен қарым-қатынасқа тҥседі, бір-біріне кӛмектеседі, ойларын
қортындылауға, қарым-қатынас жасауға ықпалы болады және
танымдық қабілеттерін дамытады.
Мысалы. «Біздің отбасы» ойыны. Суретте ҥлкен отбасы
мҥшелерінің жеке, дара суреттері беріледі. Сол суреттерге сҥйене
отырып, Ақылбек Айнҧрдың атасы. Айнҧр Ақылбекке кім
болады? деген секілді жетекші сҧрақтар арқылы балалардың
сӛйлеу тілін, ойын дамытуға болады.
Сонымен қатар, «Жҧбын тап» ойыны. Ҥстелде мақалмәтелдердің, жаңылтпаштардың бір сыңары бір қағазда, бір
сыңары екінші қағазда араласып жатады. Ойнаушы мақалдың, не
жаңылтпаштың екінші сыңарын табу керек.
Сӛйтіп біріктіріп оқиды,оны қолданып сӛйлем қҧрайды.
«Тҥсті тап» ойыны. Мҧнда оқушылар әр тҥрлі тҥстердің атауын
меңгергендігін танытады. Тҥрлі тҥсті қағаз дайындалады. Әр
қағаздың бетіне оның тҥсі әдейі қате жазылып қояды. Бала
жазуды оқып, дҧрыс - бҧрыстығын айтады.
Сҧрақтардан әңгімеге кӛшу. Мҧнда мҧғалім бір мәтінді оқымай
тҧрып, мәтін мазмҧнын толық қамтитын сҧрақтармен
таныстырып, әрбір бала оның жауабын ӛзінше жобалап жазады.
Содан соң мҧғалім мәтінді оқып береді. Оқушылар ӛз бетінше
алдыңғы сҧрақтар ізімен мҧғалім оқыған мәтінді әңгімелеп
жазады.

Сӛйлемдерді оқы
Кҥз келді. Оқу басталды.
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Қазақстанда
инклюзивті білімге
қазіргі кезде қолдау
кӛрсетілуде. «Әр оқушыға жеке тҧлға ретінде қарап, саналы
тәрбие сапалы білім беру ӛмір талабы болып табылады.
«Бәріне бірдей мҥмкіндік», «Сапалы білім - барлығы ҥшін» деген
ҧстанымды қолдаймын.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Қазақ халық ауызекі шығармашылығын педагогикалық
пәндерді оқытуда пайдалану // Қазақстандағы тарихи-мәдени
ҥдерістердің ӛткені, бҥгіні мен болашағы: Марғҧлан оқуларының
ғылыми жинағы.– Жезқазған: ЖезУ, 2000. –Б.156-159.
2. Халық қазынасының тәлімдік тағылымы. Оқу қҧралы /
Жезқазған: Жезу баспасы, 2000.- 154 б.
3. Жас ҧрпақты адамгершілікке тәрбиелеу – Ы.Алтынсариннің
педагогикалық идеяларының ӛзегі // Ы.Алтынсариннің мҧрасы
және педагогика ғылымының кӛкейкесті мәселелері: ғылымипрактикалық конференция материалдары. – Қарағанды: ПК
«Элек», 2001
Жаңартылған білім мазмҧны бойынша
оқытудың тиімді жолдары
Кульжанова Мухамбет-Рашидовна
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 бӛлігі болып табылады. Қатаң
талаптары қалыптасып келе жатқан инновациялық экономика қай
салада болса да, бҥгінгі маманның қҧзыреттілігін, яғни ӛз саласы
бойынша ой-пікірінің қалыптасуын, кәсібилігін, ӛмірдің ӛзгермелі

жағдайына бейімділігін, оған сай ӛз білімін пайдалану ғана емес, оны
қажеттілікке қарай толықтырып отыруды талап етеді. Осындай
қоғамда келешек ҧрпақты қалай оқытқан тиімді? Бҧл сҧрақ әрбір
педагогті толғандырары сӛзсіз.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 әлеуметтік
қарым қатынасқа тҥсе алатын оқушыларды даярлау ҧшін мҧғалімнің
кәсіби
қҧзіреттілігін
дамыту
–басты
міндет
болып
табылады.Яғни Ҧстаз «ҥйретуші мен білім кӛзі» емес, «ҥйрену
процесін ҧйымдастырушы», «менеджер», «ҥйренуге жағдай
жасаушы». Бҧл ҧстанымнан «Шәкірт ӛздігімен ҥйрену керек » ,деген тҥсінік қалыптасады. Бҧл дегеніміз Ҧстаз еңбегінің маңызын
тӛмендетпейді. Мҧнда мәселе –ҧстаз міндеттерінің тҥбегейлі
ӛзгеруінде. Педагог –білім тасушыдан-Білім әлеміне жол кӛрсетушіге
айналуы тиіс.Сонымен Жаңаша білім беру жағдайында ҧстаз қандай
болуы тиіс: - педагогикалық қҧралдардың барлығын меңгерген,
- тҧрақты ӛзін-ӛзі жетілдіруге талпынған,
- рухани дамыған,
- толысқан шығармашыл тҧлға қҧзыреті.
Ҧстаздарға қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім беру
сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жҧмыстағы
шеберлігі. Осы айтылғандарды жинақтай келіп, ҧстаз — рефлекцияға
қабілетті, ӛзін-ӛзі жҥзеге асыруға талпынған әдіснамалық, зерттеушілік,
дидактикалық-әдістемелік, әлеуметтік тҧлғалы, коммуникативтілік,
ақпараттық және 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 - ӛмір сҥрудің басты заңдылығы болса,
ол ҥш қасиетті шәкірттердің бойына сіңіру- ҧстаздардың міндеті екені
даусыз. Еліміздің ертеңгі болашағы жас ҧрпақ болғандықтан
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оларға терең де, сапалы білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін қҧрастыру
бҥгінгі кҥннің ӛзекті мәселесі болып отыр. Елімізде орта білім беру
мазмҧнын жаңарту шеңберінде білім беру ҥдерісінің қҧрылымы мен
мазмҧнына ӛзгерістер енгізілуде. Жаһандану заманында жас
ҧрпақтың жаңаша ойлау қабілетін, белсенділігін арттыру, білімге
деген қҧштарлығын ояту, ӛмірінде оны қолдана білу, отансҥйгіштік
қасиетін одан әрі дамытуға бағыттау – ҧстаздың басты міндеті деп
білемін.
Ал, дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. Сондықтан да,
әлемдегі дамыған елдер сияқты Тәуелсіз елімізде білім жҥйесі сапасын
жетілдіру ең негізгі ӛзекті мәселелердің бірі болып отырғаны белгілі.
Осыған орай, білім беру жҥйесінде жастарға сапалы білім беріп,
олардың ҥйлесімді дамуы мен тҧлға ретінде қалыптасуында ҧстаздың
кәсіби шеберлік кӛрсеткіштерінің бірі - жалпы педагогикалық, ғылымитеориялық, әдістемелік жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік
меңгерудің маңызы зор.
Нағыз ӛз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге ие бола алады. Ал
білікті маман болу ҥшін кӛп ізденіс керек екені даусыз. Мен де ӛз
әріптестеріммен қатар бала оқыту мен тәрбиелеу ісіне ӛз ҥлесімді қосып
келемін. Білім беруде әр оқушының жҥрегіне жол таба білу, оны
қызықтыра білу, ойландырып сӛйлете білу менің міндетім деп
тҥсінемін. Оқушының ойлау қабілетін артыру, сол қабілетін белсенді
ету - басты мақсатым. Ойланып, толғанған оқушы, әрине, сӛйлей де
біледі, тыңдай да біледі, тҧжырымдап пікір де айта алады. Ӛзім осы
бағыттағы тәжірибемде оқыту әдістерінің тиімділерін іріктеп жиі
пайдалануым кӛп нәтиже беруде. Әсіресе, мен баланың білімге деген
қызығушалаған арттыратын жҥйелі іс-әрекеттер ҧйымдастыруға
талпынамын.
Топтардағы бірлескен жҧмыс сыныпта пайдаланылатын әдіс қана
емес, жеке философия екендігі бізге мәлім. Адамдарды бірлікке
шақыратын нәрсенің бәріне ашық болуымыз керек. Топтардағы бірлесу
топтың жекелеген мҥшелерінің қабілеті мен іске қосқан ҥлесі
қҧрметттелетін, ескерілетін, билік пен жауапкершілік топ мҥшелері
арасында бӛлінетін,ҧжымдасу арқылы бітімге,келісімге қол жеткізуге
негізделетін оқыту мен оқу тәсілі ғой.

Қай кезде де жаңашылдық, ӛзгеріс керек екені тҥснікті.Қазір топтық
жҧмыс , жҧптық жҧмыс, диалогтық оқыту тәжірибемізден жиі орын
алатын әдіс- тәсіл болып алды.
Бҥкіләлемдік тәжірибеде білім беру саласында білімнің де
дағдының да маңыздылығы кең. Заманауи тәсілдің басты ерекшелігібілімді алып қана қоймай , оны орынды жерде қолдану. Осы ғасырда
талап етілетін дағдылардың мәні осында . Топтық жҧмыс барысында
оқушының бойында оқушылық кезеңіне ғана емес, кейін де пайдасын
тигізетін әлеуметтік ӛзара әрекет ету дағдысы, қарым- қатынас
дағдысы, проблемаларды шешу дағдысы қалыптасады. Қазір осы
мәселе тӛңірегінде әріптестерімізбен
іс- тәжірибе алмасып,
оқушылармен жҧмыс жҥргізіп жатырмын. Оқу ҥдерісінде топпен
жҧмыс жҥргізуге оқушылар қалыптасып, дағдыланып қалды. Тапсырма
топқа беріледі. Тапсырма орындау барысында топтың әрбір мҥшесінің
жеке ҥлесі ескеріледі. Топпен жҧмыста жақсы оқитын оқушы әлсіз
оқушыға кӛмектеседі де, басқаларды тыңдағанда ол білімін арттыра
тҥседі, бір сӛзбен айтқанда ынталанады.
Мектептегі сабақ беру әдістемесіндегі диалогтік оқытудың да маңызы
ҥлкен. Диалогтік оқытуды таңдаудағы себебім –баланың сӛйлеу тіліне
кӛп кӛңіл бӛлу және баланы сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйретудің бірденбір тиімді тәсілі деп ойлаймын. Бҧрынғы дәстҥрлі әдістерде диалог
кӛбіне мҧғалім мен оқушы арасында ӛтіледі және бірнеше ғана оқушы
арасында диалог ӛтілетін, 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 ӛтіп, оны топ ішінде талқылап отыру оқушының ойын
кеңейтіп, тілін дамытып отырды. Сонымен қатар сыни тҧрғыда
еркін ойлау қабілетін кеңейте отырып, еркін сӛйлеуге ықпал етеді.
Атақты педагогтардың зерттеу жҧмыстарына сҥйене келе, сабақ
жоспарын қҧру барысында диалогтық оқыту бағытын кеңінен
қолдануға тырыстым. Яғни, сабақтың басынан бастап аяғына дейін
сауалдар
арқылы
оқушылардың
тілдік
барьерін
азайтуға
жҧмыс жасадым. Сыныптың білім деңгейін анықтауда, алдыңғы
сабақтарды қайталауда және негізгі бӛлімде диалогтық оқыту бағыты
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пайдаланылды. Осы жерде сӛйлеу мәдениеті туралы айтып кеткім
келеді. Диалогтың ары қарай жалғасын табуы немесе таппауы
сӛйлеушілердің әңгімелесу барысында «егер де, ойлаймын, мен
есептеймін, бірақ сіз ойламайсыз ба, сонымен сіз айтасыз ба, иә, бірақ,
сіз қайдан білесіз және мҥмкін» деген сияқты және де басқа осы тәрізді
мәдени лингвистикалық сӛз мәнерлерін қолдануына кӛп байланысты
деп ойлаймын. Мҧғалім оқушыларға тек теориялық немесе практикалық
білім беріп қана қоймай, олардың мәдениетті сӛйлеу нақыштарына да
назар аударулары керек сияқты. Осы әрекеттер ҥрдіске айналғанда
барып сыныптағы ӛзара әрекеттесу процесі толық ынтымақтастықта
дамиды деп санаймын.
Бҧл пікірлердің шындыққа жанасып жатқандығын менің ӛз
тәжірибемде кӛзім жетті. Себебі, ӛзім сабақ беретін сынып
оқушыларымның топтық, жеке, жҧптық жҧмыстарды атқару барысында
және ӛзімнің ашық, жабық сҧрақтарыма жауап беру нәтижесінде
диалогтік әрекет сабақтың ҥстінде бірнеше рет іске асырылып отырды.
Менің пайымдауымша, диалогтық оқыту әрбір мҧғалімнің барлық
сабағында жҥзеге асырылып жатады. Яғни, ашығын айтсам, мҧғалім ӛз
сабағына қатысып отырған оқушыны жансыз бейне ретінде қарамай,
оқушының ойымен санасуға және ойын ашық тҥрде жеткізе білуге
мҥмкіндік берсе, диалогтық оқыту осы жерде кӛрініс табады. Жаңа
сабақты игеру мақсатында оқушылар жазған сҧрақтарына оқулықты
пайдалана отырып, жауаптар жазды. Топтар ӛздерінде туындаған
сҧрақтарды диалогтық оқыту арқылы басқа топтарға қоя отырып
тҥсіндірмелелер жҥргізілді. Мҧғалімнің тҥсіндірмесіне қарағанда
оқушы мен оқушы арасындағы диалогтық оқыту қызықты болады.
Себебі оқушы ӛз қҧрдастары арасында ӛз ойларын ашық, әрі 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 кӛрініс тапты, себебі әрбір
жҧптағы оқушы сҧраққа қалай жауап беру керектігін сыныптасымен
ақылдасып, парақты толтырып отырды. Қҧнды сҧрақтар қойып,
қасындағы сыныптастарынан, басқа оқушылардан жауап алып
жатқандығын кӛріп, топ ішінде тҧлғааралық байланыс орнаумен қатар,

диалогтік оқыту жҥзеге асырылып жатқанын кӛрдім. Әрбір оқушының
бойында белсенділік, қызығушылық, бәсекелестік сияқты қабілеттер
кӛрініп, оқушылар бір-бірлерімен жақсы қарым-қатынас жасады.
Диалогтік оқытуды ҧйымдастыру прoблeмaлық , aқпaрaттық жәнe
тҥсiндiрмeлi , иллюстрaтивтi мaзмҧндa жәнe рeпрoдyктивтi жәнe
шығaрмaшылық тaпсырмaлaрмeн кeлeтiнiн бiлдiм . Жҧмыcтың бҧл тҥрi
бaрлық oқyшылaрдың бeлсeндiлiкпен ic-әрeкeттe бoлуынa жaғдaй
тyғызды . Сабақтарымда жаңа әдіс тәсілдерді қолданып, топтастырып,
формативті бағалау тҥрлерін қолданып, ашық сҧрақтар қоюға
дағдыландырып оқушылардың қызығушылығын ояттым.
Оқушылар жҧппен не топпен жҧмыс жасау барысында, әуелі
идеялармен ӛзара бӛліседі, содан соң бір-біріне сҧрақ қою, яғни диалог
арқылы жҧмыстарын жҥйеге келтіреді. Жҧмыстарын қорғау
кезінде, оқушыларға ӛмірде кездесетін қиындықтарды жеңе алу, кезкелген іс-әрекеттің белгілі бір жағдайға тигізетін әсері жӛнінде
ойларымен бӛлісуге мҥмкіндік беру мақсатын кӛздеп, қосымша
сҧрақтар қоямын.
Ӛткізген сабақтарымның топтамасына сҥйене отырып, диалогтік
оқыту әдісі қолданылған сабақтарымның талдауын жасау арқылы,
дҧрыс қҧрастырылған сҧрақ оқушының білімін тексеріп қана қоймай,
оның ойлау, жҥйелі сӛйлеу, пікірін білдіру дағдысын да
жаттықтыратынын, яғни әлеуметтік ортада ӛзін ҧстай білу дағдысын
қалыптастыратынын тҥсініп, келешек тәжірибемде диалогтік оқытуды
жҥйелі пайдалануды кӛздедім. Мҧғалімге ӛз тәжірибесінің негізінде
шешім қабылдау ҥшін ӛз іс- тәжірибесін сыни бағалау да қажет. Кезкелген жҥріп ӛткен қадамыңды жоспарлау оны орындау ҥшін іс- әрекет
жасау , ал сол жасалған іс- әрекетіңе рефлексия жасау маңызды болып
табылады.
Мектеп ӛмірі балаға жаңа әлемнің есігін ашып беріп, рухани
дҥниесінің қалыптасуына негіз салады. Мектепте оқытудың
негізгі міндеті - баланың жеке басының жан-жақты қалыптасуын
қамтамасыз ету, оның қабілетін анықтау және дамыту, білімдерін
ашу, мектеп жағдайына тез бейімделуге қажет жағымды мінез-қҧлық
қалыптастыру. Бала бойындағы қиындықтарды жеңе білу мақсатындағы
оқыту әдісінің мазмҧнын жаңаша оқыту. Білімді тҧлға жаңашыл
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мҧғалімнің баланы дамыта оқытудағы жаңаша еңбегі, балаға ізденіс
жолында білім берудегі жҧмыс нәтижесінен шығады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Мҧғалімге арналған нҧсқаулық Бірінші (ілгеріі) деңгей. 2014ж
2.ҚР орта білім мазмҧнын жаңарту еңберінде қазақ тілінде оқытатын
мектептердегі бастауыш сынып пәндері бойынша педагогика
кадрларының
біліктілігін
арттыру
курсының
білім
беру
бағдарламасы. 2016ж
3. Тәжірибедегі рефлексия» жалпы білім беретін мектептердегі
педагогика кадрларының кәсіби даму бағдарламасы Тренерге арналған
нҧсқаулық. 2016ж

ӚЗГЕ ҦЛТ ӚКІЛДЕРІНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ
ЖАҢА КӚЗҚАРАС.
Куватова Жанара Адилбаевна,
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі
«Ақтӛбе орта мектебі» КММ, Ақтӛбе қаласы
Аннотация
Тәуелсіздік алған жылдан бері ӛзге ҧлт ӛкілдеріне қазақ
тілін оқытудың ӛзектілігі жоғары болып саналады. Осы уақытқа
дейін қазақ тілін оқытудың тиімді әдістері туралы кӛптеген
зерттеу жҧмыстары мен мыңдаған дидактикалық оқулықтар
жарық кӛрді, сонымен қатар ғаламтордан да кӛптеген
мәліметтерді алуға болады. Мен ӛз мақаламның тақырыбын
«Ӛзге ҧлт ӛкілдеріне қазақ тілін оқытудағы жаңаша кӛзқарас»
деп алған себебім, мақалада ӛз тәжірибеммен бӛлісе отырып,
сабақты барынша жандандырып, білім алушылардың айтар ойпікірлерін еркін айту, қояр сҧрақтарын нақты қою, жағдаяттардан
шығу деген сияқты қарапайым әрі маңызды мәселелерді
ӛзбетімен шешуге ҥйретуді сӛз еттім. Қазіргі таңда бҧрынғыша
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ереже жаттау, тілдік, сӛздік талдау жҧмыстары артта қалды. Білім
алушыларды диалог, мәтінмен жҧмыстандыру арқылы ауызекі
дҧрыс сӛйлеуге, сауатты жазуға ҥйрету, бір-бірімен сӛйлесуге,
оқығанын, кӛргенін, естігенін қысқаша әңгімелеп беру ҥшін ең
тиімді жолдарын қолданудың маңыздылығы сӛз болды.
Халық тәуелсіздігінің ең басты белгісі - ана тілі, ҧлттық
мәдениеті. Тіл, оның ішінде біздің ана тіліміз еліміздегі
халықтардың барлық іс-әрекетінің , қарым-қатынасының қҧралы
болуы тиіс. Кез келген тілді ҥйрету мектептен бастау алады. Сол
себепті басты жауапкершілік тіл мамандарына яғни біздерге
жҥктеліп отыр.
Қазақ тілі-әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішіндегі
қолдану ӛрісі жағынан жетпісінші, ал тіл байлығы мен
кӛркемдігі,
оралымдығы
жағынан
алғашқы
ондықтар
қатарындағы тіл. Сондай-ақ ол дҥние жҥзіндегі ауызша және
жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан алты жҥз тілдің, мемлекеттік
мәртебеге ие екі жҥз тілдің қатарында тҧр.
Қазіргі заманда білім беру әлеуметтік қҧрылымның
маңызды элементтерінің біріне айналды. Дҥние жҥзінде білімнің
әлеуметтік рӛлі артады. Адамның болашағы, оның қазіргі алған
білімінің сапасына, кӛлеміне, ойлау деңгейіне байланысты. Жас
ҧрпақтың жаңаша ойлауына, олардың біртҧтас дҥниетанымының
қалыптасуына, әлемдік сапа деңгейіндегі, білік негіздерден
меңгеруіне ықпал ететін жаңаша білім мазмҧнын қҧру – жалпы
білім беру жҥйесіндегі ӛзекті мәселенің бірі. Жҥздеген жылдар
бойы қалыптасқан ескі жҥйені бҧзу ҥшін оқытуды жаңаша
ҧйымдастыруда оқушыларды оқу ҥрдісін басқаруға қатыстыру,
ҧжымдық іс-әрекетті ортақ, қарым-қатынас қҧралы ету, деңгейіне
қарап саралап, ерекшелігіне қарау мәселелерін басшылыққа алған
жӛн.
Қазақ тілін оқыту әдістемесі туралы сӛз болғанда бҧл
проблеманың ішінен басқа ҧлт ӛкілдеріне қазақ тілін оқыту
мәселесін жеке бӛліп қарастырмаса болмайды. Ӛйткені, қазіргі
таңдағы кӛп жҧмыс істеліп, жан жақты қарастырылып отырған

проблема – орыс аудиториясында қазақ тілін оқыту проблемасы.
Сонымен қатар, бҧл мәселе тілдік коммуникацияның тікелей
зерттеу объектісі бола келіп, қазіргі кезеңде ӛзекті мәселе болып
отырған қазақша сӛйлеуге ҥйретудің тиімді жолдарын табуға
кӛмектеседі.
Бҥгін біздің алдымызда тҧрған мақсат – ӛзге тілді аудиторияны
қазақ тіліне ҥйрету ғана емес, сонымен қатар алдымызда отырған
шәкірттердің Отанының қасиетін сезініп, оның алдындағы ҧлт
жауапкершілігін ҧғынып, ол ҥшін басын бәйгеге тігер тәуекелге
баруы болып саналады. Сол сияқты, барлық отандастардың
отанымен рухани және материалдық тығыз байланыста болуы, ӛзі
ӛсіп – ӛнген аймаққадеген сҥйіспеншілігі патриотизмнің қайнар
кӛзі.
Ӛзге ҧлт ӛкілдеріне қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
тәжірибелі мҧғалімі ретінде ӛз тәжірибеммен бӛліскелі отырмын.
Қазіргі заман талабының сҧранысына сай ӛзің де жаңашылдыққа
бейім, ізденімпаз, коммуникативті, заман ағымындағы барлық
технологиядан хабардар, бала психологиясын да меңгерген
маман болмасаң, сыныпта дҧрыс жҧмыс атмосферасын қҧру
қиындық туғызады. Сабақ барысында жағдаят туғызу, рӛлдік
ойындар, ойын тҥрлерін қолдану, сҧрақтарды тҥрлендіру, оған
жауап бере білу т.б. жалпы айтқанда қарапайым сабақты
жандандыру оқушының қызығушылықтарын оятып, белсенділігін
арттыратыны сӛзсіз. Сҧрақ қоя білу білімнің сапасын да
арттырады, оқушылардың ізденуіне жағдай жасайды, бір-біріне
кӛмектесу, бірін-бірі тҥсінуіне мҥмкіндік туғызады. Тақырыпты
ӛз еркімен меңгеруіне, жан-жақты талдауына, мазмҧнын терең
ҧғынуына кӛмектеседі. Егер де адамда білім болмаса, іс-тәжірибе
болмаса, оның ойлау қабілеті мен ӛмірге кӛзқарасы тӛмен дейміз.
Сҧрақ қоя білу – дамуға орта қҧру, қоршаған ортаға бейімделу,
қажеттілік туғызу, тіл дамыту. Мектеп оқушылары, тіпті
нәрестеге дейін дайын сҧрақ пен дайын жауапқа қалыптасқан.
Сондықтан, ӛмірде ӛз беттерімен сҧрақ қоя біліп, ӛз беттерімен
жауап таба білулері қажет.
Тақырыпты қандай жҧмыс тҥрлері арқылы ашуға болады?

– диалог
– викторина
– карточкакмен жҧмыс
– сурет бойынша жҧмыс
– инсценировка
– тест
– экскурсия
– оқушылардың шығармашылық жҧмыстары «шығарма,
тақпақтар, альбомдар)
– пән бойынша шығармашылық жҧмыстар
– интеграцияланған сабақтар
Отан деген сӛзді оқушылар тӛмендегі сӛздермен байланыстырып
тҥсінеді;
Енді осы тақырыптардың кейбіреулеріне тоқталайық.
Сабақта тілдік қатынас ҥш тҥрлі жолмен немесе қалыппен іске
асады:
1.Жҧптық
2.Топтық
3.Ҧжымдық
Ӛзге ҧлт ӛкілдерінің тілін дамыту – қазіргі мектептегі оқу–тәрбие
ісіндегі басты проблема. Тіл мен сӛйлеу ҥрдісін дифференциалды
қарастыра оқыту қажет, ӛйткені оқушының дҧрыс сӛйлей білуіне
кӛңіл бӛлініп отыр. Сондықтан, мҧғалімнің қазақ тілі
сабақтарында тіл дамыту, байланыстырып сӛйлеуге айрықша
кӛңіл бӛліп, тілдік материалдарды дҧрыс таңдай білу (сӛздің,
сӛйлемнің ҥлгілерін беру), оны дҧрыс бере білу, тілдің теориясы
мен сӛйлеу практикасының бір-бірімен қарым-қатынасы тҥрлі
жаттығу жҧмыстары арқылы іске асырылыды. Демек, қазақ тілі
пәнін оқыту барысында мҧғалім оқушының ойын логикалық
жағынан дҧрыс, анық, қазақтың әдеби тілінің мӛлшері лайықты,
дҧрыс айта білуге ҥйретумен бірге, екінші жағынан ойын
орфографиялық және пунктуациялық жағынан дҧрыс жаза білуге
жаттықтырылады.
Оқушының жазбаша және ауызша ойын дҧрыс бере, айта білуіне
ҥлгі беретін–мҧғалім. Сондықтан мҧғалім тілдің тарихын,
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грамматикасын, стилистикасын, орфографиясын, лексикасын,
пунктуациясын
жақсы
біліп,
меңгеруі
қажет.
Әр мҧғалім қазақ тілі сабақтарында тіл дамыту жҧмыстарын
шығармашылық мәнде жҥргізіліп, дҧрыс ҧйымдастыра білсе, ол
оқушының кҥнделікті ӛмірдегі қҧбылысты жан-жақты тҥсіне
білуіне, ҥйренуіне,білген нәрселерін ауызекі сӛздерінде қолдана
білуіне
жағдай
жасайды.
Демек оқушылардың тілін дамыту жҧмысы – ол баланың жалпы
ойын дамыту деген сӛз. Ӛйткені, оқушы қай пәнде оқып –
ҥйренсе де, ол ӛзінің істеген жҧмысы, кӛрген-білгені туралы
кҥнбекҥн
сӛйлеп,
ойын
қалыптастырып
отырады.
Сондықтан қазақ тілі сабақтарындағы тіл дамыту жҧмыстары
оқушылардың жалпы ойын дамытуға бағытталады. Яғни,
оқушылардың тілін дамыту мәселесі олардың ойлау қабілетімен
байланыстырыла, сондай-ақ ойлау мен сӛйлеу процесінің
бірлігінде
ҧйымдастырылады.
Жалпы білім беретін мектеп бағдарламасында тіл дамыту
жҧмыстарына арнайы орын беріледі. Бағдарламада балалардың
жас ерекшелігіне байланысты тәрбиелік мәні бар жаттығу
материалдары әр сынып оқушыларының жас ерекшелігіне қарай
балалардың жалпы сӛйлеу мәдениетін дамытып, олардың ойӛрісін жетілдіру мақсаты кӛзделінген. Сондай-ақ бағдарламада
тіл дамыту жҧмысын ауызша-жазбаша жаттығулары, шығарма
диктант сияқты жҧмыс тҥрлері арқылы іске асыру
міндеттелінген.
Қазақ тілін оқытумен байланысты тіл дамыту жҧмысын
ҧйымдастырудың негізгі мақсаты – оқушының ауызша және
жазбаша ойын граматикалық және статистикалық жағынан дҧрыс
бере
білуге
ҥйрету.
Тіл дамыту жҧмысы, негізінен, мынадай тӛрт бағытта
жҥргізіледі: бірі – мәдени, әдеби сӛйлеу білудің мӛлшеріне
ҥйрету, яғни орфографиялық дағдыны меңгерте отырып,
оқушыға мәнерлеп оқу дағдыларын қалыптастыру. Екіншіден,
лексикалық жҧмыстар жҥргізу арқылы оқушының сӛздік қорын
байыту. Демек, тілдің лексика және фразеология бӛлімдерінен

кеңірек білім беру кӛзделді. Ҥшіншіден, жаңа сӛздер ҥйрету,
сӛздерді ҥйрете отырып жаңа сӛздер жасайтын формаларды
меңгерту арқылы сӛз бен сӛздердің байланысын, сӛйлем қҧрап
ҥйрету, сӛйлемнің қҧрылысын білдіру арқылы синтаксистік
лексикадан мәлімет беру. Тӛртіншіден, оқушының ойын жазбаша
дҧрыс, сауатты жаза, әрі сӛйлей білуге ҥйрету мақсат етіледі.
Міне, тіл дамыту жҧмысының негізгі мазмҧны осындай тӛрт
мәселе
айналасында
қарастырылып
іске
асырылды.
Дидактикалық қағидалар әр пәнді оқыту методикасының, соның
ішінде қазақ тілін оқыту методикасының теориялық негізі болып
саналады. Қазақ тілін оқытумен байланысты тіл дамыту жҧмысы
да
мынадай
дидактикалық
негізделе
жҥргізіледі.
1.Сӛйлеу мен ойлаудың бірлігі қағидасы арқылы оқушы тіл мен
ойлау бір – бірімен байланыста екендігін ҧғады. Тілсіз ойлаудың
болмайтындығы, әрбір ой тіл арқылы ғана кӛрінетіндігін, яғни
сӛйлеуді ойлаудан бӛліп алудың мҥмкін еместігін тҥсінеді.
[2:448]
Бҧл қағида арқылы оқушының ойлау әрекетін дамыта отырып,
тҥрлі
ой
қорытындыларын
жасай
білу
дағдылары
қалыптастырылады. Яғни, бір нәрсені екінші затпен салыстыру,
талдау, жинақтау, қорытындылау, жҥйелеу, белгілі затты
белгісізбен салыстыру тағы да басқа тҥрлі ойлау әрекеттерін
ҥйренудің нәтижесінде ой арқылы білім жҥйелерін меңгереді.
Мҧғалім бҧл қағидаларды негізге ала отырып, қазақ тілінің
бағдарламалық материалдарын мҧқият қарастырып, әр
тақырыпты оқытумен байланысты тҥрлі тапсырмалар беріп, оны
оқушы қалай орындады, одан қандай қорытынды шығарды, ол
тапсырманы, жаттығуды орындауда неге сҥйенді, қандай ойлау
әрекеттерін
жасады
деген
мәселерге
кӛңіл бӛлінеді.
Сондай–ақ, қағиданы іске асыруда екінші басты мәселе –
оқушылардың орфографиялық ережелерді саналы меңгеруін
қалыптастырып, дҧрыс сӛйлей білуге, сауатты, қатесіз жазуға
дағды
беру.
Сӛз тіркесі, сӛйлем қҧрауға ҥйрету жҧмысы оқушы ойын
байланыстырып айта білумен бірге, жаза білуге дағды береді.
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Грамматиканы, синтаксисті жақсы меңгерген оқушы сӛз тіркесін,
дҧрыс
біліп,
сӛйлемді
қарастыра
алады.
Мҧғалім сӛз тіркесі және сӛйлемді дҧрыс қҧрату арқылы
оқушыны тілдік фактілерді орынды қолдана білуге, әсіресе,
синонимдік қатарларды, сӛзді талғап, таңдап қолдануға ҥйретеді.
Сӛз тіркесі, сӛйлемді қҧрату жҧмысы да барлық грамматикалық
тақырыптарды оқытумен орай іске асырылды. Мысалы,
―Синтаксис және пунктуация‖, ―Сӛйлем мҥшелері‖, ―Сӛйлемнің
тҧрлаулы, тҧрлаусыз мҥшелері‖ тақырыптын оқытумен
байланысты
қарастырған
жӛн.
Мҧғалім жаттығу жҧмыстарын грамматика – стилистикалық
бағытта
ҧйымдастырылды.
Дайын мәтін ала отырып, оған грамматика – стилистикалық
талдау жасауына болады. Оқушылардың назарын сӛйлем
қҧрылысына аударып, қалай жасалғанаын, қандай стильдік
қателер барын немесе қандай ерекшелікпен (сӛзді қолданудағы)
кӛрінетіндігін
байқатады.
Оқушылырға мынадай жҧмыстар орындату тиімді: сӛз тіркестері
арқылы сӛйлем қҧрату, жай сӛйлемді жалпылама сӛйлемге
айналдыру, аяқталмаған сӛйлемді аяқтау, диалогты сӛйлем
қҧрату, әңгімені аяқтау, белгілі таныс тақырыптар бойынша бірбірінің жҧмысын реакциялату тағы басқа – осындай жҥйелі
жҥргізілген жҧмыстар арқылы оқушы дҧрыс сӛйлем қҧрастыруға
бейімделеді.
Оқушы сӛз тіркесі мен сӛйлемнің тҥрі және мазмҧны арасындағы
байланысты
меңгеруге
тиісті.
Яғни, сӛз тіркесі сӛйлемге қажетті қҧрылыс материалы ретінде
қаралса,
сӛйлем
синтаксистің
негізгі
бірлігі
ретінде
қаралатындығын ҧқтыру қажет. Мысалы, сӛз тіркесінде ―қоңыр‖
деген сын есімнің мағынасындағы ӛзгерісті, оның тура және
ауыспалы мағынада тҧрғандығын талдау жасау арқылы тҥсіндіріп
отыру пайдалы: қоңыр кҥз, қоңыр мата, қоңыр бояу, қоңыр
дауыс. Оқушыға ―қоңыр бояу, қоңыр мата‖ деген сӛздің тура
мағынада айтылып тҧрғандығын, ал ―қоңыр дауыс, қоңыр кҥз‖
деген сӛз тіркестерінің ауыспалы мағынада қолданылып

тҧрғандығын салыстыру арқылы тҥсінік беріледі. Оқушы тілдің
осындай нәзік қҧбылыстарын байқау арқылы ана тілінің қырсырын біле тҥсуге қҧмартады. [3:98] Мҧғалім алдымен сӛз тіркесі
және сӛйлемнің ӛзара қҧрылымдық айырмашылығының неде
екендігіне оқушы кӛзін жеткізу қажет. Демек, сӛз тіркесі
категориясының лексикамен, морфологиямен тығыз байланысты
екендігін, сондай-ақ сӛз тіркесі лексика мен морфологияны
синтаксиспен тығыз байланыстыратын синтаксистік категория
екендігіне баса назар аударылады. Мҧның лексикамен тығыз
байланыстылығы қҧрамына енген сӛздердің толық лексикалық
мағынаға ие болуы және бір-бірімен байланыста айтылатындай
тіркесімдік қабілеті болуы шарт екендігінен кӛрінсе,
морфологиямен байланыстылығы, сӛз бен сӛз белгілері бір
қосымша арқылы, яғни сӛз тҧлғасы арқылы байланысатынынан,
екінші жағынан, белгілі бір сӛз табынан негізінен сӛз тіркесі
жасалатындығынан байқалады. Ал байланысқа тҥскен сӛздердің
грамматикалық қарым-қатынасы, лексико-грамматикалық деп те,
синтаксистік
қарым-қатынас
деп
те
аталады.
Тіл дамыту жҧмысының бҧл қағиданың тәрбиелік маңызы да бар.
Тіл дамыту жҧмысында ауызекі сӛйлеу мен жазба тілінің бір –
бірімен байланыстылық қағидасы да басты орын алады. Адам
бір-бірімен сӛйлеу тілі арқылы тікелей қарым қатынас жасайды.
Сӛйлеу тілі арқылы адам екінші бір адамның айтқан сӛзін естиді,
тыңдайды әрі онымен пікір алысып сӛйлеседі. Адам осындай
сӛйлеу барысында тілдің тҥрлі кӛркемдік тілдік қҧралдарын
пайдаланылады. Мысалы, мақал-мәтел, теңеу, салыстыру,
әсірелеу, сӛзге екпін тҥсіріп айту, ымдау тағы да басқа әрекеттер
арқылы сӛйлеу ҥрдісінде екінші бір адамға ойын жеткізеді.
Қазақ тілін оқытудың сапасын арттыру – бҥгінгі кҥннің
басты талаптарының бірі, әрбір сабақты белсенді ӛткізіп, әр
оқушыдан еркін жауап алуға тырысамыз, жауаптарды соңына
дейін тыңдап, сауатты, мәдениетті сӛйлеуге кӛңіл бӛлеміз. Осы
әдіс-тәсілдер, қазақ тіліне деген қызығушылықтар мен ынта да
топтық, ҧжымдық жекелеме жҧмыстардан басталады. Ҧстаз
баланы сыйласа, қҧрметтесе, әрбір сабақ мейрам сияқты болса,
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мҧғалім оқушымен дос, тең болса ғана ӛз пайдасын келтіреді,
оқушылардың білгірлігі дамиды, сӛйлеу мәдениеті де артады,
тілге деген сҥйіспеншілік қалыптасады.

/Интерактивті тақтаны сыныптан тыс шара ӛткізгенде белсенді
пайдалану./
5-6 сыныпта ата-аналар мен оқушылар арасындағы сайыс
Бҥгінгі таңда жас ҧрпаққа пәнді тиімді ҧғындырудың бірі – жаңа
техналогия негіздері болып табылады. ХХІ ғасыр балалары жаңа
технологияларды шҧғыл тҥрде ҥйреніп қолдана алады. Заман
талабына сай білім беру – бҧл оқушыларды адамгершілікпен
қатар интелектуалдық, мәдени дамудың жоғары деңгейі мен
білімін қамтамасыз ету.[1] Мҧндағы негізгі мақсат оқушының
барлығын және әрбіреуін жақсы оқыту. Ақпараттық және
коммуникациялық технологиялық мәселелерін шешу жолдарын
кӛрсетіп оқушылардың творчестволық белсенділігін арттыру.
Жаңа заман ағымына сай білім саласында жаңа технологияларды
қолданудың маңызы зор. Мектепте оқу пәндерінің ішіндегі ең
қиыны да, кҥрделісі де – математика. Сабақ берудің
педагогикалық технологиялардың бірнеше тҥрлері бар: интернет
арқылы Bilim Land жҧмыстану, GeoGebra бағдарламасы, Kahoot
ойыны, Интерактивті тақта арқылы Aktivstudio бағдарламасын
пайдаланып оқыту. Осылардың арасынан интерактивті тақта
оқушыларга деңгейлеп білім беруге ең бағалы қҧрал ретінде
есептеледі, сабақ уақытын ҧтымды пайдалануға мҥмкіндік береді.
Педагогикалық технологиядағы басты мәселе, біріншіден,
оқушының оқу танымдылық әрекеттерінің қҧрылымы мен
мазмҧны,
екіншіден
технологияландырудың
тҥбегейлі
проблемасы ретінде мақсат қҧру әдіснамасы алынады да, ал
мақсат кез-келген технологияны кӛру процесін басқарудың негізі
болып табылады. Педагогикалық технологияның басты мәні
алдындағы қойылған мақсатқа толықтай жету, осыдан
педагогикалық технологияның тиімділігі шығады. Оқыту
технологиясы оқу процесінің барлық элементтерінің: оқушы,
оқытушы, мазмҧны, формасы мен әдістері, оқытудың қҧралы мен
мақсаты ӛзара әрекеттесу заңдылықтарын табуды кӛздейді.
Математика пәнінен терең білім беру адамның жан-жақты
дамуына мол мҥмкіндік жасайды. Орта білім беру мекемелерінің
тәрбие беру мен оқыту әдістемелерінің бірі интерактівті тақтаны

Пайдаланылған
әдебиеттер:
1. Артыкова Т.М. Педагогические условия формирования
учебной языковой среды при обучении государственному языку.Алматы,2003.-176
с.
2.Кҥзекова З., Жусанбаева С., Жарқынбекова Ш., Әлімбек Г.
Қазақ тілі. Оқу қҧралы. – Алматы: Раритет, 2008.
3. baribar.kz., Makala.kz

Ата-аналармен тығыз байланысу арқасында
оқытудың жаңа деңгейіне тҥсу.
Суюнгараева Рысты Амангереевна,
математика пәні мҧғалімі
Кеңтҥбек жалпы білім беретін орта мектебі
Бӛрлі ауданы Батыс Қазақстан облысы.

Аннотация.
Орта буын сыныптарға арналған сыныптан тыс шара. Мектепте
ата-аналармен байланысты нығайтуға арналған іс-шара.
Оқушыларды математика пәніне қызығушылығын арттыру
мақсатында балалардың жанҧя мҥшелерімен бірге топ қҧрып
математикадан қызықты саған ӛткізу. Шара барысында еліміздің
рәміздерін қҧрметтеу, оқушылардың логикалық ой қабілетін
арттыру, ҧйымшылдыққты кӛтеру бағытында жҧмыстар
жҥргізіледі.
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пайдалану. Сабақты жаңа заман талабына сай жҥгізу мектеп
мҧғалімдерінің басты міндеті. Осы мақсаттарға жету ҥшін әр-бір
мҧғалім ата-аналармен тығыз байланыста болу керек, сондықтан
ата-аналар қатысқан сбақтар жіи болу тиіс деп ойлаймын.
Сіздерге «Математикалық жанҧя» атты сыныптан тыс шара
ҧсынып отырмын.

2. Хамидуллина Г.М.
3. Тастайбекова Н.В.
4. Акимгалиева Д.К.
5. Умбеталиева Т.Р.

Әкесі, ағасымен, анасы да
Алда озар ең мықтысы осы жолда
Кӛпшілік ӛнерлерін қызықтамақ
Сҧрайық шығуларын жҧрт алдына.

Сабақтың мақсаты:
Оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру, ой - ӛрісін
дамыту, математика сабағында алған білімдерін пайдалана білу.
Ата –ана мен бала және ата- ана мен мектеп арасындағы
байланысты арттыру, математикаға қызығушылық табиғи
қажеттіліктен туындайтынын жеткізе білу.
Іс-шара
барысында
тиянықтылыққа,
тӛзімділікке,туған
жағдайлардан шығатың жолды таба білуге тәрбиелеу.
Кӛрнекілігі:
Интерактивті тақта,ҥлестірмелі тапсырмалар,
логикалық есептер,жазу қҧралдары.
Ҧстаздың алғы сӛзі:
Қазақстан Республикасындағы басты мәселелердің
бірі – жастарға сапалы білім беру. Қазіргі кҥн тәртібіндегі ӛзекті
болып табылатын мәселе оқушылардың әрқайсысының ӛзіндік
қабілетін, мінезін танып, жетілдіріп, сол бағытта
жеке
тҧлғаларды тәрбиелеу.
Қҧрметті ата-аналар, ҧстаздар, оқушылар
"Математиктер
жанҧясы" сайына қош келдіңіз!
Бҥгінгі сайыстың әділқазыларымен алқасымен таныстыру.
/бағалайтың номер тарату/
1. ЖантасоваГ.Х.

Сайыскерлерді шақырамыз.
Оқушылар тобы: Жас математиктер
Ата-аналар тобы: Сҧнқар
Сайыс шарттары:
Таныстыру.
Жорға
Тапқырлық
Қазақтың ҧлттық ӛлшем бірліктері
Сӛз тізбегі
Ой тол
Қанатты сӛздер – сандардың қолданылуы.
Ән: «Атамекен» - орындайтын жанкҥйелер.
1. Таныстыру кезені
-Математиктер- тобы
-Сҧнқар- тобы
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13. Ең ҥлкен уақыт ӛлшем бірлігі
(ғасыр).
14. Тәуліктің тӛрттен бір бӛлігі
(6 сағ).
15. Санның жҥзден бір бӛлігі.
(пайыз).
Әрбір топтың жанкҥйерлерін шақыру (3 кісіден)
Би- ----gan-gnam style---- жанкҥйерлер

2. Ең қиыны жарыстық «Жорға» келді,
Мықтылары келіпті жеңсін енді.
Тез жауап бер, ойланып тҧрып қалмай,
Осы ойыннан кӛрейік ерен ерді!
Командалар сҧрақтарға жауапты кезектесіп береді
1. Ҥлкен хорда
(диаметр).
2. Ең кіші натурал сан
(1).
3. Ең кіші жай сан
(2).
4. Шаршының неше симметри осі бар?
(4).
5.
Ереженің
әріп
тҥрінде
жазылуы.
(формула).
6.
Бҧрыштары
жоқ
геометриялық
фигура.
(Шеңбер).
7,
Бір
жылда
неше
кҥн
бар?
(365,366).
8. 360 минутта неше сағ. бар?
(6
сағ).
9. Адамның жҥрегі шамамен минутына неше рет соғады?
(70).
10. Бір тҥзудің бойында жатпайтын 3 нҥктеніні
тізбектей
қосқанда
пайда
болған
фигура.
(ҥшбҧрыш).
11. Ең ҥлкен екі таңбалы сан.
(99).
12. Математикаға координаталар әдісін енгізген
француз математигі әрі физигі
(Рене
Декарт).

3.Тапқырлық кезені
Жарыс толқын жатқандай асып – тасып
Біреу мығым, біреулер шалыс басып.
Осы турда байқалар терең ойлар,
Жеңсең де, жеңілсең де қалма жасып.
«Тапқырлық» бҧл бӛлімде әр топқа логикалық есептер
беріледі.
ата-аналарға сҧрақ
1.Талғат деген кісі меймандос адам екен. Бір кҥні оның ҥйіне
бір топ қонақ келеді. Ҥй иесі оларды жылы шыраймен
қабылдап тӛріне отырғызады. Дастархан жайылып, қазанға ет
салынады. Тамақ пісіп, табақ тартылар шақта ҥй иесі
меймандарын кӛзбен шолып шығады да, сәл ойланып қалады.
Ошақ басында жҥрген жҧбайына келіп: екеу ара бір табқ тарсақ,
онда бір табақ ет жетпей қалады, ҥшеуі тек бір табақ қойсақ ет
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артылып қалады, енді не істемек? Бҧл ҥйде қанша қонақ, табақ
саны қанша?
(12 адам, 5
табақ).
Балаларға сҧрақ
2.Электр поезы шығыстан батысқа қарай жҥрып келе жатты. Ол
сағатына 60км шапшаңдықпен жол жҥрді. Сол бағытта шығыстан
батысқа қарай жел соғып тҧрды. Бірақ оның шапшаңдығы
сағатына 50 км, жел поездың тҥтінің қай жаққа қарай айдап
әкетті?
( электр поезында тҥтін болмайды)
Жанкҥйерге сҧрақ

Есте болар қҧрбылар бәрінің де.
Енді бір сәт солардан тізбек қҧрсақ,
Артық болмас, бастайық кезек сізде.
«Сөз тізбегі» бөлімінде әр топқа математикалық бір
термин жазылған қағаз беріледі, сол
сөздің соңғы әрпінен басталатын математикалық
термин жазады, қалғаныңсайысқа
қатысушылар жалғастырады.
Мысалы:
Фигура-амал-линейка-алты-ықтималдылық-қашықтыққосылғыш-шар
Цифр-радиан-нақты-ықтимал-лемма-арифметика-азайғышшама
Алдымызда айтып кеткенбіз, математика жан – жақты қамтитын
ғылым, - деп халқымыздың
әдет-ғҧрпы, ҧлттық мінез – бітістері,
сезімдері, ойлары осы
мақал – мәтелдер мен қанатты
сӛздері арқылы ҧрпақтан – ҧрпаққа тарап, тәрбиелік маңызы зор
дәстҥрге айналып отыр.
Олай болса, келесі бӛлім.
5. Кезен: Қанатты сӛздерде – сандардың қолданылуы;
(мақал – мәтел жарысы).
Сайыскерлер айтып болғасын жанкҥйерлерге:
Мен басын айтам сіз аяктаңыз:
Жетіге келгенше, /////жерден 7 таяқ жерсің.
Қырықта қылаң, /////елуде елес.
Болар бала жеті/////жастан бас болар.
Мың досың болса да, /////біреуі жетпей тҧрады.
Елу – /////ердің жасы.
Жігітке /////жеті ӛнер де аз.
Он мың сӛздғ тҥйінін,///// он сӛзбен шеш.
Отызыңда орда бҧзбасаң,///// қырқында қыр баспассың.
Жеті жҧрттың тілін біл./////(7 тҥрлі білім іл).
Білекті бірді жығар ./////.(білімді мыңды жығар).

3.Қайрат
Жанардан кіші, бірақ
Талғаттан ҥлкен. Ал, Ажар Жанардан ҥлкен болса, ең ҥлкені
қайсысы?
(Ажар).
Жарыс бізге сын болсын,
Білмегенге мін болсын,
Жанҧяларды қолпаштап,
Қол соғыңдар кім болсын!
4 кезені: Қазақтың ҧлттық өлшем бірліктері.
Әр топ ӛздері білетін қазақтың ӛлшем бірліктерін жазып,
қазылар алқасына тапсырады.
Мысалы:
(Ұзындық;Қашықтық;Кӛлем;Уақыт;Салмақ;Тәулік,Шнашақ,
Қарыс, Қадам Қалындық...)
Математикалық атаулар мен ҧғымдар,
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2 жақсы қас болмас, /////(2 жаман дос болмас).
Досыңды 3 кҥн сынама//// (3 жыл сына).
Бір елі ауызға –////// (2 елі қақпақ).
3 тістен шыққан сӛз/////// (30 елге тарайды).
Бір кісі қазған қҧдықтан/////// (1000 кісі су ішеді).

Әділқазы сіздерге сӛз береміз.
Жеңімпаздар кім болып сарапталды?
Қазылар алқасына сӛз. Марапаттау. Қорытындылау.

Сҧрақтарға ҧлағатпен қараңдар,
Ойларыңды ептілікке ораңдар.
Бір сҧраққа тереңірек мән беріп,
Ең шешендер ой толғайды шешіңдер!
6 Кезен. Бҧл бӛлім «Ой толғау»
ата-аналар берілген сұрақтар тӛңірегінде ой толғайды
Ата-аналарға:
«Математиканы білмесең, дҧрыс ӛмір сҥрмейсің»
деген пікірге не айтасыз?
Оқушыларға:
Мен математика пәнің жақсы кӛрімін, себебі:
Әділқазылар алқасына сайысты қорытындылауға уақыт береледі.
Бҧл уақыт ішінде : Ән: «Ҧстазым» - орындайтын
жанкҥйелер
Сайыстан тыс.// Сайыскерлерге сҧрақ –олар кезектесіп
жауап береді.
-Ноль бӛлінген ноль сияқты жазылады
-Оған қарызға ақша алуға болады.
/пайыз/
-Квадрат ӛлшембірлікпе ӛлшенеді
-Ол Москвада бар
/алаң/
-Ол байлықпен болуы мҥмкін
-Математикада сондай амал бар
/кӛбейту/
-Біз ода ӛмір сҥреміз
Ол
геометриялық
дене
/шар./

Әдебиеттер:
1. Желдібаева Ж. Интерактивті тақтамен оқытудың алғашқы
бастамалары.// Информатика негіздері-2010.-№2. 7-8 б.
2. https://bilimland.kz/kk/
КЕЙБІР ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУДЕ ЭЙЛЕР ДӚҢГЕЛЕГІН
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Туманбаева Гульнар Динашкановна,
математика пәні мҧғалімі
№51 гимназия, Ақтӛбе қаласы
Бҥгінгі білім беру жҥйесінде оқушылардың математикалық
сауаттылығын арттыру алдыңғы қатардағы мақсаттардың бірі
болып саналатыны белгілі. Ол мақсатқа қол жеткізу ҥшін
оқушыларды есептер шығаруда тиімді әдістерді қолдануға
дағдыландырған жӛн. Бҧл мақалада Эйлер дӛңгелегінің
тиімділігін кӛрсету ҥшін бірнеше мысалдар қарастырылады.
Эйлер дӛңгелектері тәсілінің графтар мен таблицалар тәсілдеріне
қарағандағы ерекшелігі бҧл тәсілмен шығарылатын есептерді

Жарыстың соңғы сәті таяп қалды.
Демеңіздер біз ӛнерді аяп қалды.
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басқа тәсілдермен шығаруға болмайды. Эйлер дӛңгелектерінің
тәсілі математикалық есептерді жиындар теориясын қолданып
графикалық тҥрде шешуге арналған.
Эйлер дӛңгелектері кез келген пікірлердің ақиқаттығының
жиындарын кескіндеуге арналған логикалық есептерде де және
басқа кӛптеген жағдайларда да жақсы қолданылады. Эйлер
дӛңгелектерін пайдалана отырып практикада жиындардың
қиылысуы мен бірігуі, логикалық, менеджменттегі немесе басқа
есептерді шығарады. Есептер шартын Эйлер дӛңгелектерінде
кескіндеу есепті шешу жолын ықшамдайды, жеңілдетеді және
тез, әрі оңай жауап алуға мҥмкіндік береді [12].
Эйлер-Венн диаграммасы арқылы логикалық іс-әрекеттер мен
жиындар арасындағы байланысты айқын кӛруімізге болады. Яғни
логикалық есептерді шығаруда Эйлер-Венн диаграммасы тиімді
боып келеді. Мысалы,
Де Морганның заңын дәлелдейік: ¬(АvВ) = ¬А&¬В
Алдымен теңдіктің сол жағын кескіндеу ҥшін жиындардың
бірігуін пайдаланып екі дӛңгелектіде сҧр тҥске бояймыз. Одан
кейін инверсияны кӛрсету ҥшін дӛңгелектерден тыс аймақты
қарамен бояймыз.

3 СУРЕТ

4 СУРЕТ

5 СУРЕТ
Коріп отырғанымыздай тепе-теңдікті ділелдеу ҥшін салынған
кескіндер бірдей. Яғни қойылған шарт дәлелденді.
Кестеде іздеулер мен сол іздеулер бойынша табылған беттер
саны кӛрсетілген. Эсминец іздеуі бойынша қанша бет табылған?
Іздеу
Фрегат | Эсминец

1 СУРЕТ

2 СУРЕТ

Теңдіктің оң жағын кескіндеу ҥшін (¬А) мен (¬В)
дӛңгелектерінің инверсиясын кӛрсету ҥшін сҧр тҥспен
штрихтаймыз. Келесі екі дӛңгелектің қиылысуын кӛрсетеміз.

Табылған беттер саны
3400

Фрегат & Эсминец

900

Фрегат

2100
1 КЕСТЕ

Ф – Фрегат іздеуі бойынша табылған беттер саны
Э – Эсминец іздеуі бойынша табылған беттер саны
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Х – Эсминец іздеуі ескерілмеген, тек қана Фрегат іздеуі
бойынша табылған беттер саны
У –.Фрегат ескерілмеген, тек қана Эсминец іздеуі бойынша
табылған беттер саны
Болып есептелсін. Енді бҧл кестені Эйлер дӛңгелегі арқылы
суреттейік [13].
Іздеу

Эйлер-Венн
диаграммасы

Фрегат | Эсминец

Э = 900+У = 900+1300= 2200.
Жауабы: Эсминец іздеуі бойынша 2200 бет табылған
«Математиктерді санап шық» есебінде :
Сыныпта 35 оқушы бар. Оның 20-сы математика, 11 биология
ҥйірмесіне қатысады. Ал 10 бала бҧл ҥйірмеге қатыспайды. Неше
биолог математикамен шҧғылданады?
Бҧл дӛңгелекті мына суретте кескіндейміз

Беттер саны

3400

В
М

МБ
30-10-20= 5
11-5= 6

Фрегат &
Эсминец

9 СУРЕТ

900
6 СУРЕТ

Фрегат

2100

Эсминец

?

Мектеп ауласында ҥлкен дӛңгелек, ал оның ішіне суретте
кӛрсетілгендей кішірек екі дӛңгелек салуымызға болады. М
әрпімен белгіленген дӛңгелектердің ішіне математиктерді, Б
әріпімен
белгіленген
дӛңгелектің
ішіне
биологтарды
орналастырамыз. МБ әрпімен белгіленген дӛңгелектердің ішіне
ортақ бӛлігі біз іздеп отырған биолог-математиктерді
орналастырамыз. Сыныптың қалған балаларының саны 10. Енді
есептейміз, ҥлкен дӛңгелектің ішінде барлығы 35 бала, екі кіші
дӛңгелектің ішінде 35- 10 =25 бала, М математика дӛңгелегінің
ішінде 20 бала бар ,демек биология дӛңгелегінің м дӛңгелегінің
сыртында жатқан бӛлігінде 25-20= 5 биолог бар, олар математика
ҥйірмесіне қатыспайды, қалған биологтар 11-5 =6 адам, МБ
дӛңгелектерінің ортақ бӛлігінде тҧр.
Сонымен, 6 биолог
математикамен шҧғылданады.

2 КЕСТЕ
Эйлер дӛңгелегі бойынша:
Х+900+У = Ф+У = 2100+У = 3400. Бҧдан У = 3400-2100 = 1300
аламыз
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Қысқы демалыстан соң балалардан класс жетекші кімнің циркке,
киноға, театрға барғанын сҧрады. 36 баланың ішінен тек 2 бала
ешқайсысына бармаған болып шықты. Циркке 17 бала, театрға 11
бала, киноға 25 бала, киноға да, театрға да 6 бала, киноға да,
циркке де 10 бала, театрға да, циркке де 4 бала барған. Сонда
неше бала киноға да, циркке де, театрға да барған? [7]
x- барлық жерге барған балалар саны деп есептейік. Олай болса
келесі диаграмманы қҧрып, әрбір аумақтағы балалар санын
есептеп алуымызға болады.

Киноға 25 бала барды. Демек, тек қана кинода 25-(10-х)-(6-х)-х=
(х-9) бала, ал театрда (1+х) бала болған. Тек қана циркке (3+х)
бала барған.
36 баланың ішінде 2 бала бармаған болса, онда шараларға
барлығы 36-2=34 бала қатысқан.
Бҧл жерден барлық жерге барған балалар санын анықтап
алуымызға болады. Ол
(9+х)+(1+х)+(3+х)+(10-х)+(6-х)+(4-х)+х = 34
33+х=34
Бҧл теңдіктен ҥшеуіне де бармаған бала санын анықтап ала
аламыз.
Жауабы: 1 бала
Кілемдер жӛніндегі есептер. Ауданы 12 м2 бӛлменің еденіне 3
кілем тӛселген: біреуінінң ауданы 5 м2, екіншісінікі 4 м2,
ҥшіншісінікі 3 м2. Әрбір 2 кілем 1,5 м2 ауданда қабаттасып
тӛселеді, ал осы бір жарым квадрат мертдің 0,5 м2-і еденнің
барлық ҥш кілем қабаттасып тӛселген бӛлігіне тура келеді [8].
А) еденнің кілем тӛселмеген ауданы қандай ?
Б) Тек қана кілем тӛселген бӛлігінің ауданы қандай?
Талқылау: Бӛлменің еденін тік тӛртбҧрыш тҥрінде
кескіндейміз. Берілген есепте кілемдердің формасы роль
атқармайтындықтан, оларды Эйлер дӛңгелектері тҥрінде
кескіндейміз.
Жиындар алгебрасының белгілеулерін пайдаланып А мен В
кілемдерінің ортақ бӛлігін АВС деп еденнің А мен В кілемдері
ғана тӛселген бӛлігін –АВС деп белгілейді

7 СУРЕТ
Тек қана кино мен театрда 6 бала. Демек, кино мен театрда (6-х)
бала.
Тек қана театр мен циркте болған (4-х) бала.
Тек қана кино мен циркте (10-х) бала.
8 СУРЕТ
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ОҚУ ҤДЕРІСІН ҦЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЖАҢА
ФОРМАСЫНЫҢ БІРІ-ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ

Есептеулер Эйлер дӛңгелектерінде кӛрсетілген. Сонда есептің 1ші сҧрағының жауабы- 4 м2, ал 1-ші кілем тӛселген бӛлігінің
ауданы – 2,5 м2.

Жҧбанғарина Қҧралай Қамбарқызы
Ақтӛбе қаласы №57 ЖББОМ ағылшын тілі мҧғалімі
«Елдіктің ӛзегі-білік, кілті–тіл, қадір-қасиеті –кісілік»
Жҥсіп Баласағҧн
Қашықтықтан оқыту – білім алушы мен педагог қызметкерінің
жанама (алыстан) немесе толық емес жанама ӛзара іс-қимылы
кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және
телекоммуникациялық қҧралдарды қолдана отырып жҥзеге
асырылатын оқыту.
Қашықтықтан білім беру технологиялары
қашықтықтан оқу сабақтарын «оnline», «offline» режимінде
ӛткізуге негізделген. «Оnline» режимінде оқу сабақтары нақты
уақыт режимінде оқудың ӛзара іс-әрекет ету ҥдерісін
қарастырады (бейнеконференция, интернет желісімен хабар
алмасу, телефон аппараты арқылы келіссӛздер). «Оnline»
режиміндегі оқу сабақтары оқытушы мен білім алушы
арасындағы асинхронды тілдесудің (электрондық пошта,
кейіннен қорытынды бақылау тапсырумен оқытушының
тапсырмасы бойынша білім алушының оқулықпен жҧмысы) оқу
іс-әрекеті процесін қарастырады.
Қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана отырып білім
берудің мақсаты: сапалы білім беру қызметін алуда азаматтардың
мҥмкіндіктерін кеңейту; олардың білім қажеттіліктерін
тҧрғылықты
жеріне,
әлеуметтік
жағдайына,
жасына,
денсаулығына және ӛмірдің тағы басқа себептеріне қарамастан
қамтамасыз ету.
Елімізде коронавирус індетінің таралуына байланысты
тӛтенше жағдай енгізіліп, мектеп оқушылары тоқсандық
каникулға бір апта ерте шыққан еді. Соған байланысты
тӛртінші тоқсанның сабағы онлайн және қашықтан ӛтетін болды.
Алайда, оған біздегі мектептер мен оқушылар дайын ба? Облыс,
қала орталықтарында мҥмкіндік бар шығар, ал шалғайдағы елді
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мекен мектептері қайтпек? Қалай болғанда да, бҧл –
лажсыздықтан қабылданған шешім. Дәл қазір онлайн немесе
қашықтан білім беруге сақадай-саймыз ба, жоқ па деген сауалдың
да басы артық. Егер бҧл тәжірибеге бейбіт заманда кӛшсек, онда
кҥрмеуі шешілмеген мәселенің бар екені талай уақытқа дейін
айтылып, кейінге шегеріле берер еді. Ол – кӛптеген ауылды
аймаққа интернеттің жетпегені, кейбір мектептердің толықтай
компьютерленбегені, тағысын тағы. Ал біз тап қазір осы жолды
таңдауға мәжбҥрміз.
Қазір Білім және ғылым министрлігі нақты осы іске қызу
кіріскен. Еліміздегі 3 миллионнан астам оқушының тиісті білім
алуын қамтамасыз ету оңай шаруа емес. Бҧған дейін ҧстаздың
қарсы алдында отырып сабақ алған бала алғаш рет компьютер
мен смартфонға ҥңілмек. Ал қашықтан оқытуға ―Balapan‖ (қазақ
тілінде) мен ―Еларна‖ (орыс тілінде) телеарнасы да
атсалыспақшы.
Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің айтуынша, аз
уақытта жҧмыс тобы қҧрылып, мамандар жаңа форматтағы білім
жҥйесінің моделін жасады. ―Індет кезеңінде оқу ҥрдісін
ҧйымдастыру бойынша уақытша шаралар енгізген кӛршілес
елдердің тәжірибесі, халықаралық тәжірибе зерделенді.
Мҧғалімдер балаларды жаңаша оқытуға дайындалуда. Оқушылар
ҥшін 2 мыңнан астам телесабақ әзірленеді.
Қашықтықтан оқыту – білім берудің ақпараттық және
телекоммуникациялық технологиялардың кӛмегімен жҥзеге
асырылатын арнайы тҥрі.
Онлайн оқыту интернет, білім, компьютерге немесе интернетке
қосылған басқа гаджетті пайдаланып білім мен дағдыларды
игеру.
Онлайн-білім беру оқушыларға білім беру ортасына толығымен
енуіне мҥмкіндік береді: дәріс оқып тыңдау, тапсырмаларды
орындау, мҧғалімдермен кеңесу және желіге қосылу арқасында
сыныптастармен сӛйлесу.
«Қашықтықтан оқыту» тҥсінігі оқушы мен мҧғалім арасындағы
қашықтықтың бар екенін кӛрсетеді. «Онлайн-оқыту» тақырыбы

интернет-байланыс арқылы жҥреді. Яғни, мҧғалім мен оқушы
бір-бірінен бӛлек тҧрады.
Осы IV тоқсандағы тәжірибемнен қоса кететін болсам, маған
қашықтықтан оқыту ҧнады. Себебі орта жаста болсамда
ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды
және
телекоммуникациялық
қҧралдарды
қолдану
білімдерімді
тереңдеттім. ZOOM платформасымен видеосабақ жасауды
ҥйреніп,
оқушыларға
шағын
сабақтарды
тҥсіндіріп
Whatsapp желісі арқылы жіберіп отырдым. Сонымен қатар
оқушыларда ҥнемі кері байланыс жасап отырды. Осы тҧста
химия пәнінен 7-сыныпқа ӛткен «Тағам қҧрамындағы қоректік
заттарды
анықтау»
тақырыбындағы
№4
практикалық
жҧмысымды айтатын болсам, оқушылар ҥй жағдайындағы қол
жетімді заттармен тәжірибе жасап, видеоға тҥсіріп кері
байланыстарын жасады. Мҧндағы бір ерекшелік сыныпта кӛп
ашыла бермейтін оқушылардың белсенділігін байқадым.
Жіберілген кері байланыстарды біріктіріп видеосабақ тҥрінде
жасақтап инстаграмм, фейзбук желілеріне тәжірибе алмасу
мақсатында жҥктедім. Оқушылардың мерейі ҥстем болсын деп,
мотивация жасап оқушылар мен ата-аналар чаттарынада
жібердім.
Қашықтықтан оқыту тек оқушылардың емес, ата-аналардыңда
белсенділік-терін оятты, оған дәлел ретінде 2 сәуірде ӛткен
жалпы ата-аналар жиналысын айтуға болады. Қашықтықтан
оқыту ҧстаз еңбегінің қиын екендігін, оқушы мен ата-анаға
ҧғындырып, ҧстаздың мәртебесі жоғары екендігін дәлелдеді. Сол
еңбегімізді біліп ата-аналар ӛздерінің жҥрекжарды тілектерін
білдіріп,
рахмет-алғыстарын
айтқан
видеороликтерінде
қабылдадым.
Қорыта айтқанда, қашықтықтан оқыту қазіргі заман талабы
болса, оны ҧйымдастыруда ең бастысы электрондық
материалдар, қашықтан оқытудың дидактикалық жасалымы,
педагог-ҥйлестірушілерді дайындау болып табылады. Бҧл
біліктілігі жоғары, зияткерлік және кәсіби деңгейі дамыған,
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халықаралық дәрежедегі бәсекеге тӛзімді қоғам қҧруға зор
кӛмегін тигізеді.
Қашықтықтан оқыту технологиясының артықшылықтары:
Заман
талабына
сай
ақпараттық-телекоммуникациялық
технологиялар мен қҧралдарды қолдану;
Интерактивті әрекеттесу формалары;
Сапалы білім алу;
Уақытты ҥнемдеу;
Ыңғайлы уақытта оқу;
Территориялық шектеулер жоқ;
Денсаулық кҥйі бойынша шектеулер жоқ.
Бұл оқыту технологиясы білім берудің ортасында
тұратын оқыту жүйесін құру мүмкіндігін береді. Бҧл жҥйеде
мҧғалім оқушының жҥмыстарын, жеке қызығушылықтары мен
сҧраныстарын ескереді. Білім беру жҥйесінің ортасында оқушы
тҧратынын ескерсек, оқыту жҥйесі тҧтасымен ӛзгереді. Мҧғалім
оқушыға арналған ӛзіндік жҧмыстарды, тәрбиеге қатысты
жҧмыстарды ҧйымдастырумен шҧғылданады. Қашықтықтан
оқыту технологиясын қолдану да мҧғалімнің рӛлі арта тҥседі
және ӛзгереді.
Қашықтықтықтан оқыту технологиясы – оқушы дайындау мен
олардың біліктілігін әрі қарай тереңдете арттыру бағытындағы
осы заманның ең әсерлі де тиімді жҥйесі болып табылады және
болашақта алатын орны орасан екені даусыз.
Қашықтықтан оқыту тәсілімен оқытатын оқытушыларға және
осы істе мҥдделі басқа да адамдарға бірнеше талаптар қойылады:
Оқытушы компъютермен жоғары дәрежеде сауатты жҧмыс істей
білуі қажет.
Қашықтықтан оқытудағы мақсаттары мен міндеттері, оның
алдағы уақытта ақпараттық технология және 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 және ақпараттық жҥйелердегі
ресурстарды пайдалануға дағдылануын қалыптастыруы қажет.
Жинақталған тҥрде оқу бағдарламасын қҧрайтын белгілі бір
тәртіптегі модульдік курстардың әдістемелерін баяндай және
курстарды ӛткізуді ҧйымдастыра білуі қажет.
Оқу ҥрдісін қашықтықтан оқыту шеңберінде жҥргізу ісіне жанжақты даярлау, қашықтықтан оқыту жҥйесі бойынша сабақ ӛткізу
ҥрдісінде ҥйлестіруші болуы қажет.
Бҥгінгі таңда ақпараттық қамтамасыз ету жҥйесіне баса мән
бермейінше, білім берудің ақпараттық технологияларын, дәлірек
айтқанда, электрондық оқулық және бейнефильмдерді, басқа да
электрондық басылымдарды қашықтықтан оқытудың спутниктік
арнасы арқылы ендірмейінше, кез келген әлеуметтікэкономикалық саланың алға басуы мҥмкін емес.
Қашықтықтан оқыту мектептерде Республика, облыс, қала және
мектеп кеңістігінде кең қолданыс табуда. Мектеп кӛлемінде
айтатын болсақ, «Интернет кҥнделікті» алуға болады. Бҧл
жаңашылдық екі – ҥш жыл кӛлемінде ӛз жҧмысын атқарып
келуде. Бҧл инновациялық әдіс арқылы ата – аналар балаларының
білім ҥлгірімін, ал оқушылар ҥй жҧмысын уақытында біліп
отырады. Мҧндай әдіс арқылы мектеп пен ата – аналар қауымы
арасындағы байланыстың одан сайын нығаюына ҥлкен септігін
береді. Оқытылатын пәндерден қашықтық олимпиадалар
Қазақстандық интернет олимпиадалар («КИО») ӛтеді. Мҧндай
интернет олимпиадалар оқушылардың ҥлкен қызығушылығын
танытады. Тапсырмалары қызықты, сан
алуан
және
олимпиаданың ең тиімді жері – оқушылар ӛздерінің білім
деңгейлерінің кӛрсеткішін бірден білулері болып табылады.
Аталған олимпиадалар сайыс тҥрінде берілсе де, оқушыларды
оқытады деп айтуға болады. Ӛйткені, оқушылар сабақ барысында
алған
білімдерін
шыңдайды,
тексереді,
салыстырады.
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Оқушыларға арналған олимпиадалардан басқа, мҧғалімдерге
арналған онлайн жҥйесінде ӛтетін сан алуан семинарлар,
конференциялар, сабақтар ҧйымдастырылады. Қарқынды тҥрде
қолданыс тауып жҥрген ол – республика, облыс кӛлемінде ата –
аналар қауымына арналған жиналыстар. Ата – аналар
жиналыстары облыс т.б. қарым – қатынастарды нығайта, бекіте
тҥсуде.
Оқу процесін сапалы ҧйымдастырудың келесі тҥрі - «Еlearning». Е-Learning – бҧл оқу ҥрдісін ҧйымдастырудағы
халықаралық стандарттар мен принциптерін қолдайтын, барлық
заманауи талаптарға сәйкес келетін, электронды және
қашықтықтан оқыту. Оқытудың аталмыш жҥйесі білім беру
саласын тҥбегейлі ӛзгертеді. Яғни, мҧғалім мен оқушының
арасындағы байланыс ӛзгереді. Қазіргі таңда E-learning
электронды білім беру кӛп 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. Әлемдік тәжірибелердің кӛрсеткіштері
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 ӛте
қолайлы және ыңғайлы;
Оқу материалын меңгеруде қиындық деңгейін, уақытын және
кӛлемін таңдаудағы жекешілдік;
Интерактивті,
ӛйткені,
мҧғаліммен,
сыныптастарыңмен
синхронды (чат, скайп) және асинхронды ( пошта, форум)
әрекеттесу 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
ӛз бабымен жҧмыстануға мҥмкіндік береді. Сандық білім беру
контентін электронды оқулықтар, компьютерлік ойындар,
виртуалды жаттығу әдістері, ғылыми - әдістемелік зерттеулер
қҧрайды.
Осылайша, e-learning технологиясы – бҧл оқыту ортасы, оның
кӛмегімен оқу ҥрдісін жекелеуге болады, оқытудың
жылдамдығын таңдауға болады (ақпаратты қабылдаған
кезде). Оқушы ӛзіндік жҧмысты дербес компьютердің,
ноутбуктың, ҧялы телефонның кӛмегімен ҧйымдастыра алады..
Оқушы автоматтандырылған жҥйеде ӛзінің жеке портфолиосын,
кҥнтізбесін, кҥнделігін жҥргізеді. Ал мҧғалім кҥнтізбеліктақырыптық жоспары бар электрондық дәптерді, сынып
журналын, хабарландыру қызметін (алда болатын жоспарлы және
жоспардан тыс жиналыстар мен кездесулер туралы оқушылардың
ата-аналарына e-mail немесе sms-хабарламалар, есептелік және
т.б. жіберу) толтыратын болады. Ата-аналар қауымы тәрбие
мәселелері 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. мәліметтерді 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 кӛрсеткен. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев жолдауында
айтқандай: «Болашақта ӛркениетті дамыған елдердің қатарына
ену ҥшін заман талабына сай білім қажет». Сондықтан, қазіргі
даму кезеңі білім беру жҥйесінің алдында оқыту ҥрдісінің
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технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртҥрлі
технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс –
тәжірибесіне, мектеп ӛміріне енуде.

Инклюзивті білім беру – ерекше мҧқтаждықтары бар балаларды
жалпы білім беретін мектептердегі оқыту ҥрдісін сипаттауда
қолданылады. Инклюзивті оқыту-даму мҥмкіндігі шектеулі
балалардың қалыпты дамыған балалармен бірге әлеуметтендіру
және интеграция процестерін жеңілдету мақсатындағы
жеңілдетілген оқыту жҥйесі.

Пайдаланылған әдебиеттер :
Инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір
дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген
теңдік қатынасын қамтамасыз ету, сонымен қатар оқытудың
ерекше
қажеттілігі
бар
балаларға
арнайы
жағдай
қалыптастырудың идеологиясы жатыр. Тәжірибе кӛрсеткендей
қатаң білім беру жҥйесінен балалардың бір бӛлігі шығып қалып
жатады. Мҧндай қалыптасқан жҥйе баланың даралық
қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Инклюзивті бағыт мҧндай
балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ӛмір сҥру
мҥмкншілігін қалыптастырады.

1. Білім беру ҧйымдарына электрондық оқыту жҥйесін енгізу
жағдайында педагогтардың біліктілігін арттыруды ҧйымдастыру
әдістемесі / Ахметова Г.К., Караев
Ж.А., Мухамбетжанова С.Т. // Алматы:АҚ «ҦБАО «Ӛрлеу»,
2013.
2. Қазақстан және 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)

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру
жҥйесінің басты міндеттеріне: білім бағдарламаларын меңгеру
ҥшін жағдайлар жасау және жеке адамның шығармашылық
рухани және дене мҥмкіндіктерін дамыту, адамгершілікпен
салауатты ӛмір салтының берік негіздерін қалыптастыру жеке
басының дамуы ҥшін жағдай жасау арқылы парасатты байыту»
деп атап кӛрсеткен. Осыған байланысты қоғам алдына оқушының
жеке басын ҥйлесімді дамытуа бағыттайтын міндеттер қойылып
отыр.

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ – ҚОҒАМ ТАЛАБЫ
Қожан Жанат Ықыласқызы
№3 Шҧбарқҧдық ЖОББ мектебі
Ақтӛбе облысы,Темір ауданы, Шҧбарқҧдық ауылы
Аннотация:

Білім беру жҥйесінде даму мҥмкіндігі шектеулі балаларға
айрықша орын бӛлінген. Бҧл балаларға қатысты біздің
алдымызда тҧрған негізгі міндет – олардың әлеуметтік ақталуы
мен бейімделуіне, қоғамдағы толыққанды ӛмірге дайындалуына
жағдай жасау және кӛмек кӛрсету қажеттілігі мақалада айтылған.

Соңғы жылдары арнаулы білім жҥйесінде мҥмкіндігі шектеулі
балаларды сапалы біліммен қамту ӛзекті мәселенің біріне
айналды. Мәселелерді тҧңғыш рет мемлекеттік деңгейде
кӛтеріліп, ҚР білім беруді дамытудың 2011-202 жылдарға
арналған бағдарламасында инклюзивті білім беру жҥйесін
дамыту жан-жақты қарастырылған
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«Тірі адамның жҥректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың
жҥректі кісі дегені – батыр кісі дегені. Онан басқа жҥректің
қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рақымдылық, мейірбандылық,
әртҥрлі істе адам баласын ӛз бауырым деп, езіне ойлағандай
оларға да болса игі еді демек, бҧлар – жҥрек ісі» А. Қҧнанбаев

мақҧлдап, БҦҦ-ның Конвециясына
желтоқсанында енгізілді.

2006

жылдың

13

Инклюзивті білім берудін мазмҧны:
Инклюзивті білім беретін мектептерде білім мазмҧны 3 тҥрлі
бағдарлама бойынша реттеген абзал:

Қазіргі таңда барлық әлем жҧртшылығының назарын аударып
отырған
мәселе
балалардың
жеке
сҧраныстары
мен
ерекшеліктеріне ортаның, отбасының қатысуымен білім беру
ҥрдісіне толық қосуды қарастыратын инклюзивті білім беру. Осы
жаһандық мәселеге әлем ғалымдары мынадай анықтама береді:
инклюзивтік білім беру дегеніміз - барлық балаларды, соның
ішінде мҥмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім ҥрдісіне
толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу
тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын
кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға,
баланың тҥзеу-педагогикалық және әлеуметтік мҧқтаждықтарына
арнайы қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді
оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат.

* жалпы мектептерге арналған типік оқу бағдарламалары:
* мҥмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сәйкес
арнаулы білім беру бағытындағы оқу бағдарламалары
*мҥмкіндігі
шектеулі
балалардың
психофизикалық
ерекшіліктерін есепке ала отырып әзірлентін оқытудың жеке
бағдарламасы
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі заңында
даму мҥмкіндігі шектелген барлық балалар психологиялықмедицина-педагогикалық кеңестің қортындысына сәйкес арнайы
тҥзету мекемелерінде және мемлекеттік білім жалпы беретін
мектептерде тегін оқуға қҧқылы деп шешілген.

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
ӛмір
сҥру
жағдайын қалыптастырады.

Атап айтсақ мҥмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беретін
ортаға кіріктіру мақсатында 2009 жылғы ҚР инклюзивті білім
беруді дамыту тҧжырымдамасының жобасы әзірленген, сонымен
қатар 2010 жылдың 1 ақпанында бекітілген ҚР білім беруді
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын атауға болады.

Инклюзивті білім беру немесе «білім баршаға» бағдарламасы барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте
және мектеп ӛміріне белсене қатысуға мҥмкіндік береді. Бҧл
бағдарламаны Біріккен Ҧлттар Ҧйымының Бас Ассамблеясы

Бҧл бағдарламаның басты міндеттерінің
инклюзивті оқытуды дамыту болып саналады.

бірі

–еліміздің

Инклюзивті білім беру оқыту процессінде балаға жеке кӛмек
кӛрсету
мен
психологиялық-педогогикалық
қолдауды
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қамтамасыз етеді, жалпы білім беретін мектепте мҥмкіндігі
шектеулі балаларға кедергісіз аймақ қҧру ғана емес, баланың
психофизикалық мҥмкіндігін ескере отырып қҧрылатын оқутәрбие процесінің ерекшілігінде ескерген жӛн.

анықтайды, адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті
дамытуға мҥмкіндік береді, барлық балаларды жалпы білім
ҥрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына,
шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын
кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға,
балалардың білімділік қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай
қалыптастыру, яғни жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді
оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат.

Ал бҧл процессті жҥзеге асыру ҥшін мектепте балаға
психологиялық- педогогикалық қолдау қызметі ҧйымдастырылуы
қажет екенін тҥсініп, ӛзіміз соны істе асыруымыз қажет.

Инклюзивті оқытуды ашқан мектептерде оқыған балалар адам
қҧқығы туралы білім алуға мҥмкіншілік алады, ӛйткені олар бірбірімен қарым-қатынас жасауға, танып білуге, қабылдауға
ҥйренеді.

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 тӛмендігі, 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 әр маман ӛз бағыттары
бойынша жҧмыс істейді.

Инклюзивті білім беру мәселесі шет елдерде 1970 жылдан бастау
алады, ал 90 жылға қарай АҚШ пен Еуропа ӛздерінің білім беру
саясатына осы бағдарламаны толық енгізді. Ал, біздің елімізде
инклюзивті білім беру жҥйесінің дамуына тоқтап атап ӛтейін.
«Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 20102020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында»
кӛрсетілді. Осы бағдарлама тӛңірегінде инклюзивті білім беруді
жетілдіру мәселелері қарастырылып, 2015 жылға мына
міндеттерді шешу кӛзделген:

Жалпы инклюзивті білім беру – мҥміндігі шектеулі балаларды
оқытып-ҥйретудін бір формасы. Нағыз инклюзия білім берудің 2
жҥйесін : жалпы және арнаулы жҥйелерді бір-біріне қарамақайшы қоймай, қайта жақындатады.

-мҥмкіндіктері шектеулі балаларды
модульдік бағдарламалары жасалады;

біріктіріп

оқытудың

- мҥмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада
біріктіріп оқыту ережесі әзірленеді;

Инклюзивті оқыту – мҥмкіндігі шектеулі балалардың дені сау
балалармен бірге олардың әлеметтендіру және интеграция
процестерін жеңілдету мақсатындағы бірлескен оқыту.

- тҥрлі кемістігі бар балалар ҥшін бірігу нысандары анықталады;

Инклюзивті оқыту- барлық кемтар балаларға мектепке дейінгі
оқу орындарында, мектепте және мектеп ӛміріне белсене
қатысуға мҥмкіндік береді, оқушылардың тең қҧқығын

-мҥгедек балаларға қашықтықтан білім беруді ҧйымдастыру
қағидалары әзірленеді. Мемлекеттік бағдарлама негізінде 2020
жылға қарай мектептерде мҥгедек балалар ҥшін кӛтергіш
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жабдықтар, пандустар, санитарлық бӛлмелерде арнайы қҧралдар
орнату, тҧтқалармен, арнайы парталармен, ҥстелдермен және
басқа да арнайы компенсаторлық қҧралдармен жабдықтау
арқылы «кедергісіз аймақтар» қҧруы жоспарланған. 3030
мектепте мҥмкіндіктері шектеулі балаларды оқытуға және
тәрбиелеуге тең қол жеткізу ҥшін жағдайлар жасалу
міндеті (мектептерде педагог-дефектологтардың, балаларды
психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеудің, арнайы жеке
техникалық және 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 әлеуметтік қорғау,
олардың қоғамға етене араласуына, оларды оңалту, жҧмысқа
орналастыру және жаңа жҧмыс орындарын қҧру, білім алу,
оқыту, қайта мамандандыруда қолдан келгенше жағдай
жасамақшы.

3. Әрбір 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.Әрбір оқушы ҥшін жетістік кежетуӛзінің мҥмкіндігіне қарай
орындай алатын әрекетін жҥзеге асыру.
8. Жан- жақтылық адам ӛмірінің даму аясын кеңейтеді.
Инклюзивті бағыт кемтар балаларды оқуда жетістікке жетуге
ықпал етіп, жақсы ӛмір сҥру мҥмкіншілігін қалыптастырады.
Білім беруді дамытудың
мемлекеттік бағдарламасында
«Балалардың мектепке дейінгі сапалы тәрбие және оқытумен
толық қамтылуын, олардың мектепке даярлауға арналған әрқилы
мектепке дейігнгі тәрбие және оқыту «инклюзивті білім беру
жҥйесін жетілдіруін » қамтамасыз ету кӛзделген. Қазіргі уақытта
дамуында ақауы бар балалар саны артып отыр.Оларды оқыту
кеңейіп , тҥзетіп қолдау технологиялары жетілдіруде .
Инклюзивті білім беру ерекше балаға білім беру саясатының бір
тҥрі болып табылады. 2020 жылға дейін инклюзивтік білім беру
мен мҥмкіндігі шектеулі балалардың 50 пайызын қамту кӛзделсе,
инклюзивті білімге жағдай жасаған мектеп ҥлесі 70-ға жету
керек.

Инклюзивті білім беру саясатының міндеттері мынадай:
· Әрбір бала білім алуға қҧқылы және оны алуға тиіс.
· Әрбір баланың дара қабілеттері, қызығушылықтары,
қажеттіліктері және оқуға деген мҧқтаждықтары болады.
· Білім беру жҥйесіне оң ӛзғерістер, яғни осы мҧқтаждықтарды
қанағаттандыру мақсатына орай ӛзгерту.
Осыған орай, инклюзивті білім берудің негізгі 8 принципі
туындайды.

Білім берудің бҧл тҥрінде мҥмкіндігі шектеулі баланың ӛз-ӛзіне
сенімі артады, ол маңайындағылар тарапынан ӛзіне қолдау бар
екенін сезінеді,бҧл баланың ӛзін –ӛзі бағалай білуіне, қоршаған
ортасына сҥйіспеншілікпен қарауына , ӛзін қоғамның
толыққанды мҥшесі сезуіне жол ашады, осы сенімділіктерін

1. Адам қҧндылығы оның мҥмкіндігіне қарай қабілеттілігімен,
жеткен жетістіктерімен анықталады.
2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті.
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дамыта тҥсуде әлеуметтік педагогтың ролі зор.Оқытудың бҧл
тҥрі арқылы мҥмкіндігі шектеулі бала ӛз қабілетіне сай , атаанасынан алшақтамай , яғни арнайы мектеп – интернаттарда
тҧрып оқуға мәжбҥр болмай , тҧрғылықты жерде білім алып,
қоғам біте қайнасып, әлеуметтік жағынан бейімделеді. Ата –
анасы да баласының дамуы мен тәрбиесіне белсене қатысып ,
жеткіншек алдында жауапкершіліктері артады.

білім беруде ата-аналар мен педагогтардың кӛзқарасын туралы
мағлҧмат алу ҥшін, жалпы орта білім беретін мектептерде
дӛңгелек ҥстелдерді ӛткізіп, ИББ ісін жҥзеге асыру ҥшін,
жҧмыстанудың жоспарын қҧраймын.
Олардан терең мағлҧмат алу ҥшін, ассоциация стратегиясын
ҧйымдастырғанынан кейін, жағдаяттардың шешу жолын
табу, тақырып бойынша оларға толық ақпарат берумен аяқталды.

Сонымен қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту- оқушылардың тең
қҧқығын анықтайды және ҧжым іс-әрекетіне қатысуға,
адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға
мҥмкіндік береді.
Инклюзивті білім беру - барлық балаларды жалпы білім ҥрдісіне
толық енгізу және әлеуметтәк бейімдеуге, жынысына , шығу
тегіне, дініне , жағдайына қарамай, балаларды айыратын
кедергіліерді жоюға , ата –аналарын белсенділікке шақыруға ,
баланың тҥзету – педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін
арнайы қолдау , қоршаған ортаның балаларды жас
ерекшеліктеріне және білімдік қажеттіліктерінек бейімделуіне
жағдай қалыптастыру , яғни , жалпы білім беру сапасы сақталған
тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат.
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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
дәстҥрлі тҥрде қалыптасқан және даму ҥстіндегі формаларды
ығыстырмайды, қайта жақындатады. Инклюзивті бағыт арқылы
мҥмкіндігі шектеулі балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал
етіп, жақсы ӛмір сҥру мҥмкіншілігін қалыптастырады. Осы
бағытты білім беру жҥйесіне енгізу арқылы оқушыларды
адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз.
Сонымен
қоса,
инклюзивті
оқыту
ҥрдісі
балаларды
толеранттылыққа тәрбиелеудің бастауы болмақ деп, инклюзивті

География пәнін оқытуда қолданылатын жаңа
технологиялардың тиімділігі.
Нығымет Гҥлдәурен Аманқызы
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тереңдетіп, оны практикада қолдана білуге, таным белсенділігін
арттыруға тырысатыны анық.
Қазіргі таңда әлемдік оқу ҥрдісінің ӛзегі – жаңа
технологиялар екені баршамызға мәлім. Жаңа технологиялардың
бірнеше тҥрлері бар. Әрбір технология ӛзіндік жаңа әдіс –
тәсілдермен ерекшеленеді. Әдіс – тәсілдерді мҧғалім ізденіс
арқылы оқушы қабілетіне, қабылдау деңгейіне қарап іріктеп
қолданылады. Мҧғалім ӛзіне тиімді, пайдалысын жетілдіре
тҥседі. Демек берілетін білім де, тәрбиелік тәлім де шәкірттің
шамасына ҥйлесімді, таным – тҥсінігіне сәйкес келсе ғана жҥзеге
асады. Кӛрнекті педагог В. А. Сухомлинский «Сабақ
жасӛспірімдердің интеллектуалды ӛміріне қҧр сабақ болып
қоймас ҥшін, ол қызықты болуы шарт. Осыған қол жеткенде ғана
мектеп жасӛспірімдер ҥшін рухани ӛмірдің тілеген ошағына,
мҧғалім осы ошақтың қҧрметті иесі мен сақтаушысына
айналады» — деп айтқан. Ӛйткені жай ғана сабақ қҧнарсыз тағам
секілді адам бойына жҧқпайды.
Білім беру жҥйесі қоғаммен бірге дамып, ҥнемі бірге
ӛзгеріп отырады. Ол әр ҧлттың ӛзіндік ерекшеліктеріне қарай
қалыптасып, ҥнемі жетіліп, уақыт ӛткен сайын кҥрделене береді.
Қай кезде де жалпы білімнің атқаратын қызметі – жас ҧрпақтың
танымдық дҥниесін байытып, дамуын қамтамасыз етеді. Заман
ӛзгерістеріне қарай мектептерге қойылатын талап та, ондағы
оқыту және тәрбиелеу әдіс-тәсілдері де ӛзгереді.
Ӛскелең, болашағы зор жас ҧрпақты қоғам талаптары мен
оның мақсат, мҥдделеріне сай ӛмір сҥруге бейімдей отырып
оқытып, логикалық ой тҧжырымдатып, таңғажайып ғылым
саласына тартуда мектеп мҧғалімдерінің атқаратын рӛлі зор.
Қазіргі заманда білім беру ісінде талап деңгейінен шығу
мҧғалімнің іздену шеберлігіне әкеп соғады. Бҥгінгі талап
оқушыға білім берумен бірге оны білікті тҥрде қолдана алуына,
оны дағдыға жеткізіп қана қоймай баланың ақыл-ойын, қабілетін
дамытуға, әрекет нәтижесінде белгілі тҧжырым жасай алуға
ҥйретеді. Әрине, оқытудың барлық әдістері баланы дамытуға
бағытталған. Дегенмен осы кезге дейінгі дәстҥрлі оқытуда
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География пәні – ӛзіндік ерекшелігі бар пән. Ол жалпы
қҧрлық – жер бетін, планетамызды, ондағы тіршілік ететін
ӛсімдік – жануарлар дҥниесін, жер бедерін, байлығын және ӛмір
сҥріп отырған бірнеше мыңдаған ҧлттар мен ҧлыстардың
тіршілігін зерттеп ҥйрететін ғылым. Сондықтан, география пәні
мҧғалімі болу деген сӛз – кең кӛлемді, терең білімді, есте сақтау
қабілеті кҥшті, табиғаты терең ҧстаз болуды талап етеді.
Сабақтың мазмҧны, тҥрі және әдіс – тәсілі оқыту жҥйесінде
біртҧтас бірімен – бірі тығыз байланысты. География пәнінің
басқа пәндерден ерекшелігі – мҧнда оқушылар ӛздігінен ізденіп,
білім дағдысын толықтыруға әр тҥрлі суреттер, сызбанҧсқалар,
карталармен кӛп жҧмыстар жҥргізуге ерекше назар аударылады.
Олардың пәнге қызығуын арттырудың бір жолы – сабақта жаңа
білімді меңгертуде оқушылардың ӛздерін белсенді қатыстыру.
Сабақты жалықпай тыңдап, кӛңілді отыруына, білім алуға
ынталандыра тҥсуге жағдай жасау ҥшін сабақты тҥрлендіре, жаңа
технологияларды пайдаланып ӛткізу қажет. Ол ҥшін мҧғалім ӛз
пәнін әр – тҥрлі әдіс – тәсілдермен ӛткізуге кӛңіл бӛледі. Бҧл
жерде шығармашылық мҥмкіндігінде шек жоқ, әр ҧстаздың
ӛзінің жеке қабілеті, тҧлғалық деңгейі, ӛзінің әдістемесі болуы
мҥмкін.
Қызықты сабақтар мҧғалімнің ашқан жаңалығы, әдістемелік
ізденісі, қолданған әдіс – тәсілдері арқылы ерекшеленіп,
оқушылардың белсенділігін арттырып, олардың жҥрегінен орын
алады. Сонымен қатар, оқушылардың шығармашылық
қабілеттерін дамытуда тапсырмаларды тиімді қолдану керек. Тек
қандай тапсырманы сабақтың қай сәтінде енгізу керек екенін
мҧғалім ӛзі шешеді. Сабақ барысында әртҥрлі суреттер,
сызбанҧсқалар, карталар, тест, ойындар, деңгейлік тапсырмалар
пайдалана отырып – қызықты сабақтар ӛткізу – оқушының
белсенділігін
арттырудың
тиімді
жолдарының
бірі.
Қай ҧстаз болмасын қазіргі кҥн талабына сай оқытудың ең тиімді
жаңа әдіс – тәсілдерін қолдану арқылы оқушылардың білімін
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оқулық пен мҧғалімнің пікірін нысана етумен шектелеп келді. Ал
бҥгінгі оқыту оқушы қабілеті, оны жан-жақты дамыту, даму
әрекеттерін ҧйымдастырудың қажеттілігін дәлелдеп отыр.
Кӛрнекті педагог А.С.Выготский баланы дамыту әрекеттері
оқыту барысында іске асатынын дәлелдей келіп, бала дамуының
екі тҥрлі ортасы болатыны жайында теория ҧсынды. Бірінші
ортасы – айналасындағы ҥлкендердің әсері, қабілетінше еркін
атқара алатын іс-әрекеті болса, екінші ортасы – сабақ ҥстіндегі
әрекеті. Ал біздің мақсатымыз – баланың сабақ ҥстіндегі оқуәрекетін тиімді әрі қызықты болатындай етіп ҧйымдастыру,
әрекет нәтижесін байқау, бағалау және соның нәтижесінде алдағы
жҧмыстарды жоспарлау болып табылады.
Оқитын пән қаншалықты бағалы болса да, мҧғалімнің
шеберлігі қандай жоғары болса да, мҧғалім оқушының ӛз
белсенділігін туғыза алмаса, берген білім, кҥткен нәтиже
бермейді. Оқушының адам ретінде қалыптасуы белсенділік
арқылы
жҥзеге
асады.
Жаңа
технологияның
басты
мақсаттарының бірі - баланы оқыта отырып, оның еркіндігін,
белсенділігін қалыптастыру, ӛз бетінше шешім қабылдауға
дағдыландыру. Қай кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тҧлғаның
қалыптасуы ҧстаздан басталады. Білім саласындағы тҥбегейлі
ӛзгерістер ҧстазға ҥлкен жауапкершілікті талап етеді. Ӛздігінен
білім алатын, жан-жақты ізденетін, алдағы ӛмір жолын ӛзі
болжай алатын тҧлға тәрбиелеу-ҧстаздың қолында. Жаңа
бағдарлама мҧғалімдерге қазіргі заманға оқыту әдістерін жеті
модуль арқылы ҧсынады.
1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2. Сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйрету.
3. Білім беру ҥшін бағалау және оқуды бағалау.
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды
пайдалану.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай білім беру және
оқыту.
7. Білім берудегі басқарушы және кӛшбасшылық. [1]

Жаңа бағдарлама бойынша жаңаша кӛзқарас қалыптасып,
білім деңгейі биікке кӛтеріліп келеді. Қазіргі білім беру
жҥйесінде жаңа технологияларды енгізу кҥннен-кҥнге басты
талапқа айналып, осы әдістерді жетілдіре тҥсу қажеттігі кҥшейіп
келеді.
«Сабақ – оқытушының педагогикалық мәдениетінің
айнасы», -деп А.Сухомлинский айтқандай, әр мҧғалім ӛз
сабағының – кӛшбасшысы. Ал кӛшті дҧрыс бағыттай білу ол
шеберлігіне байланысты. Жалпы менің оқытудағы ӛз міндетім
оқушыларды ӛз бетімен жҧмыс жасауға тәрбиелеу, ҥйрету,
шығармашылық
қабілетін
дамыту.
Сондықтан
сабақта
оқушылардан жиі тақырып бойынша жеке, жҧптық, топтық
жҧмыс тҥрлерін алып отырамын. Ӛйткені, ол оқушының
ойлауын, елестету мен есте сақтау белсенділігін, дағдысын білім
саласының дамуын қамтамасыз етеді. Оқушылар жеке, жҧптық,
топтық жҧмыс жасағанда диалогқа тҥскені жӛн. Себебі қабілеті
әртҥрлі оқушылар, бір - бірімен жҧмыс жасағанда, әрқайсысы ӛз
пікірлерін айтады, яғни жауапкершілікті сезінеді. Топтық
жҧмыста оқушыларда ӛзін-ӛзі, бірін-бірі бағалау, немесе
топаралық бағалау жҥзеге асады. Топтық жҧмысты ҧйымдастыру
арқылы
оқушылардың
белсенділігі,
шығармашылығы
артады.Топтық жҧмысты жҥзеге асыру, оқушылардың сыни
ойлауын дамытуға мҥмкіндік беретініне сенімдімін. Себебі
оқушыға сыни ойлауын жҥзеге асыратындай тапсырма бергенде
ғана, оқушы ойланады. Сыни тҧрғыдан ойлау - бақылаудың,
тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алған
ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге, ӛмірде
қолдана білуге бағытталған пәндік шешім. Балаларды диалог пен
дәйектер, талқылауға тарту белсенді жҥргізілетін жағдайда
олардың оқуы тиімдірек және зиятты жетістіктері жоғары
болатынын дәлелдейтін зерттеулер де кӛбейе тҥседі.
Мҧғалім бала бойындағы туа біткен тҥрлі қасиеттерді дәл
байқап, оның сапалық ерекшеліктеріне баға беріп, ары қарай ӛз
бетінше дамыта тҥсуіне жағдай туғызуы керек. Бҧл ҥшін, әрине
ҧстаздың ӛзі де ӛзгеруі, яғни дәстҥрлі оқытудың таптаулары
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сҥрлеуінен арылуы тиіс. Осылайша оқытудың жаңа мазмҧнын
жасауға бетбҧрысты әрбір мҧғалім ӛзінен бастағаны жӛн.
Мҧғалім шәкіртке білім, білік, дағды беріп қана қоймай, ақылойы мен қабілетінің дамуына кӛңіл бӛліп, «оқи алуға ҥйрету
керек». Мҧғалім оқытуға кіріспес бҧрын оқушылардың
мінездерін зерттеп, білімдерін тексеруі тиіс. «Қазіргі заманда
жастарға ақпараттық технологиялармен байланысты әлемдік
стандартқа сай мҥдделі жаңа білім беру ӛте қажет»-деп
елбасымыз ӛз жолдауында айтып қана қоймай, әр мектепті тҥрлі
ақпаратты
технологиялармен
қамтамасыз
етуде.
Яғни,
ақпараттық технологиялардың білім беруде маңызы зор. Ӛйткені
ол оқушыларға ҥлкен ақпараттық білім кеңістігіне жол
кӛрсетеді.[2]
Жаңа ХХІ ғасыр ғылым мен техниканың қарыштап
дамуына жол ашып, адамзат қоғамын ақпарат тасқыны дәуіріне
бастап әкелгені шындық.
Адамзат ӛркениетінің бҥкіл дамуы ғылыми – техникалық
прогреспен тығыз байланысты. Қазіргі қоғам ӛмірін ақпараттық
қҧралсыз, тҧрмыстық электрондық техникасыз елестету мҥмкін
емес.
Жаңа ХХІ ғасыр табалдырығын аттаған тәуелсіз Қазақстан
Республикасының әрбір білім беру саласы мен буындарында тың
кӛзқарас, жаңа ҥлгідегі ізденіс қажет. Соның ішінде
жаратылыстану саласында география пәнінің орны ерекше. Ол
оқушыларға дҥниетанымдық сабақ берумен қатар, олардың алған
білімін есіне сақтау, ойлау қабілетін, тіл байлықтарын, ой ӛрісін
кеңейтіп, зеректік, іскерлік және табиғат қҧбылыстарын жете
бақылағыштық, қоршаған ортаға ҥлкен жауапкершілікпен
қарайтын сезімдерін жетілдіреді.
Қазіргі ақпарат дәуіріндегі интернет жҥйесі оқушылардың
таным кӛкжиегін тіпті де кеңейтіп, ізденгіштігін кҥшейте тҥсуде.
Оқушының ақпараттық қоғамда ӛмір сҥруіне және ақпарат
ағымында дҧрыс бағдарланып тиімді шешімін табуда
информатика пәнінің маңызы зор. Осы пәнмен басқа пәндер
байланысатын болса, білім қорытындысы жаңа нәтижеге жетеді.

Соның бірі география пәні. Онда оқушының білімін әртҥрлі
тапсырмаларды компьютерде орындату арқылы бақылап,
бағалау ӛте тиімді.
Ақпараттық-коммуникациялық
технологияны
пайдаланудың оқушының субъектілігін дамытуында және білім
сапасын арттыруда дидактикалық мҥмкіндіктері кӛп:
- мәтіндік,
графикалық,
аудио-бейне
материалдарды
пайдаланады;
- ғалымдар мен педагогтардың дәрістеріне қатысуына, ӛткен
және қазіргі тарихи оқиғаларға куә болуына, әлемнің ең белгілі
мҧражайлары мен мәдени орталықтарына, жер шарының ең алыс
және қызық тҥкпірлеріне сапар шегуіне мҥмкіндік жасайды;
- оқу, кӛру, материалдарды іріктеу, керекті жерлерін жазып алу,
қажет рефераттарды дайындауға мҥмкіндік береді;
- оқушылардың әлеуметтік қоғамның мҥшесі болуына
қажеттілігін арттыра тҥседі;
- ғылыми жҧмыстармен айналысу, қажетті материалдар табу
мәселесін жеңілдетеді;
- электронды
поштамен
тҥрлі
сайттарды
қолдануға
дағдыландырады;
- телеконференция ӛткізуге, алыс қашықтықтан ҧжымдық жҧмыс
ҧйымдастыруына мҥмкіншілік береді;
- мультимедия жҥйелері ақпаратты пайдалануға, әр тҥрлі
параметрлер бойынша ӛзгертуге мҥмкіндік береді.[3]
Жаңартылған мазмҧндағы білім беруде, оқыту әдістерінің
кез келген тҥрін белсенді әрекетке айналдыру- мҧғалімнің
әдістемелік шеберлігі мен шығармашылық ізденісіне байланысты
болмақ. Қытайдың дана ойшылы Конфуций: «Ескіден қол ҥзіп,
жаңаға қол жеткізгендер ғана мҧғалім бола алады», - деген,
сондықтан, қазіргі заман мҧғалімі – рухани жағынан дамыған,
педагогикалық әдіс-тәсілдердің барлық тҥрлерін шебер меңгерген
білікті маман болуы керек. Мҧғалімдер пән бойынша оқу
бағдарламасының талаптарын орындау ҥшін, сонымен қатар,
оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру ҥшін сабақты
барынша тиімді жоспарлауы қажет. [4]
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Қорыта айтқанда, жаңартылған мазмҧндағы білім беруде,
оқыту әдістерінің кез келген тҥрін белсенді әрекетке айналдыру мҧғалімнің әдістемелік шеберлігі мен шығармашылық ізденісіне
байланысты.
География
сабақтарында
оқушыларды
шығармашылықпен жҧмыс жасатып, алған ақпараттарын ӛмірде
қолдана алуына жағдай жасау ҥшін қҧзыреттілік тҧрғысынан
оқыту тәсілдерін қолданудың оқушы біліктілігін арттыру ҥшін
маңызы зор. Әйгілі зерттеуші Л.С. Выготский: «Дәстҥрлі оқыту –
бала дамуына тек қондырғы болып, дамуға стихиялы әсер етсе,
яғни «дамудың соңында жҥрсе», жаңаша оқыту – «дамытуды
ӛзімен бірге ала жҥреді»,- деген болатын. Мҧғалім, дәстҥрлі
оқытумен шектелмей, әрқашан ізденісте болып, ӛзіне және
шәкірттеріне оқытудың тиімді әдіс тәсілдерін пайдаланса ғана
жетістікке жетпек.[5]
Ата-бабамыз «Оқу – инемен қҧдық қазғандай» демекші,
жан-жақты, терең білімді, шығармашыл, ізденімпаз ҧстаз ғана
табысты болып, нәтижеге жетеді.
«Білімді болу деген сӛздің мағынасы – белгісіз нәрсені
ашуға қабілетті болу», - деген екен Әл-Фараби бабамыз, демек ел
ертеңі білімді ҧрпақпен ғана ӛлшенбек.

Как помочь ученику быть более уверенным на уроке?
Раева Айгоз Тилеубаевна
школьный тренер
учитель русского языка и
литературы общеобразовательной
средней школы №78
города Шымкент
«Побеждают те, кто уверен в своих силах.
Тот, кто не способен ежедневно
преодолевать страх, еще не выучил
свой первый в жизни урок».
Ральф Уолдо Эмерсон
Что такое уверенность? Уверенность – это качество
личности проявлять верность себе, верить в себя и свои силы. Это
способность передавать чувство уверенности, внутреннее
ощущение силы и правоты. Это уверенное поведение и
определенность в своих решениях. Уверенность в себе это одно
из главных качеств сильной личности.
В каждом классе есть ученик, который дольше всех выполняет
задания или который никогда не успевает их закончить. А смогут
ли дети, постоянно не доделывающие задания, достигнуть высот
в обучении? Учителям не хватает времени на каждого ученика,
но, если в классе один или два ученика регулярно не успевают
выполнить задание в отведенное время, стоит присмотреться к
ним и оценить ситуацию каждого индивидуально. Размышляя над
этими
показателями
успешности
освоения
предмета,
неоднократно приходила к мысли о том, что во многом
успешность ученика зависит от его желания учиться. Есть дети
очень целеустремленные, которые точно знают, кем они станут и
как будут к этому стремиться. Таких детей не очень много. Но, к
сожелению, есть дети в каждом классе, которые отстают, у

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық. (ІІІ деңгей)
2. Жанпейісова М. М. «Модульдік оқыту технологиясы оқушыны
дамыту қҧралы ретінде». Алматы 2006 жыл.
3. Искакова Р., Ерназарова З. «Жаңа технологияны пайдалану
әдістері». Қызылорда, 2004 жыл.
4. А.Қ.Әлімов. Оқудағы интербелсенді әдіс тәсілдер. Астана
«Назарбаев зияткерлік мектебі». 2014 жыл.
5. Оқу пәндеріне мазмҧндық сапасын жақсартудың ӛзекті
мәселелері
«География, биология, экология орта мектепте». №2, 2012 жыл.
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которых нет цели стремиться. Скорее нет уверенности
стремиться. Что же делать с такими учащимися, как помочь?
Я часто вспоминаю, как училась сама. Вспоминаю, какие мне
нравились предметы, в каких олимпиадах участвовала, как я
усердно готовилась к урокам. Это помогает мне найти ответы на
самые разные вопросы. Да, конечно, времена изменились: в
школе есть компьютеры, интерактивные доски, мультимедийное
оборудование и прочее нужное современным ученикам и
педагогам. Учиться, мне кажется, стало гораздо интереснее.
Однако, думаю, что, как и раньше, когда ребенку комфортно на
уроке, когда он с интересом воспринимает учителя, - вот тогда в
нем, возможно, и просыпается желание учить и учиться.
Ведя урок русского языка и литературы, я задавала себе
следующие вопросы об ученике:
-Какие обстоятельства мешают ученику выполнить работу в
срок?
-Как влияет место в классе на успеваемость ученика?
-Есть ли у ученика другие образовательные нужды, которые
влияют на выполнение им работы?
Когда были готовы ответы на каждый из этих вопросов, то я
приступила к решению проблемы. Будем честны: постоянные
задания из рабочей тетради скучны и монотонны. Я придумала
различные задания: групповые и индивидуальные, задания из
рабочей тетради, работа с интерактивной доской и книгами,
творческие задания, работа с несплошными текстами, готовить
буктрейлеры. Если в классе не успевают делать работу только
один или два ученика, даю каждому из них по ручному таймеру,
чтобы помочь им следить за временем. Разбиваю задания.
Иногда тяжело начать выполнять большой проект – нас пугает
величина работы. Это же верно и для ваших учеников:
неуспевающие дети не могут приступить к заданию, которое
предполагает несколько действий. Разбейте такие крупные
задания на несколько небольших, пусть дети выполняют их
обособленно. Пересматриваю нагрузку. И главное, спрашиваю
себя: Нужно ли детям на самом деле выполнить все эти задания

на уроке? Если что-то можно убрать, не нарушив при этом
логики урока и усвоения знаний, то обязательно убираю.
Попробуйте создать систему стимулов. На уроке я использую
бонусы и стикеры как стимулы-награды для тех, кто выполнит
всю работу в классе. В младших классах раздаю звезды за каждое
выполненное задание. Тот, у кого будет больше звезд к концу
недели, получит специальный приз. Также дети могут занять
место учителя на какое-то время урока.
Умение заметить каждого ученика на уроке пришло, конечно, с
опытом. Но и некоторые инновационные технологии, например,
технология развития критического мышления через чтение и
письмо помогла мне решить вопрос об участии всего класса в
учебную работу. Если поначалу удавалось получить отклик от
слабых учеников только на этапе рефлексии, когда они просто
отвечали на вопрос, понравился ли им урок, - затем они же уже
проделывали серьезнейшую аналитическую работу - приходили к
пониманию причин собственного затруднения на уроке. А потом
ребята, преодолев собственную застенчивость и страх
"неправильного" ответа, начинали "включаться" и в другие этапы
урока.
Недавно во время классного часа рассказала детям притчу об
уверенности в себе. Ребята с интересом отвечали на воросы,
анализировали притчу. Даже отвечали те дети, которые обычно
молчали на уроке. Выполнили тестовое задание, считали свои
баллы, и делились друг с другом. Классный час подытожили
словами героя притчи «В следующий раз у меня это получится
лучше», «... он, поощряя себя, поднимает себе настроение,
поэтому ему хочется сделать невозможное возможным».
В заключении хочется отметить, ребенок приходит в школу
преисполненный желания учиться. Успех является источником
внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления
трудностей, желания учиться. Ребенок испытывает уверенность в
себе и внутреннее удовлетворение. Благодаря всем методам, и
способам решения данной проблемы мы можем сказать, что
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закреплению уверенности ученика в собственных силах
способствует любое подтверждение педагогом.
Уверенный в себе и успешный человек является примером для
окружающих людей. Этому свидетельствует высказывание
Ральфа Уолдо Эмерсона «Побеждают те, кто уверен в своих
силах. Тот, кто не способен ежедневно преодолевать страх, еще
не выучил свой первый в

относится к какому-нибудь определенному виду.Форма глагола
несовершенного вида обозначает процесс , длящийся в его
течении без указания на предел, то есть на один его этапов
завершения: петь, пою, буду петь – несов. вид, а форма глагола
совершенного вида обозначает процесс
ограниченный
внутренним пределом ,достигшей границы : запеть,запою- сов.
вид.
Наличие предела разницы процесса у глаголов совершенного
вида выражается в том, что инфинитив их не способен сочетаться
с формами так называемых фазовых глаголов: начать – начинать,
продолжить- продолжать, кончит- кончать, которые указывают
на разные моменты, не ограниченные пределом действия , то есть
на несовершенный вид : начал , продолжаю, заканчиваю читать,
рисовать и т.д. (Это одна из замечательных возможностей
определения способавидов глагола).
Глаголы совершенного и несовершенного вида различаются и
морфологически, а именно объемом форм временных парадигм.
Глаголы несовершенного вида
имеют формы настоящего
времени, аналитического будущего и прошедшего времени, а
глаголы
совершенного
вида
располагают
формами
синтаксического будущего и прошедшего времени , и поэтому
дифференцирующими временными формами при определении
видовых принадлежностей для глаголов несовершенного вида
является формы настоящего времени и аналитического будущего
, а для глаголов совершенного вида формы – синтаксического
будущего времени. И поэтому , чтобы определить видовую
принадлежность , нужно обратиться к их временной парадигме.
Причем определение вида может быть осуществлено по одной из
диференцирующих временных форм в контексте. Например : дам
– здесь глагол дать в форме будушего синтаксического .
Следовательно , глагол дать – совершенного вида; давал, буду
давать – здесь временная , парадигма подсказывает , что глагол
давать несовершенного вида.
Итак , используя вышеназванные два способа в определения
видовых принадлежностей глаголов , можно легко определить

Современное состояние вопроса о категории вида
Аманов Мадияр Тугизбаевич,
учитель русского языка и литературы
школы-лицей №89
Вопросом вида глагола занимались очень многие ученые с
начала ХІХ века.
Однако до сих пор во многом ученые не имеют единого мнения
по данной проблеме.
По традиции вид определяется так : совершенный вид
обозначает закон-ченное действие; несовершенный вид –
незаконченное . И еще посредством постановки вопроса
ЧТО ДЕЛАТЬ ? ЧТО СДЕЛАТЬ ?
Такое определение предполагает неразличение вида и времени
, и поэтому допускаются ошибки в определении вида . А именно
совершенный вид в таком случае связывают с прошедшим
временем – пел, работал, писал – а это формы глаголов
несовершенного вида ; несовершенный вид – с будущим
временем- запою , заговорю и т.д.
Термин вид обозначает
способ , характер протекания
процесса, обозначаемого формами глаголов по отношению к его
внутреннему пределу. Внутренний предел – это один из
моментов завершения процесса , его граница. В зависимости от
отношения к своему
пределу различают два способа его
протекания , то есть два грамматических значений вида :
совершенный и несовершенный. Как правило , каждый глагол
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вид многих глаголов: встретить , встречу – форма будущего
синтаксического времени , не сочетается с фазовыми глаголами
следовательно , совершенного вида , встречать, встречаю, буду
встречать – имеет форму настоящего , будущего аналитического
времени сочетается с фазовыми глаголами : продолжаю
встречать, следовательно, несовершенного вида ; запускать,
запускаю (наст. вр.). буду запускать (будущ.аналит.вр.)
несовершенный вид,запустить, запущу(будущ.синтаксич.вр.), не
сочетается
с фазовыми глаголами, совершенного вида;
превращать,превращаю
(наст.вр.),
буду
превращать
(будущ.аналит.форма
времени),
несовершенный
вид,
превратить, превращу (будущ.синтаксичес. форма времени) не
сочетается с фазовыми глаголами
- совершенного вида,
навещать, навещаю (наст.вр.), буду навещать (будущ.аналит.
форма времени) – несов.вида и т.д.
Способы и средства образования глаголов противоположного
вида является одним из надежных критериев определений
видовой принадлежности глаголов:
1) Непроизводный глагол , как правило является несовершенного
вида. Например: беречь, плыть, мерзнуть, смотреть, колоть и
т.д. Исключение состовляет глаголы совершенного вида , их
несколько : дать, сесть, встать, бросить, купить, просить,
рухнуть ;
2) Глаголы, образованные от основ слов не глаголов, являются
несовершенного вида; цитировать – от существительного
цитата; плотничать – от существительного плотник ; светать –
от прилагательного светлый; сохнуть – от прилагательного
сухой ; пилить – от существительного пила. Исключение
составляет суффикс - и , который образует единичные глаголы
совершенного вида: заноза-занозить; суд-судить ; плен –
пленить и др.
3)
Наиболее продуктивным способом является – способ
внутриглагольного образования- аффиксальный, который
представлен двумя разновидностями: 1) перфективации и 2)
имперфективации.

Перфективация (совершенный) – это процесс образования
глаголов совершенного вида от
безприставочных глаголов
несовершенного вида.
Во-первых, при помощи приставок : делать – сделать, учить
– научить, кормить – накормить.
Во-вторых, при помощи суффикса – ну-: двигать-двинуть,
ахать-ахнуть, толкать-толкнуть и др.
Общее правило перфективации приставочного образования
нарушыется двумя отступлениями. Дело в том, что ряд приставок
(их всего пять) с-, пред-,дис-, ре-, противо- присоединяясь к
бесприставочным
глаголам
несовершенного
вида
или
двувидовым глаголам образуют глаголы несовершенного вида.
Например: жалеть-сожалеть, видеть-предвидеть, стоятьпротивостоять,организовать-реорганизовать,
квалифицироватьдисквалифицировать.
Кроме
того
посредством
приставок
могут
быть
образованы
глаголысовершенного вида от глаголов совершенного же вида. В
частности, посредством приставок : до-, недо-, пере -, на-, о-, в-.
Например:
прыгать-допрыгать,
оценить-недооценить,
решить-перерешить,хлынуть-нахлынуть, сдать – пересдать и
др.
Суффикс – ну- последовательное средство выражения
совершенного вида глаголов в процесе внутриглагольного
словообразования. Но если глагол образуется от слов не глаголов,
то суффикс – ну – не является показателем совершенного вида.
Например : сохнуть – этот глагол несовершенного вида, так как
образовано от прилагательного сухой .
Имперфективация – это процесс образования глаголов
несовершенного вида от основ глаголов несовершенного и
совершенного видов. От основ глаголов совершенного вида
образуются только посредством суффиксов –ыва-, ива-,ва- и –а:
во-первых, от основ префиксальных глаголов : вооружитьвооружать, выиграть-выигрывать, ослабеть-ослабевать,
выпилить-выпиливать;
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во – вторых, от основ бесприставочных глаголов: победитьпобеждать, лишить-лишать, обязать-обязывать, учестьучитывать, дать-давать.
В процессе имперфективации всегда образуются глаголы
лексически тождественные, то есть отличающиеся от
производящих только по видам. Но суффиксы – ива-,-ыва-,-ва-,а- в двух случаях не являются показателем имперфективации.
Когда они самостоятельно или в сочетании образуют от
бесприставочных глаголов несовершенного вида глаголы
несовершенного же вида. Например: говорить-разговаривать,
мигать- перемигать, щелкать-перещелкивать.
При чем
производны глагол в таких случаях не тождественные лексически
по значениям своим производителям и не отличаются от них по
виду.
Ниже приводим точки зрения ученных на данный вопрос:
1.Традиционная точка зрения.
Категория
вида
рассматривается
как
категория
словоизменительная. Это значит , что члены видовой пары
воспринимаются как формы одного и того же слова. Глаголы
изменяются по видам. Они могут быть представленны не только
в форме наклонения, времени, но и форме соответсвующего вида.
Например,
сделаю- глагол делать представлен в форме
совершенного вида. Следовательно , глагол сделать есть форма
глагола делать. С позиции этой точки зрения категория вида не
классификационная, а словоизменительная.
В данном случае при определении категории вида
абсолютизируются фактор тождества лексического значения
форм одного и того же слова.
Эта традиционная классификация разделяется ученными В.В.
Виноградовым, А.Н.Тихоновым.
2.Ученные Л.Л. Буланин, И.Г.Милославский, А.Н.Гвоздев и
др.
Категорию
вида
рассматривают
как
категория
классификационная.

Классификационная
грамматическая
категория
вида
базируется на оппозиции членов видовой пары не как формы
одного и того же слова, а как формы разных слов.
При определении объема парадигмы глаголов в таком случае
учитывается не только фактор тождества лексического значения
форм одного и того же слова, но и структурно-грамматический
фактор.
Формальный облик парадигмы в таком случае считают
нецелесобразным дублировать в парадигме одного и того же
глагола в систему формообразующих аффиксов. В частности,
члены видовой пары делать-сделать рассматриваются как
разные слова. Так, делаю есть форма глагола делать, сделаю –
есть форма глагола сделать.
Кроме того , если решить вопрос традиционно в парадигме
одного и того же глагола кажутся формы глаголов различного
типа спряжения. Например: решить глагол совершенного вида
спрягается по второму спряжению, а решать
глагол
несовершенного вида спрягается по первому спряжению;
выбросить (ІІ спр.), выбрасывать (І спр.).
Таким образом, с позиции этой концепции члены видовой
пары- это разные слова , категория вида- классификационная.
Следовательно, отпадает необхадимость определения видовых
пар глаголов.
Глаголы по видам не изменяются. Грамматическое значение
вида глаголов
также как грамматичекое значение рода
существительных
является
классификационной
(признок
постоянный).
3- точка зрения. Категория вида- это грамматическая
категория смешанного типа, то есть отчасти словоизменительная,
отчасти классификационная.
В
процессе
имперфективации
проявляется
словоизменительная сторона категории вида , а в процессе
перфективации классификационная сторона, так как Приставки
полифункциональные, и поэтому последовательно участвуют в
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образовании видовой пары.
Ю.С.Маслова и А.В.Бондарко.

Это

мнение

аспектологов

познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка
посредством применения инновационных технологий обучения.
Также изменяется подход к процессу обучения:учитель дает
знания не в готовом виде,а организует деятельность школьников
таким образом,чтобы знания добивались учениками как под
руководством учителя,так и самостоятельно.С изменением
парадигмы образования изменяется и характер деятельности
учителя на уроке.Из источника информации он превращается в
организатора,руководителя,координатора,по
овладени
знаниями,умениями,и способами деятельности. Введение данной
парадигмы позволит решать проблему типичную для многих
казахстанских школ,когда ученики могуть
хорошо овладеть
набором теоретических знаний,но испытывают значительные
затруднения в деятельности, требующей использования этих
знаний для решения конкретных задач или проблемных
ситуаций.
Современный век – век новейших информационных
технологий, чтобы идти в ногу со временем пора переходить с
традиционного метода обучения на более современный.
Применение новейших технологий в преподавании русского
языка – это необходимость, т.к они способствуют
совершенствованию практических умений и навыков, повышают
интерес
к
урокам
русского
языка
Виднейший просветитель казахского народа
Ибрай
Алтынсарин указывал: «Без практических устных разговоров,
конечно, невозможно научиться свободно и бегло говорить на
каком бы то ни было языке». Без естественной среды обучение
языку становится сложнее. Поэтому важно использовать на
уроках качественные аудио, видео материалы, различные
стратегий, пробуждающие внутреннюю мотивацию учащихся.
Для того чтобы детям хотелось получать знания по русскому
языку, чтобы учащимся младших классов было интересно
работать на уроках, нужно выбирать различные формы и приѐмы
организации уроков русского языка, использовать занимательный
материал, игровые ситуации, которые развивают познавательный
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Әліпова Ботакӛз Жҧбатырқызы
СШ имени М.Ауезова,город Каратау
Русский язык как средство межнационального общения и
как официальный язык Республики Казахстан занимает одно из
ведущих положений. Функционирующее в обществе казахскорусское двуязычие играет позитивную роль в процессе овладения
русским языком учащимися казахской школы. Изучение языка
помогает ученикам приспособиться к изменениям на мировом
уровне, понять языковые ценности и по-новому взглянуть на
окружающую его жизнь.
И мы, учителя второго языка, в данном случае русского языка
в классах с казахским языком обучения, должны привить детям
важность изучения языков.
Учитывая, что образование в
Казахстане держит путь на обновление, учителю, чтобы идти в
ногу со временем и вести за собой подрастающее поколение
самому, необходимо обновлять свои методы и приемы, внедрять
в учебный процесс все новинки науки. Активизация
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интерес, а значит, и воспитывают интерес к русскому языку, что
способствует повышению качества знаний по предмету.
Использование
игр
в
учебе
развивает
активность,
логику,мышление,
наблюдательность,
внимательность,творческое воображение В результате у детей
появляется интерес к русскому языку.
К. Д. Ушинский указал зависимость содержания детских игр
от социального окружения. Он утверждал, что игры не проходят
для ребенка бесследно: они могут определить характер и
поведение человека в обществе. Так, дитя, привыкшее
командовать или подчиняться в игре, нелегко отучается от этого
направления и в действительной жизни. К. Д. Ушинский
придавал большое значение совместным играм, так как в них
завязываются первые общественные отношения. Он ценил
самостоятельность детей в игре, видел в этом основу глубокого
влияния игры на ребенка, однако считал необходимым
направлять детские игры, обеспечивая нравственное содержание
детских впечатлений. По характеру используемого материала
дидактические игры условно делятся на игры с предметами,
настольно-печатные игры и словесные игры.
Предметные игры – это игры с народной дидактической
игрушкой, мозаикой природным материалом. Основные игровые
действия с ними: нанизывание, выкладывание, катание,
собирание целого из частей и т.д.
«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного
развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в
духовный мир ребенка вливается живительный поток
представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности»,писал В.А.Сухомлинский.
Дидактическая игра — это активная учебная деятельность по
имитационному моделированию изучаемых систем, явлений,
процессов. Существенный признак дидактической игры –
устойчивая структура, которая отличает еѐ от всякой другой
деятельности.
Структурные
компоненты
дидактической
игры: игровой замысел, игровые действия и правила.

Великий чешский педагог Ян Амос Коменский считал игру
необходимой формой деятельности ребенка, отвечающей его
природе и склонностям: игра — серьезная умственная
деятельность, в которой развиваются все виды способностей
ребенка; в игре расширяется и обогащается круг представлений
об окружающем мире, развивается речь; в совместных играх
ребенок сближается со сверстниками.
Именно поэтому,дидактическая игра эффективный метод
формирования ключевых компетенции и самостоятельности
мышления у детей,активизирует познавательную деятельность
каждого ребенка.Благодаря играм удается сконцентировать
внимание и привлечь интерес даже у самых несобранных
учеников.
В советской педагогике система дидактических игр была
создана в 60-е годы. Еѐ авторами являются известные педагоги и
психологи:
Л.А.Венгер,
В.Н.Аванесова
и
другие.
В
исследованиях Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. В.
Запорожца, Д. Б. Эльконина игра определяется как ведущий вид
деятельности, который возникает не путѐм спонтанного
созревания, а формируется под влиянием социальных условий
жизни и воспитания. В игре создаются благоприятные условия
для формирования способностей производить действия в
умственном плане, осуществляет психологические замены
реальных объектов.
В классах с казахским языком обучения представляет
сложность, так как овладеть этими знаниями мешает языковой
барьер, для них русский язык считается неродным, иностранным
и разговорная речь дается с трудом, я задумалась над
вопросами: каким образом учитель может поддерживать интерес
учеников к своему предмету? Что нужно для того, чтобы ученики
стремились овладеть новыми знаниями, грамматическими
конструкциями, теоретическими сведениями о русском языке.
Приведу некоторые дидактические игры и игровые приемы,
которые я использую на своих уроках.
Игра « Наборщик» – на каждую букву записать по одному слову;
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Книга: к- кошка; н- нос; и-иголка; г- гусь; а- арбуз;
Игра « Найди букву», например: т..кв.(тыква), б.н.н(банан),
ш.о.л.(школа). ит.д
Игра « Путаница» -рабуз-арбуз,онкфеты-конфеты, калей-лейка,
бейрово-воробей;
фельтроп(портфель),мальбо(альбом),
мигазиян(гимназия), динаро(Родина), цояй(яйцо),
Игра « Змейка» ,например: астра- аист-туфли-иголка-апельсиннос-санки-игрушка и.тд
Кто
как
голос
подает? Воробей
(чирикает),
ворона(каркает),собака(лает) и т.д.
Кто чей ребенок? Указать стрелками- Корова жеребенок,
Курица теленок;
Лошадь цыпленок Составить слова из слогов: мо, ко, ло;
(молоко);а,син, пель(апельсин); ре,за,бе(береза) ; ко,ло,яб(
яблоко); ведь,мед ( медведь) и т.д
Исправь
ошибки:
верблют(д),
каза(о), ачки(о),званок(о), агарот(о,о,д),загатка(д),
даска(о),со\нце(л),гарох(о), внушка(ч), ана(о), крушка(ж);
Пропущенные слоги: .... стрюля; ..чик; ... радь; ... са; ... ведь;
...нан; .... ла; В этой игре дети на одно слово дают множество
вариантов ответов, например(чик) –мальчик,зайчик, кончик
,пальчик и т.д., т.е опять же интерес к предмету, пополняется
словарный запас, развивается активность, логика, оттачивается
произношение слов.
Ребусы, игры, головоломки на уроках русского языка
способствуют обогащению словарного запаса, расширяют их
кругозор.Они несут в себе огромный эмоциональный заряд,
воспитывают такие качества , как инициатива, настойчивость,
целеустремленность. Атмосфера в классе доброжелательная .
Если не укладываются до звонка, сожалеют , что не успели. В
играх, особенно коллективных, формируются нравственные
качества. В ходе игры дети учатся оказывать помощь товарищам,
пояляется
чувство
ответственности,
коллективизма
,
воспитывется характер , воля,стремление к победе, открывается
другое мировоззрение на предмет – он стал для него

доступным,понятным , а главное- интерес и любовь к русскому
языку.
Наблюдая за детьми во время игры,я обратила внимание на
то,что усвоение ими русского языка идет неравномерно:
некоторые из них,обладая хорошей памятью,быстро запоминают
новые слова и понятия,стараются активно участвовать в
разговоре,другие также хорошо запоминают ,но бойко говорить
им мешает застенчивость.Есть и такие,кто плохо усваивает и
быстро забывает материал
Эффективность обучения зависит не только от правильной
организации процесса обучения,но и от активности учеников в
процессе.. Ценность дидактической игры я определяю не по тому,
какую реакцию она вызывает со стороны детей.
Подбирая какую-либо дидактическую игру для урока,
продумываю следующие вопросы:
Цель игры. Какие умения и навыки будут формироваться в
процессе ее проведения? Какие воспитательные цели
преследуются в процессе игры?
Посильна ли она для учащихся моего класса?
Все ли дети будут в одинаковой степени участвовать в игре?
Подведение итогов игры.
Для проведения дидактической игры на уроке, если это
необходимо, заранее составляю группы таким образом, чтобы в
каждую группу вошли учащиеся как с сильными, так и со
слабыми учебными возможностями. В каждой группе назначаю
ответственного. Как правило, это ученик с хорошими учебными
возможностями или самого организованного, который может
организовать работу группы.
Творчество – самый могучий импульс в развитии ребенка.
Потенциальная гениальность живет в каждом человеке. Но сами
ученики не ощущают в себе присутствия гениальности. Задача
учителя – развивать творческие силы в маленьком человеке. В
творчестве происходит слияние человека с его делом.
Дидактическая игра на уроках не только увлекает, заставляет
думать, но и развивает самостоятельность, инициативу и волю
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ребенка, приучает считаться с интересами товарищей.
Увлеченные игрой дети легче усваивают программный материал,
приобретают определенные знания, умения и навыки. Поэтому
включение в урок
игр и игровых упражнений делает
процесс обучения интересным, создает у ребят бодрое
настроение, способствует преодолению трудностей в усвоении
материала, снимает утомляемость и поддерживает внимание.

Сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над
вопросами: «Как сделать урок насыщенным, интересным, ярким?
Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?»
Какой современный учитель не мечтает о том, чтобы ученики на
его уроке работали добровольно, творчески и познавали предмет
на максимальном для каждого уровне успешности?
Сегодня основная цель обучения – это не только накопление
учеником определенной суммы знаний, умений, навыков, но и
подготовка
школьника
ка
самостоятельного
субъекта
образовательной деятельности. В основе современного
образования лежит активность и учителя, и, что не менее важно
ученика. Именно этой цели – воспитанию творческой, активной
личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно
и подчиняются основные задачи современного образования.
Средством же развития личности, раскрывающим ее
потенциальные
внутренние
способности
является
самостоятельная познавательная и мыслительная деятельность.
Следовательно, задача учителя – обеспечить на уроке такую
деятельность. В этом случае ученик сам открывает путь к
познанию. Усвоение знаний - результат его деятельности.
Как известно, в школьном образовании существует множество
методов обучения, разные типы уроков, которые преследуют
одну единственную цель –усвоение знаний учащимися. У
каждого учителя этот набор свой. Учитель строит урок,
основываясь на особенностях каждого класса индивидуально.
После обучения курсов «Программа курсов повышения
квалификации
кадров в рамках обновленного содержания
среднего образования Республики Казахстан», я нашла ответы
на все мои вопросы. На уроках раньше я являлась основным
действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся
выступали в роли пассивных слушателей, подчиненных
директивам учителя. Если ученикам дать готовый материал, то
они не запомнят его. Я хочу привести пример из жизни.
Например, ты идешь в гости и не знаешь адреса, но рядом с тобой
есть товарищ, который тебе покажет дорогу. Вы легко найдете

Список использованной литературы:
1.А.Т.Арсирий.Занимательные материалы по русскому языку
:Кн.Для учащихся.-М:Просвещение,1995 г.
2.Г.А.Бакунина.Обучение
русскому
языку
средствами
субъективизации.РЯШ №3,2003г.
3.А.Турганбаева.Развитие познавательной деятельности младших
школьников в условиях обновления образования,сборник РНПК2010г.
Развитие интереса и повышения мотивации учащихся на
уроках русского языка через использование методов
критического мышления.
Кулжанова Эльмира Халбаевна
Учитель русского языка и литературы
ОСШ имени Молда Мусы.
«Отличник образования»
Туркестанской области, г. Кентау.
Последние два десятилетия мир стремительно меняется.
Также многое изменилось в образовании. Поэтому назрела
необходимость внедрения в учебный процесс инновационных
методик и новых педагогических технологий, призванных
обеспечить индивидуализацию обучения и воспитания, развивать
самостоятельность учащихся, а также содействовать сохранению
и укреплению здоровья. Интерактивные методы сполна отвечают
данным требованиям.
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место жительство, и вам не будет трудно. А если в следующий
раз ты идешь самостоятельно, но ты уже не можешь найти тот
дом. И ты будешь самостоятельно искать, спрашивать прохожих,
запоминать номера, то в следующий раз ты сможешь легко найти.
У учеников тоже точно так. Если ученик сам самостоятельно или
в группе изучит новый материал, то он никогда не забудет его.
После курсов мои ученики не пассивные слушатели, а
активные участники урока.
Инновационные методы ориентированы на более широкое
взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с
другом, а также на доминирование активности учащихся в
процессе обучения. При реализации данной методики обучения
ученики вовлекаются в процесс познания, организуется их
групповая деятельность. В ходе диалогического обучения у
учащихся вырабатывается критическое мышление. Они
взвешивают альтернативные мнения, принимают продуманные
решения, участвуют в дискуссиях. Идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Место учителя на инновационных
уроках зачастую сводится к направлению деятельности учащихся
для достижения цели. Он выступает равноправным субъектом
обучающего процесса. Учитель не столько дает готовые знания,
сколько побуждает учащихся к самостоятельному поиску,
разрабатывает план урока (ка правило, это совокупность
упражнений и заданий, в ходе работы над которыми ученик
изучает материал).
Вчерашнее кредо педагога: «Я над вами»- уходит и сменяется:
«Я рядом с вами ».
Сущность этого подхода можно выразить словами китайской
притчи:
Скажи мне - и я не 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. Необходимо организовать познавательно-учебную

деятельность обучающегося таким образом, чтобы ученик,
опираясь на свои потенциальные возможности и уже полученные
знания, самостоятельно разрешил определѐнные ситуации и
проблемы.
«Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи его
ловить рыбу, и он сыт всегда». Такие пословицы напоминают,
что умение помогают приобрести нам самодостаточность. А это
как нельзя, кстати, для критического мышления. Запомните, как
решить конкретную проблему и вы впредь можете решить ее.
Ученик, развивая свое критическое мышление, обеспечивает себе
инструмент нахождения собственных эффективных решений для
множеств знакомых проблем. Критическое мышление состоит из
определенного
ряда
мыслительных
процессов
(анализ
определение, изучение, выведение, слушание, рассуждение,
синтезирование) сказанных оценкой получаемой информацией, а
также информацией наших собственных идей. Когда мы сможем
рассматривать наши возможности как мыслителя, признавая
проблемы и слабости, мы сможем изменить эти процессы так,
чтобы оценивать проблему объективных идей. Когда мы сможем
рассматривать наши возможности ка мыслителя, признавая
проблемы и слабости, мы сможем изменить эти процессы так
чтобы оценивать проблему объективнее. А это в свою очередь
развивать нашу способность обнаруживать и отклонять ложные
идеи и ценности. Мыслить критически – не значит просто «
мыслить много». Можно потратить огромное количество усилий,
защищая ошибочную позицию или разбираясь в вопросе которое
нужно было сначала переформулировать
Качества критического мыслящего ученика:
-умеет справляться с неопределенностью
-предпочитает быть осведомленным и своих проблем,
-может дождаться научно-обоснованных ответов.
Технология критического мышления обеспечивает каждого
ученика ключами интеллектуальной, независимости, делая их
желающими и имеющими возможность изучать проблему
самостоятельно.
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Заимствованием других идей является нормальным явлением.
Желательно больше количество идей.
Оценка приходит позже.
Чтобы усовершенствовать качество идей, предоставьте время
детям. Чтобы они написали свои идеи сначала индивидуально.
Самый эффективный метод это – «Мозговой штурм» C помощью
наводящих вопросов ученик самостоятельно изучает новый
материал и делает для себя новые открытия и чувствует себя
первооткрывателем. Когда мы изучаем тему «Приставка» в
пятом классе, ученикам раздала карточки со словами: «корень +
окончание» и «приставка + корень + окончание». Например: ход,
выход, стройка, перестройка. Ученик должны разделить их на две
группы. После принятого решения, и придумывают правила. А
вот в девятом классе, когда проходили тему
«сложные
предложения», детям дала карточки, в которых написаны
«простые предложны » и «сложные предложения». Ребята нашли
грамматическую основу предложения и разделили на две группы:
С одной грамматической основой в одну группу, а с двумя – в
другую. После использования этого метода большую роль играют
открытые вопросы. Закрытые вопросы требуют конкретных
ответов, а открытые вопросы развивать речь, мышление и
творческую деятельность учащихся.
Броуновское движение.
Броуновское движение предполагает движение учеников по
всему классу с целью сбора информации по предложенной теме.
Если ученику сказать, чтобы они выполнили упражнение, то им
не интересно просто написать это в тетрадь. Лучше записать
задания на стикеры и расклеить их по всему классу, чтобы
каждая группа находила свои предложения или слова, которые
напишут в свои тетради. Затем прочитав, учащиеся докажут свои
выбор. Например, на тему "Род имен существительных" написала
на стикеры слова мужского, женского и среднего рода. Группа
мужского рода собирали слова мужского рода, а группа женского
рода – женского и т. д. После этого они доказали, что слова
школа женского рода, потому что имеет окончание - а, а слово

-умозаключений,
-мистификации,
-сомнений и неуверенности в приобретенных знаниях.
Обучение критическому мышлению ведет к:
-интеллектуальной дисциплине,
-четкому выражению мыслей,
-принятию личной ответственности за мышление.
Используя приемы критического мышления, улучшаем учебный
процесс, развиваем интерес, повышаем мотивацию к русскому
языку.
Критическое
мышление
ведущее
современное
педагогическое понятие, актуально для развития преподавания и
обучения в Казахстане.
На уроках русского языка, на этапе усвоения новых знаний
можно
использовать
методы
критического
мышления.
Применения элементов технологии критического мышления,
заключается
в создании условий для творческого
самореализации учащихся. В настоящее время методистами и
учителями
–
практиками
разработано
немало
форм
инновационного обучения русскому языку и литературе.
Наиболее известные из них – «карусель», «большой круг»,
«вертушка», «аквариум», « мозговой штурм», «дебаты». Я хочу
рассказать о некоторых методах и приемах критического
мышления, которыми я пользуюсь чаще.
Прием «Мозговой штурм » доказать, объяснить. Мозговой
штурм - прекрасный метод для использования опыта учащихся с
целью решения проблем и разработки идей. Мозговой штурм
срабатывает лучше в группах из 5 -7 человек. Основные пункты:
1.Четкое определение проблемы или темы для мозгового штурма.
2. Работа в кругу.
3. Выбор лидера, который ведет обсуждение и поощряет
появление новых идей. Он должен поощрять количество, а не
качество идей.
Правила мозгового штурма:
Никакой критики!
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ведро среднего рода. Этот метод интересно использовать на
закрепительных уроках. При помощи этого метода можно узнать,
ученики поняли пройденную тему или нет.
Дерево решений.
Дерево решений - класс делится на 3 или 4 группы с одинаковым
количеством учеников. Каждая группа обсуждает вопрос и делает
записи на своем «дереве» (лист ватмана), потом группы меняются
местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи. Например,
на тему "Имя существительное" ученики на ствол дерева
напишут - имя существительное, нарисуют несколько веток и
напишут
постоянные
и
непостоянные
признаки
существительного. А на листиках можно написать примеры.
Исходя из вышесказанного, на практике необходимо
использовать интерактивные формы в целом, или же взяв
элементы, оторые более целесообразны к определенному классу.
Именно инновационные методы позволяют создавать учебную
среду, в которое теория и практика усваиваются одновременно, а
это дает возможность ученикам формировать характер, развивать
мировоззрение,
логическое
мышление,
связную
речь;
формировать критическое мышление; выявлять и реализовать
индивидуальные возможности. При этом учебно-воспитательный
процесс организуется так, что ученики ищут связь между новыми
и уже полученными знаниями; принимают альтернативные
решения, могут сделать «открытие», формируют свои
собственные идеи и мысли с помощью различных средств; учатся
сотрудничеству.
В заключении, хочется отметить , что среди казахстанских
исследователей методистов крепнет понимание необходимости
создания такой модели .Обучения в которой не будет сводиться,
ни к передачи учащимся готовых знаний , ни к самостоятельному
преодолению затруднений , ни
к собственным открытиям
учащихся. Ее отличает разумное сочетание педагогического
управления с собственной инициативой и самостоятельностью,
активностью школьника. И именно только такая модель
обучения, которая опирается на всю совокупность нынешних

знаний о механизмах обучения, целях и мотивах познавательно
деятельности. Будет объективной для реализации главной цели всестороннего и гармоничного развития личности. Творчество
учителя и ученика безгранично. Важно только умело направить
его для достижения поставленных учебных целей. В настоящее
время
перед нами учителями открывается широкое поле
деятельности - творить, экспериментировать и искать идеальный
вариант обучения.
Больших творческих успехов, дорогие коллеги!
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Есенаманова Баян
Молдагалиевна
учитель русского языка и
литературы
СШ им.Т.Амандосова г.Атырау
Дистанционное образование стало более актуальным, чем когдалибо. Мы все на самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Конечно, детям необходимо организовать учебный процесс,
который имеет свою специфику.
Формирование функциональной грамотности на уроках русского
языка
представляет
собой
сложный,
многосторонний,
длительный процесс. Однако, благодаря грамотному сочетанию
современного образования в условиях дистанционного обучения,
можно достичь невероятно высоких результатов. В своей статье я
хотел бы поделиться с учителями современными интернеттехнологиями,
которые
повышают
грамотность
среди
школьников.
Онлайн-тестирование
Преимущество этой технологии состоит в том, что учащиеся
более активно участвуют в учебном процессе, когда они сразу же
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видят результаты своих тестов и в процентном отношении.
Интерактивные
тестовые
сайты:
• yaklass.ru
• onlinetestpad.com • testu.ru• формы Google
Кроме того, этот вид работы экономит время не только ребенка,
но и учителя. Основным преимуществом тестирования является
тот факт, что детям гораздо проще выбрать вариант ответа, чем
написать
Интерактивныедиктанты
Одной из современных разновидностей диктовки является
интерактивный подход - это новый тип работы, который
позволяет ученику продолжать обучение без непосредственного
участия учителя, без ограничений по времени и пространству, это
побуждает студента применять знания «здесь и сейчас» без
посторонней
помощи
и
контроля.
НАПРИМЕР. Азимов отметил: «Интерактивное обучение - это
обучение, построенное на взаимодействии студента с учебной
средой, которая служит источником усвоенного опыта».
Интерактивные
сайты
диктовки:
• onlinetestpad.com
• saharina.ru
• gramota.ru
Онлайн-тренажѐры
Использование тренажеров на уроках русского языка необходимо
и
мотивировано
тем,
что
они
повысить
интерес
к
урокам
русского
языка;
- позволяют эффективно организовать групповую
и
самостоятельную
работу;
- способствовать повышению практических навыков студентов;
позволяют
индивидуализировать
учебный
процесс;
-развивать
креативность;
- активировать познавательную деятельность студентов;
модернизировать
урок.
Интерактивные тренажеры можно использовать на всех этапах
обучения:при
объяснении
нового
материала;
-укрепление;-репетиция;-контрользнаний.
Для использования симуляторов я предлагаю следующие сайты:
• rusyaz-online.ru
• mogu-pisat.ru
• kid-mama.ru

Мультимедийные
тесты
Мультимедийные инструменты и технологии дают возможность
активизировать школьное обучение и повысить мотивацию
учащихся к обучению за счет использования современных
методов
обработки
аудиовизуальной
информации.
Мультимедиа
является
эффективной
образовательной
технологией благодаря присущим ей качествам интерактивности,
гибкости и интеграции различных видов образовательной
информации, а также благодаря способности учитывать
индивидуальные особенности учащихся и способствовать
повышению
их
мотивации.
Благодаря этому большинство педагогов могут использовать
мультимедиа в качестве основы своей деятельности по
информатизации
образования:
• www.uchportal.ru• pedsovet.su
Онлайн-уроки
Живое общение со студентами намного лучше, чем просто
ссылка на законченный видеоурок. И я предлагаю вниманию
коллег платформу ZOOM, на которой вы можете объяснить
материал ребятам, спросить, что они узнали в режиме реального
времени. Школьникам интересно посещать такие уроки, потому
что для них это что-то новое и необычное, и если учитель также
применяет другие свои навыки (о которых упоминалось выше),
то повышение мотивации не заставит себя долго ждать.
Тема организации дистанционного обучения, конечно же, была
важна и раньше, но сейчас стала особенно актуальной на фоне
событий 2020 года.
Переход на дистанционное обучение произошел не сразу, не
после предварительной подготовки учителей, детей и, особенно,
родителей. Переход был резким и внезапным для всех.
Учителя столкнулись с необходимостью пересмотра своих
наработок, материалов, которые успешно использовались на
протяжении нескольких лет, с необходимостью поиска новых
средств
обучения.
Дистанционное обучение для многих оказалось настоящим
290

вызовом: кому-то пришлось осваивать онлайн-платформы, а
кому-то пришлось учиться пользоваться компьютером в гораздо
большем объеме, чем просто заполнение Школьного портала.
Также дистанционное обучение поставило перед всеми
учителями задачу выработать новую систему работы с
информацией. Если раньше все было отработано и налажено, то
сейчас начали возникать проблемы, решать которые научились
далеко не все. Сайт перестал работать и пишет, что произошла
какая-то ошибка. Как в таких условиях передать необходимую
информацию? Учащиеся пишут сообщения о том, что файл не
открывается.
Как
создать
тот,
который
откроется?
К тому же, если раньше дети обучались под руководством
учителей, которые изучали такие дисциплины как методика
преподавания, педагогика, психология, то сейчас дети находятся
в основном под руководством родителей, которые в большинстве
являются представителями других профессий со своими
особенностями работы. Как родителю понять, почему ребенок не
может запомнить одно-единственное правило по русскому
языку? Почему ребенок отказывается учить устный материал и
как можно мотивировать, не вступая при этом в конфликт?
Перегружены и учителя, и родители, и сами учащиеся.
Как
можно
решить
это?
Для начала, в новых условиях, по моему мнению, необходимо
выработать для себя систему, которая будет служить опорой в
нестандартной ситуации и позволит быстро ориентироваться в
той
информации,
которая
поступает
извне.
Такой системой могут стать ведение ежедневника, составление
списка дел, расписания, разработка памяток и инструкций,
которые будут необходимы в каких-либо случаях. Например, для
своих учащихся и их родителей я составила таблицу с
электронными адресами учителей, чтобы они могли скопировать
оттуда адрес и отправить домашнее задание, а не искать его еще
раз, пролистывая список заданий и забывая в итоге, зачем
открыли страницу сайта. Также я показала, как можно
организовать пространство на рабочем столе, чтобы оно

помогало в учебе и работе (важные документы в одной стороне,
текущие задачи в другой, мессенджеры/ярлыки программ в
третьей и так далее). Во время работы на онлайн-платформах
пользоваться визуальными закладками, закладками на панели
задач, а также менеджерами паролей, чтобы не приходилось
каждый
раз
вводить
свои
данные.
На мой взгляд, систематизация и упорядочение помогают
сохранять спокойствие и являются важными условиями
эффективности дистанционного и самостоятельного обучения.
Дистанционное обучение, как мне кажется, имеет как свои
минусы, так и плюсы. Ребѐнок учится работать с новыми
технологиями,
использует
возможности
цифровых
образовательных ресурсов; получает широкий выбор источников
информации; учится самостоятельно планировать свою
деятельность; получает нестандартные развивающие домашние
задания; сам выбирает индивидуальный темп обучения;
формирует различные виды чтения: поисковое, изучающее,
ознакомительное;
учится
самостоятельно
планировать
деятельность; учится работать в информационном пространстве.
Несмотря на плюсы, которые даѐт дистанционное обучение, я
уверена, что оно не будет достаточно эффективным без участия
учителя. Используя платформу Zoom, объясняю темы, отвечаю
на вопросы, возникающие у обучающихся при дистанционном
обучении. Считаю, что только активный контакт и личная
заинтересованность педагога помогут учащимся получить
твѐрдые знания и достойно закончить учебный год.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Дистанционное обучение/ Учебное пособие под ред. Е.С.Полат.
- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008.
2..Особенности
организации
дистанционных
уроков http://moodle.iktinfo.org.ru/mod/page/view.php?id=45
«Заттың агрегаттық кҥйлері»
Жайлаубай Назира Тыныштықбайқызы
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№ 78 жалпы орта білім беретін орта мектеп
Физика пәнінің мҧғалімі
А Бӛлімі
Бӛлім аралық тақырып бойынша жиынтық бағалау
тапсырмалары
бӛлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары:
8.3.2.10 – балқу/кристалдану кезіндегі
жҧтылатын/бӛлінетін
жылу
мӛлшерінің
формуласын есептер шығаруға қолдану
8.3.2.11
–
заттың
балқу
және
қатаю
ҥдерісі
кезіндегі
температураның
уақытқа
тәуелділік графигін талдау
8.3.1.5
–
молекула-кинетикалық
теория
негізінде
заттың
сҧйық
кҥйден
газ
кҥйіне
және
кері
айналуын сипаттау
8.3.2.13
–
булану және
конденсациялану кезіндегі
температураның
уақытқа
тәуелділік
графигін талдау
Бағалау критерийлері:
Білім алушы
Балқу/кристалдану
кезіндегі
жҧтылатын/бӛлінетін
жылу
мӛлшерінің формуласын қолданады
Заттың булану ҥдерісін сипаттайды
Заттың балқуы мен қатаю және булану мен конденсация ҥдерісі
кезіндегі температураның уақытқа тәуелділік графигін талдайды
Молекула-кинетикалық теория негізінде заттың сҧйық кҥйден газ
кҥйіне айналуын сипаттайды
Ойлау дағдыларының деңгейлері:
Қолдану. Жоғары
деңгей
дағдылары
Орындау уақыты: 20 минут
Тапсырма
Формулаларды сәйкестендіріңіз.
[3]

Жемістерді
кептіргенде
оларды
жҧқалап
турайды.Неліктен?[1]
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Тӛмендегі график бойынша сипаттама беріңіз.

Мҧзды балқытуға қанша уақытқа кетті?
[1]
……………………………………………………………………
Графиктің 1-ші және 10-шы бӛліктері аралығында ӛтетін
процестерді сипаттаңыз
[2]
Графиктің қайсы бӛліктерінде энергия жҧтылады және
шығарылады?
[1]
.
Судың
толық
мҧзға
айналатын
бӛлігі
[1]
Графиктен анықтаңыздар
Сҧйықтың бастапқы температурасы ..................
АВ аралығындa сҧйық ......………, …..
Сҧйықтың қайнау температурасы.....................
Сҧйықтың қайнауына ........ уақыт кетті
ВС аралығында сҧйық ..............................Жалпы балл: 14
292

Тапс
ырма
№

Бағалау критерийлері

ескриптор

БІЗ ӘЛЕМГЕ НЕМІЗБЕН МАҚТАНУЫМЫЗ КЕРЕК?
Немесе
ҦЛЫ ДАЛАНЫҢ ҦЛЫ ҚҦНДЫЛЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ ОЙ

Балл

Білім алушы
Балқу/кристалдану
кезіндегі
жҧтылатын/бӛлінетін
жылу мӛлшерінің
формуласын қолданады

Заттың қатты кҥйін қыздыру және суыту ҥшін

Бибігҥл Тӛлегенова,
С.Ерубаев атындағы №24 мектеп-лицейінің
тарих пәні мҧғалімі

1

жҧмсалатын жылу мӛлшерін есептеу
формуласын сәйкестендіреді
Балқу және кристалдану кезіндегі жҧтылатын

1

Елбасымыз қазақ халқының тың тарихын қайта ақтарып,
тереңнен ой қозғап, ҧлы даламыздың жеті ерекшелігін атап ӛтті.
Уақыт тҧрғысынан айтылып отырған мәдени жетістіктердің қазақ
халқының ҧлт болып қалыптасуына ықпал еткенін және олардың
осы Ҧлы Дала елін деп айда болғанын нақтылады. Оның ішінде
тарихи жәдігерлер, ӛз уақытындағы ӛркениетті дамудың негізгі
қозғаушы кҥші болғанын және технологиялық дамуға
айтарлықтай септігін тигізген дәлелдер мақалада жан-жақты
айтылған.
Ҧлы даланың жеті қырының кез келгені Қазақ халқының
ғажайып мҧралары. Атқа міну мәдениеті, ежелгі металл ӛндіру
мен ӛңдеу технологиясы, ӛз жазуы мен мифологиясы бар озық
мәдениетті Қазақ Елінің рухани байлығы екенін мақтанышпен
айта аламыз. «Аң стилі ӛнері», «Алтын адам» жауынгері – бҥкіл
әлемді тамсандырған Дала ӛркениетінің жәдігерлері. Мҧндай
жәдігерлер ӛзге халықтард ажоқтың қасы. Ал Ҧлы Жібек жолы
жҥйесі, алма мен қызғалдақтар Қазақ Елінің ҧлттық брендіне
лайықты. Бҧлар әрбір Қазақ ҥшін де аса қымбат қҧндылықтар
болып табылады. Осы қҧндылықтардың ішінде мені
толғандырған екі мәселеге тоқталғым келеді.
Бірінші – атқамінумәдениеті. Атқамінбегенқазақсирекшығар.
Бірақжылқытуралықҧндыдеректердібілебермейтінімізжасырынем
ес. Еліміздежылқынызерттегенбірден-бірғалым – АхметТоқтабай.
Олтҧлпарлартуралыҥлкенкітапшығарды.
Мҧныменқоса
«Жылқыныңтарихы»
дегенмонографиясыжарықкӛрді.
НегізіжылқытарихыБотаймәдениетіненбасталады.
Ботаймәдениетідҥниежҥзінежылқыныңб.з.дмыңжылдықтардақал

және бӛлінетін жылу мӛлшерін есептеу

1

формуласын сәйкестендіреді
Газдың булану және конденсация кезіндегі

1

жылу мӛлшерін есептеу формуласын
сәйкестендіреді
Заттың булану/кебу
процесін сипаттайды
Заттың балқу және
қатаю, булану және
конденсация ҥдерісі
кезіндегі
температураның
уақытқа тәуелділік
графигін талдайды

Молекула-кинетикалық
теория негізінде заттың
сҧйық кҥйден газ
кҥйіне айналуын
сипаттайды

Заттың булану процесін сипаттайды

2

Қатты дененің балқуы мен қатаюына
қанша уақыт кететіндігін анықтайды

1

Графиктің әрбір бӛліктерінде ӛтетін
процестерді сипаттайды
2
Графиктің қандай бӛліктерінде
энергия жҧтылатындығын және
шығарылатындығын анықтайды
Судың толық мҧзға айналатын
бӛлігін анықтайды

3

4

Графиктен сҧйықтың бастапқы

1

1
1

температурасын анықтайды
Графиктің АВ бӛлігіндегі процесті

1

анықтайды
Графиктен сҧйықтың қайнау температурасын
анықтайды
Сҧйықтың қайнауына қанша уақыт кететінін
анықтайды
ВС аралығында сҧйықта қандай процес
ӛтетіндігін анықтайды

Жалпы балл

1

1

1

1

14
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айшыққанындәлелдепберді.
Алғашқыжылқыныңтҥр-кескіні,
нобайықалайболғанынанықтады. Ғалым Ахмет Тоқтабай жылқы
туралы
мынадай
қызықты
деректерді
келтіреді:
«Жылқынызерттегеніме
30
жылдай
болды.
Солуақыттажылқығабайланысты 2 мыңдай термин жинадым.
Оныңішіндежылқыныңтҥсінеқатысты 400 атау бар. Бірде
Мәскеуде этнографиялық тақырыптағы конференцияда баяндама
жасағандар есейлік ғалым: «Осы сӛздер мектепте оқытыла ма?»
депс ҧрады. «Жоқ» дедім. «Бҧл ҥлкен байлық қой. Әлемді
кӛркениетке қосылған ҥлес емес пе?!» – деді. Бҧл терминдер
мектепте оқытылмаса, не пайда? ХІХ ғасырда испан және
француз жазушысы роман-герман тілдеріндегі жылқыға қатысты
сӛздерді жинапты. Сӛйтсе, роман-герман тілінде 60 сӛз бар екен.
Ал бізд ежылқының тҥсіне байланысты 400 сӛз, сынына қатысты
200 сӛз, ер-тҧрманға арналған 100 сӛз, бір қазының ӛзіне 40 сӛз
бар. Демек, жылқы мәдениетін келешекте балабақшадан,
мектептен бастап оқыту керек. Және жылқының санын ӛсірмей,
халқымыздың рухы кӛтерілмейді. Неге десеңіз, 1928 жылғадейін
4,5 млн. жылқыболса, 1897 жылы 6 млн. жылқы болды. Қазір
елімізде жылқы саны 1 млн-нан әрең асады».
Расында, қазақ – тарих сахнасына атпен шыққан халық.
Ғалымдардың айтуынша, біздің атқа мінген імізге 7 мың жылдан
асты. Аттың ҥстіне шыққаннан кейін кӛкжиегіміз кеңейіп,
жаһанға, аспанға, жҧлдызға қарап ой-ӛрісімізді дамыттық. Біздің
ата-бабаларымыз атқа б.д.б 6 мыңыншы жылдан бері мініп
келеді. Біз жылқы тарихын, мәдениетін әлемге кӛрсеткен халық
ретінде оны жастарға ҥйретуге тиіспіз.
Екіншімәселе
–
метал
ӛңдеу.
Елбасымақаладатҥстіметалдартӛңкерісінетоқталған.
Сонауқоладәуірініңӛзінде мыс қорытып, қалайықорытып,
басқахалықтарға
полиметалл
саудасынжҥргіздік.
Атабабаларымыз
осы
метал
ӛңдеумәдениетіарқылытарихсахнасынашықты.
Олартемір,
болатреволюциясынжасады. Яғни, Алтайдыңтемірінқорытып,
одантемірқылыш,
темірқалқанжасады.

Тҥрікдержавасыӛміргекелгензамандатеміралтыннан да, қоладан
да
қымбатболған.
Кӛнетҥріктер
Рим
империясынабарғандаолардыңтемірқылыштарыналтынғабағалап,
сатыпалған.
Біздіңарғыата-бабамызсонау
V-VI
ғасырдыңӛзіндетемірдіқорытып,
ӛткірболатқылышжасады.
Бҧләлемдікӛркениеткеқосылғанҥлес.
ТҥрікжазушысыЗияГӛкалп
«Тҥрікшілдікнегіздері»
аттыеңбегінде:
«Арабтар
мен
еврейлерӛздерініңдінімен,
француздарромандарыменмақтанады. Ал бізнеменмақтанамыз?»
дегенойлысауалқояды. Расында, біз метал ӛңдеуденбӛлек,
еңбастымақтанышымыз
–
мораль.
Бҧлжағынанбіріншіорындаболғанымызанық.
Мораль
–
адамгершілік, адамдарарасындағықарым-қатынас, салт-дәстҥр,
әдет-ғҧрып.
Қалайдесек
те
мақтанатындҥниемізкӛп-ақ.
Адамзатӛркениетініңошағы
–
Орталық
Азия
десек,
соныңҥлкенбӛлігі
–
Қазақстанда.
Қазақстанаумағындағыбҧрынғыһәмқазіргібарлықӛркениеттіжара
тушы да, оғанмҧрагерлікетуші де, дамытушы да –
қазақхалқыдепанықтама беру керек.
ТҥркіәлеміежелденҚазақстанды–
кҥллітҥркіхалықтарыныңқасиетті
«Қарашаңырағы»
ретіндемойындайды.
Ал,
Тҥркістанхалқымыздыңруханиорталығығанаемес,
сондай-ақ,
бҥкілтҥркіәлеміҥшінкиеліорынболыпсаналадыдегенсӛздерәрбірқа
зақтыңжҥрегіндегімақтанышсезіміноятадыдепойлаймын.
СондықтанҦлыдаланыңжетікереметінегізіндекҥллітҥркіжҧртыны
ңтарихынтҧтастыраотырып, экономикалық, руханижетістіктерге
жете де аламыз. Бҧғантҧңғыш президентіміз Н.Ә. Назарбаев
ҧсыныпотырғанжобалартолықтайжауапберетініанық.
«Руханижаңғыру»
бағдарламасыаясындаҦлыдаланыңжетіқырындаайтылыпӛткенқҧ
ндылықтарбҥгінгіжастарҥшін
де,
келешекҧрпақҥшін
де
тағлымдықмәнізор.
Бҧлқҧндылықтардыбалаларғатҥсіндіріп,
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береді. Бҧл ретте қашықтықтан оқыту жҥйесінің әдістерінде
кӛрсетілгеніндей, кӛңіл-кҥй, психологиялық қарым-қатынас
бой кӛрсетеді.
Тарих - мектептегі оқу пәні ретінде жалпы негізгі білім
беретін пән. Тарих әлемнің жаратылысынан бергі уақыт пен
кеңістікте белгілі болған оқиғалар мен жәйттерді
қамтиды. Ҧлттық ӛзіндік сана - сезімді және адамгершілік
этикалық нормаларды қалыптастыра отырып, оқытудың
дҥниетанымдық негізін қалыптастырады.
- Оқушының тарихқа деген қызығушылығын арттыру ҥшін
білім берудің жаңа әдіс –тәсілдерін пайдалану, тарихи және
мәдени мҧралармен таныстыру, тарихи деректерді оқып, білім
алып шығармашылықпен айналысуына жағдай жасау
мҧғалімнің шеберлігіне байланысты. Қазір барлығымыз
виртуалды
ӛмірге бейімделіп келе жатырмыз,қажетті
дҥниенің барлығын ҥйде отырып орындаймыз, сабақ
ӛткіземіз, керек қҧжаттарды онлайн жҥйесімен аламыз.
Әрине, оқушының алдында тҧрып сабақ берген мен қашықтан
оқытқан екі бӛлек дҥние. Сабақты оқушымен бетпе-бет әр
тҥрлі оқытудың әдіс-тәсілдерін қолданып, ӛзіндік ерекшелігін
ескере отырып, тҥсіндіргеніңе қарамастан, баяу қабылдайтын
оқушылар да жеткілікті екендігі мәлім. Олай болса, оқушыны
қашықтықтан қалай оқытамыз деген сауал әр білім саласы
қызметкерінің ойында тҧрды. Ӛйткені қашықтан оқыту орта
білім беру ҧйымдарының тәжірибесінде бҧрын кездеспеген
еді. Бірақ осындай ауыр шақта бала білімсіз қалмауы тиіс.
Білім берудің бҧл формасының болуы, әрине, оқушылардың
әлеуметтік
белсенділігін,
оның
ішінде
танымдық
белсенділігін кеңейтті. Енді білім алудың жолдары мен
мҥмкіндіктері шектеусіз ашылды. Бірақ, бҧрынғыдай,
мҧғалімдердің кәсіби ортасында ӛзекті мәселелер: қалай
оқыту керек?, оқушылардың ынтасын қалай арттыруға
болады? Бҧл мәселелердің шешімін мҧғалімдер заманауи
оқыту әдістерін игеру арқылы таба алады.

санасынақҧюбізҥшінпарыздептҥсінемін. Ӛйткені, тарихынбілген
ел
ғанаӛткенненсабақалып,
жарқынболашаққажолтауып,
жетістіктергежетеді.
Қашықтықтан оқыту жағдайында тарих сабақтарында
қолданылатын әдіс-тәсілдер.
«Біз сыни пікірлерді естіп те кӛріп те отырмыз.Дегенмен,
қашықтан білім беруге кӛшу –коронавирустық инфекцияның
таралуын азайтуға бағытталғаншаралар аясында жҥзеге асып
жатқанын барлығы тҥсінгені жӛн.Ӛкінішке орай, басқа таңдау
жоқ. Оқыту процесі тоқтатылмауы тиіс»
А.Аймағамбетов
«Қашықтықтан оқыту» мҧғалім мен оқушының арасындағы
байланыс,
яғни
сабақ
интернет-байланыс
арқылы
жҥреді.Мҧғалім мен оқушы бір-бірінен бӛлек тҧрады.
Қашықтықтан оқыту жҥйесі кезінде мҧғалім ақпараттықкоммуникациялық
технологияларды
және
телекоммуникациялық қҧралдарды қолдану , ZOOM
платформасымен видеосабақ жасау, оқушыларға шағын
сабақтарды тҥсіндіріп Whatsapp желісі арқылы жіберіп отыру
және т б интернет-платформаларды пайдалану арқылы
сабақтарын жҥргізеді.
Қашықтан оқыту осы ҥштіктің (мҧғалім-оқушы-ата-ана)
жауапкершілігін арттырады. Бала бҧрын мҧғалімнің ӛзінен
тікелей білім-ақпаратты еститін болса, бҧл жерде мҧғалімнің
бағыт-бағдар кӛрсетуімен ӛздігінен оқып, ӛздігінен ҥйреніп,
берілген тапсырманы ортаға салып, талқылап, кері-байланыс
жасайды.
Мҧғалімнің негізгі міндеті оқушының ӛз бетінше
орындалатын жҧмысын басқару,оқу ҥрдісінің барысын
қадағалап, тапсырмаларды орындау барысында, ӛз бетімен
бақылау-пысықтау жҧмыстарын орындау жӛнінде ҧсыныстар
295

Оқыту әдістері-бҧл оқу материалын ҧйымдастыру және оқу
процесінде мҧғалім мен оқушының ӛзара байланысты ісәрекеті. Белгілі бір әдістерді таңдай отырып, мҧғалім, ең
алдымен, оларды қолдану мақсатын анықтауы керек. Содан
кейін нақты әрекеттерді таңдап, мақсатқа жетуге әкелетін,
қажетті нәтиже беретін оқу қҧралдарын таңдауымыз керек.
Мҧғалім ӛз сабақтарында кез-келген әдісті ӛзінің таза тҥрінде
сирек қолданады, әдетте бірнеше әдісті біріктіреді.
Тҥсіндірме-иллюстрациялық, репродуктивті, проблемалық,
ішінара іздеу, зерттеу әдістерін қолдануды кӛруге болады.
Қашықтықтан оқыту кезінде тарих сабағында
картаны
пайдалану бірден бір тиімді әдіс.
Мектеп кезінде оқушы алған білімдеріне міндетті тҥрде
қолдану жҧмысын жасайды, ал ҥйде ол бала қалай жасайды ?
Алдымен ,баланың ынтасын кӛтеру ҥшін мотивация беру
керек. Мысалы: картадан қаланың ең кӛрікті жерлерін
белгілеп бер,
немесе
ӛз
облысымыздың сакралды
аймақтарын белгілеп қой. Қаламыздың қай жерлерінде ,
кімнің ескерткіштері бар деген сияқты тапсырмалар беруге
болады.
Ӛтіп кеткен тақырып бойынша ,ең бірінші қазақ хандығының
қҧрылғанынан бастап
, осы уақытқа дейінгі қазақ елінің
астаналарын белгілеп ,сызып кӛрсет. Немесе еліміздің
тарихи –ескерткіштерін әр –тҥрлі тҥсті бояумен бояп контур
картаға тҥсір деген сияқты тапсырмалар беруге болады.
Дҥниежҥзі тарихынан балаға қай мемлекетке барғың келеді,
әлемнің қай жерлерін аралағың келеді сол жерлерге Онлайн
саяхат жасайық деп тапсырмаларды орындатуға болады.
Сонымен қатар, мҧғалім қойған мақсатты ,оны ашу ҥшін
барлық әдіс-тәсілдерді меңгере отырып, сабақтың ӛзектілігін
қоя отырып ,баланың қызығушылын арттыру ҥшін мысалға
Қазақстанның әр ӛлкесінен табылған Алтын адамды тапқан
ғалымдарды кім , олардың ӛмірбаяндары туралы тапсырма
берілсе бала іздене отырып барлық ақпаратты пайдаланып
жҧмыс жасайды.

Иллюстрациялық суреттер- әр тҥрлі суреттеді пайдаланып
теорияда алған білімін практикада ӛзі жалғасытырып алып
кетеді.
Викториналар – бҧл ӛзінше ойын іспеттес. Викториналарды
оқушылар арасындағы жарыс тҥрінде ӛткізуге болады.
Іскерлік ойындар – оқушылар ӛздерін меңгерген білімі мен
дағдысын қолдана отырып нақты мәселені шешуші тҥрінде
шынайы рӛл ойнауға мҥмкіндік беретін, белсенді оқыту әдісі.
Диспуттар – бҧл оқушылар арасындағы ӛзара сҧрақтар мен
жауаптар
ойыны.
Байқау – бҧл оқушыға мотивация беру ҥшін қолдануға
болады. Ең жақсысын таңдау мақсатында жекелей немесе
ҧжымдық ҥздіктерді анықтау ҥшін тиімді. Кӛрмелерді
графикалық редакторлар мен дизайн арқылы орындалған
оқушылар шығармашылығынан жҧмыстарын бағалау ҥшін
ҧйымдастыруға болады.
Қазірде оқушыларда, олардың ата-аналары да қашықтықтан
оқытуға сенімділіктері артты. Әрине, мҧның аясында әлі
талай қиыншылықтар мен сан тҥрлі кемшіліктің болатыны да
белгілі, дегенмен, біз біргеміз, біз бәрін бірлесе жеңеміз деп
ойлаймын. Ең бастысы елдің, ҧлт болашағы –
ҧрпақтарымыздың
денсаулығын
сақтайық.
Барлық
талаптарды сақтап, қашықтықтан оқыта отырып, ҥйде
болайық!
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. «Ақпараттық технология және қашықтықтан оқыту».
С.Т.Мҧхамбетжанова
2. «Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесін 2015
жылға
дейін
дамыту»
Тҧжырымдамасы.
3.С.Әлкен. Жаңа технологиялар арқылы шығармашылыққа
баулу.
«Қазақстан тарихы» №1 2006 ж
4.
Инновациялық
педагогикалық
технологиялар.Қ.Сарбасова.(2006
ж)
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5. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық 1 деңгей, 2 басылым, 2014 жыл

маман ретінде бҥгінгі кҥн талабына сәйкес болып, жаңа кәсіби
міндеттерді шешуге дайын болу ҥшін не істеу керек?
Осы сҧрақтарды шешудің бір жолы – оқытуда
инновацияны қолдану, яғни мҧғалімнің жаңа қаруы ретінде
инновациялық әдіс–тәсілдерді кеңінен пайдалану. Инновация
дегеніміздің ӛзі жаңалықты енгізу, жаңалық әкелу, жаңа әдістеме
мен жаңа технология. Қытай даналығына сҥйенсек: «Ауызша
айтылғанды ҧмытамын. Кӛрсетсең, мҥмкін есімде сақтармын.
Қатысушы болсам, мен тҥсінемін» делінген. Осы сӛздерден
инновациялық оқытудың мәні ӛз кӛрінісін табады. Жаңа
инновациялық әдістерді пайдаланудың әдістері неде?
1) қазіргі уақыт жаңалық пен инновация уақыты.
Кҥнделікті ӛмірде жаңа білім мен жаңалықтармен кездесеміз.
Бҧған оқыту ҥрдісі де сәйкес болу керек.
2) жаңалықты пайдалану оқушының ойлау қабілетін
жаңалыққа икемдеп, алдын ала болжам жасауға ҥйретеді.
3) инновациялық әдістер бҧл белсенді оқыту әдістері.
Ақпаратты белсенді тҥрде сіңірген оқушы жадында ӛздері
айтқанның 80% сақталса, ӛздері істегеннің 90% қалады.
Жаңа оқыту технологиясының тҥрлері кӛп. Кейбіреуін
атап айтатын болсақ, оқу мен жазу арқылы сын тҧрғысынан
ойлауды дамыту (оқушылардың белсенділігі жоғарылап,
ӛздерінің кҥштеріне деген сенімдері арта бастайды),
М.М.Жанпейісованың
«Модульдік
оқыту
технологиясы»
(оқушылардың
интеллектуалды
және
шығармашылық
потенциалын
дамытуға
бағытталған),
Ж.Қараев
пен
Ж.Кобдикованың «Ҥш ӛлшемді әдістемелік жҥйесі» (деңгейлік
тапсырмалар беру арқылы дамыта оқыту идеясы жҥзеге
асырылады).
Қазіргі кезде белгілі бір білім кӛлемімен
қамтамасыз ету жеткіліксіз. Оқушыны білім алуға, оқуға,
ҥйретуге кӛп мән берілуі тиіс.Оқушыларды білім алуымен қатар
шешендік шеберлігі мен баяндау жҥйелілігі қалыптасқан, ӛз
пікірін ашық білдіретін саналы ҧрпақ етіп тәрбиелеу керек.
Бҥгінгі таңда ХХІ ғасыр табалдырығын еркін аттаған азат
ҧрпаққа тәлім-тәрбие мен білім беруді жетілдірудің басым

Мҧғалімге арналған нҧсқаулық, 4-бет.

Жас ҧрпақты тәрбиелеуде жаңа инновациялық әдістәсілдерді пайдалану
Ешпулова Елена Ермеккалиевна
Атырау қаласы Т. Амандосов ат. ОМ
тәрбие ісі жӛніндегі орынбасары
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев
ӛзінің
«Қазақстан-2030»
жолдауында:
«…Оқушыларды
қазақстандық патриотизм мен шығармашылық жағынан дамыған
жеке тҧлға ретінде тәрбиелеу аса қажет, …бҥгіннен бастап
ҧлттық мінез-қҧлық, биік талғампаздық, тәкәппарлық, тектілік,
білімділік, ҧлттық намыс қасиеттерін сіңіріп қалыптастыру
керек» — деген болатын. Елбасымыздың алға қойған зор
міндеттерін іске асырушылар – жастар. Олай болса, сол жастарға
сапалы біліммен қатар, салауатты тәрбие беру әрине, Мағжан
Жҧмабаев айтқандай мектебіміз бен ҧстаздарға байланысты.
Тәрбиенің екінші сыңары – білім. М.Әуезов «Халықты халықпен,
адамды адаммен теңестіретін — білім» — деп атап
кӛрсеткеніндей, еліміздің болашақта ілгері басуы ҥшін ең
алдымен білім қажет. Рухани ҧлттық қажеттілікке жараған білім
– ең мықты білім, рухани ҧлттық тәрбие нәрімен сусындаған
ҧрпақ қана – болашақты гҥлдендіріп, тәуелсіз елді нығайтатын
болады. Ҧстаз алдындағы басты мақсат – сапалы білім мен
саналы тәрбие беру, тҧлғаның заман талабы мен ағымына сай
қалыптасуына ықпал ету екендігін бәріміз білеміз. Сол мақсатқа
жету ҥшін сҧрақтар туындайды. Сабақты қалай пайдалы,
қызықты етіп ӛткізуге болады? Мектептен шыққан оқушы бҥгін
алған білімнің пайдасы, жаңалығы туралы айта алатын дәрежеде
оқыту ҥрдісін қалай ҧйымдастыруға болады? Оқушы болашақ
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бағыттарын айқындап, педагогика ғылымында ҧлттық сананы
қалыптастыру кӛкейкесті мәселелердің бірі болып отырғаны
анық. Сондықтан келешек ҧрпақты ҧлттық, халықтық тҧрғыдан
тәрбиелеу қажет. Жас ҧрпаққа ҧлттық тәрбие берудің негізгі
бағдарлы идеялары еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаевтың
«Қазақстан — 2030» халыққа жолдауында былай деп жазылған:
«Толық ӛркениетті ел болу ҥшін алдымен ӛз мәдениетімізді, ӛз
тарихымызды боиымызға сіңіріп, содан кейін ӛзге дҥниені
игеруге ҧмтылғанымыз жӛн». Олай болса, басты мақсат – жас
ҧрпақты ҧлттық игіліктер мен адамзаттық қҧндылықтар, руханимәдени мҧралар сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеу.
Ҧлттық қҧндылықтарымызды әлемдік деңгейге шығаруға
қабілетті тҧлға тәрбиелеу ҥшін:
— оқушылардың ҧлттық сана-сезімін қалыптастыру;
— жас ҧрпақ санасына туған халқына деген қҧрмет,
сҥйіспеншілік, мақтаныш сезімдерін ҧялату, ҧлттық рухын
дамыту;
— ана тілі мен дінін , оның тарихын, мәдениетін, ӛнерін, салтдәстҥрін, рухани-мәдени мҧраларды қастерлеу;
— жас ҧрпақ бойында жанашырлық, сенімділік, намысшылдық
тәрізді ҧлттық мінездерін қалыптастыру сияқты міндеттерді
орындағанда ғана басты мақсатқа жетеміз.
Ҧлттық тәрбие қазір елімізде орын алып отырған кӛптеген
мәселелерді: ана тілін, ата тарихын, ҧлттық салт-дәстҥрін
білмейтін жастар, тастанды жетім балалар, «қиын» балалар,
қарттар ҥйлеріндегі әжелер мен аталар, нашақорлыққа салынған
жастар, тағы басқаларды бірте-бірте жоюдың және олардың
алдын алып, болдырмаудың негізгі жолы. Ҧлттық тәрбие алған
ҧрпақ дені сау, білімді, ақылды, ҧлтжанды, еңбекқор, сыпайы,
кішіпейіл болып ӛседі. Сондықтан да ҧлттық тәрбие – ел
болашағы. Қазақ халқының ғасырлар тҧңғиығынан бері
тарихымен біте қайнасып келе жатқан ҧрпақ тәрбиелеудегі
тәжірибелері бізге сол рухани мәдениет, этикалық, эстетикалық
қҧндылықтарын қҧрайтын ҧлттық әдет-ғҧрып, салт-дәстҥрлер,
әдеби, музыкалық, кәсіби, тҧрмыстық фольклорлар мазмҧны

арқылы жетіп отыр. Сонымен бірге ҧрпақ тәрбиесіне, жалпы
халықтың рухани дамуына байланысты ҧлттық тәлім-тәрбиелік
ой-пікірлерді: Қорқыт ата, Әл-Фараби, Қожа Ахмет Иассауи,
Мҧхамед Хайдар Дулати, Жҥсіп Баласағҧн, Махмҧт Қашқари,
Асанқайғы, т.б. қазақ ақын- жырауларының мҧраларынан, билер
мен шешендердің тәлімдік сӛздерінен кӛреміз. Қазақ отбасында
балаға тілі шығып, анық сӛйлей бастаған кезден-ақ, ағайын
туысты, нағашы жҧртын, ата-тегін, руын, ел жҧртын білдіруге
ерекше кӛңіл бӛлген. «Жеті атасын білу» заң болған. Атабабаларымыз ӛз тегінің шығу тарихын білуді әр азаматқа парыз
деп ҧққан. «Жеті атасын білмеген ер жетім»,«Жеті атасын білген
ҧл, жеті жҧрттың қамын жер» деген аталы сӛз содан қалса керек.
Баланың ӛзі шыққан тегін білуі оның азаматтық, елжандылық,
отансҥйгіштік қасиеттерін қалыптастырады деп есептеген.
Отбасы мҥшелері балаға тек жеті атасына дейінгі бабаларының
атын жаттатып қана қоймаған. Олардың қандай адам болғанын,
ӛнегелерін ҥлгі етіп отырған. Әрі сол арқылы отбасы шежіресін
жалғастыруға баулуды мақсат еткен. Мектеп қабырғасында
тәрбиеленіп жатқан жас ҧрпақтарға білімді ӛз бетінше ізденуіне ,
ҧлттық тәрбиені сіңіріп, оның ерекшелігін терең білуге,
қҧрметтеуге, ҥйретуге тиіспіз. Қазақ халқының салт-дәстҥрінің
ҧрпақ тәрбиесіне қосар ҥлесі аса зор, мәні ҥлкен. Ендеше атааналарымызға, ҧстаздарымызға, оқушыларымызға білім беру
барысында ҧлттық салт-дәстҥрлерді пайдалану олардың ҧлттық
рухты қалыптастыруға мол ҥлесін қосу қажет.. «Баланы жастан»
демекші, мектеп оқушыларының санасына халқымыздың тәрбие
негізі, асыл қазынасы – салт-дәстҥрлерін дҧрыс жеткізе білсек,
ертеңгі кҥні олардан зор ҧлтжанды қазақ азаматы шығатынына
кәміл сенуге болады. ХХІ ғасыр – бҧл ақпараттық қоғам дәуірі,
технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дҥниеге, адамның
денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мҧқият қарайтын дәуір.
Жалпы жаңа ғасыр мҧғалімі алдында ҥлкен жауапкершілік бар.
Себебі, алдыңызға келген бҥлдіршіндерді топтастырып,
бірізділікке салу, тіл табыстыру ҥлкен еңбекті, шыдамдылықты
талап етеді.
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Қорытындылай келе, жас ҧрпақты бәсекеге қабілетті етіп,
саналы да, сапалы білім нәрімен сусындату ӛте маңызды дегім
келеді. Себебі, бастауышта білімнің негізгі кірпіші қаланады. Ал,
ол ҥшін мҧғалім жаңашыл, мотиватор, басты қозғаушы кҥш
болуы шарт. Әрбір мҧғалім балаға жҥрек жылуымен қатар,
ізгілендірген білім беруі тиіс. Елбасы ӛз жолдауында айтқандай
«Мәңгілік ел» идеясының астары осында жатыр. Сондықтан да,
ӛз әріптестерімді ел болашағын сапалы оқытып, озық идеялы
азамат тәрбиелеуге шақырамын. Ӛзімнің осы жолда екендігімді
мақтан тҧ

Ҧстаздық еткен жалықпас , ҥйретуден балаға демекші ҧстаздың
қызметін ерекше ҧлықтаған халқымыз ӛзінің ең қымбаттысын –
балаларын
оқытып,тәрбиелеуде
бізге
мҧғалімдерге
тапсырған ,Сондықтан кездесетінл қиындықтарға қарамастан білім
беру сапасын арттыру,баланы жеке тҧлға ретінде алып қарап
тәрбиелеу-мҧғалімдер қауымының міндеті деп ойлаймын.
Білім беру саласында тҥрлі техникалық қҧралдарын
пайдаланусыз,АКТ-сыз, әдіс-тәсілдерсіз, саралау жҧмыстары мен
қолжетімді ресурстарсыз
елестету мҥмкін емес. Сондықтанда
уақыт талабына сай білім мазмҧнын жаңарту –бҥгінгі кҥннің басты
міндеті. Мҧғалемнің негізгі ҧстанған мақсаты-білімнің жаңа ҥлгісін
жасап, басқа әріптестерімен бӛлісіп, иднеяларын тарату. Білім мен
білік дағдыларын меңгерту,оқу материалын қаншалықты
меңгергенін бақылаудың сан тҥрлі жаңа әдіс-тәсілдерін іздестіру
,жаңа техналогияларды сабақта тиімді пайдалана білу.
Білім саласына жаңартылған білімнің енуіне байланысты,
ӛтіп жҥрген кҥнделікті сабағымыздың ӛту формасы тҥрленіп,
сабақта
әртҥрлі
әдіс
–тәсілдерді
қолдану
арқылы
оқушыларымыздың
білімге
,оқуға,
ҥйренуге
деген
қҧштарлықтарының артқанын байқамау мҥмкін емес. Сабақ
барысында қандай әдіс-тәсілдерді қолдансақ та, мақсатымыз сол
сабақтың оқу мақсатына жету. Жаңарған әдістемемен оқытуды
меңгеру ҥшін мҧғалімдерден
оқушыларды қазіргі қоғамның
тҥбегейлі ӛзгерістеріне лайық бейімдеу, олардың зерттеушілік
дағдыларын дамыту бағыты талап етіледі. Мҧғалім оқытудың жаңа
педагогикалық
технологияларын
һзінің
практикасында
меңгермейінше,
ненің
сәтті,ненің
сәтсіз
шығатынын анықтамағанынша оқушыға ҥйрете алмайды және
болашақта қҧзіретті
маман болу мҥмкіндігі аз. Жаңа
технологияны меңгеру оқытушының сын тҧрғысынан ойлауына,
сҧрақтарды дҧрыс қоюына, топта, жеке, жҧппен жҧмыс жасауына,
ӛзін-ӛзі, сыныптастарын бағалауда, интеллектуалдық ,кәсіптік
,адамгершілік, руханги,азаматтық және басқа кӛптеген адами
келбілеттерінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді.
Инновациялық әдіс-тәсілдерді сабақ барысында қолданудың

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ САБАҚ
БАРЫСЫНДА ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Есемқҧл Аяна Маратқызы
Ағылшын тілі пәнінің мҧғалімі
Алматы облысы, Кербҧлақ ауданы
Қосағаш орта мектебі
Аннотация
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев мҧғалімнің қоғамдағы орнын
ерекшк бағалайды. Оны Елбасымыздың ҥндеулерінен айқын
тҥсінуге болады: «Сіздер мен біздер тек болашақ буынды ғана емес
,жалпыазаматтық қадір-қасиеттердің мән-маңызын тҥсінетін ,жаны
да тәні де таза,білімді патриот азаматтар буынын тәрбиелеуге
міндеттіміз »деген еді. Ҧстаздардың адамзат ӛмірінде соның ішінде
ең қҧндысы балдәурен бала ӛміріндегі рӛлі ерекше. Ата-аналар
ӛмірінің ең асылы, ең қҧндысы балаларын ҧстаздарға сеніп,
кішкентай кездерінен бастап сеніп табыстайды. Ҧстаздың алдында
хат танып, кітап оқып , ең алғаш ӛлең жолдарын айтып жарқын
болашаққа адымдап қадам басады. Болашақта ӛнегелі ҧрпақ
тәрбиелеп, қанаттары мықты, талмай ҧшатын, бәсекеге қабілетті,
тҥрлі кездесетін қиындықтарды еңсеретін мықты азамат пен
азаматшаларды тәрбиелеп шығуда ҧстаздың еңбегі ӛте зор.
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тиімділігі.
Елбасымыздың
халыққа
жолдауында
айтқанындай «Болашақта ӛркениетті дамыған елдердің қатарына
ену ҥшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанда 50 елдің
қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін-білім. Қазіргі заманда
жастарға ақпаратты техникамен байланысты әлемдік стандартқа
сай мҥдделі жаңа білім беру ӛте қажет »деп атап кӛрсеткеніндей,
инновациялық әдіс-тәсілдерді, тҥрлыі стратегияларды тиімді әрі
кеңінен қолдану жаңаша білім берудің алғы шарттарының.бірі.
Қазіргі таңда бой жарыстыратын заман емес, ой жарыстыратын
заман сондықтан да, болашағымыздың бҥгінгіденде нҧрлы
болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын кҥш тек
білімде ғана деп сенемін.
Дәстҥрлі сабақ кезіндеде ҧстаздарымыз әртҥрлі әдіс-тәсілдерді
қолданып келген. Оқушыларға тҥрлі ойындар ойнатып, тақырыпқа
байланысты
кӛрнекіліктер
даярлап,
шынайы
ӛмірмен
байланыстырып сабақтарын тҥрліше ӛткізген. Қазіргі таңда сол
тәсілдер кеңінен етек жайып, Заман талабына сай қарқынды
ӛзгеруде. Ӛазіргі кезде сабақты әдіс-тәсілсіз оқытуды жҥзеге асу
мҥмкін емес. Осы оқыту әдісі дегеніміз не? соған тоқталып ӛтсек.
Оқыту әдісі –дидактиканың ең басты қҧрамды бӛлігінің бірі болып
табылатыны барша ҧстаздарымызға аян. Оқыту әдістері оқытудың
жалпы мақсаттарымен және міндеттерімен анықталады. Оқыту
процесінің нәтижелі және сапалы болуы әдіс-тәсілдердің тиімді
және ҧтымды қолданылуына байланысты. Сабақ барысында оқу
әдістерінің мәселесі теоретикалық әрі іс-тәжірибелік тҧрғыдан
әрдайым ӛзекті мәселе болып қала береді .
Сонымен қатар жалпы педагогикалық әдістердің ішінен әр
пәннің ӛзіне тән, тиімді әдістері бар. Ӛзім ағылшын тілі пәнінің
мҧғалімі болғандықтан ӛз пәнімді оқытуға ҧтымды болатын әдістәсілдерді практикамда молынан қолданамын. Ағылшын тілін
ҥйретуде жаңа сӛздермен кӛп жҧмыс жасаймын, ереже ҥйретемін,
айтылым,оқылым, жазылым, тыңдалым дағдыларын дамытуда
әртҥрлі әдіс-тәсілдерді қолданып келемін. Әр сабағымды оқушыға
қызықты болатындай етіп ӛткізуге тырысамын. Қазіргі таңда есте

сақтау қабілеті тӛмен болғандықтан тҥрлі тәсілдердің кӛмегімен
оқушылардың есінде қалатындай, оқушының ойлау қабілетін
дамытатын әдіс-тәсілдерді әрдайым іздестіріп, сабағымда
қолданамын. Ӛткен оқу жылында 2019-2020жж әдіс-тәсілдер
бойынша аудандық, облыстық семинарларда іс-тәжірбиеммен
бӛлісіп, коучингтар мен ашық сабақтар кӛрсету арқылы
әріптестеріммен тәжірбие алмастым. Әрбір ҧстаз мектептегі білім
сапасын арттыру ҥшін, ӛзінің пәнін оқушылардың сҥйіп оқитын
пәні қылдыруы ҥшін әр сабағында инновациялық
әдістерді
қолдануы, АКТ-ны ҧтымды пайдалануы керек, сонымен қатар әр
оқушының психалогилық ерекшелігін ескеру тиіс.Заман талабына
сай техналогияларды қолдану мҥмкіндігі ӛзгеріп отырғанымен , ең
бастысы техналогияларды тиімді , жҥйелі пайдалану керек.
Инновациялық білімді дамыту, білім беруде ӛзгеріс енгізу, жаңа
педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды ӛмірге әкелу уақыт
талабы. Ағылшын тілі бойынша бҧрындары тек екі дағдымен
оқылым және жазылыммен кӛптеп шектеліп қалса, қазіргі оқушы
ӛздігінен білім іздейтін жеке тҧлға, еркін ойлаушы айтылым,
тыңдалым дағдыларын қоса алып жҥреді. Сол тӛрт дағдыны
дамыту барысында оқушылармен тҥрлі әдіс-тәсілдер арқылы
жҧмыс атқарудамын. Тиімді таңдап алынған әдіс-тәсілдердің
кӛмегімен оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мҥкіндік
туады.
Оқушылардың
әрқайсысының
деңгейін
анықтай
аласың,оқушылардың барлығын қамтып
бағалай аласың.
Оқушыларды ізденіске баулып ,ӛз бетімен жҧмыс істеуге , ізденуге
ҥйретесің. Осыған сәйкес оқушыны шығармашылық бағытта жанжақты қабілетін дамыту-бҥгінгі кҥннің талабы. Осы талап
тҧрғысынан алғанда ,оқу –тәрбиесін ҧйымдастырудың тҥрлі әдіс –
тәсілдерін іздестіру, жаңа техналогияны тиімді пайдаланудың
маңызы зор. Ӛз тәжірбемде
ағылшын тілін оқытуда
оқушыларымды шығармашылыққа баулу ҥшін мына
әдістәсілдерді қолдандым.
«English day»
«BinGo»
«Miracles»
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«Run Dictation»
―Yes /No and Stand up/ Sit down ―
"Draw the word"
―London Eye‖
―Accordion‖
«Labyrinth»
«I Have Never...: «
«Two Truths, One Lie»
Ағылшын тілі сабағында әдіс-тәсілдердің ӛте кӛп тҥрі
қолданамын. Алайда, осы әдіс-тәсілдер қатары мен ҥшін сәтті
шықты. Осы әдіс-тәсілдер арқылы оқушылармен айылым,
жазылым, оқылым, тыңдалым дағдылары бойынша жҧмыс жасаған
ӛте ыңғайлы және оқушыларға қызықты. «English day» әдісі
арқылы оқушылармен сабақты қызықты әрі кӛңілді ӛткізсе болады.
Бҧл әдісті тарауды қорытындылаған немесе қайталаған кезде
қолданамын. Ӛткен тақырыптар туралы сҧрақтар жазып дайындап
қоямын. Сабақтың 10 минутын ӛткен тақырыптар бойынша әңгісесҧхбатқа бӛлемін. Оқушылар сок немесе кофе ішіп отырып тек
ағылшын тілінде әңгіме – сҧхбаттарын жҥргізеді. Содан топқа
бӛлініп, жерде жатқан сҧрақтарды айнала тҧрады да,
стакандарымен волейбол ойнайды. Қай сҧраққа тҥседі, тҥсірген
оқушы сол сҧраққа дауап беруі тиіс. Жауап бере алмаған жағдайда,
тобы кӛмектеседі. Солай белгілі уақытқа дейін жалғасады. Осы
әдіс арқылы оқушылардың айтылым дағдысының дамуымен қоса
ӛткен тақырыптарды ереже болсын, тексттер болсын қызықты етіп,
оқушыны жалықтырып алмастай еске тҥсіруіне таптырмас әдіс.
«Miracles» әдісін
сабағымның
кез-келген
кезеңінде
қолданамын. «Полечудес» ойыны десек те болады. Бҧл ойын
тҥрінде оқушылармен саралау жҧмыстарын жҥргізіп жіберемін.
Сҧрақтары қиын болса «+2» балл деп, женіл болса «+1» деп балл
жинайды. Оқушыларды кезек-кезек барабанды айландыруға
шақырып, тілшігі қай сҧраққа тҥседі соған жауап береді. Сектор
приз болуы мҥмкін ол жерде оқушыларды мадақтау арқылы немесе
фишка, смайликтарын беремін. Немесе жинаған баллдары екі
еселенеді немесе кҥйіп кетеді . Ӛте қызықты ойын. Біл әдіспен мен

барлық оқушыларды жҧмысқа тарта аламын. ―Yes /No and Stand
up/ Sit down ― әдісі сабақтың соңғы кезеңінде 3-4 минутқа ӛткізіп
жіберетін әдіс. Ағылшын тілінде мен сӛздердің аудармасын
иайтамын. Мысалы: Flower- гҥл десем , дҧрыс болса оқушылар
тҧрады, жалған болса отырады. Оқушылардың ойлау қабілетін
дамытады. ―London Eye‖ әдісі арқылы оқушылардың сӛздік қоры
дамиды.Ортасындағы шеңберге басты сӛзді жазып қоямын,
қасындағы шеңберлерге сол сӛзге қатысы бар сӛздерді немесе
синонимдпрын жазады. Мысалы: «:Furniture» сӛзін жазып қойсам
Оқушылар sofa , armchair, table, bookcase деп қатысты сӛздермен
толықтырады. «Labyrinth» әдісі арқылы кері байланыс алуға ең
тиімді. Немесе «True» or «False» тапсырмасын орындауға
таптырмас әдіс. Осы тапсырма ағылшын сабағында кӛптеп
кездеседі. Оқушылар жалығып кететін, осы әдіс арқыла оқушылар
осы тапсырманы асыға кҥтетін болды. Оңға және солға жҥретін
жолдар салып, соңына қалалардың атауын жазып қоямын шын
болса оңға, жалған болса солға жҥріп отырады. Соңында қай
қаладан шығатыны қызықты. Оқушылар қай қаладан шаққандарын
айтып , талдау жҧмыстарын жҥргіземін. Әдіс-тәсілдердің тҥрлері
ӛте кӛп және оны мҧғалім ӛзінің шеберлігінің арқасында ӛзінің
оқушыраына сәйке, тапсырмаларына байланысты ӛзгерте алады.
Тек мҧғалімнің шеберлігімен, методикасына байланысты. Әдістәсілдерді жҧпта, топта немесе жеке орындайтындай етіп
тҥрлендірсе болады. Мен сабағымда әдіс-тәсілдерді кӛп
қолданамын. Сабақтың мақсатына жетелейтін тапсырмаларды
оқушыларды зеріктіріп алмайтындай
тҥрлі әдіс арқылы
орындатуға тырысамын.
Танымал ғалым, педагог, философ, профессор Джон Дьюидің:
«Егер біз бҥгін балаларымызды кешегідегідей оқытатын болсақ,
онда біз оның ертеңін ҧрлаймыз» деген ойын негізге ала отырып,
оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа
жетелеп, жақсы істі бастап отырмыз. Сондықтан, жаңартылған
білім мазмҧнының жетегіне ілесіп , заманмен жарыса жаңалыққа
ҧмтылып, оны оқушыларға ҥйрету біздің мақсатымыз. Білім
берудің мазмҧны жаңарып, жаңаша кӛзқарас пайда болды. Осыған
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орай мҧғалім алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жаңартып
отыру және технологияларды, тілдерді меңгеру, оларды тиімді
қолдану міндеті тҧр. Білім мазмҧнының жаңаруымен қатар
критериалды бағалау жҥйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері
мен әртҥрлі қҧралдарды қолданудың тиімділігін арттыруды талап
етеді. Заманауи мҧғалім оқыту стратегиясының барлық
мҥмкіндіктерін қолдану ҥшін тҥрлі педагогикалық тәсілдерді
қҧрамдастыруда әртҥрлі арсеналы болу қажет. Қазіргі кезеңнің ең
басты ерекшеліктерінің бірі ретінде жеке тҧлғаның кӛзқарастары
мен болмысына кӛңіл қоюдың артуын атап ӛту керек. Жаңартылған
бағдарламаның негізінде оқушылардың білімді ӛздігімен игеру
идеясы жатыр. Оқушылардың пікірін бағалау, оқушыны тыңдай
білу. Сын тҧрғысынан ойлану сабақтарында оқыту, оқушыға
ҥйрету емес, оқушылардың ҥйренуіне кӛмектесу жҥзеге
асырылады. ЖАДА немесе кӛпіршелер тҧрғызу арқылы
орындалады. Қазіргі таңда әр ҧстаздың алдына қoйып отырған
басты міндеттерінің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі
жетiлдiрiп отыру және жаңа педагогикалық технологияларды
меңгеру. Оқыту процесінде пайдаланылып отырған әртҥрлі әдістәсілдер мен жаңа технологиялар ӛз нәтижелерін беруде. Олар
баланың жеке қасиетін аша отырып, оның танымдық
қабілетін қалыптастыру және білімін кеңейтуге, тереңдетуге
жағдай жасап отыр. Ҧстаз болу ҥшін ең басты мәселе – оқыту
әдісін дҧрыс таңдау. Жаңа педагогикалық технологиялар білім
алушының жеке тҧлғалық кҥшін арттырып, шығармашылық
ойының дамуына ықпал етеді.
Жалпы қорыта айтқанда, аталған әдіс — тәсілдерді сабақта
тиімді қолданысқа енгізсеңіз, баланың танымдық белсенділігін
арттыруға, ӛз бетінше білім алуға, шығармашылығын
қалыптастыруға ықпал етеді, Оқушылар оқудың қызықты жеңіл
ӛтетіндігін, ҧжымда бірлесіп жҧмыс жасауға ҥйрететіндігін,
білімнің тереңдігі, әрі тиянақтылығы артатындығын баяндайды.
Яғни, білім алушы ӛз ой-пікірін ашық еркін айтады, бір-бірін
тыңдауға ҥйренеді ҧжымда ынтымақтастық атмосферасы
қалыптасады. Сондықтан басқа кез-келген пәндер осындай

әдістерді пайдаланса, тиімді болатындығын айтуға болады. Осыдан
кейін ғана жан-жақты дамыған, болашағы айқын, бағдары анық,
бәсекеге қабілетті рухани бай тҧлға қалыптастыра алатынымызға
сеніміміз мол.
Ағылшын тілі сабағы әрі тартымды, әрі қызықты, әрі сапалы
болуы
пән мҧғалімдерінің ӛзіне, білім деңгейіне, кәсіби
шеберлігіне байланысты. Оқу-тәрбие негізі- сабақ. Сондықтан
сабақ тартымды, әсерлі,мақсатты, айқын, қызықты және толық
мәнді болуы тиіс. Оқытушы сабақты дҧрыс жоспарлап ,мақсатын
нақты белгілеп алмайынша дегеніне жете алмайды. Сабақтың
мазмҧнын, қҧрылысын, дәлдігін, жҧмыс жҥргізу тәсілін мҧқият
ойластыруы қажет. Оқушылардың сабаққа бар зейінін аударып
және ықыласпен, ынта-жігермен тыңдауын ҧйымдастыру.
Ағылшын тілі сабағында әдістерді тиімді пайдалану арқылы
оқушылардың білімге деген қызығушылықтарын арттыру, терең
ойлау қабілетінің белсенділігін қалыптастыру, оқытудың жаңа
технологиясы арқылы жҥзеге асып келеді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан – 2050» Жолдау;
2. Қазақстан Республикасының Білім Заңы;
3. Қҧдайбергенева К.С. Инновациялық тәжірибе орталығыпедагогикалық
технология кӛзі. Алматы // 2001;
4. Айтмамбетова Б.Р. Жаңашыл педагогтар идеялары мен
тәжірибелері. – Алма- Ата, 1985;
Қазақ тілі сабақтарында жаңа технологияны қолдану
әдістері.
Бекбергенова Лаура Казбековна
Ақтӛбе қаласы,
№ 66 жалпы білім беретін орта мектебі
Аннотация
Оқушылардың шығармашылығын дамыту педагогикада басымды
бағыт болып есептеледі. Ӛркениеттің прогрессивті дамуының
негізгі қозғаушы кҥші шығармашыл тҧлға екені белгілі. Ӛйткені
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біздің заманымыздың электрондық, атомдық, ғарыштық деп
аталуының ӛзі адамның ақыл-ойының, санасының жетілгендігінің
кӛрінісі. Сондықтан оқушылардың білім алу кезіндегі
шығармашыл белсенділігі, ӛз беттерімен білімді игеру дәрежелері
мектеп ӛміріндегі басты мәселе болып қала береді.
Педагогикалық қызметтің басты мақсаты - оқушылармен оқутәрбие ісінде жаңа педагогикалық технологияларды ҧтымды
пайдалану. Ол ҥшін жаңа технологияларды игеру және оны
шығармашылықпен дамыту, инновациялық технологиялармен
білім беру. Сонда ғана қабілетті мамандар дайындай аламыз.
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында жаңа технологияларды
қолдану арқылы оқушылардың таным белсенділігін арттыру,
қазіргі қоғам талабына сай ой-ӛрісін дамыту, шығармашылығын
кеңейту, дамыту, терең білімді, бәсекеге қабілетті тҧлғаны жасау,
заман сҧранысына сай ізденімпаз тҧлғаны қалыптастыру. Қорыта
айтқанда, оқыту процесінің нәтижелі болуы оқытушының сабақ
беру шеберлігіне, сабағын қызғылықты жҥргізіп, зейін қойдыра
білуіне, оқушылардың ӛздігінен білім алуға ҥйренуіне байланысты.
Қандай да болмасын жаңа әдіс-тәсілдер әрбір оқушының ӛз бетімен
оқып ҥйренуіне сенімін ҧялатып, шығармашылықпен жҧмыс
істеуіне, қорытынды жасай алуына, сӛйлеу мәдениетінің ӛсуіне
ықпал етеді, білім сапасын арттырады. Оқыту технологияларын
сабақта қолдану оқушылардың білім сапасын арттырып қана
қоймайды, олардың жеке тҧлға ретінде қалыптасуына әсерін
тигізеді. Жаңа әдіс-тәсілдерді мән-мағыналарына, ерекшеліктеріне
қарай таңдап қолдана білсек, балаға білім беруде ҧтарымыз анық.
Сондықтан мҧғалім сабақтың жҥргізілу жҥйесін жетілдіріп, оқу –
тәрбие жҧмыстарын жҥйелеп, сапасы мен тиімділігін арттырып,
ӛзгерістер енгізуге барлық кҥш – жігерін жҧмсауы тиіс.
Педагогикалық қызметтің басты мақсаты — жаңа педагогикалық
технологияларды ҧтымды пайдалану.
Білім беру ҥрдісін ақпараттандыру – жаңа инновациялық әдістер
мен оқыту технологияларын қолдану арқылы, дамыта оқыту, дара
тҧлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жҥзеге асыра отырып, оқутәрбие ҥрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын

жоғарлатуды кӛздейді. Бҥгінгі кҥннің талабына сай білім
саласында жаңа технологиялар қолданудың маңызы зор.
Заман талабына сай білім беру оқушылардың адамгершілік,
интеллектуалдық дамуының жоғары деңгейі мен білімін
қамтамасыз етуге бағытталған оқытудың ҥздіксіз ҥрдісі десек,
оның тиімділігі мен сапасын арттыру мҧғалімнен оқу процесінің
ғылыми теорияға негізделген және оқушының қабілеті мен
бейіміне негізделген оқытудың таңдамалы әдістеріне кӛшуді талап
етеді. Ондағы негізгі мақсат оқушыға сапалы білім беру болып
табылады. Бҥгінгі таңда жас ҧрпаққа кез келген пәнді
ҧғындырудың тиімді жолы – жаңа технология негіздері болып
табылады.
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда жаңа технологияларды
пайдалану мҧғалім ҥшін қандай маңызды болса, оқушы ҥшін одан
да маңызды. Жаңа технологиялар оқушылардың білім сапасын
арттыруға, ӛздігінен жҧмыс істеу мҥмкіндігін молайтуға кӛп
кӛмегін тигізеді.
Осы тҧрғыда жаңа технологияларды қазақ тілі мен әдебиеті
сабақтарында кеңінен пайдаланамыз.
Соңғы жылдары оқытудың жаңа технологиялары білім беру
саласында кеңінен қолданылып келеді. Олардың ішінде отандық
әдіскер
ғалымдар
жасақтаған
«Модульдік
оқыту
технологиясы»(М.Жанпейісова), «Деңгейлеп оқыту технологиясы»
(Ж.Қараев), «Сын тҧрғысынан ойлау» т.б. технологиялары
мҧғалімдердің қызығушылығын арттырып, оқу ҥдерістеріне
кеңінен ендірілуде. Мҧндай әдіс – тәсілдер мен оқытудың жаңа
технологиялары туралы арнайы еңбектер мен ғылыми – әдістемелік
тҧрғыдан баяндайтын қҧралдар, тҥрлі курстар мен білім сатысы
оқулары арқылы мҧғалімдердің әдіскерлік шеберліктерін
ҧштауларына мҥмкіндіктер мол. Сондықтан тҥпкі нәтижені
таңдаудың, оны мақсатқа сай ҧйымдастыра білудің маңызы зор.
Оқыту әдістерінің кез келген тҥрін белсенді әрекетке айналдыру –
мҧғалімнің әдіскерлік шеберлігі мен шығармашылық ізденісіне
байланысты болмақ. Оқыту әрекетінде жеке, топтық, ҧжымдық
жҧмыстарды оқу мазмҧны мен мақсатқа сәйкес, ҥйлесімді тҥрде
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жҥргізудің қажеттілігі осыдан туындайды.
Қазіргі заманның әлеуметтік экономикалық жағдайында
оқушылардың білім деңгейін кӛтеру белгілі бір дәрежеде жеке
тҧлғаның ӛзін – ӛзі жан – жақты танып білуі мен қалыптасуына
жағдай жасауға бағытталған. Бҥгінгі оқыту жҥйесінде әртҥрлі жаңа
технологияларды пайдалану тәжірибеге еніп, нәтижелер беруде.
Әрбір сабақта оқытудың тиімді әдіс – тәсілдерін енгізіп жҥрсе,
білім сапасына елеулі әсер етеді. Кез келген сабақты қызықты
ӛткізу ҥшін әрбір ҧстаз жаңалыққа ҧмтылып, ізденіс ҥстінде
болғаны абзал.
Қазіргі оқыту барысында қолданылып жҥрген кӛптеген
технологиялар жеке тҧлғаның жетілуіне, оқытудың тиімділігінің
негізін қҧруға бағытталған. Білім беруде оқушыны білім
ақпаратымен қамтамасыз етіп қана қоймай, олардың бойында
бағдарламалық дағдылар мен икемдерді де қалыптастырып,
шығармашылықпен жҧмыс істеуге ҥйретуіміз керек.
Тиімді әдістердің бірі- электрондық оқулықтармен жҧмыс істеу.
Компьютермен ӛткізілген әрбір сабақтан соң оқушы тест, бақылау
жҧмысы арқылы ӛз білімдерін бекітеді. Бала ӛз білімін ӛзі тексере
алады, оқушы ӛз бетінше оқуға қызығады, ӛз білімін кӛтеруге
ҧмтылады. Қазіргі таңда компьютерге тест, бақылау жҧмыстарын,
тәжірбиелік тапсырмалар әзірлеу дәстҥрге айналды.
Қазақ тілін оқыту ҥрдісінде ақпараттық коммуникациялық
технологияны қолдану
оқушының
білім
алу
ынтасын
арттырады,танымдық қызығушылығын кӛтереді және де ӛз
бетімен
жҧмыс
істеу
дағдысын
қалыптастыруға
кӛмектеседі.Оқушылардың кӛпшілігі естігенінің 5%
және
кӛргенін 20 % есте сақтайтыны белгілі.Аудио және видео
ақпаратты бір мезгілде қолдану есте сақтауды 40-50% дейін
арттырады. Оқушылар теориялық білімін ӛздерін — ӛздері тексеру
арқылы әрі қарай жандандырады. Сабақта қолданылатын
тапсырмалардың кӛлемі ҧлғайып, оқушылардың ойлау, жҧмыс
істеу қабілеті дамиды. Ӛз беттерінше де ізденіп, бағдарлама
дайындауға шығармашылық шабыт алады.Ал, ақпараттық
технологияны қолдану оқушыға не береді?
Оқыту ҥрдісінде

ақпараттық технологияны қолдану білім сапасын жақсартуға
кӛмектеседі. Сонымен бірге кейде қол жетпейтін кӛрнекіліктерді
пайдалануға, білім мен мәліметтерді әр тҥрлі формада
ҧйымдастыруға, қажетті модульге тез арада қол жеткізуге
кӛмектесе алады.
Оқушылар World, Power Point, Excel, Актив студио т.б
программалардың кӛмегімен жаңа тақырыптарды және мәтіндер
жазу, оқу, талдау, сурет салу жҧмыстарын ҥйренеді. Қазақ тілі
сабағында компьютерді қолдану мәтіндер мен ақпаратты білуге
жол ашады. Тіпті нашар оқитын оқушылардың ӛзі компьютермен
жҧмыс істеуге қызығады, ӛйткені кейбір жағдайларда компьютер
білмеген
жерін
кӛрсетіп,
кӛмекке
келеді. Интерактивті
технологияларды әр
сабағымызда
пайдалана
алсақ
интеллектуалдық қабілеті дамыған, коммуникативтік дағдылары
қалыптасқан, алған білімдерін практикада пайдалана білетін
бәсекеге қабілетті жеке тҧлға қалыптастыра аламыз деп ойлаймын.
Тыңдап-тҥсіну, кӛріп-байқау қҧралдарының ішінде сабақ берудің
барлық сатысында қолдануға болатын тҥрі – аудио қҧралдар, радио
мен теледидар хабарлары, сҧхбаттар жазылған ҥнтаспа, т.б.
Аудиоматериалдар сабақта мынадай мақсатта қолданылады:
*біріншіден, қажетті ақпаратты кҥшті әсерлілікпен жеткізеді;
*екіншіден оқушының бақылаушылығы мен талдау дағдыларын
жетілдіреді;
* ҥшіншіден, ӛз пікірін, ойын тҧжырымдап айтуға ҥйретеді.
Таспа арқылы тыңдалатын мәтін оққушының тілін дамытады. Тіл
дамытудағы тыңдау сӛйлеумен тығыз байланысты. Оқушыға
таспадан естігенін тілінде пайдалану қажеттігі туады. Таспадан
тыңдалған мәтін бойынша сҧрақ қою ең тиімді жол, ӛйткені оқушы
сҧраққа дҧрыс жауап беру ҥшін мәтінді ынтамен тыңдап, мәнін
тҥсінуге тырысады. Бейне сабақтарды оқу материалына тиімді
енгізу сабақтың сапасын арттырады.
Бҧған әсер ететін жағдайлар мынандай:
-есту және кӛзбен байқау арқылы қабылдаудың әр тҥрлі
жолдарында оқушының тҥсінігіне жан-жақты мҥмкіндік беру;
-оқушының дербес қабылдау мҥмкіншілігін ескеру бейнесабақты
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жҥргізудің нәтижесінде қамтылады;
-оқушының қызығушылығын арттыру, эстетикалық және
эмоционалдық сипаттарды тудыру.
Тек бейне кӛріністерді кӛрсетуде есте сақтауды қажет ететін
негіздер:
-бейне кӛріністер оқушының жасына, қабылдауына қарай
сҧрыпталуы керек;
-бейне кӛріністер бағдарлама бойынша ӛтілетін тақырыппен
мазмҧндас болуы шарт.
Мысалы : сабақ барысында бір ғана тәсілмен шектелмей, ӛз
сабақтарымда қазіргі таңдағы инновациялық технологияларды
оқушылардың
жас
ерекшеліктеріне
байланысты
таңдап
қолданамын. Атап айтсақ, модульдік технология, сын тҧрғысынан
ойлау, тірек- сызба, дамыта оқыту, деңгейлеп-саралап оқыту
т.б. Мен ҥшін әрбір сабаққа жаңалықтарды, озық тәжірибелерді
пайдалану ҥлкен жетістіктерге жетелейді. Ӛзімнің әрбір сабағымда
озық технологияларды пайдалану жақсы нәтижелер бергенін
кӛрудемін.
Кез
келген
сабағымды
тақырып
бойынша
жаңалықтармен таныстыру арқылы бастау дәстҥрге айналды.
Қызығушылықты арттыру арқылы сабақты бастау сол сабақтың
аяғына дейін қызық ӛтуіне себеп.
Қазақ тілі пәнін оқытуда жаңа технологиялардың элементтерін
қолдана отырып, деңгейлеп оқыту технологиясына ерекше кӛңіл
бӛлемін. Ӛйткені, бҧл технология баланың жеке мҥмкіндігіне
бағытталған. Ғалымдар Л.Выготский, В.Давыдов, Д.Эльконин т.б.
осыны тҥбегейлі зерттеп, оқыту мен даму арасындағы тығыз
байланысты анықтаған. Сабақ барысында қандай оқушы болмасын
І деңгей тапсырмасын орындайды, Әрбір оқушы І деңгей
тапсырмасын орындауға міндетті және одан жоғары деңгейдің
тапсырмаларын орындауға қҧқылы.
Деңгейлеп – саралап оқытудың тағы басты қажеттілігі, оқушыны ӛз
бетімен ізденуге ҥйрету, олардың шығармашылық бейімділіктері
мен икемділіктерін дамыту.
Жеке тҧлғаның қалыптасып, ой – ӛрісінің дамуы, белсенділігіні,
білім алу қажеттілігі, оны ӛмірде іс – тәжірибеде қолдану,

шығармашылық
міндеттерді
ойдағыдай
шешудің
негізгі
қҧралының бірі – оқушылардың ӛзіндік жҧмысы болып табылады.
Деңгейлеп – саралап оқытудың және бір бағыты – тәрбиелік.
«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі тиіс. Тәрбиесіз
берілген білім – адамзаттың қас жауы», деп Әбу Насыр әл –
Фараби айтқан.
Қазіргі педагогикада пайдаланып жҥрген технологиялардың бірі
және бірегейі – модульдік оқыту технологиясы. Бҧл технология
қазіргі қазақ тілі пәнін оқытудағы тиімді әдіс болып саналады.
Оқушылар тҥрлі тараулар мен тақырыптар бойынша дайындалған
тірек кестелерімен, басқа да ізденімпаздық, шығармашылық
бағытта орындалатын жҧмыс тҥрлерімен ӛздерінің іскерлік
дағдыларын қалыптастыра алады.
Осы орайда қазіргі қазақ тілі, тіл біліміне кіріспе пәндері бойынша
шығармашылық
жҧмыс
тҥрлерін
кӛбірек
ҧсыну, ойын
тҥрлерін беру, оны кейін практикалық тҧрғыда қолдана білуге
ҥйрету жҧмыстары ӛз нәтижесін беріп келеді.
Әсіресе, оқу сабақтарында модульдік оқыту технологиялары
бойынша ҧйымдастырылған ойын тҥрлерін сӛйлесу бӛлімінде
шебер ҧйымдастыра білу оқушыларды шығармашылыққа,
ізденімпаздыққа жетелейді.
Модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктері:
*білімді меңгерту емес, тҧлғаның танымдық қабілеттерін және
танымдық ҥдерістерді арнайы жасалған оқу және танымдық
жағдайлар арқылы дамыту;
*тҧлғаның қауіпсіздігін, ӛзін-ӛзі ӛзектілендіру, ӛзін-ӛзі бекіту,
қарым-қатынас,
ойын-танымдық
және
шығармашылық
қажеттіліктерін қанағаттандыру;
*белсенді сӛздік қорын дамыту (ауызша және жазбаша);
*дарынды балалармен тҧрақты және жҥйелі жҧмыс істеу
мҥмкіндігін тудыру.
Жаңа әрі пайдалы ізденістердің бірі қазақ тілі мен әдебиеті
сабағында қолданылып жҥрген әдістердің бірі – «Оқу мен жазу
арқылы сын тҧрғысынан ойлау» технологиясы. Бҧл технология 18
елдің тәжірибесіне енгізілген. Бҧл технология оқушылардың
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сабаққа деген қызығушылығын арттырады, ойлау белсенділігін,
тапқырлығын, ӛзіне деген сенімділігін, іскерлік дағдысын
қалыптастырады. Сыни тҧрғысынан ойлау технологиясы бойынша
сабақ қҧрылымы қызығушылықты ояту, мағынаны ажырату, ой
толғаныс кезеңдерінен тҧрып, әр кезеңдегі тәрбиелік және оқу
мақсаттары әр тҥрлі стратегияларды қолдана отырып, алға мақсат
қою, мәселені зерттеу, жауап іздеу, оқушылардың ӛз ойларын
ашық айта білуге тәрбиелейді.
Жалпы айтқанда, «Оқу мен жазуды сын тҧрғысынан ойлау»
стратегиясы сабақты жоспарлауда ӛте тиімді.Сын тҧрғысынан
ойлау әдісі оқушының еркін сӛйлеуіне,ӛз пікірін айтуға,
достарының ойын тыңдауға, жағдаяттарды шешу жолдарын іздей
отырып, қиындықты шешуге бағытталған бағдарлама.Сыни
тҧрғыдан ойлау дегеніміз- ой қозғай отырып, оқушының ӛз ойымен
ӛзгелердің ойына сыни қарап, естіген -білгенін талдап салыстырып,
білмегенін ӛзі зерттеп, дәлелдеп,ӛз бетімен және бірлесіп
шығармашылық жҧмыс жасау.
Мҧнда оқушының ойы шыңдалып, ӛз даму деңгейіне сай
жетістіктерге жетуге болады. Сын тҧрғысынан ойлау жобасы
мынадай ҥш қҧрылымнан тҧрады:
– қызығушылықты ояту;
– мағынаны тану;
– ой толғаныс.
Бҧл технологияда бҧрынғы білім мен жаңа ҧғым ҧштастырылады.
Соңғы кезеңде оқушы ӛз шығармашылық қабілетін таныта алады.
Оқушыларды ойлауға ҥйретуде, тілдерін дамытуда РАФТ, INSERT,
екі тҥрлі тҥсінік кҥнделігі, еркін жазу, дӛңгелек ҥстел,ҥш қадамдық
сҧхбат, бес жолды ӛлең, эссе, тҥртіп алу сияқты стратегиялардың
тиімді де ҧтымды жақтары кӛп.
Осы аталған стратегиялардың бірнешеуі әр сабағымызда қолданыс
табады. Мазмҧны ӛте кҥрделі шығармалардың мәнін жете тҥсінуде,
еске сақтауда сыни тҧрғыдан ойлау стратегиялары оқушыларға кӛп
кӛмегін тигізеді.Тақырыпты толық ашып тҥсінуде кӛмектесетін
оқыту стратегиясы «INSERT» стратегиясын жиі қолданамыз.
Шығарма бойынша оқушыға оқу, тақырыппен танысу барысында

«V»- білемін;
«-»- білмеймін
«+»- мен ҥшін жаңа ақпарат
«?»- мені таң қалдырады белгілерін қойып отырып оқу
тапсырылады. INSERT –оқығанын тҥсінуге, ӛз ойына басшылық
етуге, ойын ашық білдіруге ҥйрететін ҧтымды қҧрал.
Оқушылардың ерекше қызыға орындайтын тапсырмалардың бірі «Екі тҥрлі тҥсініктеме кҥнделігін толтыру». Балаларға дәптердің
бетін ортасынан вертикаль сызықпен бӛліп, мәтінді оқи отырып:
Бӛліктің
оң
жағына
мәтіндегі
қатты
әсер
еткен
тҧстарды,ҥзінділерді жазады.Сол жағына сол әсер еткен ҥзінділер
жайлы пікір жазады.
Әр оқушы мәтінмен танысып, дәптерлеріне жазбаша тапсырманы
толтырып біткен соң бірінші жҧппен, одан кейін топпен талқылау
ҧйымдастырылады.Топ ішінен ӛз жҧмыстарын бір-бірден шығып
қорғайды.
Осындай сын тҧрғысынан ойлауға арналған тапсырмалар
оқушыларды топпен бірігіп жҧмыс жасауға ҥйретеді. Мәтінді ӛз
бетінше меңгеруге жағдай жасайды.Сонымен қатар сабақтан
тысқары қалатын оқушы болмайды, оқыған мәтінді тҥсіну оны
тҥсінікті етіп айтып беру, оған қатысты ойын, пікірін білдіру
арқылы оқушының тілі дамиды.
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында оқушылардың еркін ойлау
мҥмкіндіктерінің ашылуына себеп болған стратегия – ой толғаныс
сатысы. Ой толғаныс сатысы кезеңінде, жаңа алынған білімдерді
айқындайтын және ҧштайтын деңгейде оқушыда шешім қабылдай
алатын мҥмкіндік болу керек.
-оқығанын ӛзіндік ойлау тҧрғысынан кӛрсете білу;
-ӛз сҧрақтарын қою және оған жауаптар табу;
-болжау жасай білу және олардың дҧрыстығын тестілеу;
-жаңадан пайда болған жағдайларды тез тҥсінуде осы білімді
қолдану;
Сабақтың ой толғаныс кезеңінде «Еркін жазу» стратегиясын
қолдану ӛте тиімді.Оқушыларға мәтіндегі негізгі оқиғалар жайлы,
одан алған әсерін, не ҥйренгенін, нені әлі де біле тҥсу керек екенін
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тағы басқа ӛз пікірлерін қағаз бетіне тҥсіру тапсырылады.
Қазақ тілі пәнін оқытуда стратегияларды оқу бағдарламасына
сәйкес бірізді жҥйелі тҥрде қолдану тиімді.
І – қызығушылықты ояту фазасында ой қозғау (шақыру).
ІІ – мағынаны ажыратуда тҥртіп алу жҥйесі, 5 жолды ӛлең.
ІІІ ой толғаныс фазасында Венн диаграммасы, еркін жазу т.б.
стратегиялар арқылы баланың дамуына, оның бойындағы жеке
қабілеттердің ашылуына, шығармашылықпен ізденуіне жол
саламыз.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1.Садуова Ж.Н. «Жаңа педагогикалық технологиялар арқылы
болашақ мҧғалімдердің кәсіби бағыттылығын қалыптастыру»
«Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы 2014 – 2017 ж.
Бҧзаубақова К.Ж. «Жаңа педагогикалық технологиялар» 2003ж.
«Орта білім берудің мазмҧны: Дәстҥрлер мен ӛзгерістері»
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция мақалаларының
жинағы. Астана
Халықова К.З., Абдулкәрімова Г.А. «Педагогикалық информатика
/білім беруді ақпараттандыру». –Алматы, 2007.

Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда ӛмірдің 59
барлық салаларында табысты болу ҥшін, қажетті дағдыларды
дарыту ҥшін, мҧғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Еліміздің
бҥгіні мен ертеңі ӛскелең ҧрпақ еншісінде.
Данный доклад отражает новые взгляды на «Современное
образовани: новые требование,новые возможности, новая
ответственность»
содержания образования. В частности,
говорится о том, что вся программа основывается на таком
понятии как «Связь с жизнью». В этом отношении на
учителей возлагается большая ответсвенность. Чтобы ученик 21
века был успешным в любой сфере жизни, чтобы развить в нем 59
необходимые для этого навыки, учителю необходимо трудиться и
профессионально развиваться. Ведь настоящее и будущее страны в
руках подрастающего поколения. Задача учителя воспитать это
поколение всесторенне развитым, высокоинтеллектуальным,
умеющими самостоятельно принимать решения в различных
жизненных ситуациях.
Nowadays all developed countries have a unique high-quality educated
system. We have a great deal of work to do improve the quality of all
parts of national education. Nowadays we expect all Kazakhstan‗s
children from three to six years to be in preschool education. Therefore
it is important to provide these children with modern education
methods and qualified personnel. The result of teaching should be
mastery of critical thinking skills, independent research and in-depth,
analysis of information. There is growing consensus that learners being
required to them knowing understanding and applying this knowledge in
a variety of contexts. It is this application of knowledge that will allow
learners to develop wide ranging competencies now often referred to as
21-st century skills.
Қазіргі уақыттың негізгі талаптарының бірі ҧлттық және
жалпыадамзаттық гуманистік сезімдер арқылы ӛтіп жатқан ӛзін ӛзі
анықтау мен ҧлттық жаңғыру ҥдерістері болып табылады.
Сондықтан Отанымыздың тарихын тереңінен білу қажет, себебі
онда жаңа қоғам қҧрылысшыларының рухани кҥш-қуаты
жинақталған. Оның дәлелі Қазақстан Республикасының Тҧңғыш

Тарих және география сабағында туған ӛлке материалдарын
қолданудың дидактикалық негіздері
Абдирова Зауреш Сагинаевна
Ақтӛбе қ. №14 КММ тарих және география пәні мҧғалімі
Аннотация
Бҧл баяндамада орта білім беру мазмҧнына деген жаңаша
кӛзқарастар туралы айтылған. Сондай–ақ «Заманауи білім беру:
жаңа талаптар, жаңа мҥмкіндіктер, жаңа жауапкершілік.» оқу
жылынан бастап енгізілген жаңа бағдарлама, жаңартылған білім
берудің маңыздылығы жӛніндегі мәселелер атап кӛрсетілген. Бҧл
бағдарламаның негізі «Ӛмірмен байланыс» ҧғымына қҧрылған.
Ҧстаздарға ҥлкен
жауапкершілік
міндеттелгені
нақты.
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Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат,
бір мҥдде, бір болашақ» туралы Қазақстан халқына Жолдауында:
«Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл
арманы. Ол арман – әлем елдерімен терезесі тең қатынас қҧрып,
әлем картасынан ойып тҧрып орын алатын Тәуелсіз мемлекет атану
еді. Ол арман – тҧрмысы бақуатты, тҥтіні тҥзу шыққан, ҧрпағы
ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты Ел болу еді. Біз армандарды
ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік Елдің іргетасын қаладық», - деп
келтірілген. Яғни Тҥркі елінің данышпаны Кҥлтегін армандаған
«Ӛркениетті Тҥркі Елі», Асан Қайғының «Жерҧйығы», Алаш
қайраткерлерінің «Алашордасы», Мҧстафа Шоқайдың «Тҥркістан
Республикасы» шын мәніндегі ақиқатқа айналған кезі деп айта
аламыз. Аталған тҧлғалардың бәрі де туған жерін, Отанын қорғаған
патриоттар болатын. Сондықтан ӛлкетанудың мазмҧнында
патриоттық тәрбиенің ролі жоғары болып табылады [1, 9-б.].
География сабағында туған ӛлке материалдарын қолдануда
ғылыми-зерттеу жҧмысын ҧйымдастыруда – қоғамдық және
танымдық,
георафиялық,
экологиялық,
педагогикалық
проблемаларды қамтиды. Оның мазмҧнын қҧрайтын географиялық
ӛлкетану – белгілі бір ӛңірдің табиғатын, халқын, шаруашылығын,
тарихын, мәдениетін зерттеумен шҧғылданатын ғылым мен
мәдениет саласы. Ӛлкетанудың негізгі міндеті ӛлкеміз жӛнінде
тҥрлі ақпараттар, материалдық ескерткіш ҥлгілерін, т.б. мәліметтер
жинақтауға бағытталады. Ӛлкетанудың мазмҧнында Қазақстандағы
ӛлкетану
ісінің
бастаулары,
Қазақстанды
зерттеп-тану
қоғамдарының іс-әрекеттері, ғылыми еңбектердің ӛлкетану
жҧмысында пайдаланылуы, орта ғасырлардағы шетел және орыс
зерттеушілерінің еңбектері, сонымен қатар ХІХ ғасырдың соңы ХХ
ғасырдың басындағы қазақ демократиясы ӛкілдерінің еңбектері
мен қайраткерлігі, Қазақстандағы ӛлкетану жҧмыстарының қазіргі
жай-кҥйі және тарихи ӛлкетанудың тҥпдеректері, тарихи ӛлкетану
жҧмысының бағыттары, археологиялық, этнологиялық тҥпдеректер
және олардың ӛлкетану жҧмыстарында пайдаланылуы және ӛлке
тарихын оқып-білудегі олардың рӛлі ашып кӛрсетілген. Ӛлкетану –
жалпы білім беретін орта мектептің тарих, география, биология

пәндерінің мҧғалімдеріне арналады, бҧл болашақ ӛлкетанушылар
мен саяхатшыларға туған ӛлкенің табиғи және рухани
қҧндылықтарын танытуда, ғылыми тҧрғыда зерттеп, оның
нәтижелерін насихаттауда, осы негізде тәлім-тәрбие беруде
маңызды рӛл атқарады, ӛскелең ҧрпақтың патриоттық тәрбиесіне,
тарихи санасының қалыптасуына ықпал етеді.
Географиялық ӛлкетанудың басты мақсаты: туған ӛлкесі жайлы
білімді терең меңгерту және дамыту, оқушылардың бойында
азаматтық ҧстаным қалыптастыру, отансҥйгіштік сезімге, туған
ӛлке тарихын зерттей, зерделей білуге, жинақтылыққа тәрбиелеу,
танымдық қызығушылықтарын тереңдету, география сабағында
Отанына деген патриоттық сезімдерге тәрбиелеуді жҥзеге асыру
және оқу сабақары ҥдерісі кезінде туған ӛлкені оқып-білу
мҥмкіндігін кеңейту.
Оқушылар алғашқы географиялық ҧғымдарды, туған жер табиғаты
ерекшілігін, ашылу тарихы, зерттеу тарихын, зерттеушілер
еңбектерімен, жер бедері, пайдалы қазбалары, климаты, топырағы ,
ӛсімдіктері мен жануарлар дҥниесі туралы оқып ҥйренеді. Туған
жер табиғатына топсеруенге шығып, ӛсімдіктер гербарийін, тау
жыныстары коллекциясын жинатуға, ауа-райына бақылау
жҧмыстарын жҥргізуге ҥйретеді. Негізгі мақсаты оқушыларға осы
пән туралы, туған ӛлке табиғаты, хадқы, мәдениеті, тарихы,
географиялық картасы туралы алғашқы тҥсінік беріледі. сондай-ақ,
ӛлкетану негізінде олардың бастапқы геогрфиялық білімдері мен
икемділіктерін қалыптастырады. Мектепте «Ӛлкені танып білу
деген ҧғымға қандай теорияны алуға, енгізуге болады?» деген
сҧрақ ең бірінші шешілу керек. Осыған қандай теорияны алсақ, сол
ғана ӛлкетануды зерттеудің анықтамасын береді. Бір жағдайларда
ӛлке деп мектептің айналасын алады, басқа жағдайларда әкімшілік
ауданның немесе облысытың шекарасын қарастырады. Ол әрине
жоғары сыныптар ҥшін зерттелетін аймақ болып табылады.
Сондықтан мектептегі ӛлкетану жҧмысы осы аталған екі
торритория географиясын танып-білудегі ӛлкетану принциптерін
қолданатын сатысы ретінде меңгерілуі керек.
Бірінішісі мектеп айналасындағы қоршаған орта бастауыш
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сыныптардағы ӛлкетану жҧмыстарын жҥргізетін ең алғашқы нысан
ретінде және физикалық география курсын ӛтететін алғашқы
сыныптарға қажет.
Екіншісі, әкімшілік облыстың территориясы – Қазақстанның
физикалық және әлеуметтік-экономикалық географиясының 8-9
сыныптары ӛлкетану сферасына кіреді.
Ӛлкетану жҧмыстарын жҥргізудегі басты қолданылатын әдістерге:
«ӛз ӛлкесінің тарихымен танысу, әдеби әдіс, далалық бақылау,
картографиялық, статистикалық кӛрсеткіштер экскурсия және
жорық ҧйымдастыру, танымдық ойындар ойнату, фото және
видеокӛрініс» жатады [2, 194-б].
Ӛлкенің табиғат жағдайын білу ӛлкетану жҧмысының ең басты
бӛлімі болып саналады. Оған ӛлкенің геологиялық қҧрылысы, жер
бедері, пайдалы қазбалары, климаты, ӛзендері, кӛлдері,
батпақтары, топырақ және ӛсімдік жамылғысы және жануарлар
дҥниесі, экологиясы кіреді.
Мектептегі география пәні мҧғалімі ӛлкенің табиғат жағдайларын
танып-білуге арналған жҧмыстардың жалпы бағдарламасын
жасайды. Ол бағдарлама қандай сала бойынша жасалатын
жҧмыстардың жоспары беріледі.
Ӛлкетануды ҧйымдастырудың формаларын 2 категорияға бӛлуге
болады:
«1.Бағдарламы оқыту сабақтары (сабақ кезінде және сабақтан тыс);
2.Бағдарламасыз (сыныптан тыс жҧмыстар жҥргізу);
3.Бастауыш сыныптарда оқушылардың туған ӛлкесінің табиғаты
мен халқының ӛмір сҥру салтымен алғашқы танысуы басталады»
делінген [3, 72-б].
Ол жеке тапсырмаларды орындау формасы тҥрінде ӛтеді, яғни
мектеп территориясының аумағындағы бақылаулардан басталады.
Оқушылар қоршаған ортаның ӛмірін кӛруге ҥйренуі келешекте
география оқу курсын тҥсінуге және оны меңгеруге ой-ӛрістерін
дамытады. Неғҧрлым оқушылар ӛз кӛзімен кӛріп рындаса,
соғҧрлым олардың бойында географиялық ҧғымы бай болады.
Сондықтан бастауыш сыныптарда сабақтарды табиғатқа кӛбірек
ӛткізу керек.

Сонымен қатар: «5-7 сыныптарда бағдарлама бойынша жергілікті
географиялық объектілерде жҥйелі тҥрде сабақ кезінже, сабақтан
тыс
жҧмыстар
тҥрінде
ӛткізілуі
жоспарланған.
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метеорологиялық, гидрологиялық бақылаулар, топырақты зерттеу
және т.б.» жҧмыстардан тҧрады [4, 49-б].
Жоғары сыныптарда орта мектептегі ӛлкетану материалдары
экономикалық географияның практикалық сабақтарынан алында.
Ӛлкені танып білуге бағдарлама бойынша әр сыныптарда
ӛткізілетін оқыту экскурсиялры ҥлкен рӛл атқарады.
Ӛлкетану материалдарының жиналуына және ӛзінің тҧратын жерін
жетік білуге кӛмектесетін жҧмыс тҥрлеріне оқушылардың ӛз
ауылының шаруашылық салалармен танысып, ондағы табиғат
ресурстарының ауыл шаруашылығын дамытудағы пайдаланылуы,
мал шаруашылығының даму жағдайы туралы мәліметтер жинайды.
Ӛлкетану жҧмыстарының кең таралған тҥрі туристік жорықтар.
Туризм спорттың және денсаулық мақсатын кӛздейді. Олар саяхат
жасаған жерлермен танысу барысында туристік жорықтарда
оқушылар табиғатты бақылайды және сол ӛлке халқының
шаруашылығымен танысады. Жорық кезінде олар ӛлкетану
сипатындағы тапсырмалады орындайды, жиналған әртҥрлі
материалдар мектептің ӛлкетану бҧрышы мен мҧражайын
толықтырады.
Туристік жорық ӛз бағдарламасына ӛлкетанулық зерттеулер қосу
керек. Туризм оқушыға ӛз бетінше жҧмыс істеуді, бақылауды,
жерді бағдарлауды, жергілікті халықпен дҧрыс әңгіме жҥргізуді
ҥйретеді.
Әсіресе туристік саяхаттарда оқушылардың бойында ӛз ӛлкесін
тануға бағытталған оыйн білдірудің шексіз мҥмкіндіктері
ашылады.
Әдетте экскурсия немесе туристік жорық ҧйымдастыру таңдап
алынған белгілі бір объектіге бағытталады. Олардың басымы жаз
айларында ӛткізіледі.
Қазіргі таңда оқушылар қауымының жаратылыстану пәндеріне
деген қызығушылығы жыл сайын артып келеді. Физикалық
география пәні мектеп географиясындағы ең алғашқы бастама
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буыны болып табылады. Егер оқу-тәрбие барысында оқушыны
қызықтырып ынталандыра алатын болсақ, географияның келесі
бӛлімдері оңай жалғасын табады. География пәнінінң басты
ерекшелігі табиғатты, экономиканың дамуын, қоршаған орта мен
экологиялық мәселелерді, патриоттық кешенді тҥрде тәрбие
берудегі бірден-бір ӛзекті технологияға ие пән болып табылады.
Физикалық география курсының жалпы шолуында ӛз ӛлкесінің
табиғатының жекелеген бӛліктерімен танысу оқушыларды ӛзінің
тҧрған жерінің табиғатын одан әрі жан-жақты оқып ҥйренуге
жетелейді. Физикалық география мен ӛлкетануды тікелей
байланыстыру арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын
арттыру керек. Ӛлкетану тарих ғылымымен де байланысты. Оқу
барысында оқушылардың алған білімін ары қарай жетілдіру ҥшін
экскурсияда ӛзінің туған ӛлкесі туралы эссе жазу, сурет салу,
сенбіліктер арқылы дамыту керек.
Ӛз ӛлкесінің табиғаты жӛнінде алған білімі Қазақстанның
экономикалық географиясын оқып ҥйрену ҥшін негіз болып
табылады. Мектеп оқушыларын табиғатты қорғауға және табиғат
байлықтарын тиімді пайдалануға тәрбиелейді.
Қорыта айтқанда, географиялық ӛлкетануды оқыту кезінде
оқушылардың бойынан ӛмірде ӛз ҧстанымын айқындаған, оны
қорғай алатын, туған Отанына сҥйіспеншілік сезімі мол, ӛлке
туралы жан-жақты білетін, экологиялық мәдениетті, теориялық
білімін іс-тәжірибе жҥзінде пайдалана білетін жеке тҧлғаны
қалыптастырамыз.

«Жаратылыстану» білім саласы пәндерінің оқу бағдарламалары –
Астана, 2013. – 104 б.
«МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҦНЫ
– ЗАМАН ТАЛАБЫ»
Иманбаева Маржан Якиевна
Хромтау қаласы
№ 5 «Ақбота» бӛбекжай балабақшасының тәрбиешісі
«Бҥгінгі заман білектің емес,білімнің заманы дегенді
ескерсек,заман
талабына
сай
дайындалған
мҧғалімнің шеберлігі мен жетістігі сапалы білім мен
саналы тәрбие алған шәкірттерінде болмақ»
Н.Назарбаев
Бҥгінгі таңда елімізде білім беру мазмҧны жаңа бағытқа бет
бҧрып отыр. Елбасы Н.Ә.Назарбаев ӛз сӛзінде: «Біз қазір «білім –
ғылым – инновация» атты ҥштік ҥстемдік қҧратын
постиндустриялық әлемге қарай бағыт алып барамыз» деген
болатын. Ендеше, еліміздің әлемдік ҥрдістерге енуі білім беру
жҥйесінің жаңа сапалық деңгейге ӛту қажеттілігін арттыруда екені
сӛзсіз.Біздің ӛміріміздің кез – келген саласындағы сапалы
ӛзгерістер, әсіресе білім беру саласындағы ӛзгерістер мҧғалімнің
оқыту ҥрдісіндегі алатын орны мен рӛліне жаңаша кӛзқарасын
қалыптастырусыз жҥзеге асуы мҥмкін емес. Дана халқымыз «Ой
ӛзгермей, адам ӛзгермейді» дегендей, орта білім беру мазмҧнын
жаңарту бағытында енгізіліп отырған жаңа мақсаттар мен
міндеттерді, жаңа технологияларды, қҧзіреттілікке бағытталған
бағалаудың жаңа формаларын алдымен мҧғалімнің ӛзі жан – жақты
игермейінше, сапалы білімге қол жеткізе алмаймыз. Сондықтан кез
– келген педогог оқыту ҥрдісін бағдарламалық және әдістемелік
қамтамасыз етудегі ӛзгерістерді, педагогикалық қызметтің
мақсаттары мен әдіс – тәсілдері бағытындағы тың ӛзгерістерді
қабылдауға, игеруге, ізденуге дайын болуы қажет.
Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының

Әдебиеттер
Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мҥдде, бір
болашақ» Қазақстан халқына жолдауы. – Астана, 2014. – 65 б.
Ащурков В.Н, Кацюба Д.В., Матюшин Г.Н. Историческое
краеведение. – М.: «Просвещение», 1980. – 460 с.
Жалпы білім беретін мектептің 5-9 сыныптарына арналған
«Жаратылыстану» білім саласы пәндерінің оқу бағдарламалары –
Астана, 2013. – 104 б.
Жалпы білім беретін мектептің 5-9 сыныптарына арналған
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негізігі мақсаты – білім беру жҥйесін жаңа экономикалық ортаға
бейімдеу. Бҧл тҧрғыда ел Президенті Н.Ә.Назарбаев еліміздің
әлемдегі бәсекег қабілетті 50 елдің қатарына қосылуы туралы
міндет қойғаны мәлім. Білім беру жҥйесін жетілдіру осы мақсатқа
қол жеткізуде маңызды рӛл атқарады. Болашақта ӛркениетті,
дамыған елдер қатарына ену ҥшін заман талабына сай білім қажет.
Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды
дамытудың
2016-2019
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасында айқындалған
міндеттерді орындау мақсатында
- балалардың физикалық және психоәлеуметтік саулығын нығайту;
- балаларды ҧлттық және жалпы адамзаттық қҧндылықтарға баулу;
- патриоттық, толеранттық, рухани және адамгершілік негіздерін
қалыптастыру ( «Рухани жаңғыру», «Мәңгілік ел», «Туған жер»
бағдарламасы);
- балалардың ерте дамуы ҥшін әлеуметтік дағдылар мен ӛздігінен
ҥйрену дағдыларын дамыту;
- балалардың дарындылығы мен жеке қабілеттерін дамыту;
- мақсатты тҥрде балаларды мектепке дайындау;
Аталған міндеттер білім беру қызметін одан әрі ҧйымдастыру
барысында:
- мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылған мазмҧнын;
- балаларды мектепке сапалы даярлауға бағытталған инновациялық
әдістер мен технологияларды;
- мектеп жасына дейінгі балалардың біліктері мен дағдыларының
дамуын
қадағалау бойынша индикаторлар жҥйесін енгізуді атап кӛрсетті.
Тәуелсіз елдің негізгі тірегі- білімді ҧрпақ. Қазіргі таңда білімдінің
алға
тҥсіп, бәйгеден озып келетін заманы.Бала – болашағымыз десек,
сол балаға жҥйелі білім беріп,ынта – ықыласын, дҧрыс бағыттауды,
қабілет қасиеттерін дамытуды балабақшадан бастауымыз керек.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстандық жолы – 2050: Бір
мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» атты Жолдауында еліміз
дамуының барлық Стратегиялық бағыттарын жҥзеге асыратын

міндеттер қойылды.Республика болашағына бағдар беретін бҧл
жолдауда «ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді
және денсаулығы мықты азаматтар» - деген.Қазіргі кезеңде
Республиканың білім беру жҥйесінің ең басты міндеті қазақ
мектебі мен мектеп жасына дейінгі балалардың білім сапасының
деңгейін халықаралық дәрежеге жуықтау. Білім мазмҧнын жаңарту
– білім беру бағдарламасының қҧрылымы мен мазмҧнын, оқыту
мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру болып
табылады. Сондықтан да мектепке дейінгі білім беру ҥрдісінің
мазмҧны жаңа әдістер мен педагогикалық технологияларды
қолданумен ерекшеленеді.
Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру мазмҧнын жаңартудың
негізгі мақсаты баланың жас ерекшелігіне сай әлеуетті
мҥмкіндіктерін барынша дамытуға,функционалдық тҧрғыдан
сауатты,кез келген ӛмірлік жағдайларға меңгерген білім,білік
дағдыларын тиімді қолдануға қабілетті бірегей тҧлғаны
қалыптастыру болып табылады. Білім беру жҥйесінде жаңа
технологияларды енгізу кҥннен-кҥнге басты талапқа айналып, осы
әдістерді жетілдіре тҥсу қажеттігі кҥшейіп келеді. Педагогтың
шеберлігі қандай жоғары болса да, педагог баланың ӛз
белсенділігін туғыза алмаса, берген білім кҥткен нәтиже бермейді.
Баланың тҧлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жҥзеге
асады. Заманауи қоғамның азаматына білім беру - сана әлеуеті
жоғары дамыған, сын тҧрғысынан және жаңашыл ойлай білетін,
рухы мықты, ӛз білімін қоғамның алға басуына жҧмсай алатын
адамды тәрбиелеу. Білім беру бағдарламасында тәрбие мен оқыту
ажырамас байланыста болады. Ӛз білімінің нәтижесінде
тәрбиеленушінің
бойында сын тҧрғысынан ойлау, білімін
шығармашылықпен пайдалана білу, зерттеушілік дағдылары, топта
және жеке жҧмыс істей білуі, тілдік дағдылары, қойылған
міндеттер мен кҥрделі мәселелерді шеше білу дағдылары
қалыптасады.Бала ӛзіндік әлеуетін байқауы,ӛзінің кҥш –жігеріне
сеніп ,іс-әрекетте табысқа жетуді ҥйрену тиіс.Осы педагогтардың
біліктілігін арттыру курысында ӛте кӛп жаналықтар ашып ӛз
тәжірибемде қолдануды жоспарладым.
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Жаңартылған Жaңa технологияның әдіc - тәcілдері балалардың
білімін тoлықтыруғa кӛмектеcеді. Оcығaн орaй озық тәжірибе,
жaңa технологияның тиімді әдіcтерін тaңдaп aлып, олaрды
ҥйлеcімді, тиімді және шығaрмaшылықпен пaйдaлaну - ҧcтaздың
шеберлігіне байланысты. Дәстҥрлі оқу қызметінде бала тыныш
отырып, оқу қызметті тыңдап тәрбиешінің тҥсіндірмесін қабылдап
жҧмыс жасап келді. Балалар бағалау жҥйесіне қатыспайтын. Ал
қазіргі таңда осы жаңартылған білім беру ҥдерісі кӛптеген
жаңалыққа толы. Балалар ӛзін-ӛзі бағалауды, қасындаағы
қҧрдастарын бағалауды ҥйренді, оқу қызметті меңгерген,
меңгермегінін кері байланыс арқылы бере біледі. Оқу қызметінің
соңында рефлексия жасауды меңгереді.
Бағдарламаның тҥйінді идеялары: «4К» моделі, «Бала ҥн»і ,
«3 ойын» , «Бақылау» және «Тҧтас бала» бейнесі.Жаңа бағдарлама
негізінде бала дербестілігі ескерілген және әр баланың нені білу
керек,нені
тҥсіну
керек
,нені
қолдана
алуы
нақты
кӛрсетілген.Перспективалық жоспарды негізге ала отырып ӛтпелі
тақырыпты нақты ашу мақсатында әлеуеттік ,коммуникативтік
креативтік
дағдыларын
дамуына бағытталған апталық
циклограмма қҧрдым.Циклограммада Бағдарламаның тҥйінді
идеяларды басшылыққа алып ҧйымдастырылған оқу қызметінде 4
К моделі кӛрініс тауып балалардың креативті идеяларын
туындалуына,командада бірге жҧмыс істеуіне,сыни тҧрғыдан
ойлауына және бала ҥнін ескерілді.Мен осы тҥйінді идеяның бірі
« Бала ҥні» туралы ӛз білгеніммен, әріптестеріммен бӛліскім келіп
отыр. Балаларға ӛз ойларын ашық айтуға мҥмкіндік берілуі тиіс
,бҧл оларды есею және білімін жетілдіру жолында аса маңызды .
«Бала ҥнін» не ҥшін есту қажет ?
1.Бала ересектердің ӛзін тҧлға ретінде сыйлайтынын сезінуі және
тҥсінуі қажет.
2.Бала ӛзінің тҧлға екенін тҥсінуі және одан әрі дамытуға
ҧмтылуы керек.
3.Балалардың бойында қәзіргі әлемде қажет болатын
шығармашылық қиялды,креативтілікті дамыту қажет.
Бҧл ҥшін тӛмендегілер аса маңызды :

-баланың кӛңіл-кҥйін ,салған суретін ,ӛнер кӛрсетуін баламен бірге
талдау,
-ересектер баланың қойған сҧрағына сәл кідіріс жасап ,ойланып
жауап берген жӛн,
-балаға қолдау кӛрсете білу керек,мысалы «жарайсың,мҧның қызық
болды»,
-белгілі бір шешеімді таңдау немесе қабылдау ҥшін баламалы
шешімдері ҧсына білу және т.б
Мектепке дейінгі білім беру бойынша әлемдегі жетекші маман
Тони Бертрамның пікірінше , «Бала ҥнін» есекру келешекте
балалардың демократиялық әлемінің
толыққанды азаматтары
болып қалыптасуы ҥшін ғана емес ,балалар қазірдің ӛзінде қоғам
азаматтары ретінде ӛз ойын еркін айту қҧқығын бала кезден
пайдалана білуге дағдылындыруы ҥшін қажет.
Тҥрлі әдіc – тәcілдерімен ҧжымды топқa бӛліп, бaғдaрлaмaны игеру
мaқcaтындa тaпcырмaлaрды тҥрлендіріп берілді. Топтың ішінде
жҧптық жҧмыc, ӛзaрa пікірлеcу, тaлқылaу, ой бӛліcу, cыни ойлaй
отырып тaлдaу жҧмыcтaры жҥргізілді. Тыңдaушы болып берілген
тaпcырмaны жҧппен, топпен орындaу біздің cыни ойлaу
қaбілеттерімізді,
шығaрмaшылық
дaрындылығымызды,
тәжірибеміздің шыңдaлуынa кӛп ықпaлын тигізді.
Осы меңгерген білімімді практика жҥзінде қолданып, тәжірибемді
одан әрі жетілдіруге мҥмкіндігім мол. Адам мақсатына ӛзін-ӛзі
жетілдіру арқылы нәтижелі білімге қол жеткізетіні белгілі. Олай
болса, осы мақсатқа жетуде талмай еңбектену нәтижесінде білімді
ҧрпақ тәрбиелеуге атсалысуға ӛз ҥлесімді қосуға дайынмын деп
сенімді тҥрде айта аламын. Қорытындылaй келе, осы жаңа тиімді
әдіс-тәсілдерді қолдана отырып , биік жетіcтіктерге жетемін деп
cенемін.Ҧстаздықтың ҧлы жолында ӛзімнің бар кҥш жігерімді
салып, еліме пайдамды тигізіп жатсам, одан артық бақыт жоқ деп
ойлаймын. Осы бағдарламаны меңгергенде ғана жан-жақты
дамыған, болашағы айқын, бағдары анық, бәсекеге қабілетті
рухани бай тҧлға қалыптастыра алатынымызға сенімім мол.
Қолданылған әдебиеттер:
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1.Қазіргі заманауи оқу- тәрбие ҥдерісіндегі білім беру
технологиялары Алматы қаласы 2017.
2. Қ.Р Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстанның ҥшінші
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Қазақстан халқына
жолдауы 2017 жылғы 31 қаңтар
3. «Мәңгілік ел» мектеп жасына дейінгі балаларды рухани
адамгершілікке
тәрбиелеу бойынша ҧлттық идея мәнмәтінінде әдістемелік
ҧсынымдар.
«»Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығы.
Астана.2016
4.Тыңдаушыға арналған нҥсқаулық 2019 ж

табылады.
Сабақты зерттеудің шығу тарихына тҥсініктеме беретін болсақ, ол
ХІХ ғасырдың 70-жылдары Жапония мемлекетінде пайда болған.
Бҧл тәсілді жапондық ғалым Макота Йошида АҚШ мен
Ҧлыбританияда таныстырылым жасағаннан соң, 2007 жылдан
бастап әлемнің басқа да мемлекеттерінде танымал бола бастады.
Сабақты зерттеу тәсілі жапон мектептерінің тәжірибелеріне енгізіп,
оның нәтижелері, озық тәжірибелері әлемге таратылуда. Ал
аталған әдіс Қазақстан мемлекетіне 2012 жылдан бастау алған
деңгейлі бағдарламаларды оқытумен қатар келді. Осы әдісте
тәжірибелеріне қолданған мҧғалімдер оның тиімділігін, соның
ішінде мҧғалімнің кәсіби жетілуіне ықпал ететіндігін ӛз сӛздерінде
айтып кетті. 2016 жылдан бері Қазақстан мемлекеті 18 мемлекеттен
қҧралған Дҥниежҥзілік «Lesson Study» қауымдастығына мҥше
болып енгендігі мәлім. Сондықтан да республикамыздағы әр
мектепте осы ҥдеріс тәжірибеге енгізіліп кетті. Мектептерде орын
алып жатқан сабақты зерттеу тәсілі – мектептегі мҧғалім
тәжірибесі саласындағы білімін жетілдіруге бағытталған, іс –
әрекеттегі зерттеудің ерекше тҥрі болып табылады. Сабақты
зерттеу тәсілі оқыту мен оқуды жетілдіру саласында ғана емес,
сонымен қатар, педагогикалық білімді жетілдіру, оқу бағдарламасы
мен оқытуды қҧрылымдау, мектепті басқаруды жҥргізу болып та
табылады. Бҧл жерде басты назарда «сабақты зерделеу» тҧрады.
Мҧғалімдер оқу сапасын арттыру ҥшін белгілі педагогикалық
тәсілді, оқыту мен оқудың әдіс-тәсілдерін қалай дамытуға болады
деген мәселені шешу ҥшін оқушылардың білімді қалай
игергендігін зерттейді. Сабақты зерттеу тәсілі: сабақ жоспарлау,
сабақ жоспарын талқылау, зерттеу сабағын ӛткізу, сабақтан кейінгі
талдауды қамти отырып, оқыту мен оқу тәжірибесін жетілдіру,
соның нәтижесінде тҥпкі мақсат – оқушылардың оқу ҥлгерімін
арттыруды кӛздейді.
Ендеше, зерттеу сабағын жҥргізудің қысқаша сипаттамасы:
сабақты зерттеу ҥдерісі бірнеше айналымды ҥдеріс болып
табылады;
зерттеу тобы қҧрылады;

Білім мазмҧнын жаңарту аясында зерттеу сабақтарының
қҧндылығы
Ӛтемҧрат Әсемгул Елеусінқызы
Шымкент қаласы
№78 жалпы орта білім беретін мектебі
бастауыш сынып мҧғалімі
«Мҧғалімдер оқыту тәжірибесімен оқушылардың ҥлгерімін
жетілдіруді бағдар ете отырып, кәсіби қоғамдастық аясында
оқыту тәжірибесін зерттеуге белсене араласқан жағдайда,
олардың кәсіби дамуына анағҧрлым тиімді» Вэй
«Мҧғалім тәжірибесіндегі зерттеу».
Әр мҧғалім жасаған
жҧмыстарын сараптап, ӛзінің кҥшті жақтарын білуі, әлсіз тҧстарын
тану мен қолда бар мҥмкіндіктерді тағы бір мәрте пайдаланып
кӛруі керектігін ой-толғаныстан ӛткізуі – ол мҧғалімнің әр қадамын
зерттеуі болып табылады. Зерттеу сабақтарының ерекшелігі
мектеп мҧғалімі сынып оқушыларының дәл осы сәттегі жағдайын
зерттей отырып, берілетін пән арқылы оқушылардың ерекшелігі
мен қабілеттерін ескере отырып, мҧғалімнің кәсіби ӛсуіне және
оқушының
жан-жақты
ашылып
жетілуіне,
ҧжымдағы
мҧғалімдермен бірлесе отырып зерттеу жҧмысын жасауы болып
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зерттеу тобы 3-4 адамнан қҧралады;
зерттеу тобының нақты бағыты, тақырыбы, мақсаты, кҥтілетін
нәтижелері анықталады;
зерттеу тобының жҧмыс жоспар,кестесі болады;
зерттеу тобы қҧрамына тәжірибелі және тәжірибесі аз мҧғалімдер
мҥше бола алады;
зерттеу сабағы кезінде бақылауға алынатын оқушылар белгілі
ӛлшемдерге сәйкестендіріліп, анықталады;
оқушыларды бақылау жоспарланған сабақтың тиімділігін оқушы
мен оқушы, оқушы мен мҧғалімнің қарым-қатынас деңгейін
анықтауға септігін тигізеді;
зерттеу сабақтарын
жоспарлауда да топ мҥшелеріне мҧқият
болып, жан-жақты әзірленгені абзал:
зерттеу топ
нормалары топ мҥшелерінің ынтымақтастықта,
бірлескен ортада жҧмыстануына жағдай жасайды;
зерттеу сабағын ӛз сабағына енгізген әрбір мҧғалім жаңа нәрсені
ойлап шығармай алдыңғы жинақталған тәжірибелеріне негізделуі
шарт;
сабақты
жоспарлауда
оқушылардың қажеттілігі нысанаға
алынады;
зерттеу тобындағы мҧғалімдердің сабақты ӛткізуде ӛз міндеттері
мен жауапкершіліктері бар.
Сабақты зерттеу мҧғалімді бағамдауға ғана емес, оқушының
ойлауы мен оқуы зерттеуге бағытта келіп, зерттеу сабағы бірлесіп
жоспарланатын болғандықтан, зерттеу сабағын ӛткізу мен
қадағалауға топ мҥшелерінің жауапкершілігі зор Зерттеу сабағын
ӛткізген мҧғалім де, оны қадағалауына алған мҧғалім де ӛзіне кӛп
тәжірибе жинақтайды. Бҧл ҥдеріс мҧғалімдердің қадағалау
дағдыларын шыңдаумен қатар, оларға оқу ҥдерісін ішінен тануға,
оқушылардың санасында жҥріп жатқан ойлау ҥдерісін таныпбілуге мҥмкіндік береді.Зерттеу сабағында сабақты жҥргізетін
мҧғалім мен қадағалаушы мҧғалімдердің міндеттерді нақты жолға
қойылуы шарт. Қадағалау барысында жинақталған деректерді
саралай келе, алдағы жҧмыстарды жақсартуға жоспар жасалады.
Жинақталған деректерден мҧғалім мен оқушының жетістіктері

мен жетілдіру керек тҧстары анықталып, олардың ӛзін-ӛзі
реттеуге қалыптастырушы кері байланыстар беріледі Бір айналым
ӛткеннен
кейін
жҧмыс
хаттамасы толтырылып, алдағы
жҧмыстарды жалғастырудың бағыты анықталады.
Сабақты зерттеуде мҧғалімдер ӛзара білім мен тәжірибе алмаса
отырып, кәсіби қоғамдастық қҧруға септігін тигізеді. Сабақты
зерттеу мҧғалімдердің кәсіби ӛсуіне бірден-бір даңғыл жол болып
табылады. Сабақты зерттеу тәсілі мектеп мҧғалімдерінің
қызығушылығын оятып, дамуына ҥлес қосатын оң нәтиже.
Ӛткізілген іс-шараларда тек қана озық тәжірибелерді ғана
кӛрсетіп қана қоймай, одан шығу жолын іздестіруге бірлескен
оқу жҧмыстары да орын алады, бҧл дегенімен кез-келген
мектептер мен әріптестер арасындағы ынтымақтастықты, білім
берудегі жауапкершіліктің бар екендігін кӛрсетеді.
Зерттеу сабақтарының бір ыңғайлы және тиімді жері – жасалынған
іс-әрекеттің қатып қалған қағидасы жоқ. Бағдарламаның негізгі
идеясын тҥсініп, мектептің, оқушының және мҧғалімнің
мҥмкіндіктерін ескере отырып, нәтижеге қол жеткізу ҥшін
қолжетімді, тиімді қадамдар жасауға болады.
«Lesson Study» зерттеу сабағыны оқушының оқуына, мҧғалімнің
кәсіби тәжірибесінің артуына ықпал ететін педагагогикалық тәсіл,
яғни оқушылардың сабаққа қызығушылығын оятып, білім сапасын
арттыруда тиімді тәсіл екенін зерттеу сабақтарын жҥргізген
бірнеше мҧғалімдер аңғарды.Ал алдағы уақыттарда рефлексивтікпрактик ретінде осы зерттеу сабағын тәжірибеге енгізсек, ӛзіміздегі
ӛзекті проблеманың шешуін таба білеміз.
«Lesson Study» зерттеу сабағының тиімділігі:
Мҧғалімдер арасында кәсіби диалогты қалыптастырып, дамытады.
Ҧжымдық мәдениетті қалыптастырады.
Мҧғалімдердің назарын оқушылардың білім қажеттіліктеріне
аударады.
Бағдарламаны, ғылыми тҧжырымдамаларды терең тҥсінуге
кӛмектеседі.
Мҧғалімдер кәсіби педагогикалықбілімін дамытады.
Мҧғалімдер сабақты бақылау және
кері байланыс
беру
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дағдыларын қалыптастырады.
Мҧғалімдер білімның ғылыми мағынасына тҥсінеді және
зерттеушілерге айналады.
Оқушының оқуы жақсарады.
Функционалдық сауаттылығы дамиды.
Қоғамға қажетті тҧлға болып қалыптасады.
Біздің бҧрынғы тәжірибемізде сабақ жоспарын бірігіп қҧру,
сабақты бірігіп зерттеу, проблемаларды бірігіп шешу болмаған
еді. Lesson Study- мҧғалімдердің кәсіби біліктілігін кӛтерудің,
білімін жетілдірудің, тәжірибе алмасудың оңтайлы әдісі екеніне
кӛз жеткізіп келеміз.
Оқушы сабақты жақсы меңгеруі ҥшін бірнеше сабақ бойы тҥрлі
әдістерді қолданып, бақылап, зерттеп, соңында тиімді әдісті
анықтау арқылы жетістіккке жетуге болатынын тҥсінуге болады.
Lesson Study- оқушыға саналы білім беруді кӛздеген, бір мақсатқа
жҧмылған «ҧстаздар шеберханасы» деп айтсақ, артық айтпаған
болар едік.
К. Ушинский: «Мҧғалім – ӛзінің білімін ҥздіксіз жетілдіріп
отырғанда ғана мҧғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатқанда, оның
мҧғалімдігі де жойылады» дегендей
мҧғалімдік ізденісімізді
тоқтатпайық дегім келеді.

мысль. Л.В. Щерба
Одним из ярких стилистических средств речи являются
фразеологические обороты , или фразеологизмы. Их называют
также « устойчивыми
сочетаниями», « фразеологическими
единицами». Основная масса фразеологических оборотов обладает
оценочным значением, т.е. выражает положительную
или
отрицательную характеристику
лица или предмета. Удачно
употребленный фразеологический оборот оживляет речь, делает
еѐ более
эмоциональной. Выразительные
возможности
фразеологизмов наиболее полно и ярко раскрываются в
произведениях художественной литературы и публицистики.
Фразеологизмы наряду со словами служат строительным
материалом предложения и обладают такими существенными
признаками, как устойчивость, воспроизводимость, целостность
(неделимость) значения и расчлененность состава, незамкнутость
структуры и т.д.
В курсе «Русская речь » ученики знакомятся с основными
лексическими понятиями (многозначность, прямое и переносное
значение слово, синонимия, антонимия) и повторяют их в начале
Ҥ класса. Мы опираемся на эти понятия, когда работаем над
трудной, но интересной ученикам
темой «Фразеология,
Фразеологизмы».
Начиная первый урок по этой теме, я предлагаю вспомнить, что
такое синонимы, и после этого ознакомиться с таблицей на с.33
учебника. Так ученики приходят к выводу о синонимиии слов и
фразеологизмов. Он очень важен для дальнейшего усвоение
материала по фразеологии и развития речи.
Прочитав текст учащиеся усваивают понятие о фразеологизме
как об устройчивом неделимом сочетании слов, в котором они
употреблены
в переносном значении. Такое
сочетание
приобретает смысл , только когда слова использованы вместе.
Его обычно можно заменить одним словом- синонимом. Этот
вывод подкрепляет материал 4,5.
Затем мы читаем
текст «Праздник тюльпанов» Среди
нескольких фразеологизмов, использованных в нем, первым

ФРАЗЕОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ»
Кайратова Гульнур Кайратовна
учитель русского языка и литературы
СОШ им Мухамедияра Хусаинова
Привычка вдуматься в язык и в его выразительные средства
абсолютно необходима, чтобы научиться писать грамотно в
широком смысле слова, т.е. правильно строить фразы и подбирать
такие слова, которые наилчшим образом выражают данную
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выделяется оборот золотые руки . Его толкование, беседа о том, в
какой ситуации можно употребить этот фразеологизм, дает толчок
дальнейшей работе.
После работы над фразеологизмом золотые руки я, говоря о
фразеологическом богатстве русского языка, обращаю внимание
на то, что в состав многих русских фразеологизмов, как и
устойчивых оборотов других языков, в частности казахского,
входят название частей тела: рука, нога, голова, глаз, нос, рот,
язык и др. Так в словарях можно найти более 50 фразеологизмов
со словом рука. Предлагаю вспомнить несколько таких оборотов.
Записываем
их вместе
с синонимами – словами и
словосочетаниями : мастер на все руки –умелец, не покладая рук –
старательно, не переставая, сложа руки –бездельничая, на скорую
руку –торопливо,наскоро , отбиться от рук- перестать слушаться,
прибрать к рукам – самовольно завладеть чем-либо и др.
Рекомендую учащимся « Школьный фразеологический словарь»
В.П Жукова и А. В. Жукова,знакомлю с его структурой ,
несколькими словарными статьями. К этому и толковым словарям
учащиеся обращаются при выполнении дополняющих материалов
из учебника.
Подобрать как можно больше фразеологизмов со словами голова,
глаз, нос, ухо,ноги. В русско-казахском словаре найти перевод.
Составить предложения с некоторыми из подобранных
фразеологизмов.
Найти объяснение каждому фразеологическому обороту.
Сломя голову, водить за нос, клевать носом, высунув язык, найти
общий язык, хоть глаз выколи, унести ноги, падать с ног.
Распределить в три группы
фразеологизмы
со значением
«прилежно», «бездельничать», «быстро».
(Сидеть ) сложа руки, гонять лодыря, не покладая рук, бить
баклуши, не поднимая головы, сломя голову, во весь дух, со всех
ног,валять дурака, высунув язык, во все лопатки.
Составить пары антонимов.
Потерять голову, распускать язык,взять себя в руки, мозолить
глаза, держать язык за зубами, бояться нос показать.

Игра «Лучший переводчик»: найти соответствующий русский
фразеологизм.
Қол қҧсырып, кӛзге тҥрткізіс қараңғы,басы-кӛзі демей, ӛкпесін
қолына ҧстай.
Определить по словарю значение фразеологизмов повесить нос,
валить с больной головы на здоровую, говорить под руку, глаза
разбегаются, одна нога здесь – другая там.
С усвоенными на уроках фразеологизмами ученики составляют
предложения, включают эти устойчивые обороты в устные и
письменные
рассказы.
Нарисовать
иллюстрации
к
фразеологизмам.

Абай шығармаларындағы мотив мәселесі
(ҚАРАСӚЗДЕРІ НЕГІЗІНДЕ)
Кыстаубаева Назгуль Турганбаевна
Атырау облысы, Индер ауданы
Махамбет атындағы орта мектеп
Абай қарасӛздері қазақ жазба әдебиетінде, әсіресе прозада
тың соқпақпен келді. Абайдың кеңес ҥкіметі кезінде толықтай
ашылмай қалған қыры – оның шығыс беті. Бҧл туралы Мекемтас
Мырзахметов, Ж.Шойынбетов сынды Абайтанушылардың біраз
еңбектерінен тереңірек танысуға жол ашылды. Абайдың ӛзі де:
«Физули, Шәмси, Сәйхали,
316

Науаи, Сағди, Фирдауси,
Хожа Хафиз – бу һәммәси
Мәдәт бер я шағири фәрияд» деп келетін ӛлең жолдарымен кӛп
негіздің біразын осы шығыс шайырларынан алғандығын
байқатады. Демек, Абай қарасӛздерінде кездесіп отыратын
мотивтің негізі осы шығыс бетке арқа сҥйесе керек. Осы ойды
қуаттау ҥшін Абай қарасӛздерінде мотивтерге ҥңіліп кӛрелік. Абай
ӛзінің он жетінші ғақлиясында ақыл мен қайратты жҥрекке билете
келе былай дейді: «Осы ҥшеуің басыңды қос, оның ішінде жҥрекке
билет...Осы ҥшеуің ала болсаң, жҥректі жақтадым. Қҧдайшылық
сонда, қалпыңды таза сақта...». Осы ой Әль-Фарабидің
«Қайырымды қала тҧрғындарының кӛзқарастары» атты утопиялық
тақырыпта жазылған философиялық трактатында: «Жҥрек – басты
мҥше, мҧны тәннің ешқандай басқа мҥшесі билемейді. Бҧдан кейін
ми келеді. Бҧл да басты мҥше, бірақ мҧның ҥстемдігі бірінші емес»,
– дейді.[1] Бҧл екі ойдың астары жҥректі денедегі басты мҥшеге
шығарып, денені оған билетпекке шын пейіл білдіруінде жатыр.
Әйтсе де орыс тілін жетік білген Абайдағы грек
ойшылдарымен ҧштастық бар екенін де жоққа шығаруға болмайды.
Абай оны жиырма жетінші қарасӛзін «Сократ хакимнің сӛзі» деп
атауымен-ақ айқындап тҧрғандай. Ксенофонттың «Воспоминание
о Сократе» еңбегін салыстыра келгенде екі кемеңгер арасындағы
шартты ҧқсастықтарды байқауға болады.[2]
М.Мырзахметов зерттеулерінде Абайдың барлық қыры
толықтай ашыла тҥскен. Мысалы, Абайдың отыз сегінші сӛзіндегі:
«Белгілі жауанмәртлік ҥш хаслат бірлән болар сиддық, кәрәм,
ғақыл – бҧл ҥшіндән сиддық, ғадаләт болар». Осы мысалдағы
жауанмәртлік – ізгі, жақсы деген ҧғымды бере отырып,
Ж.Баласағҧнның «Қҧтты білігінде» Кҥнтолды, Айтолды,
Одғҧрміш, Огдҥлміш бейнелері арқылы ашыла тҥскен. Ал,
академик Зәки Ахметов Абайдағы «Хауас, жауанмәртлік,
иманыкҥл» тҥсініктері Мекемтас Мырзахметов еңбектері арқылы
ғана тереңірек таныла тҥскендігі туралы пікір білдірген. Осы
жауанмәртлік мотиві орта ғасыр еңбектерінің бәрінде дерлік
кездесіп отырған. Абай қарасӛзінде келетін бҧл ҧғымның тҥпкі

тӛркіні де айнысмастан сол қалыпта беріліп отырғандығы Абайдың
осы сӛздердің тҥсініп қана қоймай, ӛмірлік ӛнегесіне
айналғандығының мысалы бола алады. Әйлігі Кейқауыстың еңбегі
«Қабуснамеде»:
«Қабуснаме» - жан,тән, сезім, мағына.
«1. Тән -жәуанмәртлік
2. Тән, жан –мағрифаттар(теолог)
3. Тән,жан,сезім –әулиелер
4.Тән,жан,сезім,мағына –пайғамбарлар» деп сипаттауы сатылай
кетеді де соның әуелгісін жауанмәртлікпен кӛрсетеді. Ізгі, кемел
адам болған адамға ғана осы сатылармен жоғарыла бермек, яки,
адамзат бейнесін саралаудағы формула болса керек. Абай 38қарасӛзде: «Бҧл айтылмыш ҥш хәслаттың иелерінің алды –
пайғамбарлар, онан соң – әулиелер, онан соң – хакимдер, ең
ақылдылары – кәміл мҧсылмандар» деп келетін сӛздері де бҧл
«Қабуснамеде» келген сӛздермен тура ҥндеседі.
Тҥйіндей келгенде, Абай қарасӛздерінде, оның ішінде 38қарасӛзінде айтылатын кӛп дҥниенің негізі Қҧран мен хадис
ілімінен бастау алғандығын туралы зерттеулер некен-саяқ.
Мысалы, Қҧрандағы «Ықылас» сҥресінде: (Мухаммед) Оларға айт:
Ол Алла біреу-ақ. Алла ешнәрсеге мҧқтаж емес. Ол тумады және
туылмады. Әрі оған ешкім тең емес» деген ойды Абай
қарасӛздерінде халық танымына жеткізіп: « Алла тағала –
ӛлшеусіз, біздің ақылымыз – ӛлшеулі. Ӛлшеулі мен ӛлшеусізді
білуге болмайды. Біз Алла тағала «бір» дейміз, ол «бір» демеклік те
– ақыл ҧғымның бір тиянағы ҥшін айтылған сӛз.» деп қорытады.
Яғни, Қҧранның сӛзіне тәпсір жасап, ӛз шығармаларына негіз етіп
алуға Абай ілімі жетіп отырғандығын байқаймыз.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. https://massaget.kz/okushyilarga/uy_tapsyirmasyi/34937
2. Абай тағылымы / ҚҧрастырғанН.Ғабдуллин. — Алматы:
Жазушы, 1985..
3.М.Мырзахметов. Абайтану. 1том 2014;
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ситуация имеет определенную ограниченность, то есть содержит
ответ на вопрос: какие умения применить в строго определенных
условиях, в то время как практическая направленность изучения
языка
позволяет
развивать
умение
учиться,
дополняя
теоретические знания практической направленностью и делая
обучение более продуктивным.
Возросли требования, предъявляемые к эффективности и более
значимой практической составляющей учебной программы.
Современный учащийся лучше усваивает информацию не в виде
уже готовой системы, а в процессе собственной активности. При
этом не следует говорить об отсутствии активности на
традиционном уроке, информационные технологии позволяют
расширить эту активность за счет создания виртуального
интерактивного пространства, практически не ограниченного
временными и территориальными рамками.
Наряду со
стремительно изменяющимися условиями жизни в обществе и
возросшей значимостью информационных технологий изменяются
и возможности всей системы образования, так как при обучении
появляется возможность использования компьютеров, гаджетов,
облачных технологий и т.д. В связи с этим представляется
необходимым новый подход в образовании, состоящий не в
отрицании традиционной системы, а в гармоничном сочетании,
синтезе традиционных и инновационных технологий.
Современный этап в методике преподавания русского языка можно
охарактеризовать такими словами, как инновация, развитие,
движение вперед. С данной точки зрения, наиболее успешным
становится принцип, при котором учитывается предшествующий
методический опыт и используются современные методики и
технологии. В настоящее время в преподавании языка среди
прочих
выделяется
коммуникативный
метод
обучения. Действительно, все изучаемые аспекты языка, так или
иначе, преследуют одну цель – выход в реальное общение. Таким
образом, при коммуникативном подходе основной задачей
преподавателя становится создание условий для успешной
коммуникации субъектов учебного процесса, то есть учащихся.

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, НОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БАТЫРХАНОВА ЗАУРЕ АБДУГАЛИЛОВНА,
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН
КГУ СОШ «»АЛТЫН АУЫЛ»
АННОТАЦИЯ
В
данной
статье
рассматривается
актуальность
использования современных информационных технологий в
практике преподавания русского языка. Автором приводятся
примеры
использования
различных
информационнокоммуникационных технологий, способствующих повышению
эффективности процесса обучения. Методики использования
инновационных технологий в создании обучающей среды с
использованием медиаресурсов, рассматриваемые в статье, а также
применение новейших технологий (Skype, подкасты, облачные
технологии) в сфере образования.
Последние события не только в стране , но и мире, показали
важность применения цифровых технологий. Как сказал министр,
учитель должен быть готов к разным испытаниям, и владение
учителями цифровой грамотностью только подтвердила важность и
значимость ЦОР в практике учителя.
В последние годы все более очевидной становится
необходимость изменения форм изучения русского языка,
классическая поурочная система уже несозвучна быстро
меняющейся социокультурной среде, предъявляющей запрос на
активное освоение языка с конкретной целью и в рамках
конкретного реализуемого запроса. Данное утверждение не
предполагает, что традиционная система обучения изжила себя.
Напротив, информационные технологии позволяют более
активизировать практическую сторону обучения языку, так как
дают возможность использования неограниченного количества
различных виртуальных ситуаций, дополняя, таким образом,
традиционную парадигму учитель – ученик. Искусственная
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Однако возникает вопрос: «Как же «заставить» ученика говорить?»
С точки зрения формирования учебной речевой ситуации в
методике обучения русскому языку зарекомендовала себя одна
современная технология – мультимедийное обучение. Это
общепринятое название, используемое для описания теории
мультимедийного обучения, которая включает в себя несколько
принципов обучения с помощью или посредством мультимедиа
средств.
Современные цифровые технологии позволяют представлять
информацию на уроке не только в виде печатного текста, а также
как аудио, изображение, видео, анимацию. Согласно теории
двойного кодирования АлланаПайвио, такое представление
содержания
обучения
намного
удобнее,
так
как
задействует одновременно несколько видов восприятия у
обучающихся, а именно визуальное и вербальное, в результате чего
повышается процент усвоения материала.
Использование
современных
технических
средств
способствует эффективности обучения языку в самых различных
условиях и на всех его уровнях. Презентация новой лексики
посредством электронных словарей, онлайн словарей, смартфонов,
демонстрация видеороликов с помощью ноутбуков, планшетов,
запись на диктофон чтения учащимися диалогов, микротекстов,
стихов
и
оттачивание
орфоэпических
норм
также
обладают определенной методической новизной. К важнейшей
инноватике языкового обучения следует отнести закономерное
перемещение
процесса
обучения
в
формат
вебстраницы. Обучающая игра всегда считалась мощнейшим
дидактическим стимулом в педагогическом процессе. А игровые
флеш-ролики, которые в больших количествах можно найти на
различных
ресурсах
(Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов, Каталог цифровых образовательных
ресурсов и др.), позволяют ребенку не только изучить новое
явление в языке, но и сделать это с удовольствием.
Обучение русскому языку по электронным пособиям уже не
является чем-то абстрактным, широко известно применение в

обучении различных программ, ресурсов, электронных словарей,
грамматических
и
лексических
тренажеров,
тестеров,
справочников и т.д. (например, «1С:Репетитор. Русский язык»,
«Уроки русского языка Кирилла и Мефодия», тренажеры «Фраза»,
«Эверест»; в сети Интернет популярностью пользуются
дистанционные диктанты портала «Грамота.ру» с обратной
связью).
Кроме вышеуказанных информационных средств обучения следует
отметить возможности облачных технологий (Яндекс.Диск, Google
формы, Mail облако), позволяющих организовать не только
удаленный доступ к информации, сделать ее более открытой и
простой в использовании, но и использовать ресурсы мощных
серверных компьютеров для обработки информации, например, в
использовании
текстовых,
графических,
видеоредакторов,
работающих онлайн. Использование при обучении русскому языку
вебинаров и возможностей, предоставляемых Skype, позволяет
задействовать преподавательские ресурсы, независимо от
географического местонахождения обучающего, таким образом,
стирая территориальные границы и обеспечивая непрерывность и
общедоступность
образования.
Широкие
возможности
предоставляет использование подкастов (podcast), то есть
широкоформатного вещания, позволяющее эффективно обучать
аудированию с использованием ресурсов не только одной
образовательной организации, но и школ страны и даже мира.
Большое влияние на формирование навыков общения на
изучаемом языке оказывает использование социальных сетей и
чатов, так как позволяет в режиме реального времени закреплять
навыки говорения и письма. При этом такое виртуальное общение
способствует и развитию культуры речи, при условии, что оно
осуществляется с педагогом.
В то же время, не следует забывать, что инновационные
технологии в обучении русскому языку выдвигают совершенно
новые требования к обеспечению учебного процесса. Для
эффективного внедрения мультимедиа технологий необходимы три
основных
компонента:
техническое
обеспечение
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(компьютер, интерактивная доска, аудиопроигрыватель, проектор,
и т.д.), электронные учебно-методические материалы, а также
подготовленный преподаватель. Как отмечает Н.Н.Битюцкая:
«Необходимо уметь ориентироваться в потоке информации,
отсеивать заведомо избыточную, ненужную, быстро обрабатывать
найденную информацию и встраивать ее в новую технологию. Это,
несомненно, требует дополнительной подготовки преподавателя,
однако оптимизирует и делает более результативным процесс
обучения».
Таким образом, не последнее место при мультимедийном обучении
занимает именно работа с информацией. Инновационные
качества электронных средств позволяют сделать интерактивную
обучающую игру обязательным компонентом каждого урока при
обучении разным аспектам речевой деятельности русского языка.
Наряду с вышеперечисленными преимуществами использования
информационных технологий при обучении русскому языку
следует
отметить
и
негативные
факторы.
Во-первых,
использование
ИКТ
в
процессе
обучения
ведет
к
индивидуализации данного процесса. Его положительной стороной
является повышенное внимание к достижениям каждого
учащегося, но в то же время происходит подмена живого общения
виртуальным, которое сводится к диалогу с компьютером,
исключая из процесса обучения ту часть головного мозга, которая
отвечает за объективизацию мышления человека. Таким образом,
диалогическое
общение
заменяется
монологическим,
не
позволяющим
полноценно
изучить
язык.
Во-вторых,
использование ИКТ неизбежно ведет к увеличению времени,
проводимого ребенком за компьютером, что ведет, даже при
соблюдении всех норм, к снижению физического здоровья. Втретьих, высокая доступность информации ведет к снижению
самостоятельности мышления ученика, так как вся необходимая
информация, находясь в свободном доступе, создает соблазн ее
элементарного копирования, без осмысления и анализа.
Данные негативные факторы необходимо минимизировать, чтобы
обеспечить наиболее эффективное обучение. Так, например,

виртуальное общение может быть и с учителем, и с другими
учащимися посредством Skype и вебинаров; вред для здоровья
обучающегося следует свести к минимуму посредством
ограничения
времени,
проводимого
в
информационном
пространстве; для повышения самостоятельности мышления
следует использовать системы антиплагиата, позволяющие
ограничить
объем
слепо
копируемой
информации
в
самостоятельных работах школьников.
Таким образом, применение мультимедиа-технологий в
обучении русскому языку помогает решить различные задачи
современной
методики.
Это
организация успешного
коммуникативно-направленного обучения, создание искусственной
(учебной) языковой среды, вовлечение в процесс коммуникации
всех учащихся на уроке, усовершенствование роли учителя, его
активное участие в корректировке содержания обучения, подборе
наиболее эффективных способов представления информации. И
хочется подчеркнуть, что
преимущество в мире ХХI века
получат молодые люди, получившие образование в языковой среде
казахского и
русского языков, владеющие цифровой
грамотностью. Это веление времени, мы не можем это не признать.
Как сказал Лев Толстой, ….учитель всегда должен
самосовершенствоваться, только тогда он будет интересен
ученику. Моя дальнейшая методика будет связана именно с этим
направлением, так как современной школе необходим
современный учитель!
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Осындай тҧжырымды ойлардан кейін бағытты ӛзгертпей отыру
да мҥмкін емес. «Елу жылда ел – жаңа» деп дана халқымыз
жаңарудың керек екенін болжай білген. Демек, еліміздің тірегі,
жеріміздің қорғаны болар азаматтарды тәрбиелейтін ҧстаздардың
қажеттілігі артып отыр. Білімді мҧғалім – мемлекеттің жарқын
болашағы мен дамуының қайнар кӛзі, қоғам тірегі. Елдің елдігін
сақтап, кӛркейтіп дамытатын, әлемге танытанын ісі – білімі мен
мәдениеті.
Қазіргі мҧғалімдер ҥнемі ізденіп, оқушының қажеттілігін
тани білетін, оқушы талабына сай икемделе алатын шығармашыл
әрі жан – жақты болуы керек. Еліміздің
әрбір азаматы
функционалды сауатты, бәсекеге қабілетті және икемді, кем
дегенде ҥш тілді еркін меңгерген, сыни тҧрғыдан ойлай білетін, кез
келген мәселеде дҧрыс шешім қабылдай алатын тҧлға болу керек
екендігі ӛзекті мәселе. Осы мәселені шешуге ҥлес қосатын басты
тҧлға – Ҧстаз! «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым,
ар, мінез деген қасиеттермен озады» - деп Абай атамыз айтқандай,
озық ойлы, білімге қҧмар азаматтар ғана қоғамның дамуына,
мәдениеттің қалыптасуына, ҧлттың ӛркендеуіне ӛз ҥлесін қоса
алатыны анық.
Сапалы білім беруде жетекші тҧлға мҧғалім ғана емес,
оқушының да ӛз мақсаты мен міндетін терең тҥсініп, білім сапасын
арттыруға ӛз ҥлестерін қосуы маңызды. Әлемдік тҧжырымдаулар
бойынша сапалы және табысты оқытуды екі тәсіл арқылы
анықтауға болады екен. Біріншісі, мҧғалімді мҧғалімдік қызметіне
қарап емес, оқуышыларының жетістігі, жҧмысының нәтижесі
арқылы. Екіншісі, оқыту шеберлігінің шын мәнінде қаншалықты
дәрежеде екенін саралап білу арқылы. Сапалы және табысты оқыту
ҥшін бҥгінгі кҥні мҧғалімдерден мынандай талаптар кҥтіліп отыр:
Оқыту мен зерттеуге бар ынта-жігерін салып, белсенді жҧмыс
істейтін және оқушыларға қамқорлық кӛрсете отырып, оның ӛсіуне
ықпал ететін, дҧрыс бағдар беретін мҧғалімдерді;
Әрбір оқушының пәнді тҥсіну деңгейіне сай бағдар жасап,
оқушының ілгері жылжыуын дамытып, кері байланыс орната
алатын кәсіби тҥсінігі бар мҧғалімдерді;

ОҚУШЫҒА САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДЕГІ НЕГІЗГІ
ТҦЛҒА- МҦҒАЛІМ
Шатырбаева Сабира Мінәсіпқызы
Шымкент қаласы №80 мектеп-лицейі
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі
Қазіргі таңда әлемдік ғылым мен білім беру саласындағы
жетістіктерге негізделген жаңа жҥйе еліміздің білім беру саласына
терең енгізіліп отыр. Бҧл ӛзгерістер ҧлтымызды дамытудың,
ӛркениет биігіне шығудың жолы болмақ. Осы орайда қазіргі
уақытта мҧғалімге қойылып отырған талап кҥшті. Білім беру
мазмҧны мен мақсатына жаңа ӛзгерістер енгізілуіне байланысты
бҥгінгі заман талабына сай білім білу беру жҥйесін әлемдік
талаптарға сай дамыту міндеті тҧр. Бҧл міндетті жҥзеге асырудың
бірден-бір жолы – мҧғалімдердің жаңашылдығы мен ҥздіксіз
ізденісі. Сондықтан қазіргі мҧғалім алдында қажырлы еңбек ету
мен жҧмысты жаңаша орындау талабы тҧр. Ал мҧғалімге не ҥшін
жаңашылдық пен ӛзгеріс қажет деген сауалға С.Бич былай дейді:
«Сіздің табыс кӛзіңіз ешқашан жай жҧмыс болған емес, ол - ҥлкен
міндет, сондықтан сіз ӛзгересіз, жаңарасыз. Себебі әлемдегі барлық
мамандықтардың ішінде мҧғалімдер ғана ҥздіксіз білім алудың
қажет екенін тҥсінеді. Ӛйткені Сіз мҧғалім болуды байлық пен
мәртебеден, танымалдық пен табыстылықтан артық кӛріп жҥрек
қалауыңызбен таңдадыңыз. Мҧғалім жаңашылдыққа, жаңаруға
әрдайым дайын тҧра алатын жандар. Әлем ӛзгергендіктен Сіз де
ӛзгересіз, әрі сіз ӛзгеріссіз қалу қауіпті екенін тҥсінесіз, себебі сіз
білім алғанды, білім бергенді жақсы кӛресіз, балаларды сҥйесіз
және оларға қазіргі жылдам ӛзгеріп жатқан әлемде дҧрыс бағыт
беріп отыру қажеттілігін білесіз, сондай міндетті жҥзеге асырушы
мҧғалім екенін де тҥсінесіз. Сондықтан сіз де оқушы да ӛзгеруі
керек»
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Оқытудың мақсаты мен сабақтың нәтижелі де табысты ӛту
ӛлшемдерін, оқушының білім дәрежесіне сай жоспар қҧра алатын,
табыс критерийлерін жасай алатын мҧғалімдерді;
Дайын білім мен идеяларды ҧсынбай, соны
оқушылардың
туындатуына тҥрткі болатын, бойындағы дарынын оята алатын
мҧғалімдерді талап етеді. (МАН. 2-деңгей.12 бет.)
«Ҧстаз тумысынан ӛзіне айтылғаның бәрін жетік тҥсінген,
кӛрген, естіген және аңғарған нәрселерінің бәрін жадында сақтап,
ҧмытпайтын, алғыр да зерек ақыл иесі, ӛте шешен, ӛнер- білімге
қҧштар, аса қанағатшыл жаны таза, адал, жҧртқа жақсылық жасап,
ҥлгі кӛрсететін, қорқу мен жасқануды білмейтін батыл, ержҥрек
болуы керек» - деп ҧлы ойшыл әл Фараби бабамыз ҧстаздардың
қоғамдағы орнын нақты бағалап берген екен. Демек, мемлекеттің
дамуына ҥлес қосып, білім сапасын арттыратын басты тҧлға мҧғалім. Сол себепті заман ағымымен қатар жҥріп, қажет білімді
ӛздігінен таба білетін, жақсы мен жаманды сҧрыптай алатын ҧрпақ
тәрбиелеу ісінде атқарар міндет пен алға қойған мақсаттарға қол
жеткізу мҧғалім алдындағы ҥлкен міндеттің бірі.
Жеке тҧлғаны даярлайтын жаңашыл ҧстаз жҥрек жылуын,
адамгершілік тәрбиесін балаға бірдей беруі қажет. Бҥгінгі қоғам
баланы нарықтық қатынастарға лайықты, жан дҥниесі бай,
адамдармен дҧрыс қарым-қатынас жасай алатын, жауапкершілігі
жоғары, қоғамда ӛз орны бар, іскер етіп тәрбиелеуде
мҧғалімдерден ерен еңбекті, қажымас қайратты талап етіп отыр.
Атақты педагог-жазушы Ы.Алтынсариннің «Маған жақсы мҧғалім
бәрінен қымбат, ӛйткені мҧғалім – мектептің жҥрегі» деген сӛзі қай
ғасырда болса да мәнін жоймақ емес. Олай болса, мҧғалімдер ҥнемі
ізденіп, ӛзін жетілдеріп жан-жақты қаруланумен қатар ӛзіне
жҥктелген жҥкті абыроймен атқарып, кез-келген мәселені жедел
шеше білуге дайын болуға тиісті ӛйткені мҧғалім – мектептегі
негізгі тҧлға.
Әдебиеттер
А.Әлімов «Интербелсенді оқыту әдістері» Алматы 2012ж.
Мҧғалімдерге арналған нҧсқаулық 2-деңгей
А. Қҧнанбаевтың қарасӛздер жинағы. Алматы. 1977

Оқушы шығармашылығын дамытудағы оқытудың
жаңа әдіс-тәсілдерінің тиімділігі
Сарсенбаева Жанар Пернехановна, №52 мектеп-лицейі
директордың оқу-әдістеме жҧмысы
жӛніндегі орынбасары Шымкент қаласы
«Ҧстаз – бҧл жас ҧрпақтың бойына ғасырлар бойы жинақталған
барлық асылдарды сіңіруші, ал оларды соқыр сезімдерден,
жамандықтардан және жҧқпалы мерездерден аулақтатушы адам».
Анатолий Луначарский
Қазіргі білім беру жҥйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті жеке
тҧлға дайындау. Оны дамытушы - ізденімпаз, шығармашыл
мҧғалім. Ізденімпаз мҧғалімнің шығармашылығындағы ерекше тҧс
- оның сабақты тҥрлендіріп, тҧлғаның жҥрегіне жол таба білуі. Олбарлық шәкіртін, ӛз кәсібін, ӛз пәнін сҥйетін адам. Ӛзгермелі
қоғамдағы жаңа формация мҧғалімі – педагогикалық аспектілердің
барлығын меңгерген, жаңалықтың жаршысы, рухани дамыған,
толысқан шығармашыл тҧлға қҧзыреті. Осыған орай, білім беру
жҥйесінде жастарға сапалы білім беріп, олардың ҥйлесімді дамуы
мен тҧлға ретінде қалыптасуында ҧстаздың кәсіби шеберлік
кӛрсеткіштерінің бірі - жалпы педагогикалық, ғылыми- теориялық,
әдістемелік жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік меңгерудің
маңызы зор.
Қазіргі ҧстаздар алдындағы міндет: ғылым мен техниканың даму
деңгейіне сәйкес оқушының білімі терең, іскер және ойлауға
қабілетті, әлемдік стандарттар негізінде жҧмыс істей алатын
қҧзырлы тҧлғаны қалыптастыру. Мҧндай талапқа сай қызмет істеу
ҥшін ҧстаз ҥздіксіз ізденісте кәсіби білікті болуы тиіс. Қазақстан
Республикасының «Білім туралы» Заңында: ―Білім беру жҥйесінің
басты міндеті – ҧлттық және азаматтық қҧндылықтар, ғылым мен
практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға,
дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу ҥшін
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жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім
беруді
ақпараттандыру
мен
халықаралық
ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу‖ – деп атап айтылуы білім беру
жҥйесін одан әрі дамытуда жаңаша форматтағы ҧстаздың
шығармашыл ізденісте, білімді, кәсіби білікті болуын міндеттейді.
Осы негізде Қазақстан Республикасы педогог кадрлардың
біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламалары аясында және
Жаңартылған білім бағдарламасы мҧғалімдерді оқыту курсы оқу
мен oқытуда, білім беpудегі жҥйесінде жетіcпейтін қaжеттілікті
тaбуға
мҥмкіндік
берді.Деңгей
бaғдapлaмaсымен
және
Жаңартылған білім бағдарламасымен тaныcқaн мҧғалімдер -oның
мәні, мaқcaты, нәтижеcі-бapлығы бaлaларғa, балаларды сындарлы
ойлана білуге, шешім шығарып қорытынды жасай білуге, ӛз
деңгейін ӛздері бағалап анықтай білуге, алған білімін ӛмірде
пайдалана білуге баулуға негізделген екендігін тҥсініп ӛз
тәжірибелеріне жҥйелі қолдана бастады. Сабақтарда сабақ
мақсатына жету ҥшін, мҥмкіндігінше дҧрыс әдіс-тәсілдер таңдап,
нақты нәтижеге жетіп отыр.Мәселен «Бір минуттық эссе»
жаздырғанда балалардың сабақтан алған білімдерінің негізінде
керемет
ойларының
ҧшқырлықтары
әрдайым
таңдандырады.Меніңше, бала еркін ойын жеткізу ҥшін мҧғалім
дҧрыс әдіс-тәсіл таңдай білуі қажет. Егер сабақтың мәнін
ашатындай жан-жақты мәліметтер, бейне фильмдер кӛрсете білсең,
ашық сҧрақтар арқылы жетелеп отырса, балалардың ой-ӛрісі
кеңейіп, ӛз ойларын ашық , толық
жеткізе білетініне кӛз
жетткіздік. «Рӛлдік ойындарда» қолда бар мҥмкіндіктерді ҧқсата
пайдаланып, ерекше шебер әртістік қабілет танытады. «Бес жолдық
ӛлең» тәсілін қолданған сайын оқушылардың ақындық
қабілеттерінің кереметтігінен, тіпті, бірнеше шумақ ӛлеңдер
шығарып жатады.
Мектеп жҧмысы мен оқушы жетістіктерін ӛрістеудегі негізгі тҧлғамҧғалім.(МАН-8бет) Негізінен, мҧғалім нәтижеге жету ҥшін, ең
бастысы, тақырыпқа сәйке табыс критерийін дҧрыс анықтап, яғни
сабаққа SMART мақсат қоя біліп, сол мақсатқа жету ҥшін дҧрыс
әдіс-тәсілдер таңдай білу керек. Мҧны «Жаңартылған білім

бағдарламасы», «Деңгейлік»
және «TKT CLIL» бойынша
курстардан ӛткен мҧғалімдер жақсы тҥсінеді. Әр курстан дәріс
алған сайын, жаңа әдіс-тәсілдер ҥйреніп, оларды ӛз сабағында
қолдану мҥмкіндіктері
молаяды. «TKT CLIL» , яғни
жаратылыстану пәндеріне ағылшын тілін ендіру әдістерінде де,
«Жаңартылған бағдарлама» әдістерінде де ең бастысы саралап
оқыту, белсенді оқыту, критериалды бағалауға және кері
байланысқа басты назар аударып, кҥтілетін нәтижеге дҧрыс әрі
ҧтымды жетуге болатындығы айқын. Меніңше, мақсат сараланып
берілсе, мақсатқа жету ҥшін тапсырмалар да сараланып беріледі, ал
тапсырмалар оқушыларға белсенді жҧмыс жасайтындай болса, әрі
олардың білім деңгейлері кері байланыс арқылы анықталып
отырса, әрбір сабақ бір-бірімен сабақтасып, оқушыларымыздың
білім алуы мәжбҥрсіз, ойлау деңгейі Блум токсаномиясы бойынша
талдау, жинақтау, бағалау деңгейіне еркін кӛтерілетіндігін білдік.
Осы ҧстанымды басшылыққа алып жҧмыс жасау керектігін
ҥйрендік,әрі сабақтарда «Ақпаратты жаңғырту», «Сҧрақ-жауап»,
«Ӛз миыңды сал», «Стоп-кадр және сҧрақ», «Текспен жҧмыс»,
«Сәйкестендіру», «Біреуі артық», «Ҥштік одақ», «Он сҧрақ» т.б.
стратегияларын
пайдаланып,
оқушылардың
пәнге
деген
қызығушылығы
артқандығын,
білім
сапасының
едәуір
жоғарылағанына кӛңіліміз толып отыр.Жаһандану заманында жас
ҧрпақтың жаңаша ойлау қабілеті мен белсенділігін арттыру,
білімге деген қҧштарлығын ояту, ӛмірде оны қолдана білуге
бағыттау – ҧстаздың басты міндеті болуымен қатар, оларға
жҥктелер жауапкершілік жҥгін де еселейді. Ӛйткені, сапалы білім
мен кәсіби білікті мамансыз бәсекеге қабілетті ӛскелең ҧрпақты
тәрбиелеу мҥмкін емес.
Инновациялық оқыту нәтижелері оқушының ӛз бетінше әрекет етуі
арқылы білімді меңгеруіне ықпал етуі тиіс. Оқушының ой-ӛрісін
кеңейтіп,
дҥниетанымдық
кӛзқарастары
мен
танымдық
белсенділігін арттыруда, зерттеушілігі арқылы шығармашылық
икемділігін дамытуда, біліктілікке ҧмтылуда, яғни тҧлғаны жанжақты дамытуды жҥзеге асыруда оқу ҥдерісіне инновациялық
технолгияларды енгізу шешуші рӛл атқарады, оң нәтиже береді.
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Кіріктірілген білім беру бағдарламасында пәнінің берілу жайы да
ӛзгеше. Бағдарлама оқушының тӛрт тілдік дағдысын: тыңдалым,
айтылым, оқылым, жазылымды жетілдіруге бағытталған. Бҧл тӛрт
дағды оқу жоспарында Шиыршықталған оқыту жҥйесі арқылы
оқытылуы және бір-бірімен тығыз байланыста болуы тиімді болып
отыр .
Оқушыларды жаңартылған білім беру бағдарламасының талабына
сай инновациялық әдіс-тәсілдермен оқытып, ой-ӛрісі кең, саналы,
еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап
отыр. Оның ҥстіне білім берудің жҥйесін қарқынды дамытқан бҧл
ҥрдістің жалпы білім беретін мектептерге белсенді тҥрде енгізіле
бастауы кӛңілді қуантады.Жаңартылған білім беру бағдарламасы озық технологиялардың барлық қыр-сырларын білуге жетелейді.
Сӛзімнің соңын қорытындылай келе, бҧл жаңартылған білім беру
бағдарламасы бойынша менің кӛкейге тҥйгенім: оқушы тҧлғасына
ҥйлесімді, қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып, сын
тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тәжірибе жасау.
Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі: спиральді
қағидатпен берілуі, алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол
мақсатқа жету жолында шәкірттердің жҥрегіне жол тауып,
әрекеттендіре білу шеберлігіне жету. Мақсатты білім беру – тҧлға
дамуын жҥзеге асыратын бірден бір сара жол!

технологиясының мақсаты: азаматтардың мҥмкіндіктерін кеңейте
отырып, сапалы білім беру; олардың білім қажеттіліктерін
тҧрғылықты жеріне, әлеуметтік жағдайына, жасына, денсаулығына
және ӛмірдің тағы басқа себептеріне қарамастан қамтамасыз ету.
Білім беру жҥйесінде заман талабына сай жаңа реформалар
қабылданып, жаңа жҥйелер пайда болуда. Оны меңгеру және
ҥйлестіру- баршамыздың міндетіміз. Соның бірі соңғы елімізде
тӛтенше жағдайға байланысты қарқынды белең алған қашықтықтан
оқыту технологиясы.
Қашықтықтан оқыту технологиясы – оқу ҥрдісі кезінде білім
алушылар мен оқытушылар арасында интерактивті ӛзара ісәрекетте оқытылып, материалдың негізгі кӛлемін оқып
ҥйренушілерге
жеткізуді
қамтамасыз
ететін,
оқылған
материалдарды меңгеру бойынша, сонымен бірге оқу ҥрдісі
барысындағы оқып ҥйренушілердің ӛз бетімен жҧмыс істеуіне
мҥмкіндік беретін ақпараттық технология.
Қашықтан оқыту – компьютерлік және телекоммуникациялық
технологияларға негізделген білім берудің бір тҥрі. Мҧғалім мен
оқушы арасында қандай да қашықтықта интернет ресурстарының
сҥйемелдеуімен ӛтілетін оқытудың формасы, яғни интернет
желілерінің кӛмегімен белгілі бір арақашықтықта оқыту. Бҧл әдіс
алдыңғы қатарлы дамыған елдерде қарқынды жҥруде.
Қашықтықтан оқытуды ҧйымдастырудың 3 тҥрлі формасы бар:
онлайн (синхрондық) және оффлайн (асинхрондық) және кең
таралған ҥшінші тҥрі вебинар. Бҧл жҥйе бойынша білім алушылар
ӛз бетімен интерактивті режимде қажетті оқу-әдістемелік
материалдарды белгілі бір уақыт аралығыда меңгеріп шығады.
Білім алушы ӛз бетінше материалдың реттілігімен оның
қарқындылығын таңдап, оны зерделей алады.
Онлайн режимдегі оқыту дегеніміз – интернет ресурстарының
кӛмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір қашықтықта мҧғалім
экранын кӛру арқылы оқытуды ҧйымдастыру формасы.
Оффлайн режимдегі оқыту дегеніміз - интернет ресурстарының
кӛмегімен (электрондық пошта) мҧғалім мен оқушы арасындағы
ақпарат алмасуды қамтасыз етуге мҥмкіндік беретін оқытудың

Қашықтықтан оқытуды меңгеру- заман талабы
Абдуллаева Оразкҥл Қҧдайбергенқызы
Шымкент қаласы, №52 мектеп-лицейі,
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі
Ия, қашықтықтан оқыту формасы 21 ғасырдың білім беру
жҥйесінде айрықша орын алып отыр. Жалпы бҧл жҥйе Қазақстанда
2005 жылдан бері жоғарғы оқу орнының әсіресе сырттай оқу бӛлімі
қолданысқа ендірсе де, биылғы 2020 жылы жарияланған тӛтенше
жағдай және карантин кезеңінде жалпы орта білім беру
ҧйымдарында белсенді жҥзеге асты.
Қашықтықтан оқыту
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формасы.
Вебинар дегеніміз – интернет желілерінің кӛмегімен семинарлар
мен тренинтер ӛткізу формасы.
Қашықтан оқыту кезеңінде білім саласындағы міндеттердің бірібір-бірімен тығыз байланысты бола отырып, республикалық
деңгейіндегі қашықтықтан оқытудың қҧрамына енуі. Оқытудың
ауқымды және жергілікті жҥйелерін ойдағыдай пайдалана білудің
нәтижесінде ҧстаздар білімнің базалық және деректердің банкілік
мәліметтерін,
мультимедиа,
компьютерді
оқып-ҥйренуші
жҥйелерді,
электрондык
оқулыктарды,
оку-әдістемелік
материалдарды, қашықтықтан оқыту жҥйесінің технологиясымен
ҥйлесімді болып келетін оқытудың жаңа тәсілдерін толық меңгеріп
алды.
Осындай сан қырлы, әрі кҥрделі мәселелерді жҥзеге асыруда
оқытушының атқарар рӛлі орасан. Оларға әрі ауыр, әрі жауапты
міндет жҥгі жҥктеледі. Қашықтықтан оқыту жҥйесін жҥзеге
асыруға кӛңіл-кҥй, психологиялық қарым-қатынастың атқарар рӛлі
зор. Сонымен қатар оқытушы оқытудың жаңа технологиясын,
оқытудың компьютерлі және тораптық жҥйелерін жетік біліп,
олармен іс жҥргізу ісін орындау шарт.
Қашықтан оқыту жҥйесі стационарлық оқыту тәсілімен
салыстырғанда кӛп артықшылықтары бар,олардың арасында:
ҥйреншікті жайлы жағдайда оқыту мҥмкіндігі;
қабілетін дамыту ӛзін-ӛзі ҧйымдастыру және дербестік ҥшін
қажетті оқыту,
бҧл ретте оқытушымен байланысып, қажетті
кеңес алуға мҥмкіндігі болады;
қашықтықтан оқыту қажетті қашықтықты еңсерумен, уақыт пен
кҥшті ҥнемдейді.
Бҥгінгі таңда ақпараттық қамтамасыз ету жҥйесіне баса мән
бермейінше, білім берудің ақпараттық технологияларын, дәлірек
айтқанда, электрондық оқулық және бейнефильмдерді, басқа да
электрондық басылымдарды қашықтықтан оқытудың спутниктік
арнасы арқылы ендірмейінше, кез келген әлеуметтік-экономикалық
саланың алға басуы мҥмкін емес.
Республикалық білім беруді ақпараттандырудың ғылыми-

әдістемелік
орталығы
ақпараттық
қарым-қатынастық
технологиялардың білім берудегі педагогикалық мҥмкіндіктерін
зерттеу жолында ЮНЕСКО институтының тірек нҥктесіне жатады
және онымен бірге қашықтықтан оқытудың спутниктік каналын
ендірудің бірлескен жобасын жҥзеге асыруда. Сондықтан бҧл жҥйе
алдағы уақытта елімізде қарқынды белең алады деген сенімдеміз.
Қорыта айтқанда, қашықтан оқыту бҧл мҧғалімнің біліктілігін
кӛтереді, оқушының ӛз бетімен білім алуын қалыптастырады, атааналардың жаңа технологияға деген кӛзқарасын ӛзгертеді.
Сондықтан да заман ағымынан қалмай, жаңа технология
мҥмкіндіктерін пайдалана отырып, қашықтықтан оқытудан
жҥрексінбей, батыл кірісу әрбір оқушының, әрбір ата-ананың, әрбір
ҧстаздың санасында тҧруы қажет деп санаймын.
Информатика сабағында сҧрақтар қою арқылы оқушыларды
диалогке қатыстыру
Тыныштыкбаева Н.Б.
Шымкент қаласы, №52 мектеп-лицей
Информатика пәні мҧғалімі
Мен - информатика пәні мҧғалімімін, біз сабақтарда кӛптеген
идеяларды талқылаймыз. Осыған орай оқушылар менің не
ойлайтынымды және не нәрсеге сену керектігін білгісі келеді. Мен
оларға аргументтің екі жағын да мҥмкіндігінше кӛбірек және
қосымша дереккӛздерді беруге тырысамын, бҧл оларға әр сабақ
тақырыбы туралы кӛбірек мағлҧмат алуға мҥмкіндік береді. Оларға
мен не ойлайтынымды және неге олардың жеке сыни ойлауын
дамытуға кӛмектесетінін айтамын. Бірақ кейде дҧрыс немесе бҧрыс
жауап жоқ деп айтуға тура келеді. Мҧндай жағдайларда мен кейде
тӛмендегі тіркестерді қолданамын: «Айтайын дегенім, бҧл кейбір
веб-сайттарда осылай жазылған», «Бҧл біздегі ең жақсы ақпарат»,
«Бҧл осы саладағы соңғы зерттеу», «Соңғы зерттеулер бҧл жалған
екенін кӛрсетті».
Мҧғалімдер тек ҧсыныстар айтумен шектеліп қалмауы керек және
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оларды мысалдармен кӛрсетіп, қозғалыс еркіндігін сақтауға
мҥмкіндік беретін визуалды қҧралдарын, сонымен қатар
импровизацияда ӛз білім саласынан шықпауға мҥмкіндік береді.
Сабақтарымда кӛбіне идеяларды талқылау туралы болады, ол ҥшін
оқушы мен мҧғалім, оқушы мен оқушы арасында диалогке тҥсуі
керек, сондықтан мҧғалім оқушыларды сӛйлесуге және талқылау
бағытын басқаруға шақыруы керек. Менде қолданылатын бірнеше
техникалар бар, бірақ мен әрқашан тақырыпты талқылауға
басшылық ете бермеймін. Мен кӛбінесе оқушыларды тҥзету
әдістеріне назар аударамын. Бҧл дҧрыс емес болуы мҥмкін, бірақ
мен кӛмекке мҧқтаж оқушыларды қалай басқаруға болатындығын
білдім. Оқушыларға тақырыпқа шоғырландыруға кӛмектесу ҥшін
жиі ҥлестірмелі сҧрақтар қоямын.
Тәжірибемнен алар болсам, басында оқушылар бір-бірімен емес,
менімен сӛйлесті, содан кейін мен оқушыларды тақырыпты бірге
талқылау ҥшін топтарға бӛлдім. Сабақтарымда оқушыларды
ойларын еркін айту мақсатында топтарға орналастырдым.
Сабақтың басын мҧзжарғыш, тақырыпқа шолу, миға шабуыл
немесе даулы сҧрақ қою сияқты әрекеттерден бастаймын.
Сабақ барысында оқушыларымды ойын еркін айтуын қолдау
мақсатында ауызша мадақтаймын, мысалы, жақсы, мен келісемін,
бҧл ӛте жақсы т.с.с.
Оқушыларды сабақ тақырыбын тереңірек ойлауға шақырамын.
Әдетте бейнежазба кӛрсету арқылы бҥгінгі сабақ не туралы
болатындығын болжауға мҥмкіндік беремін.
Сабақ соңында, мен оқушыларға бҥгінгі тақырыптың негізгі
ҧғымдарын пысықтау ҥшін бірнеше сҧрақ қоямын.
Сҧрақ қою ӛте маңызды, ӛйткені егер сҧрақ қою техникасы дҧрыс
таңдалса, ол оқытудың тиімді қҧралына айналады. Оқушылардың
тақырыпты тҥсінуіне қол жеткізу ҥшін сҧрақтардың екі тҥрін
қолданамын: тӛмен және жоғары дәрежелі сҧрақтар. Сҧрақтар
оқушылардың оқу қажеттіліктеріне сәйкес келеді.
Оқушылардың білімін қолдау ҥшін әр тҥрлі сҧрақтарды
қолданамын, мысалы: дәлелді сҧрақтар, тестілеу, қайта бағыттау.
Иә/жоқ сҧрақтар. Сабақтың басында осы типтегі сҧрақтарды

қолданамын, сабақ бастамас бҧрын тақырып бойынша
оқушылардың бастапқы білімінің бар-жоғын тексере аламын.
Бҥгінгі сабаққа арналған мәтінді барлығы оқыды ма? немесе сіз
бҥгінгі тақырып бойынша біраз зерттеулер жҥргіздіңіз бе?
Ынталандырылған сҧрақтар оқушының жауабын тҥзетуге, ӛткен
материалға оралуға, ойлануға, жаңа тақырыпты тез әрі жақсы
қабылдауға кӛмектеседі.
Вирус дегеніміз не?
Вирустар қалай таралады?
Компьютерлік вирусты қалай анықтауға болады?
Мҧрағат файлында қандай ақпарат бар?
Мҧрағаттың мақсаты қандай?
Оқушыларға толығырақ жауап беру, ӛз ойларын білдіру және
идеялары мен танымдық ойлау қабілеттерін дамыту ҥшін жиі
бағыттаушы сҧрақтарды қолданамын, мысалы,
Мысал келтіре аласыз ба?
Айтыңызшы, себебі неде ...?
Егер сіздің компьютеріңіз вирус жҧқтырса не істеу керек?
Қандай антивирустық бағдарламаларды білесіз? т.с.с
Егер оқушы дҧрыс немесе толық жауап бере алмаса, мен сҧраққа
кӛбінесе ӛзім жауап бермей, басқа оқушыларға бағыттаушы сҧрақ
қою арқылы, мысалы: кім кӛмектесе алады?-деп, сҧрақты
сыныптың басқа оқушыларына қайта бағыттап отырамын. Басында
оқушыларым ҥшін бҧл ерекше әсер етті. Бҧл оқушыларға бір
бірінің ой-пікірлерін қабылдауға, пікірлерін қҧрметтеуге және
бағалауға кӛмектесті.
Сабақтарымда оқушыларға кейде қиын болатын мәселелер
туындауы мҥмкін. Сондықтан біз мәселелерді тҥсінбейтіндігімізге
тап боламыз. Сондықтан оқушыларым себебін сҧрағанда мен
тӛмендегідей сӛз тіркестерін қолданамын:
• Бҧл дҧрыс, себебі…
Дереккӛзді немесе анықтаманы ҧсыну ҥшін:
• Кӛбірек идеялар ҥшін .... оқуды ҧсынамын
Балама кӛріністі кӛрсету ҥшін:
Ғалым біршама жақсы тҧстарын айтады, бірақ ... ол туралы
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айтпайды.
Мҧндай жағдайларда мҧғалімдер оқушыларға сабақтан кейін
оқулары ҥшін белгілі бір тҥсініктемелер мен қосымша әдебиеттер
тізімдемесі мен сайттарға сілтемелер беруі керек.
Кейде сабақтағы пікірталас кезінде мҧғалімдер оқушыларға
ӛздерінің идеяларының дҧрыс еместігін айтуы керек. Мҧғалім
мҧны сыпайылықпен және мҧқият орындауы керек. Оқушыларға
бір нәрсені дҧрыс емес жолмен ойластырғандықтарын тҥсіну ҥшін
бірнеше әдіс қолданамыз. Мҧғалім «бҧл дҧрыс емес» деп айтпауы
керек. Біріншіден, біз оқушының жақсы жақтары туралы айтып,
олардың әлсіз жақтарына назар аударамыз. Болашақта оқушыларға
мадақтау және кері байланыс беру ҥшін тӛмендегідей сӛз
тіркестерін қолданамын. Мысалға:
• Бҧл маңызды сәт. Бірақ, бҥгін біз .... назар аударуымыз керек.
• Мен толықтай келісемін. Сіз негізгі идеяларды толығымен
жинақтады деп ойламаймын.
• Жақсы байқау, бірақ модельдеудің басты мақсаты не?
• Жақсы, менің ойымша, біз мҧны аяқтауымыз керек.
Оқушылардың идеяларын қорытындылау және пікірталасты алға
жылжыту ҥшін:
• Біз сымсыз байланыстың артықшылықтары туралы әңгімелестік.
• Бҧл бізді алгоритмнің келесі тҥріне апарады.
Оқушылардың назарын аудару ҥшін
• Біз модельдеудің екінші кезеңіне оралуымыз керек.
Сабақты аяқтап, тапсырма беру ҥшін
• Біз аяқтауымыз керек.
• Бҥгінгі тақырып бойынша қандай да бір сҧрақтарыңыз бар ма?
Қорытындылай келе, сабақтағы мҧғалімнің рӛлі - оқушылардың
пікірталас арқылы бағыт алуы. Сабақтағы
пікірталастар
оқушылардың тҥсініктерін кеңейтіп, олардың танымдық ойлау
қабілетін арттыруы керек. Мҧны мҧғалім сҧрақтар қою арқылы
жасай алады. Олар пайдалы және оқушылардың ойлауына
кӛмектеседі. Олар сонымен қатар оқушыларға қадаммен
талқылауға кӛмектесу ҥшін тҥсініктемелер мен нҧсқаулықтарды
қолдана алады.

―READING IS PLEASURE‖MASTER CLASS for teachers
Subject teacher: Khaljanova Kassiyet
№72 secondary school
(Course coordinator was Dr Sheba Victor )
The aims: to exchange experience from India using the taken materials
and methods in order to facilitate the reading skills
Good day dear colleagues! I‘m very happy to see you and welcome to
our master-class. My name is Kassiyet Rakhmetovna and today I‘m
going to share with you my experience from India where we had CUM
Professional Development Courses for teachers and got a lot of
information about how to facilitate and enlarge opportunities in teaching
and learning for our students. Before start, I‘d like to express my
feelings about courses in India briefly.
International
Training
Programme
in
India
Proficiency Cum development Course for Teachers from Kazakhstan
Courses underwent in Indian city Hyderabad, in the English and
Foreign Languages
University which is a renowned training center for foreign
professionals seeking to
improve their proficiency in English. The six-week training programme
aims to develop
our proficiency in English and to provide professional training. The ITP
organized different
interesting and useful events. We visited places of interest such as:
Salarjung Museum,
Charminar, Chowmahalla Palace, Golkonda Fort, Hussain Sagar,
Shilparamam and
Ramoji Film City. The local food is quite spicy. We tasted varied and
exquisite cuisine and
for its unique Dum Biriyani, bread Chappati and sweet Ladu. Also had
study tours to the
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state and private schools, no words to express our impressions about the
desire and a
great willings of pupils to get the best knowledge in order to overcome
obstacles they
face every day. We eagerly looked forward to the day of Cultural
Programme where we
could witness a magnificent display of traditional dresses in rich and
vibrant colours.
How to ask questions helping your students
become better readers?
Challenging question is useless to most of the class if the teacher simply
accepts the first correct answer and moves to the next question
The answer to a question is not so important, Ss may have given the
right answer by accident, if so, it is valueless
Neither you nor the Ss must be afraid to be wrong,we must help them to
see questions not as attempts to expose their ignorance, but as aids to
the successful exploration of the text
Our attitude to wrong answers is important, perfect answer teaches
nothing, but each wrong answer is an opportunity for learning
Learn about what can cause trouble with reading in kids. Keep in mind
that having reading difficulties doesn‘t mean a child isn‘t smart. But
some kids need extra support and encouragement to make progress.

rd

3 paragraph

Task B.
Select 6-8 words from the passage that can be taught as a part of a
vocabulary teaching class. Select any two of those words and explain
why you would teach them
Select two grammar items that can be taught using this text\passage,
explain why you would select them (the grammar items must be suitable
for the level identified)
Read and run. Competition with quotations
There are quotations on the table, 4 groups will be in process, they
take their note-books (papers), one by one they come up to the table,
read the quotation, go back to the members, reply to a hair (точь в точь)
the written quotation as in the sheet and other Ts write it down as they
heard
At the end of this activity, the quotes the Ts have written must be the
same as in the sheet quotes during the checking when Coach will read
aloud. Winners are those with right answers.
Today‘s reader, tomorrow‘s leader-ALL SUCCESSFUL PEOPLE
ARE READERS. All the successful people in the world reads a lot.They
know with reading they can learn new
A book is like a garden carried in the pocket. A book is like a garden
carried in the pocket. This beautiful Arabian proverb explains the
usefulness of a book. ... One is the nature and the other is a book. Nature
teaches us through experience and is considered to be the best teacher in
the olden days
The man who does not read has no advantage over the man who cannot
read-―I‘m a great reader! I can read fast and I know a lot of vocabulary
words. And my comprehension is great! I have a great advantage over
all those unfortunate people who never learned to read.‖
Never trust anyone who has not brought a book with them.-Ignorance
is never a bliss and a man(or person!) who has never spent time in the

Text ―Paging Dr Carson‖
Teachers in group of four work with the text and make posters
Work with
chunks

the

text

Questions

st

Is it a boy or a girl?

nd

Did the new method help them to change?
What has helped him?

1 paragraph
2 paragraph

Were their mother‘s efforts in vain or not?
What do you think?
What do you think happened next? Give your opinion
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world of wisdom and knowledge, according to the author is an
extremely dangerous being.
Once you learn to read you will be forever free- when you learn to
read, you open yourself up to a whole new world of education
There is no friend as loyal as a book -The way in which a book can
make us feel, the way in which it can open the door to new worlds and
ways of seeing. ... Our books are always there for us; they are our
most loyal friends
Conclusion time Reading comprehension (understanding)
Reading все считают очень легким но на самом деле он не
трудный
но на нем опираются все другие скилсы, на базе ридинг можно
сделать
вокаб, граммар, спикинг, враитинг и листенинг, все можно вместе с
ним
соединить и сделать очень много интересного, поэтому ридинг он
один
из основных скиллс, это база для спикинг и врайтингдля того
чтобы ребенок Свободно мог общаться на английском языке что и
является нашей конечной целю И вот сегодняшний мастер классе я
показала и поделилась как можно сделать
ридинг более
интересным чем просто читать перевод, сделать тру фолс или
ответить на вопросы, а сдела чтобы ребенок заинтересовался в
чтении сам\
Reading is considered very easy one, but in fact it‘s a basic skill for
all other skills, on the basis of reading can be done vocabulary,
grammar,
speaking, writing and listening, if we connect correctly everything is
possible
with reading, also we can make much more interesting things, so our
students could communicate fluently in English, that‘s the point we‘d
like to
achieve.
But still, in today‘s master class I shared my experience about how
to vary

and facilitate reading in order to read and translate it, do simple
true/false
tasks, or just answer the questions, but somehow make sure that our
students be curious about reading.
Табыс критерийлерін қолдану арқылы оқушылардың
коммуникативтік дағдыларын дамыту
Иманбердиева Райхан Аманжоловна
Шымкент қаласы
№72 жалпы орта білім беретін мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі
«Жаһандану ғасыры» деп аталатын ХХІ ғасырда білім беру
саласында заманға сай ӛзгерістерді енгізуді ӛмірдің ӛзі талап етіп
отыр. Бҥгінгі заман талабы да, ХХІ ғасырда талап етілетін
дағдылардың мәні де оқушылардың алған білімдерін жай ғана
иеленіп қоймай, оларды орынды жерде қолдана білуіне басты назар
аудару болып табылады. Бҧл мҧғалімдерге оқушылардың білімі
мен дағдыларын дамытуды ғана емес, баланың бойында
метасананы яғни қалай оқу керектігін ҥйренуді қалыптастыруды
міндеттейді. Білім алушыға ХХІ ғасырда табысқа жету ҥшін
қажетті білім дағдылармен ҥйлесуі керек. Оқушы білімін ӛмірде
қолдана алатындай дәржеге жеткізу мақсатында бҥкіл әлемде
тиімді қолданылып жҥрген оқытудың заманауи тәсілдері еліміздің
білім беру саласына да енгізілуде екені бәрімізге белгілі. Сол
тиімді әдіс-тәсілдерінің бірі – Оқыту ҥшін Бағалау яғни
қалыптастырушы бағалауды оқу мен оқыту ҥдерісіне енгізу білім
беру
саласында
жҥзеге
асырылып
жатыр.
Қазақстан
Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасында
және
Қазақстан
Республикасындағы білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары
ретінде қҧрылған «Мектеп оқушыларының функционалдық
сауаттылығын дамыту жӛніндегі 2012 - 2016 жылдарға арналған
ҧлттық іс-қимыл жоспарында» оқу қызметінің барлық тҥрлерінің
329

нәтижелілігін, оқу материалын меңгерудің процесуалды жағын
және жеке тҧлғалық қасиеттердің пайда болуын есепке алатын
бағалаудың жаңа жҥйесін енгізу жоспарланған. Бала ӛзіндік
танымдық қызметке қабілетті және қазақ тілінде ауызша, жазбаша
нәтижелі қарым-қатынас жасай білу қҧзыреттілігін меңгерту ҥшін
бағалаудың жаңа жҥйесін, яғни қалыптастырушы бағалауды тиімді
қолдану - оқушының метатанымдық қабілеттерін қалыптастырады.
Оқыту ҥшін бағалу тәсілінің ӛзектілігі мен маңыздылығы неде?
Қалыптастырушы бағалау - бҧл білім алушылар ӛздерінің оқудың
қандай сатысында тҧрғанын, қандай бағытта даму керек және
қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін анықтау ҥшін
оқушылар мен олардың мҧғалімдері қолданатын мәліметтерді іздеу
және тҥсіндіру ҥдерісі. Оқушының оқуын дамыту мақсатында
жҥргізілетін және қолданылатын кез келген бағалау Оқыту ҥшін
бағалау болып табылады. Оқыту ҥшін бағалаудың тҥйінді қағидаты
- оқушылар ӛз оқуы ҥшін кӛбірек жауапкершілік алуы тиіс. Осыған
байланысты, мҧғалім рӛлінің маңызды бӛлігі оқушыға қалай оқу
керектігін ҥйренуге кӛмек беру болып табылады. Ал оқушылардың
ӛз оқуы ҥшін жауапкершілікті сезінуі ҥшін оларды бағалау
ҥдерісіне тарту қажет. Сабаққа қатысты табыс критерийлерін
оқушылармен бірге талқылап, сабақтың мақсаты мен міндетін
анықтау арқылы оқушылардың нені білу керектігі, білімнің қандай
сатысында тҧрғандығы айқындалады. Оқыту ҥшін бағалау
оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз етеді. Кері
байланыс оқушылардың ӛзін-ӛзі немесе сыныптасын бағалауына
септігін тигізеді. Сабақ критерийлерін бірлесе талдау арқылы ненің
нәтижесінде мҧндай баға алғандығын айтып, бағалау ӛлшемдері
тҥсіндіріліп, талдау жасалса, бҧл балаға ӛзінің нәтижесін жақсарту
ҥшін кейін не істеу керектігін тҥсінуіне мҥмкіндік береді.
Бағалау ҥдерісіне оқушыларды тарту - оның ажырамас бӛлігі
болып табылады. Оқушыларды осы ҥрдіске тарту ҥшін
қолданылатын ОҥБ стратегияларына тоқталып ӛтсек:
1.Оқушыларды оқу мақсаттарымен таныстыру
2.Оқушыларды сабақтың табыс критерийлерімен таныстыру және
оларды бірлесіп талқылау (сабақтың мақсатына жету ҥшін оларға

не қажет екендігін тҥсінуге жетелеу)
3.Оқушылардың нені оқып жатқандары туралы және оларға білім
алуға не кӛмектесетіндігі туралы ӛз идеяларын айтуға
ынталандыру ҥшін қолданылатын ОҥБ стратегиялары
4.Оқушылардың ӛзін-ӛзі бағалау және ӛзара бағалау ҥдерістерінің
дамуына ықпал ету
5.Одан әрі оқыту ҥшін әрбір оқушыға жеке мақсат қою
мақсатында мҧғалім ҧсынған кері байланысқа оқушылардың
ілтипатпен жауап беруін ынталандыру.
Білім алушыға критерийлерді қалай жеткіземіз? Критерийлерді
тҥсіну жай ғана бастапқы нҥкте болып табылады. Әуелде сӛздің
мағынасын оқушылар мҧғалімдердей тҥсіне бермейді. Оқушыларға
«Сапа критерийін» немесе «Табыс критерийін» жай ғана ҧсыну
жеткіліксіз. Оқушылар бҧл критерийлердің ӛз жҧмыстарына
қатысты нені білдіретінін тҥсінбейінше, ол критерийлерден пайда
болмайды.
Алдымен «критерий» деген сӛздің қандай ҧғым беретініне тҥсінік
беріп ӛтейін. Критерий – грек сӛзі, бір нәрсені айқындаудың,
тҧжырымдаудың негізгі ӛлшемі деген мағынаны білдіреді.Яғни біз
ҧсынған талаптарға сай оқушылардың шешім шығаруда бағалау
жҥргізудегі ӛлшем. Мысалы, қарапайым тілмен айтар болсақ
«Қысқарған сӛздер» тақырыбын ӛтерде біз мынадай мақсат
қоямыз:
Оқыту мақсаты: Қысқарған сӛздер туралы тҥсінік беру, қҧрамдық
тҥрлерін және емлесін, жасалу жолдарын меңгерту, қысқарған
сӛздерді қолдана білу.
Осыған байланысты критерий шығарамыз: қысқарған сӛздердің
анықтамасын білу, жасалуына қарай тҥрлерін білу, жазылу емлесін
білу, қысқарған сӛздерді қолдана білу. Келесі қадам ӛзін-ӛзі
бағалаудың ӛлшемдерімен таныстыру. Жоғарыда «Қысқарған
сӛздер» тақырыбы бойынша сабақтың мақсаты және сапа
критерийлерімен оқушыларды таныстырдық. Ендігі қадам
бағалауды қалай жҥргізілетінін тҥсіндіру. Ол ҥшін сабақ
барысында жоспарланған тапсырмалар бойынша бағалаудың
ӛлшемдерін шығару. Дескрипторға (дескриптор - оқушының
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белгілі бір тапсырма бойынша орындаған жҧмысының деңгейін
немесе сапасын сипаттайтын тҧжырым) сәйкес балл қойылып,
соңында ӛлшемдер бойынша ӛзін - ӛзі бағалайды. Осыдан келіп
табыс критерийі шығады: қысқарған сӛздердің анықтамасын айта
аламын, жасалу жолдарын білемін, қысқарған сӛздерге қосымша
жалғану емлесін
білемін,
қҧрамындағы сӛздердің толық
мағынасын айта (жаза) аламын, сӛйлем қҧрағанда қысқарған
сӛздерді мағынасына сай қолдана аламын.
Мҧғалімдер оқушылардың табыс критерийлеріне қаншалықты қол
жеткізгендігін білу ҥшін, оқушыларға тӛменде кӛрсетілген сияқты
сҧрақтарға жауап жазатын бланкі бере алады.
Бҧл жерде оқушыларды ҥдеріске тартқандықтан, әрі оларға ӛзінің
білім алуы ҥшін жауапкершілікті арттыратындықтан, «Нені әлі
дамыту қажет?» деген сҧрақ ӛте маңызды. Осы әдісті тиімді
қолданудың нақты мақсаттарына сәйкес ӛзін-ӛзі бағалау және
сыныптастарын бағалау стратегияларының бірнеше тҥрімен
таныстырып ӛтейін:«Топтарда баға қою» (топ мҥшелері бір біріне
белгілі бір ӛлшем бойынша бағалайды), «Бағдаршам»
(бағдаршамның тҥстері арқылы ӛз біліміне қатысты сенімділігін
кӛрсету), «Соңғы бес минут» (сабақ соңында сабақта не
ҥйренгендерін айтады), «Топтық таныстырылым» (білімдерін
сыныптастарының талқылауы мен салыстыру арқылы бағалауға
мҥмкіндік береді).
Ӛлшеу бойынша сабақтарда мҧғалім
оқушылардың табыс критерийлеріне қаншалықты қол жеткізгені
бойынша мәліметтерді ӛзі жазып алуына болады. Бірақ мҧғалімнің
оқу ҥдерісінің барысы туралы
ақпаратты жай ғана айтып
қойғанынан, оқушыларды олардың жеке бағалауына немесе
олардың қҧрдастарын бағалауға қатыстыру оқушыларды білімге
ҧмтылдырады, кӛп нәтиже береді, сонымен қатар мҧғалімнің
оқушыларды білім алуға тартып, олардың ӛз білімдері ҥшін
ӛздерінің жауапты болуын ынталандыру маңызды мәселе. Оқушы
белгілі бір табыс критерийлеріне сәйкес ӛзін және басқаларды
бағалауға ҥйренуі керек, бҧл істе мҧғалімдер оларға қолдау
кӛрсетіп отыру қажет. Оқушы есейген сайын бҧл оған жеңіл тиетін
болады.

Қорыта айтқанда, ӛзін- ӛзі бағалаудан сабақ алу ҥшін оқушылар
ӛзінің ҥйренуі ҥшін дәлелдемелер жинап қана қоймай, сонымен
қатар:
мақсатқа қатысты ӛз жҧмысын талдау;
оқу ҥдерісін жақсарту ҥшін не істеу қажеттігі туралы шешім
қабылдау;
ағаттықтарды жою ҥшін не істеуге болатынын білу;
басты мақсатқа жету ҥшін ӛзінің ілгерілеуін бақылау қажет.
Осылайша ӛзін -ӛзі бағалау ӛзін- ӛзі реттеумен байланысты болып
келеді.
Кез келген мҧғалім «Оқыту ҥшін Бағалау» неліктен оқыту мен
оқуды жетілдіру проблемаларын шешудің маңызды мәселесіне
айналып отыр? деген сҧрақ қоюы мҥмкін. Онысы орынды да.
Ӛздерінің бҧрынғы тәжірибесі бойынша кӛптеген мҧғалімдер,
оқушылар және олардың ата-аналары бағалауды оқыту және
оқудан кейінгі болатын нәрсе ретінде қарастырады. Бағалау оқыту
мен оқудың ажырамас бӛлігі болуы мҥмкін деген ой біздің
тҥсінігіміздегі едәуір ӛзгерісті талап етеді және Оқыту ҥшін
Бағалау ҧғымы дегеніміз де осы болып табылады.
Ағылшын зерттеушілері Блэк пен Уильямның Ҧлыбританиядағы
Бағалауды Реформалау Тобымен бірлесіп жҥргізген зерттеулері
бағалаудың кӛмегімен оқуды жақсарту оқытуға енгізілуі тиіс, бір
қарағанда қарапайым болып кӛрінетін бес тҥйінді факторға
байланысты екенін кӛрсетті:
Оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету.
Оқушылардың ӛзіндік оқуға белсенді қатысуы, бҧл ӛз кезегінде
оқушыларды ӛзін-ӛзі бағалауға қатыстырады.
Бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды тҥрлендіру.
Бағалаудың оқушылардың ӛзін-ӛзі бағалауы мен қызығушылығына
едәуір әсер ететіндігін мойындау, бҧл ӛз кезегінде білім алуға
тҥбегейлі тҥрде ықпал етеді.
Оқушылардың ӛз оқуын қалай жетілдіру керектігін тҥсіну ҥшін
ӛздерін-ӛздері бағалай алуын қамтамасыз ету және ӛзара бағалау
арқылы бірге оқитын оқушылармен бірлесіп жҧмыс істеу
дағдыларын қалыптастыру.
331

Білім алушы не ҥшін оқитынын, білімнің қай сатысында екенін
сезініп, оқуда жауапкершілікті ӛз бойына ала білетіндей етіп
қалыптастыру - бҥгінгі заманның мҧғалімінің басты міндеті болуға
тиісті. Талпынғандар ғана білім ала алады. Білім алушылар ӛз
білімін арттыру ҥшін ӛзін-ӛзі бағалауды ҥйренуі қажет, сондықтан
оқушыларға ӛзінің оқуын жақсартуға кері байланыс арқылы
алынған ақпаратқа сәйкес жҧмыс істеуге дағдыланады. Бҧл
олардан тҥсінушілікті, қызығушылықты және ықыласпен әрекет
етуді қажет етеді. Табыс критерийлері - білім алушылардың оқу
сапасын арттыратын, грамматикалық сауаттылығын дамытатын
тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Педагог қызметкерлерді
қарқынды ӛзгеріп жатқан әлем жағдайында ҥздіксіз кәсіби дамуға
дайын болуына кӛмектесу мақсатында қҧрылған деңгейлік
бағдарлама курстарының негізігі тҥйінді тҧжы-рымдамаларының
бірі осы Оқыту ҥшін Бағалауды қолдану арқылы оқушы бойына
метасананы қалыптастыру болып табылады. Себебі, сапалы
оқытудың маңызды факторы мҧғалімнің оқушының тақырып мәнін
ӛз бетімен меңгеруін тҥсінуі мен бағалай алуында.

Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жҥйесінің
басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу,
білім
беруді
ақпараттандыру,
халықаралық
ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу» деп атап кӛрсеткен. Қазіргі
ақпараттық қоғамда ӛндірістің дамуының негізгі қҧралы болып
ақпараттық ресурстардың қажеттілігі байқалды. Осыған орай білім
беру саласы да ӛзінің дамуы ҥшін жаңа қадамдарға баруда.
Сонымен қатар оқушыларға және мҧғалімдерге ақпараттар
кеңістігінде дҧрыс бағытты таңдауға мҥмкіндік жасай алатын
оқытудың инновациялық технологиялары пайда болуда.
Негізгі бӛлім
І. Оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту
Қазіргі таңда ӛзекті мәнге ие оқу процесін ҧйымдастырудың жаңа
формасының бірі – қашықтан оқытудың маңыздылығы мен
ерекшеліктеріне ескере отырып, қашықтықтан оқыту жағдайында
қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарын ҧйымдастыру маңызды роль
атқарады.
Қашықтықтан оқыту жағдайында оқушылармен интербелсенді
байланыс орнату дәстҥрлі оқыту жағдайында білім алып
келгендегідей тиімді болуы ҥшін мҧғалім мен оқушының
қашықтықтан оқу байланысы интербелсенді әдістерді кеңінен
қолдану, оқушының қазақ тілі мен әдебиеті саласындағы жеке
қабілетін анықтай алу, берілген тапсырмалардың мазмҧнды болуы
тиіс. Оқушылардың жаңа технологиялар кӛмегімен қалыптасатын
және жҥзеге асырылатын ойлау қабілеті бҧрынғы технологиялар
арқылы берілетін ойлау жҥйесінен ӛзгеше болатындықтан, тек
ойлау қабілеті тҥсінігі ғана емес, жаңа жағдайда психикалық
функциялардың басқа жақтары да қайта қарастырылуы тиіс. Осы
аталған талаптар жаңа ақпараттық және педагогикалық
технологиялар жасау саласында, білім парадигмасын қҧруда тың
инновациялық жҧмыстар жҥргізуді талап етеді. Компьютерлік
техниканың дидактикалық мҥмкіндіктерін шығармашылық
қабілеттерді дамыту, педагогикалық мақсаттарға қолдану, білім
мазмҧнын анықтауда, оқыту формалары мен әдістерін жетілдіруде
жақсы әсерін тигізеді.

Пайдаланылған әдебиеттер:
Мҧғалімге арналған нҧсқаулық (екінші негізгі деңгей)
Ҥлестірмелі материалдар: Оқыту ҥшін бағалауды пайдалану.
Интернет материалдары
Қашықтықтан оқыту жағдайында оқушылармен
интербелсенді байланыс орнату арқылы шығармашылық
қабілеттерін дамыту
Аяпова К.Е.
Шымкент қ., №52 мектеп-лицейінің
қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мҧғалімі
Аннотация
Қазіргі таңдағы еліміздегі орын алған эпидемиялогиялық
жағдайға байланысты мектеп және оқу орындарының білім беру
жҥйесі
қашықтықтан
оқыту
жҥйесіне
ӛтті.
Қазақстан
332

Оқушылар қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің сабақтарынан
маттериалдарды,телесабақтарды кез келген ыңғайлы уақытта
BilimLand платформаларынан, youtube-арналарынан қайта кӛруге
болады; қашықтықтан оқытуды ҧйымдастыру ҥшін интернет
ресурстарының
–
BilimLand,
Kundelik.Kz,
Daryn.online,
MicrosoftTEAMS, GoogleClassRoom мҥмкіндіктерін пайдалана
алады[6].
Қазіргі таңда оқытудың елуден астам технологиясы бар екенін
ғалымдарымыз айтып, осылардың кейбіреуі біздің білім беру
жҥйемізге еніп, тәжірибемізден орын алуда. Қазіргі ҧстаздар
қауымының алдында тҧрған ҥлкен мақсат - ӛмірдің барлық
саласында белсенді, шығармашылық іс- әрекетке қабілетті, еркін
және жан – жақты жетілген тҧлға тәрбиелеу. Ӛмірдегі сан алуан
қиындықтарды шеше білу тек шығармашыл адамның қолынан
келеді. Оқушының шығармашылық қабілетін дамыту ҥшін бірнеше
шарт орындалуы тиіс.
Олар:
1.Шығармашылық қабілетін дамытуды ерте бастан қолға алу.
2.Жҥйелі тҥрде шығармашылық әрекет жағдайында болу.
3.Шығармашылық іс - әрекетке жағдай тудыру.
Оқушының шығармашық іс - әрекетіне жағдай тудыру дегеніміз –
оқушыны ойлай білуге ҥйрету екені сӛзсіз. Мектеп табалдырығын
жаңа аттаған бҥлдіршіннен шығармашылық іс - әрекетті талап
етпес бҧрын, оны соған ҥйреткен жӛн. Осыған байланысты
«Оқытудың
жаңа
технологияларын
пайдалана
отырып
оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту» тақырыбын
алдыма келелі мәселе етіп таңдап алдым. Бҧл мәселені алудағы
басты мақсатым – оқытудың жаңаша әдіс – тәсілдерін қолдану
арқылы баланың кішкентай кезінен дҥниеге ӛзіндік кӛзқарасының
қалыптасуына жол ашу, шығармашылығын дамыту.
Оқушының шығармашылығына бағыт – бағдар беруді ең алғаш
білім мазмҧнына енгізген М. Жҧмабаев болатын. Ол балалардың
ойларын дамыту туралы «Ойлау жанның ӛте бір қиын терең ісі деп атап кӛрсете келіп, тәрбиеші баланың ойлап, ҥйренуіне кӛп
кҥш жҧмсау керектігін ескертеді. Шығармашылыққа баулудың,

ӛзіндік іс - әрекетін ҧйымдастырудың тӛмендегідей тҥрлері бар:
-Тақырыпты мазмҧнына сай жинақтау.
-Арнайы бір тақырыпта пікірталас тудыру.
-Шығарма, шағын әңгіме қҧру.
-Сӛзжҧмбақ қҧру, шешу
-Қиялдау арқылы сурет салу, рӛлдерге бӛлу.
-Мазмҧндама тҥрлерін жазу.
Сондай жҧмыстарды ҥнемі жҥргізу шығармашылыққа баулуға,
шәкірт бойындағы талант кӛзін ашып, тілін байыту, қиялын
ҧштаумен ӛз бетінше ізденуге зор әсерін тигізбек.
Оқушылардың шығармашылық белсенділігін қалыптастыруда
сабақтарды тҥрлендіріп ӛткізудің маңызы ерекше. Мҧндай
сабақтардың тиімділігін атап ӛтсек: сабақ қҧрылымының
ҧйымдастырылуы, сыныптағы оқушылардың іс - әрекетін
бақылауға қолайлылық, оқу – танымдық тапсырмаларды
орындаудағы ҧжымдық бірлескен әрекеттің жҥзеге асуы, оқу
уақытының ҥнемделуі.
Шығармашылық сипаттағы сабақтар тҥрлерін жҥйелі ҧйымдастыру
арқылы оқушылардың танымдық белсенділігі қалыптасып, ҧстазы
берген ақпаратты, іс - әрекет тәсілдері мен бағалау ӛлшемдерін
қамтитын қоғамдық және ҧжымдық тәжірибе тағылымдарын игеріп
қана қоймай, оқушы барлық іс - әрекетте шығармашылық бағыт
ҧстанады, қабілет білігін ҧштай тҥседі. Осы орайда 4 – сынып
оқушыларымен пәндерді кіріктіре отырып ӛткізген «Туған елге
саяхат» тақырыбындағы «Шығармашылық есеп» ҥлгісіндегі
сабағымды айта кетуге болады. Сабақ шығармашылық есеп
болғандықтан, кіріктірілген сабақ ретінде барлық пәндерді ( ана
тілі, қазақ тілі, дҥниетану, математика, бейнелеу ӛнері, логикалық
тапсырмалар) толық қамтыды. Әр пән бойынша берілген жекелей
тапсырмалар бойынша оқушылар алған білімдерін толық кӛрсете
отырып, топтағы жҧмыс арқылы шығармашылықтарын дамыта
тҥсті. Бҧл сабақта оқушылардың логикалық ойлауы, ізденісі, ӛз
бетімен жҧмыстары, шығармашылық тапсырмаларды орындаулары
айқын
кӛрініп,
оқушылардың
танымдық
қабілеттері,
белсенділіктері дами тҥсті. Шығармашылық есеп сабағы кезінде
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оқушы ӛз ойларын ортаға салып, ӛз пікірін анық, еркін айта алады.
Сабақ кезеңдерінің арасындағы байланыста жҧмбақ, ӛлең
қҧрастыру, ребустар шешу, логикалық тапсырмалар орындау, сурет
салу тапсырмалары ӛте тиімді болады. Сонымен қатар ертегі сабақ,
саяхат сабақ, сайыс сабағы және тағы да басқа сабақ тҥрлерінің
оқушы шығармашылығын дамытуда атқаратын маңызы ерекше.
Қандай технологияны пайдаланған кезде де оқушының
белсенділігі, мақсатқа ҧмтылуы, ақпаратты ӛзі іздеп табуы,
шапшаңдығы мен еркіндігі, шығармашылдығы, кӛңіл – кҥйінің
кӛтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі. Қорыта айқанда,
оқушылардың
шығармашылығын,
танымдық
белсенділігін
арттыруда шығармашылық сабақтарды ӛткізудің, оқушының ӛз
бетімен ізденіп, шығармашылық ой - ӛрісін арттыруда алатын
маңызы ерекше.
ІІ. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып
білім сапасын арттыру
ХХІ ғасыр табалдырығын аттаған шақта жас ҧрпақты тәрбиелеудің,
оқытудың басты мақсаты – ҧлттық ҥрдісті бойына сіңіру, әлемдік
ӛркениетке бағыттау. Бҧл жолда ана тілінің алатын орны ерекше.
Оқушылардың тілге деген қҧрмет сезімін оятуда, оқушыға
эстетикалық тәрбие беруде қазақ тілінде шығармашылық қабілетті
дамыту басты орын алады.
Шығармашылық бҧл – бҥкіл тіршіліктің кӛзі. Адам баласының
сӛйлей бастаған кезінен бастап, бҥгінгі кҥнге дейін жеткен
жетістіктері шығармашылықтың нәтижесі. Бҧған бҥкілхалықтық,
жалпы және жеке адамның шығармашылығы арқылы жеттік. Әр
жаңа ҧрпақ ӛзіне дейінгі ҧрпақтың қол жеткізген жетістіктерін
меңгеріп қана қоймай, ӛз іс-әрекеттерінде сол жетістіктерді жаңа
жағдайға бейімдей, жетілдіре отырып, барлық салада таңғажайып
табыстарға ие болады. Баланың шығармашылық қабілеттерін
дамытудың жолдарын, қҧралдарын анықтау психология мен
педагогика ғылымдарында ӛте ертеден зерттеліп келеді.
Шығармашылық педагогикасының негізгі мақсаты – бҥгінгі кҥн
талаптарынан туындаған, озық қоғамға лайықты жаңа сана, рухани
сапа қалыптастыру және дамытуда тың жолдар мен жаңа шешімдер

іздестіру болып табылады. Баланың шығармашылық қабілетін
дамыту мәселесін талдау ең алдымен «қабілет» ҧғымының мәнін
терең тҥсініп алуды қажет етеді. Қабілеттің екі тҥрі бар:
1.Репродуктивті – іс-әрекетті, білімді берілген ҥлгі бойынша
қабылдай алу деңгейі.
2. Шығармашылық – жаңалық ойлап табуға бағытталған қабілеттер
деңгейі. «Шығармашылық» сӛзінің тӛркіні «шығару», «ойлап табу»
дегенге келіп соғады. Демек жаңа нәрсе ойлап табу, сол арқылы
жетістікке
қол жеткізу деп тҥсіну керек. Сондай-ақ,
шығармашылық - әдістемелік пен әсемдіктің әліппесі. Мҧғалімнің
ӛзі де шығармашылықпен тҧрақты айналысып, дәуір кӛшінің
ӛзгерістеріне
ілесе
алатын
болуы
тиіс.
Мҧғалім жаңашыл бағыттағы, шығармашылықпен қалай жҧмыс
жасау керек, жаңа әдіс технологияларды сабақта қалай қолдану
керек?
Ол
ҥшін:
1.Білім беруде оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерін қолдану.
2.Ӛзінің жеке тәжірибесін дамыту.
3.Жинақтаған
тәжірибесін
(біреудің)
ӛзара
алмастыру.
4.Ғылыми
зерттеулерді
оқу
және
іске
асыру.
5.Оқу жоспарына сәйкес іздену, зерттеу, жҥйеге келтіру.
Педагогикалық инновацияны, шығармашылық қабілетті дамыту
ҥшін оқытудың қазіргі жаңа технологияларын пайдалану арқылы
жҥзеге
асыруға
болады.
Оқушыларға кез келген шығармашылық тапсырмаларды
табыспен меңгеру ҥшін мына шарттар орындалу тиіс:
1.Баланың шығармашылық қабілеттеріне дамыту ісін ерте бастан
қолға
алу.
2.Баланың жҥйелі, тҧрақты ҧйымдастырылған шығармашылық
әрекеттер жағдайында болуы.
3.Шығармашылық жҧмыстар баланың ойлау мҥмкіндігінің ең
жоғары деңгейіне жетуі керек. Кҥн асқан сайын ол деңгей биіктей
беретіндей
болуы
қажет.
4.Бала әрекетінің әр бетімен айналысуға, тыңдауына деген
еркіндігінің болуы, немен айналысамын десе де ӛз еркі болуы
керек. Бірақ, балаға берілетін еркіндік ӛз кҥнімен, ӛз ойымен
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қиындықты жеңе отырып, «Жаңалық ашуға» жағдай жасау қажет.
Интербелсенді оқыту – білім беру ҥдерісіне қатысушылардың ӛзара
әрекетінің диалогтық формасына негізделген таным тәсілі. Оның
барысында білім алушылардың бірлескен әрекет дағдылары
қалыптасады. Интербелсенді оқыту – білім беру ҥдерісінің соңғы
мақсаты мен негізгі мақсаты мен негізгі мазмҧнын сақтайды.
Интербелсенді
оқыту
бірқатар
міндеттерді
шешеді:
коммуникативті біліктер мен дағдыларды дамытады, оқушылар
арасында эмоционалдық дағдыларды дамытады, олардың арасында
эмоционалдық байланыс орнатуға кӛмектеседі; - ақпараттық
міндеттерді шешеді, себебі оқушыларды бірлескен әрекетті онсыз
жҥзеге асыруға болмайтын қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді; жалпы оқу біліктері мен дағдыларын дамытады (талдау, жинақтау,
мақсаттар қою және т.б.), яғни білім беру міндеттерін шешуді
қамтамасыз етеді; - командада жҧмыс істеуге, басқаның пікіріне
қҧлақ тҥруге ҥйрететін болғандықтан, тәрбиелік міндетті
қамтамасыз етеді [7].
Қорытынды
Қорыта келгенде, О.Бальзактың ―ҧдай еңбек ету- ӛнердің де,
ӛмірдің де заңы‖ дегеніндей, оқушылардың шығармашылық
қабілеті мен белсенділігін артыруда мҧғалімге ҥнемі ізденуге,
тҧрақты еңбек етуді міндеттейді.
Әрине, артқарылған істер аз емес. Дегенмен, әлі де болса
бізді ойландыратын, толғандыратын істер жетерлік. Атап айтқанда,
олар – білім сапасын арттыру, оқушылардың біліміне, ойлау
қабілетіне сай деңгейлеп оқыту, ғылыми-ізденіс қабілеттерін
қалыптастыру, т.с.с. Ӛйткені, ХХІ ғасыр- білімділер ғасыры.
Ендеше бізге ой ӛрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты
парасатты ҧрпақ керек екенін бір сәтте естен шығармағанымыз
жӛн.
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН
ПРОГРАММАЛАРДЫ ТИІМДІ ҚОЛДАНУ
Досжанова Калдыкул Ешмановна
Ақтӛбе қаласы №31 қазақ орта мектебі
Стратегиялық білім беру мәселелерінің мамандары ХХІ ғасырдың
білім беру жҥйесін қашықтықтан оқыту деп атайды. Бҥгін оған
ҥлкен ҥлес қойылды. Қашықтан оқыту тақырыбының ӛзектілігі,
бҧрын технология саласында шоғырланған әлеуметтік прогрестің
нәтижелері қазіргі кезде ақпараттық салада шоғырланғандығында.
Информатика дәуірі келді. Қазіргі уақытта оның даму кезеңін
телекоммуникация ретінде сипаттауға болады. Бҧл байланыс,
ақпарат және білім саласы. Кәсіби білім ӛте тез қартаюды ескере
отырып, оны ҥнемі жетілдіріп отыру қажет. Қашықтықтан оқыту
бҥгінде уақыт пен кеңістікке қарамастан, жаппай ҥздіксіз ӛзін-ӛзі
оқытудың, әмбебап ақпарат алмасудың жҥйесін қҧруға мҥмкіндік
береді. Сонымен қатар, қашықтықтан оқыту жҥйелері елдің кезкелген аймағында және шетелде әлеуметтік мәртебесіне
қарамастан, барлық адамдарға (мектеп оқушылары, студенттер,
азаматтық және әскери, жҧмыссыз және т.б.) білім алуға және
ақпарат алуға адам қҧқығын жҥзеге асыруда тең мҥмкіндіктер
береді. Дәл осы жҥйе қоғамның қажеттіліктеріне барынша икемді
және икемді жауап бере алады және елдің әрбір азаматының білім
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алуға конституциялық қҧқығын іске асыруды қамтамасыз етеді.
Жоғарыда келтірілген факторларға сҥйене отырып, қашықтықтан
оқыту 21-ші ғасырға мамандарды даярлау мен жоғары біліктілік
деңгейінің ҥздіксіз қолдау жҥйесі ретінде енеді деп қорытынды
жасауға болады.
Зерттелетін мәселенің мәні келесі аспектілерде жатыр:
қашықтықтан оқытудың қҧқықтық негізі әзірленбеген және
қабылданбаған;
қашықтықтан
оқыту
мерзімін
кез-келген
білім
беру
тҧжырымдамасына (кҥндізгі бӛлімнен басқа) «бейімдеу» ҥрдісі
бар;
Бҧл тҧжырымдаманың педагогикалық мазмҧны туралы аз адамдар
ойлайды, материяның коммерциялық жағы бастамаға айналады;
Сондықтан қашықтықтан оқытуға нақты анықтама беру, оның
әр тҥрлі деңгейлер ҥшін теориялық негіздерін қарастыру қажет.
Жақында қашықтықтан оқыту мәселесі педагогикалық әдебиетте
ҥлкен назар аударды. Пайдаланылған бастапқы кӛздердің
сипаттамаларында ғылыми тәсіл (терминологияны пайдалану,
оның ашылуы, негізгі ережелердің негізделуі, дәйектілігі және
ҧсынылу дәйектілігі); дегенмен, әр тҥрлі жылдардағы
басылымдардың авторлары арасында белгілі бір мәселелер
бойынша сәйкессіздіктер бар.
Мақалалардың мәліметтерін салыстыра отырып, қашықтықтан
оқыту дегеніміз жаңа, нақты білім беру нысаны, ол кҥндізгі немесе
сырттай оқытудың әдеттегі формаларынан біршама ерекшеленеді
деген қорытынды жасауға болады. Ол оқытудың басқа тәсілдерін,
әдістерін, ҧйымдастырушылық формаларын, мҧғалім мен
студенттердің, студенттердің ӛзара іс-қимылының әр тҥрлі
формасын болжайды. Сонымен қатар, білім берудің кез-келген
формасы, кез-келген білім беру жҥйесі сияқты, оның қҧрамдас
бӛлігі бірдей: білім берудің барлық нысандары ҥшін әлеуметтік
тапсырыспен айқындалған мақсаттар; мазмҧны, сонымен қатар,
кӛбінесе оқу орнының нақты тҥріне арналған қолданыстағы
бағдарламалармен анықталады, әдістері, ҧйымдастырушылық
формалары, оқу қҧралдары. Соңғы ҥш компонент. Қашықтықтан

оқыту кезінде олар қолданылатын технологиялық базаның
ерекшелігіне
байланысты
(мысалы,
тек
компьютерлік
телекоммуникация, компьютерлік телекоммуникация, баспа
қҧралдарымен, компакт-дискі, кейс технологиясы деп аталатын
және т.б.).
Қашықтықтан оқыту мақсаттары:
кадрларды кәсіби даярлау және қайта даярлау;
жекелеген мамандықтар бойынша ПОҚ біліктілігін арттыру;
мектеп оқушыларын жеке оқу пәндері бойынша емтиханға
дайындау;
мектеп оқушыларын белгілі бір бағыттағы оқу орындарына
қабылдау ҥшін дайындау;
мектеп бағдарламасынан немесе мектеп курсынан тыс тақырыпты,
бӛлімді терең зерттеу;
мектеп циклінің жекелеген пәндері бойынша оқушылардың білімі,
дағдылары мен қабілеттеріндегі олқылықтарды жою;
әр тҥрлі себептермен мектепке мҥлдем немесе белгілі бір уақытқа
бара алмайтын студенттерге арналған мектеп бағдарламасының
негізгі курсы;
қызығушылыққа сәйкес қосымша білім беру.
Қашықтықтан оқыту тҥрлері.
Жҥргізілген талдау негізінде қашықтықтан оқытудың кең таралған
тҥрлері мыналарға негізделген деп тҧжырым жасауға болады:
интерактивті теледидар;
қолданылатын
конфигурацияларға
байланысты
әр
тҥрлі
дидактикалық мҥмкіндіктері бар компьютерлік телекоммуникация
желілері (аймақтық, ғаламдық) (мәтіндік файлдар, мультимедиялық
технологиялар, бейнеконференциялар);
CD технологиясы мен Интернет ҥйлесімі.
Қашықтықтан оқытуды ҧйымдастырудың негізгі мәселелері.
Қашықтықтан оқытудың тиімділігі интернетте студенттермен
жҧмыс жасайтын мҧғалімдерге тікелей байланысты. Бҧлар
жалпыға бірдей білім беретін мҧғалімдер болуы керек: заманауи
педагогикалық және ақпараттық технологияларды жетік меңгерген,
жаңа білім және танымдық желілік ортада студенттермен жҧмыс
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жасауға психологиялық тҧрғыдан дайын. Ӛкінішке орай, біздің
елде мҧндай мамандарды даярлау жоқ. Тағы бір проблема студенттердің
желілердегі
ақпараттық
қолдауының
инфрақҧрылымы. Оқу материалының қҧрылымы мен қҧрамы
қандай болу керек деген сҧрақ ашық қалады. Сонымен қатар,
қашықтықтан оқыту курстарына кіру шарттары туралы сҧрақ
туындайды. «Қашықтықтан» студенттердің білімін ҧйымдастыру
және бағалау мәселесі де шешілген жоқ. Оны шешу ҥшін
студенттердің білімін бағалау ҥшін нормативтік базаны қҧру қажет.
Қашықтан оқыту туралы айтатын болсақ, ақпараттың барлық
тҥрлерін (желіні қоса): виртуалды кітапханалар, мәліметтер базасы,
кеңес беру қызметтері, электронды оқу қҧралдары, киберкласс
және басқалары болуы керек бірыңғай ақпараттық және білім беру
кеңістігін қҧру туралы айту керек. оқытуды мҧғалімнің, оқулықтың
және оқушының жҥйесіндегі болуы деп тҥсіну керек. Бҧл мҧғалім
мен студенттердің ӛзара әрекеті. Демек, қашықтықтан оқытуды
ҧйымдастырудағы ең бастысы - электронды курстар қҧру,
қашықтықтан оқытудың дидактикалық негіздерін жасау, мҧғалімҥйлестірушілерді оқыту. Қашықтан оқыту нысанын сырттай оқу
формасымен теңестіруге болмайды, ӛйткені ол оқытушымен, басқа
киберкласстармен ҥнемі байланыста болуды, кҥндізгі оқытудың
барлық тҥрлеріне еліктейді, бірақ нақты формалармен. Демек,
теориялық зерттеулер, тәжірибелік сынақтар, байыпты зерттеу
жҧмыстары қажет. Ӛкінішке орай, біз Интернетте және кӛбінесе
CD-де кӛргеніміз қарапайым педагогикалық талаптарға сай
келмейді. Сонымен, қашықтықтан оқыту курстарын дамытумен
байланысты мәселенің маңыздылығы және оларды негізгі,
қосымша, қосымша білім берудің әртҥрлі мақсаттары ҥшін қолдану
әдістемесі

Тарих пәні сабағында оқушылардың жазылым дағдыларын
жақсарту жолдары
Алибекова Бибігул Жиенәліқызы
Шымкент қаласы
№52 мектеп-лицейі
тарих пәні мҧғалімі
Жалпы педагогикада баланы оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты
жан-жақты
дамыған
,шығармашылық
ойлауға,шешімдер
қабылдауға,практикалық
әрекеттерге
дайын
болуға
ҥйрету.Оқушылардың ӛздігінен іс-әрекет жҥргізе алатындай болуы
қажет.Солардың бірі-оқушыларды оқу мен жазу арқылы
дамыту.Сондықтан мен ӛзімнің алдыма мынадай мақсат
қойдым:Оқушылар қалай болғанда да тақырыптарды дәлелдей
білуі керек,сонда ғана жоғары нәтижеге жетуге мҥмкіндіктер алады
деп ойлаймын.
Осы мақсатпен тарих пәні мҧғалімі ретінде оқушылардың пән
бойынша жазылым дағдысын қалыптастыра бастадым. Себебі-оқуҥйрету әдістерінің ішіндегі жазу-белгілі бір мақсатқа қол
жеткізудің бірден –бір тиімді жолы.Бҧл жерде сӛйлемдерді бірбірімен логикалық тҥрде байланыстырып,мәтін жазып ,жазылым
дағдысын
жақсарту
жолындағы
тиімді
тәсілдермен
бӛлісу.Аталмыш зерттеу жҧмысын жҥргізу мақсатында мен 9сынып оқушыларын ӛз зерттеуіме алдым.Зерттеу жҧмысты
бастауға себеп болған проблемаларды нақты анықтау ҥшін ҥш
деңгейдегі оқушылар басты назарда болды.Әсіресе жазудан
қиналатын деңгейдегі оқушылар басты назарымда болды.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Околесов О. П. Системный подход к построению электронного
курсадля дистанционного обучения // Педагогика. -1999.
Полат Е. С. Петров А.Е. Дистанционное обучение: каким ему
быть? // Педагогика. - 1999.
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Нәтижесінде оқушылар бір-бірінің грамматикалық қателерін
таба алды,сӛз қорларын ҧлғайтты,әрине кейбір оқушылар
жҧмыстарын тексеру барысында қиналды сол себепті кӛмек
кӛрсетіп бағыт бағдар беріп отырдым.
Зерттеу барысында мынадай қорытындыға келдім:
Оқушылар тарапынан толықтыруды қажет ететін жәйттер:
Проблеманы анықтау
Мәлімет жинау

Қолданған әдістерді сынау
Талқылап сабаққа рефлексия
жасау

• Сабақ жоспарыма өзгеріс енгізу,бірін-бірін түзетуге арналған
жұмыстар беру,жазылым дағдысын жақсарту.

• Әр сабақты бақылауда ұстау,кері байланыс жасап отыру.

Осы жобамен жҧмыс істей жҥріп, мынадай қорытындыға
келдім:
Зерттеу нәтижесінде оқушылардың жазылым дағдысын қолдануы
едәуір дамыды,сӛйлем қҧраудағы сӛздердің орналасу тәртібін сол
арқылы дҧрыс сӛйлем қҧрау,сӛйлемдерді мағынасына қарай бірбірімен байланыстыру,тарихи уақиғаларға ӛз идеяларын
ҧштастыру дағдыларды қолданды.Соның нәтижесінде білім сапасы
алдыңғы нәтижелерге қарағанда ӛсу байқалды. Оқушылар мен
кҥткен ойдан шығып келеді.Себебі,сабақ барысында білгісі келу
дағдысы
артты
.Сонымен
қатар
пәнге
деген
қызығушылық,оқушылардың бойында патриоттық сезім және
ӛздеріне сенімділік қалыптасты.Бҧл зерттеудің пайдасы білім
сапасын арттыруыма негіз және талпыныс болды деп толық
сеніммен айта аламын.

Жаз
у
Жазыл
ым
Өзіндағдыс
өзі
ы
бағал
ау,
соңғ
ы
нұсқа
сын
жазу

• Жазылымда тақырыптан ауытқымау,
• Нақтылық ,ауқымдылық.

Мҧғалім тарапынан ҥнемі назарда ҧстауды қажет ететін жәйттер:

9-сынып оқушыларының жазба жҧмыстарын зерттей келе жиі
кездесетін кемшіліктер анықтала бастады:
1.Сӛйлемдерді ӛзара байланыстыра білмеу,
2.Тарихи даталар арқылы реттілігімен жаза алмау,
3.Жазылымда нақтылықты ескермеуі.
Аталған жәйттерді дамыту ҥшін сабақ жоспарыма қажетті
ӛзгерістер енгізіп отырдым.Мысал ретінде,тарихи тҧлғалар
,тақырыптағы негізгі кейіпкерлер ретінде бір-біріне хат жазды,осы
хаттары бойынша жақсырақ нәтижеге қол жеткізгенін
байқадым.Әрі қарай дамыту мақсатында мынадай тапсырма
бердім:
1.Ӛз жҧмыстарын ҥйде қайта қарап шығу,толықтыру,
2.Ӛзін-ӛзі тексеру,ӛңдеу,
3.Бірін-бірі тексеру,
4.Соңғы нҧсқасын жазу.

Өңде
у,тағы
да
өңдеу

• Жазуда айтарлықтай қиындықтар болды,
• Сөз қорларының аздығы байқалды.

Тек
сер
у

STEM мҥмкіндіктерін жаратылыстану бағытындағы пәндерде
пайдалану
Камалова Улжан Абдуевна
Шымкент қаласы
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M- mathematics– математика
STEM дегеніміз – оқытудың біріктірілген тәсілі жәнетеория мен
тәжірибедегі алшақтықты қысқарту болып табылады. Яғни, бҧл
тәсіл аясында академиялық ғылыми-техникалық тҧжырымдамалар
шынайы ӛмір контексінде зерттеледі.
Қазіргі уақытта, STEM білім берудің басты трендтерінің бірі болып
табылады.STEM-білім беру – инженерлік шығармашылық пен
математика, жаратылыстану ғылымдары мен технологиялардың
кіріктірілуі негізінде
пәнаралық амалдарды байланыстыратын
жаңаша ойлау және жаңа технологияларға бағытталған
ғылымдардың бірігуі. STEM-білім беру артықшылықтары:
теорияны практикамен байланыстыру, модельдеу, ғылымитехникалық теориялық білімді кҥнделікті ӛмірде пайдалану,
белсенді қарым-қатынас қҧру және командамен жҧмыс жасау,
техникалық пәндерге қызығушылықты арттыру, жобаларға
креативті және жаңашыл кӛзқарас қалыптастыру, оқу мен
карьераның ҧштасуы.
«STEM» аббревиатурасын алғаш рет АҚШ бактериологы
Р.Колвэлл 1990 жылдары ҧсынды. Бірақ, бҧл ҧғым тек 2000
жылдарда ғана белсенді қолданыла бастады.
STEM технологиясының негізгі мҥмкіндіктері
негізінде бҧл
тҥсініктің жаңа нҧсқалары пайда болды:
STEAM-сауаттылықты дамытуға және әлемдік экономикадағы
бәсекеге қабілеттілікке ықпал ететін негізгі нақты жҥйе
STREM- ғылым, технологиялар, робототехника, инженерия және
математиканың
біртҧтастығы.
Яғни,
жаратылыстану
ғылымдарында теориялық білімді виртуальді және механикалық
т.б бірігуі
LUMA STEM- әртҥрлі оқу әдістемелік материалдарды ҧсынатын
ресурстық орталық
* INSTEM (жоба) инновациялық әдістерді жинау және білім
алушылардың ғылымға деген қызығушылығын арттыру.(Инстрем
бойынша елімізде 2014ж бастап жалпы білім беру мектептер мен
Назарбаев Зияткерлік мектептерінің оқушылары арасында жыл
сайын робототехникадан республикалық олимпиада ӛтіп келеді)

№52 мектеп-лицей
Хмия пәні мҧғалімі
«Қазіргі заманда жастарғаақпараттық технологиямен байланыст
ы әлемдік стандартқа
сай мҥдделі жаңа білім беру ӛте қажет
»
Н.Ә.Назарбаев
Дамыған елдердегі білім беру жҥйесіндегі ерекше маңызды мәс
елелердің бірі –
оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу ҥрдісінде ақпараттықкоммуникациялық
технологияларды пайдалану. Осы
бағытта
ғылымда жаңа технологияларды қолдана отырып инженерлік,
математикалық модельдеу ӛте маңызды.Ғылым, математика,
технологиялар және инженерия сияқты басты академиялық
салаларда бір мезгілде даму керек, оларды әлемдік білім
жҥйесіндегі STEM (science, technology, engineering and mathematics)
деген сӛзбен біріктіріп атауға болады.
STEM – оқытудың біріктірілген тәсілі, оның шеңберінде
академиялық ғылыми –техникалық тҧжырымдамалар ӛмір
контексінде (ӛмір сапасы) зерттеледі.Сонымен қатар, білім беру
оқуды мансаппен қажеттілігін қосатын кӛпір болып табылады
Мақсаты: мектеп, қоғам, жҧмыс және бҥкіл әлем арасында STEMсауаттылықты дамыту және әлемдік оқуды мақсатпен қосатын
экономикадағы бәсекеге қабілетті ықпал ететін байланыстарды
орнату
Міндеттері:
* оқушыларды STEM-ге тарту және қызықтыру, қабілетін арттыру;
* мҧғалімдердің әлеуетін және STEM пәндерін оқыту сапасын
арттыру;
* мектептерде STEM-білімін алу мҥмкіндіктерін қолдау, жҥзеге
асыру;
* ЖОО-мен, бизнеспен және ӛнеркәсіппен тиімді серіктестік
қарым-қатынастарға жәрдемдесу;
* мықты деректер қорын қҧру.
S-science–ғылым
T- Technology– технология
E- engineering- инженерия
339

*
ER4STEM
2015
жобасыбалаларға
білім
беру
робототехникасының әртҥрлі бағыттарын және STEАM меңгеруге,
сонымен қатар кҥрделі тәжірибелік инженерлік модельдеу. 2015
жылы «ER4STEM» ҥшжылдық әлемдік жобасы іске қосылды, ол
оқушылардың
ғылыми-техникалық
салаға
деген
қызығушышлықтарын қолдау ҥшін білім беру роботехникасын
шығармашылық және сыни қолдануға бағытталды.
«ER4STEM» мақсаты – балаларға білім беру робототехникасының
әртҥрлі бағыттарын және STEAM меңгеруге, сонымен қатар
кҥрделі тәжірибелік тапсырмаларды шешуге мҥмкіндік беретін
ашық және тҧжырымдамалық жиектемені әзірлеу. «ER4STEM»
мҧғалімдерге арналған ауқымды репозиторийді әзірлеу жобаның
қорытындысы болады.
Солардың ішінде анағҧрлым кең таралғаны STEAM (ғылым,
технологиялар, инженерия, ӛнер және математика) және STREM
(ғылым, технологиялар, робототехника, инженерия және
математика) .. Қазақстанда STEАM-білім беру қолға алынды. Бҧл
2016-2019 жылдарға арналған білім беру мен ғылымды дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы аясында STEАM мән‐мәтінінде
кӛрсетілген орта білім мазмҧнын жаңартуға кӛшудің негізі.
Жаңартылған білім саясатын жҥзеге асыру мақсатында жаңа
технологияларды,
ғылыми
инновацияларды,
ӛнер
және
математикалық модельдеуді дамытуға бағытталған STEAM
элементтерін оқу бағдарламаларына қосу жоспарлануда.Қазіргі
таңдағы білімге STEM ғана емес, STEAMда қажет. Яғни STEM
курсыныңпәндеріне Аrt қосылды. Мҧнда шығармашылықсыз жаңа
ғылыми идеялар мен жаңалықтарды тудыру мҥмкін емес. Әрбір
идеядан туындайтын ӛнім қозғалысы - деп аталатын, әрі тҧтынушы
адамның қабілетіне аса мән беру мәдени ҥрдіске айналып
келеді.STEАM-білім берудегі Arts (ӛнер) ҧғымы ‒ шығармашылық.
Кӛркем ӛнер пәндерінің белсенділігі кез келген инновациялық
мәселелерді шешуде жасампаз тҧжырым ҧсынуда, ал оның тҥйіні
Arts-білім беруде жатыр. Сондықтан болар, әлемдік тәжірибеде
STEM-нен STEAM-білім беруге кӛшуде белсенді қозғалыс даму
ҥстінде. Осылайша, STEAM-білім беру жҥйесі STEM-білім беру

тҧжырымдамасының жалғасы саналады.
Сонымен қатар«Arts» санаты бойынша STEAM-білім беруде тҥрлі
бағыттарын қарауға болады: жеке тҥрлері ретінде – кескіндеме,
архитектура, мҥсін ӛнері, графика, музыка, әдебиет және поэзия,
сол сияқты синтетикалық тҥрлері – театр, хореография, балет,
кино,
дизайн.
STEAM-білім
беру
жҥйесіне
кӛркем
шығармашылықты кіріктіру ҥшін қолданылатын негізгі оқыту әдісі
– жобалау. Мысалы, жаратылыстану-ғылыми пәндерінен жобалау,
модельдеу және математикалық қабілеттері аса айқындалмаған
балалар ҥшін жобалауды эстетикалық жағынан жҥзеге асыруына
болады. STEM мҥмкіндіктерін жаратылыстану –математикалық
ғылымдар пәндерімен қатар бҧл технология бойынша жҧмыстың
маңызды ерекшелігі – жоба бойынша ҧжымдық жҧмыс тҥрінің
ҧйымдастырылуымен ерекшеленеді.Сонымен,STEM-білім беру
робот техникасы негіздері, ғылым және техника (ғылыми жоба,
жҧмыс), LEGO конструкторы, ARDUINO микроконтроллері,
модельдеу, макет жасау, виртуальді модельдеу, пәндердің
кіріктірілуі, практикалық дағдылар, экономикалық мансап,
пәнаралық байланыс, шығармашылық ойлау, топтық талдаулар.
STEM
информатикада.
Робот
техникасы,
қҧрастыру,
бағдарламалау, 3D-жобалау және тағы басқа – бҧның бәрі енді
дҥниежҥзінің
қазіргі
оқушыларын
қызықтырады.
Бҧл
қызығушылықтарды жҥзеге асыру ҥшін анағҧрлым кҥрделі
дағдылар мен қҧзыреттер керек. Білу мен тҥсіну ғана емес,
сонымен қатар зерттеу, ойлап шығару және талдау жасап жинақтау
маңызды. Робот техникасында белгілі бір зертханалық жҧмыс
немесе жоба жасақтау ҥшін физика, математика, химия және
информатика пәндері (жаратылыстану-ғылыми пәндер) бойынша
білімді талап етеді. Яғни, STEM технологиясы механикалық
жасақтаумен(модельдеу, макет жасау) қатар компьютерлік
сауаттылықты қажет етеді.
STEM физикада. 1. Атмосфералық физиканың ӛзекті мәселелері
2. Акустикалық шу және оның адам ағзасына әсері
3. Судың қалыпты қасиеттері
4. Ежелгі механика
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5. Адам қызметтіне жел
6. Биомеханика табиғаттағы жіне технологиядағы булану
7. Судың ластануы және оның адам ағзасына әсері
STEM
химияда.
Ғылыми
жоба
бойынша
жҧмыстың
кезеңдері:(Оқушы саны жеке және топтық болуы мҥмкін)
Іздеу кезеңі
Тақырыбын анықтау
Іздеу және проблемаларды талдау
Жобаның мақсатын нақтылау
Аналитикалық кезең
Қолжетімді ақпаратты талдау
Ақпараттық лакунь іздеу
Ақпаратты жинау және зерттеу
Жобаның мақсатына жету ҥшін оңтайлы әдіс іздеу, оның
алгоритмін қҧру (балама шешім)
Жоспар бойынша қадамдық жҧмыс
Ресурстарды талдау
Практикалық кезең
Жоспарланған технологиялық операцияларды жҥзеге асыру
Ағымдағы сапаны бақылау
Жобалау кезіндегі мҥмкін болатын технологиялық ӛзгерістер
Презентация
Презентация материалдары және тҧсау кесер
Жобаның нәтижелерін пайдалану мҥмкіндіктерін зерттеу (кӛрме,
сату, банкте жобаны қосу, жариялау)
Басқару
Жоба нәтижесін талдау, бағалау
Қорытынды. Қазақстан Республикасында білім беруді және
ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасында STEM-білім берудің ӛзектілігі жәнемҥмкіндіктері
туралы жҧмыстар атқарылуда. Мектепте білім берудің
жаңартылған мазмҧнына кӛшу STEM-оқыту аясында жҥзеге
асырылуы тиіс. Пәнаралық және жобалық тәсіл мектеп
оқушыларын тану мен дамудың белсенді процесіне ынталандыруға
мҥмкіндік береді.

SMART аббревиатурасының қҧрамында оқыту мақсаты мен мінд
еттерін сипаттауға
тиіс
сын есімдер қамтылған.
SMARTәдістемесі келесі
тҥрде
қарастырылады:
- Specific- арнайы, нақты;
- Measurable-ӛлшеуге
болатын, шектеулі талап
етушілік;
- Achievable-қолжетерлігі;
- Relevant-басқа
міндеттермен ҥйлесуі;
- Timedбелгілі бір уақыт арлығымен шектелген деген ҧғымдарды
білдіреді.
МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ТОПТЫҚ ЖҦМЫСТЫ
ҦЙЫМДАСТЫРУ МАҚСАТЫНДА СЫНИ ТҦРҒЫДАН
ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ.
Жанаева Майра Султанбековна
Шымкент қаласы, №72 жалпы орта білім беретін мектебі
математика пәні мҧғалімі
Мектепте оқытылатын пәндердің ішіндегі математика пәні
оқушылардың қабылдауына қиындық туғызатын пәндердің бірі
болып есептелінеді. Осы пәнді оқушылар ӛз деңгейінде меңгеру
ҥшін,
оқушылардың математика пәнінен функционалдық
сауаттылығын
арттыру
жолдарын
қарастыру,
талдау,
оқушылардың әлеументтік, мәдени, саяси және экономикалық
жағдайларын ескере отырып, «ӛмір бойы білім алуына» ықпал
ететін негізгі факторларды сабақ ҥдерісіне ендіру.
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында және мектеп
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жӛніндегі
2012 – 2016 жылдарға арналған ҧлттық іс-қимыл жоспарында
кӛрсетілгендей, функционалдық сауаттылықты дамытудың негізгі
бағыты жалпы білім беретін мектептерде зияткерлік, дене және
рухани тҧрғысынан дамыған тҧлға қалыптастыру, оның жаңаша
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әлемде болып жатқан ӛзгерістерде әлеуметтік қалыптасуын
қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру
болып саналады. Қазіргі мектеп оқушыларының функционалдық
сауаттылығын дамыту ҥшін «білу – тҥсіну – қолдану – жҥйелеу
және жинақтау» сияқты критерийлер бойынша оқу жетістіктерін
бағалаудың жаңа тәсілдерін талап етіп отыр. Бҧл жҥйе әрине,
әлемдік тәжірибені жан-жақты зерттеу арқылы енгізіліп отырғаны
белгілі. Олар ҧлттық және халықаралық бағалау жҥйелері арқылы
жҥргізіледі. Ӛз еліміздегі бағалау – жыл сайын ӛтетін оқу
жетістіктерін сырттай бағалау мен Ҧлттық бірыңғай тестілеу.
Халықаралық бағалау жҥйелері – PISA, TIMSS сияқты
халықаралық зерттеулер жҥргізілуде. Осы зерттеулерде оқушылар
ҥздік нәтижеге қол жеткізу ҥшін мҧғалімдерге артылар жҥктің
салмағы ауыр.
Математикалық сауаттылық - математиканың ӛмірдегі орнын
тҥсіну, білу; әр тҥрлі формада берілген сандық ақпаратты оқу,
талдау;есептерді шығарудың ыңғайлы тәсілдерін табу, орындау,
ӛзін-ӛзі тексеру, ӛмірмен байланыстыру; математикалық білімін
ӛмірлік жағдаяттарда кездесетін тҥрлі мәселелерді шешуде еркін
қолдану болып табылса, мҧны жҥзеге асыру ҥшін, оқушыға біз
білім беріп қана қоймай сонымен бірге оны ӛмірде қолдана білуге,
ӛздігінен білім алуға, ізденуге, шығармашылық және сын
тҧрғысынан ойлануға қалыптастыруымыз керек. Математика
сабағында оқушылар ӛз бетінше жҧмыс жасау дағыдыларын
дамыту, баға жетпес қҧндылықтардың бірі. Ол ҥшін сабақ
ҥдерісінде сыни тҧрғыдан ойлаудың стратегияларын тиімді
пайдалана білуіміз қажет. Соның бір мысалы ретінде: ДЖИКСО –
ҧжымдық оқыту әдісі. Әдістің жалпы мақсаты: алға қойылған
мәселені алдымен жҧпта, сосын топта талқылау. Бҧл жағдайда
әрбір оқушы ӛзін мҧғалім ретінде бір сәт сезіне алады, оқуға деген
ынтасы артып, жолдастарының алдына белсенділік кӛрсетеді. Бҧл
әдісті математика сабағында былай қолдануға болады. Алдымен
топта тӛрт оқушы болады. Бҧл ―жанҧя‖ топтары деп аталады. Бҧл
топ мҥшелеріне әр тҥрлі тҥсті қағазда тапсырмалар дайындалады.
Содан кейін бір, екі, ҥш, тӛрт санын санау арқылы бірлер бӛлек,

екі, ҥш, тӛрт санын алғандар бӛлек ӛздері топпен жҧмыс жасап,
тапсырманы бірге орындайды. Берілген есептерді талқыланған соң
есептердің жауабын тауып талдап, талқылайды. Тӛрт бӛлікке
бӛлінген тапсырмалардың бір бӛлігін бірінші топ, екінші бӛлігін
екінші топ, сол сияқты ҥшінші және тӛртінші топ мҥшелері бірге
орындайды. Топ жҧмысты бастамас бҧрын оқушыларға ―жҧмыс
тобында‖ тапсырманың тиісті бӛлігін ӛз дәрежесінде орындау
керектігін қатаң тҥрде ескертіледі, себебі сол бӛлікті ―жанҧя
тобына‖ оқушыларына тҥсіндіруге жауапты екенін, тапсырманы
толық тҥсіну әр оқушының ыждағаттылығына байланысты екенін
тҥсіндіру қажет. Келесі кезекте ҧжым мҥшелері бастапқы
топтарымен
қайта
оралып,
ӛздерінің
ҥйреніп
келген
тапсырмаларын ортаға салады. Осылайша топ мҥшелері бірін-бірі
оқытуға, сол арқылы ойлауға ҥйренеді. Бҧл стратегия - кҥрделі
стратегияның бірі болып саналады. Келесі стратегия: «Бестармақ».
Бҧл стратегияны геометрия пәнінде былай қолдануға болады.
Бірінші тармақ (жол) 1 зат есімнен тҧрады. «Трапеция».
Екінші тармақ 2 сын есімнен тҧруы керек. «Тең бҥйірлі, тік
бҧрышты».
Ҥшінші тармақта 3 етістіктің болуы шарт.
«Салды, тапты,
ӛлшеді».
Тӛртінші жол негізгі сӛзді бағалайтын кез келген сӛз таптарынан
тҧратын 4 сӛздеден тҧрады. «Тік бҧрышты трапеция салды».
Бесінші жол тағы да бір сӛзден тҧрады. «Тӛртбҧрыш».
Математика сабағында топтық жҧмысты ҧйымдастыру жолдарына
толығырақ тоқталып ӛтсек.
Жақсы ҧйымдастырылған топтық жҧмыс оқушылар арасында
әлеументтік ӛзара қарым-қатынасты, тиімді араласу және
проблемаларды шешу дағдаларын дамытуға ықпал етеді. Бҧл
оқушыларды
ӛздерінің
оқуларына
белсенді
қатысуына
итермелейді.
Топқа бӛлінгеннен кейін топ мҥшелерін былай бӛлеміз: топ
басшысы, хатшы, тілші бақылаушы, сарапшы, бағалаушы.
Шағын топтарда, оқушыға бірнеше тапсырмаларды орындауға
мҥмкіндік беріледі, топ мҥшелерінің ҥстемдігін әлсірету жолдарын
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қарастырады.
Шағын топтық (немесе жҧптық) жҧмыстар ҥйренушілерде бірлік,
бірегейлік (корпоративтік) сезімдер қалыптастырып, сол арқылы
ӛздерінің ҧжымға тікелей қатысы бар екендігін аңғартады. Ал
«Кӛптің тҥкіргені – кӛл», «Бірлесе кӛтерген жҥк жеңіл» екендігі
баршаға аян, ҧжым болып қандай да болмасын тапсырманы
орындау қызық та тартымды шаруаға айналады. Бірлескен жҧмыс
барысында шағын топ мҥшелерінің (ең тиімдісі әр топ қҧрамында
4-6 білім алушы болғанда) барлығы да ӛзара қарым-қатынасқа
негізделген (интербелсенді) әрекеттерді атқарады (мәселен, тыңдай
білу, ӛз пікірін ҧтымды және дәлелді тҥрде жеткізе білу, ортақ пікір
қалыптастыру, туындаған егес пен дау-дамайларды шеше білу,
бірлесе шешім қабылдау). Мҧнда біреудің жҧмыстан тыс не қалыс
қалуы екіталай: барлығы да қызу әрекетте болады, барлығы да
жҧмыстың қорытынды нәтижесіне ӛз ҥлесін қосады.
Жҧптар, жоғары деңгейлі тапсырмаларды жҧппен жасауға, бірге
шешім қабылдауға, бірлесіп жҧмыс істеуге машықтандыру [1].
Ҥлкен топтарды, бір-бірінің ойын тыңдап, туындаған мәселені
бірге шешу, жолдасының кӛзқарасын, тыңдау және идея қосуға,
айтылған ойды соңына дейін тыңдай білуге дағдыландыру.
Сын тҧрғысынан ойлау кӛбінесе бір нәрсені елестетуге,
баламалы шешімдерді қабылдауға, ойлау және іс-әрекеттің жаңа
немесе тҥрлендірілген тәсілдерін енгізуге дайын болуды кӛздейді,
ол ҧйымдастырылған қоғамдық әрекеттерге бейімділік пен
басқаларды сын тҧрғысынан ойлауға баулуды білдіреді. Сын
тҧрғысынан ойлау дағдыларының негізгі тізбесіне қадағалау,
интерпретация, талдау қорытынды жасау, бағалау, тҥсіндіру,
метатану кіреді [2].
Ӛзімнің шығармашылық жҧмысымның тақырыбы: «Топтық
жҧмысты ҧйымдастыра отырып сын тҧрғысынан ойлаудың
танымдық дағдысын қалыптастыру». Мақсаты: Жаңа әдіс –
тәсілдерді енгізу арқылы оқушылардың сын тҧрғысынан ойлау
дағдысын
қалыптастыру.
Тәлімгерлік
жҧмыс
бойынша
қарамағымда ӛзіме бекітілген 7 мҧғаліммен коучинг сессиясын
ӛтіп, Lesson Study-ді тізбектелген сабақтар топтамасында арнайы

ҥлгі бойынша жҧмыс атқардым. Қыркҥйек айында ӛткен коучинг
сессия тақырыбым: «Мен не ҥшін ӛзгеруім керек? Оқыту және оқу
әдістемесіне ӛзгеріс енгізудің қажеттілігі».
Коучинг сессияға 15 мҧғалім қатысты. Сергіту сәтінен кейін,
мҧғалімдер "Саяхатқа шығу" тәсілі бойынша 2 топқа бӛлінді.
Бҥгінгі ӛтілетін тақырып пен мақсат тҥсіндірілді. Топ мҥшелеріне
не себепті ӛзгеріс керек дегенге, заман ағымына байланысты
ӛзгеруіміз керек деп жауап берді. Қазіргі заманның компьютерін
пайдалану
жӛнінде
бейнекӛрініс
қойылды.
Мҧғалімдер
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында мықты
дағдыларды игеріп, оқытудың тиімді қҧралы ретінде оларды қалай
пайдалану әдістемелерін білуі тиіс, сондай-ақ, оқу ҥдерісін
бақылауда ақпараттық – басқару жҥйелерін тиімді қолана білген
жӛн- деген сӛздер келтірілді.
―Оқыту және оқу әдістемесіне ӛзгеріс енгізудің қажеттілігі‖ бар
ма? Жетекші сҧрақтар қою арқылы тақырыптың мазмҧны ашыла
тҥсті. Сонымен бірге мҧғалімдермен бірге семинар ӛткізілді.
Семинардың тақырыбы:
"Оқушылардың
функционалдық
сауаттылығын арттыруда мҧғалімнің қызметін ҧйымдастыру"
Семинардың мақсаты:
"Оқушылардың
функционалдық
сауаттылығын арттыруда мҧғалімнің қызметін ҧйымдастыру
бағыттары". Семинарда жаңа ҥлгідегі ҚМЖ ҥлгісін ҧсындым,
ӛзіміздің мектепте математика пән мҧғалімдері, сабақ жоспарын
осы ҥлгіде жасап келеді.
Ал, оқушылармен бірге сабақ ҥдерісінде әр тҥрлі
стратегияларды қолдану арқылы, оқушылардың топпен жҧмыс
жасай отырып, сыни тҧрғыда ойлану дағдыларын қалыптастыру
мақсатында бірнеше жаттығуларға тоқталып ӛтсек.
«Айналма» стратегиясы.
Жаттығу барысынды әрбір оқушының сауаттылығын, мінез, кӛңілкҥйін, салауаттылық қабілетін ӛзгерте білуіне, салауаттылық
арқылы ӛзгелермен еркін араласу қабілеттерінің дамуына
кӛмектеседі.
Жаттығу барысы: Сынып мҥшелері екіге бӛлінеді: Бірінші топ
ішкі, екінші топ сыртқы болып бӛлініп екі шеңбер жасайды. Топ
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басшысы берген белгісі бойынша олар тоқтайды да, екеуден ішкі
топ және сыртқы топ бір-біріне қарсы тҧрған адамдар бірігеді.
Бірігу барысында сабақта ӛтілген формулаларды және қайталау
сҧрақтарын сҧрайды. Бҧл ойын әрбір оқушы ӛзінің мінезін, кӛңілкҥйін, салауатты ӛмірге қабілетін ӛзгерте білуіне, осы арқылы
бірін-бірі ҥйретуге кӛмектеседі.
Геометриялық фигуралар стратегиясы – бҧл стратегияның
қҧралдары геометриялық пішіндер.
Мақсаты: оқушының сӛздік қорын, әдеби, мәдени сӛйлеу тілін,
кҥрделі ойлау қабілетін дамыту. Себебі бала оқылып отырған
мәтіннің кейіпкерлерінің мінез-қҧлқына, сипаттама бере отырып
қорытынды жасайды. Сонымен бірге математикалық тілде сӛйлеу
қабілеті артады. Кейіпкерлерді тҥрлі фигуралардың сипатына
қарай ҧқсастығын табады. Жҧмыс жҧпта немесе топта орындалады.
Алғашқы кездерде бҥкіл сынып ҧжымымен ӛткізуге болады.
Блум таксаномиясы, сҧрақтар стратегиясы - Блум сҧрақтарды екіге
бӛледі. Олар жалпақ және жіңішке сҧрақтар. Сҧрақтар тізімі алдын
ала жасалуы тиіс. Алдымен жіңішке сҧрақтар, сосын жалпақ
сҧрақтар кетеді. Жіңішке сҧрақтар - еске тҥсіруге арналған
сҧрақтар, жауабы нақты цифрмен немесе ия, жоқ деген жауап
алынатын сҧрақтар. Мысалы: - желтоқсан оқиғасы қай жылы
болды? - 1986 жылы. Жылда неше орынды сан бар, ол сандар
қандай, - Сенің таныстарыңның ішінде оқиғаға қатысқан адамдар
бар
ма?
–
бар,
деген
сияқты.
Жалпақ сҧрақтар – сҧрақтың жауабына толық әрі тҥсіндіре отырып
жауап беріледі. Жауапты мәтіннен, термин сӛздердің мағынасымен
алуға болады. Бҧл сҧрақ тҥріне жауапты фразамен немесе нақыл
сӛзбен, мақал – мәтелмен беруге болады. Жалпақ сҧрақтарды
екінші деңгейдегі сҧрақтар дейді. Сҧрақтың бҧл тҥріне сӛзбен ғана
емес басқа формаларда жауап беруге болады. Мысалы: сурет
немесе схема, тіпті кӛрініс тҥрінде де. Жалпақ сҧрақ –
қарастырылып отырған кейіпкер неге осындай қылық жасады?
Куббизм стратегиясы – Ойын арқылы оқыту. Кубиктің алты
жағына жазылған сӛздер (формула) бойынша жҧмыс жасайды.
Қандайда бір затты (есепті) жан жақты талдайды, талқылайды, сол

арқылы білімдерін қайталайды, жаңа білім қосады, бір-бірімен
білім
–
ой
алмасады.
Сипатта
(тҥрі,
тҥсі,
кӛлемі)
Салыстыр
(ҧқсастығы,
айырмашылығы)
Ҧсын
(қалай,
қай
жерде
пайдаланылады?)
Дәлелде
(қарсы
және
қарсы
емеспін)
Талда
(қалай
жасалған,
неден
тҧрады?)
Ой
толғау
(бҧл
неден
жасалған?)
Кубикпен жҧпта немесе топта жҧмыс жасайды.
Әр сабақта әртҥрлі стратегияларды тиімді пайдалана
отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыруда, ӛздігінен білім
алуға бағыттап отыру қажет. Сонымен қатар әр тҥрлі
шығармашылық тапсырмалар мен тәжірибелер арқылы білім
сапасын арттыруға жол ашуға болады.
Пайдаланылған әдебиеттер.
Асхат Әлімов. Интербелсенді әдістерді жоғары оқу орындарында
қолдану. Алматы. 2009 ж. 87 бет.
МАН бірінші (ілгері) деңгей. 2014 ж. 20 бет.
Аннотация.
Қазіргі заман талабына сай жан-жақты дамыған, ой-ӛрісі кең,
белсенді, ӛмірде алған білімін қолдана алатын, қызығушылығы мол
жеке тҧлғаны дайындап шығу – бҧл қазіргі заманауи мектептің
талабы. Мектепте оқытылатын негізгі пәндердің ішіндегі
математика пәні оқушылардың қабылдауына қиындық туғызатын
пәндердің бірі болып есептелінсе де, бҧл пәнді оқушылар ӛз
деңгейінде меңгеру ҥшін, оқушылардың математика пәнінен
функционалдық сауаттылығын арттыру жолдарын қарастыруда,
оқушылардың әлеуметтік, мәдени, сонымен бірге саяси және
экономикалық жағдайларын ескере отырып, «ӛмір бойы білім
алуына» ықпал ететін негізгі факторларды сабақ ҥдерісіне енгізу,
бҧл уақыт кҥттірмейтін кҥрделі мәселенің бірі болып отыр. Бҧл
жӛнінде мемлекетіміз, білім беруді дамытудың 2011-2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы мен мектеп
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жӛніндегі
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2012 – 2016 жылдарға арналған ҧлттық іс-қимыл жоспарында
кӛрсетіп берді. Онда функционалдық сауаттылықты дамытудың
негізгі бағыты жалпы білім беретін мектептерде зияткерлік, дене
және рухани тҧрғысынан дамыған тҧлға қалыптастыру, екеніне
кӛңіл бӛлу. Осы нәтижелерге қол жеткізуде, мҧғалімдерге артылар
жҥктің салмағы да ауыр. «Ҧстазы мықтының - ҧстанымы мықты»,
деп бекер айтылмаса керек.
Аннотация.
В соответствии с современными требованиями, подготовка
всесторонне развитой, активной личности, умеющей использовать
полученные знания в жизни- это задача современной школы.
Несмотря на то, что из основных предметов, изучаемых в школе,
математика является одним из сложных, учащиеся освоили этот
предмет на должном уровне. Рассматриваются пути повышения
функциональной грамотности учащихся по математике, с учетом
социальных, культурных, а также политических и экономических
условий учащихся, внедрение в учебный процесс основных
факторов, влияющих на «образование в течение всей жизни». Это
отражено в государственной программе развития образования на
2011–2020 годы и в Национальном плане действий по развитию
функциональной грамотности школьников на 2012–2016 годы.
Подчеркивается,
что
основным
направлением
развития
функциональной грамотности в общеобразовательных школах
является формирование интеллектуально, физически и духовно
развитой личности. Достижение таких результатов дается учителю
нелегко. Но, не зря говорят " Сильный учитель имеет сильную
позицию".

№72 ЖББМ математика пәні мҧғалімі
Андатпа
Баяндамада,
математика пәнініне деген оқушылардың
қызығушылығын
ояту
мақсатында,
арнайы
қҧралдарды
қолданудың ерекшелігі кӛрсетілген. Математика сабағында әртҥрлі
деңгейлі есептерді шығару барсында «Таңбаға» ҥлкен мән беру
керектігі кӛрсетілген. Таңбаға мән беру арқылы оқушылардың
уақыттарын тиімді пайдалануға, ӛз қабілетін танып білуге,
қосымша жҧмыс жасауға ҥйретіп, дҥниетанымын кеңейтуге,
оқушының ӛзіндік жҧмыстармен айналысуына мҥмкіндік берудің
маңыздылығы қарастырылған. Оқушылардың білімін тереңдетуде,
олардың математикалық таным мәдениетін және пәнге деген
қызығушылығын арттыру мақсатында «Таңбалар тақтасы»
тақтасының маңыздылығы қарастырылған.
Тҥйін сӛздер: таңба, ойлау қабілеті, ӛзіндік жҧмыс,
деңгейлік, координаталық тҥзу.
Қазақстан Республикасының 2017 жылдың «Білім туралы Заңы» 1
тараудың 1 бабында «Кәсіптік дайындықты бағалау – техникалық
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің кәсіптік оқу
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ҧйымдары білім
алушыларының кәсіптік дайындығы деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарттары мен белгіленген
талаптарға сәйкес келу дәрежесін айқындау» - делінсе, аталмыш
Заңның 3 тарау 11 бабында «Ҧлттық және жалпы адамзаттық
қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері жеке адамды
қалыптастыруға, дамытуға және кәсіптік шыңдауға бағытталған
сапалы білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау» - деп міндет
қойған [1]. Сондықтан да қазіргі қоғам ӛмiрiнiң барлық білім беру
саласында, соның iшiнде тҧлға қалыптасуының негізін қалайтын
жалпы білім беретін мектептің базалық білім мазмҧнына
болашаққа бағдарланған жаңартулар жасауды қажет етеді.
Оқушылардың ӛздігінен білім алуы, білім беру сапасын кӛтерудің,
мемлекеттің және қоғамның, тҧлғаның ӛзекті және келешектегі
қажеттіліктерін жҥзеге асырудың бірден бір қҧралы ретінде

МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРҒА ӚЗІНДІК
ЖҦМЫС ЖАСАУЫНА МҤМКІНДІК БЕРУДЕГІ
«ТАҢБАЛАР ТАҚТАСЫН» ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ.
Серікбаева Д.А.
Шымкент қаласы
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қарастырылады.
Оқушылардың ӛздігінен есеп шығара білуінің артықшылықтары
кӛп. Атап айтқанда, есепті ӛздігінен шығару арқылы
шығармашылық белсенділіктерін дамытып, ӛздігінен ойлау
қызметі жанданып, пәнге деген қызығушылығы артады. Есеп
шығару арқылы оқушылар теорияны практикамен ҧштастыра
алады. Оқушылар математика сабағында ӛзіндігінен жҧмыс жасау
арқылы қиындығы жоғары есептерді шығарады.
«Математикалық есеп дегеніміз - математикадағы заңдылықтар,
ережелер мен әдіс-тәсілдер негізінде оқушылардың ойы мен ісәрекетін талап ететін және математикалық білімді меңгеруге,
оларды практикада қолдана білуге дағдыландыратын, ойлау
қабілетін дамытуға бағытталған ситуация» [2, 52б].
Математикадығы заңдылықтар, ережелер ӛте кӛп. Бҧл
заңдылықтарға кӛңіл бӛлмесек есебіміз дҧрыс шықпай қалады,
немесе уақытымызды босқа зая кетіріуміз мҥмкін. Мысалға алатын
болсақ «Таңбалар» ережісі. Математика ғылымында таңбалардың
тӛрт тҥрі бар. Олар: қосу, азайту, кӛбейту, бӛлу. Таңба әрқашанда
санның алдында жазылады. Математикадығы таңбалардың ережесі.
Жақшаның алдында «плюс» «+» таңбасы бар санды жақшасыз
жазғанда санның ӛз таңбасы сақталады.
Мысалы, +(+6)=+6
Жақшаның алдында «минус» таңбасы «-» бар санды жақшасыз
жазғанда санның таңбасы қарама – қарсы таңбаға ӛзгереді.
Мысалы, - (+10) = - 10
Таңбалар ережесінң кестемен берілуі:
+ (+)
(+)
+ (-)
(-)
-(+)
(-)
- (-)
(+)

(-):(+)
(-)
(+): (-)
(-)
Математика ғылымына теріс санның келуімен қатар 0 саны да
ӛмірге келіп, жаңа мағынаға ие болды. 0 саны санақ басы болып
қалуымен қатар, теріс және оң сандардың айнасы ретінде, немесе
теріс және оң сандардың ортасынан бӛліп тҧратын таңба ретінде де
қарастыруға болады.
Теріс сандарды алғаш рет біздің заманымызға дейінгі ІІ ғасырларда
қытай математиктерінің еңбектерінде кездесе бастады. 1637 жылы
Француз математигі Рене Декарт координаталық тҥзуді енгізумен
қатар теріс және оң сандарды енгізді.
6-сынып «Математика» кітабында №457 есепте
5  2 
 2
 
  1   3.6     2      осы есепті шығару барысында
6  3 
 5
 
минус таңбасына
мән бермесек есебіміздің соңында қате жауап шығады. Бҧл жағдай
біздің уақытымызды алатын болады, біз таңбалар ережесін меңгеру
арқылы уақыттымызды ҥнемдей
аламыз. Сондықтан да
математикалық
ережелердің
бірі
«Таңбалар»
ережесін
меңгергеніміз дҧрыс. Таңбалар бізде 6-сынып математика
кітабында кездеседі, бастапқы білімді 6- сынып математика
кітабынан меңгереміз. Осы таңбалар тақырыбын жақсы меңгеру
ҥшін «Таңбалар тақырыбын» қолдансақ оқушылар ҥшінде
қызықты, тҥсінікті болады деген ойдамын.

Кӛбейтуге байланысты таңбалардың ережесі.
(+)* (+)
(+)
(-) * (-)
(+)
(-)*(+)
(-)
(+)* (-)
(-)
Бӛлуге байланысты таңбалардың ережесі.
(+): (+)
(+)
(-) : (-)
(+)

Бҧл «Таңбалар тақтасы» қҧралын қолданып кӛрейік. Тҥсінікті
болуы ҥшін 6 – сынып математика пәнінен мысал келтірсек, №422
есепте. Координаталық тҥзудің кӛмегімен қосындының мәнін
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табыңдар:[3, 125б]
3-5 = -2
4)
–5+6=-1
3)

қабілетін дамытқан дҧрыс деп ойлаймын.
Оқушылар ӛздігінен орындайтын жҧмыс тҥрлері ӛте кӛп:
оқулықтағы тақырыпқа сай материялдарды оқып ҥйрену және оған
сәйкес есептер шығару, сол тақырып бойынша есептер, жаттығулар
қҧрастыру. Оқушыларға кітапта берілген есептерді жаппай шығару
қай жағдайда да қйындық тудырады, себебі барлық оқушы
тапсрыманы бірдей тҥсініп, қабылдай бермейді. Ҥлгерім деңгейі
жоғары оқушыға берілген есеп оңай болып басқа есептерге кӛшсе,
ҥлгерім деңгейі тӛмен оқушыларға тақырып қйын соғып, есеп
шығаруға деген ынтасын жояды. Ҥлгерім деңгейі жоғары оқушы
мҧғаліммен жарыса отыра тақырыпты тҥсінсе, ӛз бетімен есеп
шығарса, ары қарай есеп шығару ол оқушыға оңай болмақ, осы
мҥмкіндікті пайдаланып оқытушы ҥлгерім деңгейі жоғары
оқушымен бірге, ҥлгерім деңгейі тӛмен оқушыларға тҥсіндіре
алады. Мҧндағы мақсат оқытушы уақыт ҥнемдеумен қоса, ҥлгерім
деңгейі тӛмен оқушыларға тақырыпты тҥсінуіне, оқушының қалған
тапсырманы ӛздіген шығара алуына мҥмкіндік береді. Сонымен
қатар оқушының ӛзіндік жҧмыспен айналысуына жол ашады.
Мҧнда сабақ
тҥсінген оқушы орындалатын турлендіруде
жасалатын шарттарға талдау жасау керек. Басқаша айтқанда
тҥсінген оқушы ҥлгерімі тӛмен оқушыға математикалық сӛйлем
ретінде бағыт, бағдар беріп, сілтеме жасау керек. Тақырыпты
тҥсінбеген оқушы берлген сілтеме бойынша есеп шырғара
бастайды.
Мысалы: 4a 2 b   6ab3  кӛбейтіндісін табыңдар. [4, 40б].
Тақырыпты тҥсінбеген оқушы есепті тақтаға жазады, ҥлгерімі
жоғары, есепті тҥсінген оқушы қандай амал жасайтынын айтады.
Содан соң тҥсінбеген оқушылар есеп шығаруға кіріседі.
Тҥсіндіруші оқушы тақтада тҧрып
1) 4-ті – 6-ға кӛбейтсек неше шығады?
2) a 2 - ты a - ға кӛбейтсек ше?
3) b - ны b 3 - қа кӛбейтсек ше? – деп сҧрақ қою
арқылы оқушылардың ӛздігінен жҧмыс жасауына кӛмек береді,
сабаққа деген қызығушылықтарын артырады. Ал мҧғалім аралап

–3-3 =-6
–4+4=0

№423 есепті де осы тақтамен шығаруға болады.
Координаталық тҥзудің кӛмегімен айырманың мәнін табыңдар:
1) 3 – 5 = - 2
3) – 2 – 4 = - 6
2) 2 – 4 = - 2
4) - 1 – 4 = - 5
Таңбалар тақтасына қарасаңыздар орта да тҧрған координаталық
тҥзуде есептің жауабы кӛрсетілген. Бҧл таңбалар тақтасы ілініп
тҧрады, жоғарыдағы, тӛмендегі координаталық тҥзулерде сан
мәндері жазылып, ортадағы координаталық тҥзуде дҧрыс жауап
жазылып тҧрады. Белгілі бір жіп немесе тҥзу сызғыш, тҥзу
бағыттағыштар арқылы орта мәндегі жаупатарды кӛруге болады.
Кез келген тақырыпты кӛзбен кӛріп, қолымызбен жасап кӛрсек
оқушының қызығушылығы оянары анық деп білемін, сонымен
қатар ҥлгерім деңгейі тӛмен оқушыларға да тақырыпты жетік
тҥсінуіне, оқушының ӛздігінен жҧмыс жасау қабілетін ашуға
мҥмкіндік береді деп ойлаймын.
Оқушының осы қабілетін қолдана отырып ҥлгерім деңгейі тӛмен
оқушыларға тақырыпты тҥсіндіруге пайдалануға болады.
Кӛптеген математикалық есептерді, сонымен қатар ӛмірмен
байланысы бар есептерді шешу ҥшін, жеке адамды қалыптастыру,
дамыту және кәсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім алуы
ҥшін оқушының ӛзіндік жҧмыстармен айналысуына мҥмкіндік
бере отырып, оқушының бойындағы ӛздігінен жҧмыс жасай алу
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таңбаларды бір қайталап ӛтсек дҧрыс болады деген ойдамын.
7-сынып «Алгебра» кітаптағы № 40.4 есептің 4-шісінде мынадай
есеп берілген: [5. 240б]
mn
2mn
4)
бҧл еспті шығару барысында ешқандай
*
mn mn  m 2
қыйындық тудырмайтындай кӛрінгенмен, барлық балдардың
ҥлгерім деңгейі бірдей болмағандықтан оқушылар таңбадан
қателесуі мҥмкін, дәлелдеп кӛрейік.
mn
2mn
mn
2mn
2m  n 
2
-бҧл жерде
*

*


2
mn mn  m
mn m(n  m)  mm  n 
m
mn  m 2  mn  m  ортақ кӛбейткішті жақса сыртына шығарып
алдық, m(n  m)  mm  n орын ауыстыру арқылы теріс
таңбамен жҧмыс істедік. Осындай кӛптеген есептер шығару
басында бастапқыда таңбадан қателессек есебіміздің жауабы дҧрыс
шықпай қалатын болады.

жҥріп оқушылардың есептерін тексеріп, жауабының - 24a 3b 4 - сі
екеніне кӛз жеткізеді. Арасында есепті дҧрыс шығармаған оқушыға
қасына жеке барып тҥсіндіру арқылы мҧғалімнің уақыты
ҥнемделеді деп ойлаймын. 24 санының алдына минус (-) таңбасын
қоймаған оқушылар ҥшін тақтағы шығып «Таңбалар тақтасын»
қолдана отырып таңбалардың ережесін еске тҥсіре алады.
Оқушының ӛз бетімен орындауына берілетін әр бір
тапсырма олардың кҥші келетіндей тҥсінікті, мазмҧны
қызығарлықтай әр тҥрлі болғаны жӛн. Дегенмен біздер оқушылар
әр жылда жоғары сыныпқа жоғарылап білімімізді тереңдетсек те
еспетер шығару барысында кейбір математикалық ережелерден
қателесетін тҧстарымыз болады. Мысалы келтіретін болсақ.
7-сынып «Алгебра» кітаптағы 229 – ші бетте мынадай мысал
берілген: [4. 229б]
b2  5
b2
ӛрнегін ықшамдайық.
b2
Шешуші. b  2 ӛрнегінің бӛлімі 1 саны болатын бӛлшек тҥрінде
b2  5 b  2 b2  5
b2


кӛрсетеміз:
енді толықтауыш
b2
1
b2
кӛбейткіштерді табамыз:
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1
b2
1
b2

бӛлшектерді



b2

азайтамыз:



b  2 b 2  5 b  2 * b  2   b 2  5


. Осы бӛлшектің алымындағы
1
b2
b2
жақшаларды
ашып
ҧқсас
қосылғыштарды
біріктіеміз:
2
2
2
b  2 * b  2  b  5  b  4  b  5   9   9 .
b2
b2
b2
b2
2
Дегенмен осы тҧста  b  5 минус (-) таңбасын кӛбейтіп ашпасақ
есебіміздің жауабы қате болып шығады. Сырт кӛзге оңай болып
кӛрінгенмен есептер шығару барысында кӛптеген оқушылар осы
тҧстан қателеседі. Сондықтанда есептерді шығармас бҧрын









Аннотация
В докладе, с целью привития интереса к предмету математики,
были показаны особенности применения специальных средств. На
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уроке математики при решении задач различного уровня показано,
что «Знаку» нужно придавать большое значение. Цель данного
мероприятия-дать
учащимся
возможность
эффективно
использовать время, познать свои способности, расширять
кругозор, заниматься самостоятельной работой. В целях
углубления знаний учащихся, повышения их математической
культуры познания и интереса к предмету, предусмотрено
значение темы «Доски знаков».
Ключевые слова: знаки, мышления, самостоятельной работы,
уровня, координатной прямой.

педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды ӛмірге әкелу.
Қазіргі оқушы:
Дҥниетаным қабілеті жоғары;
Дарынды ӛнерпаз;
Ізденімпаз, талапты;
Ӛз алдына мақсат қоя алатын;
Осындай тҧлғаны дамыту ҥшін оқытудың жаңа технологиясы
қажет.Оқыту ҥрдісінде осындай әдістерді пайдалану мҧғалімнің
шеберлігіне қарай жҥзеге асады.
ХХІ ғасыр – бҧл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық
мәдениет дәуірі, айналадағы дҥниеге ,адамның денсаулығына ,
кәсіби мәдениеттілігіне мҧқият қарайтын дәуір. Бҥгінгі білім,
қоғамдағы демократиялық бастамалар барлығы мҧғалімдер арқылы
жҥзеге асады.Мҧғалім қоғам айнасы.
Технология — бҧл қандайда болсын істегі, шеберліктегі,
ӛнердегі адамдардың жиынтығы (тҥсіндірме сӛздік). Ал,
«педогогикалық технология дегеніміз — бҧл педагогтің мақсатқа
қол жеткізу жолындағы қолданылатын барлық қисынды ілім
амалдары, әдістемелік қҧралдарының жҥйелі жиынтығы және
жҧмыс істеу реті» -деп атап кӛрсетеді М.В.Кларин.
―Сенің елдігің – тарихыңды зерттеуден басталады‖, - деп Қадыр
Мырзалиев айтқандай, менің алдыма қойған міндетім – оқушыға
оның бойында жасырынып жатқан мҥмкіндіктерін ашып кӛрсету.
Оқушыны шығармашылыққа ҥйрететін сабақтар – жаңа
технологияларды қолдану болып табылады. Мҧндай сабақтарда
оқушыларда ерекше ахуал қалыптасып, мҧғалім мен оқушы
арасында ынтымақтастық қатынас сақталады. Мҧғалім бақылаушы
емес, бағалаушы емес, танымдық іс-әрекетін ҧйымдастыратын
шығармашылық істердің ҧйытқысы. Тек осындай оқыту ғана
оқушы интеллектісінің кӛзін ашып, шығармашылығын дамытады.
Оқушы шығармашылығын дамыту ҥшін шығармашылық пен
шығармашылық
қабілет
әрекетті
дамытуымыз
керек.
Шығармашылық қабілетке, әрекетке оқушының:
Қызығушылығы- мәтінмен жҧмыс істеулері.
Танымдылығы – тіл дамыту жҧмыстары.

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытудағы
оқу ҥдерісін технологияландыру
Бегалина Райхан Токсанбаевна,
Ақмола облысы, Зеренді ауданы,
Қызылсая орта мектебі, begalina.raihan@mail.ru,
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі
Елбасымыз
Қасым - Жомарт Тоқаев "Қазіргі жаһандану дәуірінде жаңа
технологияның қарқынды дамуы ӛмірімізге тҥбегейлі ӛзгерістер
әкелді" деп атап ӛтті. Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру
жҥйесінің алдында оқыту ҥрдісінің технологияландыру мәселесін
қойып отыр. Оқытудың әртҥрлі технологиялары сарапталып,
жаңашыл педагогтардың іс-тәжірибелері зерттеліп, мектеп ӛміріне
енуде. Жаңа технологияны меңгеруде мҧғалімнің жан-жақты,
білімі қажет.
Қазіргі мҧғалім:
Педагогикалық ҥрдісте жҥйелі жҧмыс жҥргізе алатын ;
Педагогикалық ӛзгерістерге тез тӛселетін;
Жаңаша ойлау жҥйесін меңгере алатын;
Оқушылармен ортақ тіл табыса алатын;
Білімді, іскер, шебер болуы керек;
Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері- ӛсіп келе
жатқан жеке тҧлғаны жан-жақты дамыту,ӛзгеріс енгізу, жаңа
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Ойлауы – ӛзіндік жҧмыстары.
Есте сақтауы – ізденімпаздық жҧмыстары жатады.
Шығармашылық қабілетті дамытудың маңызды шарты –
адамның табандылығы мен инициативасы болып табылады.
Табанды болмай тҧрып, ізденістің болуы мҥмкін емес.
Оқушылардың бойында осы қасиеттерді дамыту қажет. Солардың
негізінде еңбекке шығармашылықпен қарау – ойдағыдай
қалыптасатын болады.
Ендігі кезекте ӛзім қолданып жҥрген технологияның біріжобалау технологиясына тоқтала кетсем. Шығармашылық
қабілетті ҧштап, дамытатын тиімді технологияның бірі, жобалау
технологиясын қолданудағы негізгі мақсат – оқушылардың
қызығушылық ынтасын дамыту, ӛз бетімен жҧмыстарын жҥргізу
арқылы білімдерін жетілдіру, ақпараттық бағдарлау біліктілігін
қалыптастыру және сыни тҧрғыдан ойлау қабілетін арттыру
арқылы оқушыны болашақта әр тҥрлі жағдаяттарда, әр тҥрлі
қоғамдық ортада ӛзін – ӛзі кӛрсете білуге бейімдеу.
Жобалау технологиясы бойынша оқушылармен жҧмысты
ҧйымдастыру барысында
қазіргі жаңа формация мектебінде
жҧмыс істеп жҥрген педагогтардың алдында тҧрған негізгі
проблемалар бар:
Баланы оқи білуге ҥйрету.
Баланы ойлауға ҥйрету.
Баланың ӛзін ӛзі тҧлға ретінде дамуына жағдай жасау.
Білім мазмҧны да оқушылардан ӛз бетінше білім алуға, оны
практикада қолдана білу қажеттілігін тәрбиелеуге бағытталған,
яғни оқушыларды зерттеу мен жоба жасауға мақсатты әрі жҥйелі
тҥрде бағыттау керек.
Сондықтан да жобалау технологиясын ҧйымдастыру тақырыбына
арналған бҧл жҧмыстың ӛзектілігі осында.
Жҧмыс зерттеу мақсаты: қазақ тілі мен әдебиеті сабақтары
барысында және сабақтан тыс уақытта оқушылардың жоба
жҧмыстарын ҧйымдастыру тәжірбиесін талдау, оның тиімділігін
анықтау.
Бҧдан кҥтілетін нәтиже:

Оқушылардың тілге деген қызығушылығының, ынтасының артуы.
Жасампаз және ӛнерпаз тҧлғаның қалыптасуы.
Тілдік қорының кеңеюі.
Еңбекті бағалай білетін тҧлғаның қалыптасуы.
Егер оқушы жобасы тақырыбын дҧрыс таңдай
отырып,
жоспарлай білсе, оны дҧрыс орындай алса – ол болашаққа дҧрыс
бейімделген тҧлға болып қалыптасады. Әр тҥрлі жағдаяттарда
дҧрыс шешім қабылдай отырып, әр тҥрлі адамдармен тіл табыса
отырып, әр ортада дҧрыс бағыт-бағдар бере алады.
Сонымен жобаның тиімділігі – кӛзбен кӛріп, қҧлақпен естіп, есте
сақтай отырып, оқушының ізденіске, іскерлік пен танымдық
ынтаға, шығармашылық қабілетті жетілдіру арқылы тҥрлі
мәселелерді шеше білуге, тапқырлыққа, жаңа ғылыми ізденіске
жетелеуде.
Тағы бір қазақ тілі мен әдебиет пәнін оқытудағы басты міндеткелешекті бағдарлайтын, шығармашылықпен жҧмыс істеп, дҧрыс
қорытынды жасай алатын оқушыларды тәрбиелеп шығару
мақсатындағы технологияның бірі - дебат технологиясы. Осы
міндетті орындау ҥшін бҥгінгі кҥннің талаптарына жауап бере
алатын жаңа ҥлгідегі сабақтарды ӛтуді ӛз борышым деп санаймын.
Сондай сабақтардың бірі К.Поппер ҥлгісіндегі Пікір-сайыс-Дебат
сабағы. Дебат технологиясы – сапалы білім мен саналы тәрбие
қҧралы.
Осы тҧрғыдан алғанда «дебат» - қазақ әдебиеті пәні ҥшін ӛте тиімді
әдіс.
Дебат технологиясын оралымды қолдана алатын мҧғалім сынып
оқушыларының ӛнімді сӛйлеу қызметін іске асыра алады. Сонымен
бірге оқу, сӛйлеу, жазу белсенділігі артады. Дебат баланың ойлау
стилінің 5 тҥрін де (синтезатор, идеалист, прагматик, аналитик,
реалист) дамытады.
— оқу қызметінің 4 тҥрінде (тыңдау, сӛйлеу, оқу, жазу);
— жалпы мәдениетін, пәннен терең білімдігін дамытады;
— пәнге қызығушылығын арттырады;
— ойлау қызметінің белсендігі артады;
К. Поппердің «Дебат бағдарламасы», - жаңа оқыту технологиясы.
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Ол мына қарым-қатынасқа негізделеді: мҧғалім – оқушы бағыты
және ӛте қажеттісі оқушы – оқушы. Бҧл оқу әдісінде әр оқушының
іс-әрекеті, білімі топтың басқа мҥшелеріне біліміне тығыз
байланысты. Оқытудың бҧл тҥрі шығармашылық ойды, оқушы мен
ҧстаз арасындағы қарым – қатынасты қалыптастырады.
Кӛркем шығарманы екі жаққа (бірінші – жақтаушы, екінші даттаушы) бӛлініп талдау арқылы мҧғалім тӛмендегідей
нәтижелерге қол жеткізеді:
Мәтінді оқушының толық оқып шығуы және ӛз пікіріне нақты
мысалдармен дәлел іздеуі;
Сол дәлел мен дәйектемелерге сҥйене отырып ӛз кӛзқарасын
жақтап шығуы;
Жҥйелі сӛйлеуі, сайып келгенде мәдениетті сӛйлеуі;
Айтылған нәрселерден ӛз қажетін ала білуі;
Шығармаға сын айта білуі;
Оқушыны ой еркіндігіне жетелеу.
Ойымды қорытындылай келе жаңаша, интербелсенді
оқытудың кредосы:
Естігенімді ҧмытамын;
Естігенім мен кӛргенімнен есімде қалатыны шамалы;
Кӛргенде, естігенде және талқылағанда мен тҥсіне бастаймын;
Естігенде, кӛргенде,талқылағанда және қолымен жасағанда мен
білім мен білік дағдыларын игеремін;
Мен ӛз білімімді басқаларға ҥйреткенде мен ҧстаз боламын.
Адам ҥшін ең қызықты нәрсе – ол ӛз қолымен жасағаны. Қытай
ғҧламасы Конфуцийше ―Маған айтып берсең – ҧмытып қаламын,
кӛрсетсең – есте сақтармын, ал ӛзіме жасатсаң – ҥйренемін!
Ӛмір бойы іздену-ӛмірдегі басты ҧстанымдарымның бірі болады,
себебі сонда ғана заманның ағымына сай білімді де саналы ҧрпақ
дайындауға ӛз ҥлесімімізді қоса аламыз. Әр оқытушы жаңа
жаңалықтарға жаңаша кӛзқараспен қарап қабылдағанда ғана
жаңалықтардың жаршысы бола алады.
Сӛз соңында айтарым,
Сіздер......
Сіздер кӛтергіш крансыздар:

Шығарасыздар да, кӛтересіздер де.
Заманның жҥгі алақандарыңызда,
Алақандарыңызда, жоталарыңызда.
Айтсаңыздар болды балапандарыңызға,
Лаулаймыз, ӛрттей от аламыз да.
Дәуірге – оттық, шырпы да – Сіздер,
Тҧтанасыздар да, сілкінесіздер.
Қҧпия сандық қҧлпы да – Сіздер,
Қҧлыптың ашар кілті де - Сіздер, - дегендей оқытушы жҧмысының
жемісті болуы балаға жҥрек жылуын ҧсынып отырып, оқыту
мәселесін бірінші орынға қойғаны.
Білім мазмҧнын жаңарту: математика пәні мҧғалімдерінің
жаңашыл әрекеттері
Кенжебаева Бахтыгуль Каримбаевна
Шымкент қаласы
А.С.Пушкин атындағы
№1 мектеп-гимназиясы
математика пәні мҧғалімі
Жаңа ғасыр табалдырығын білім мен ғылымды инновациялық
технологияны дамыту мақсатымен аттауымыз үлкен үміттің
басты нышаны болып табылады. «Ұрпағы білімді халықтың
болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы
білім, ӛнегелі тәрбие беру – бүгінгі күннің басты талабы. Қазіргі
кезеңде жалпы білімнің міндеті – баланың жалпылама дамуын
қамтамасыз ету ғана емес, ең бастысы, оларды жастай ӛз
қабілеті мен қызығуына қарай белгілі бір мамандыққа арнайы
әзірлей білу. Қазіргі заманымызда оқушының білім деңгейін кӛтеру
мәселесі ең басты мәселелердің бірі болып тҧр. Мҧғалім оқушы
атаулыға ҥлгі болатын ӛмірінің сан алуан жолынан адаспай ӛтуде
оған бағыт-бағдар беріп, жӛн сілтеуші, баланы адамгершілікке,
еңбек сҥйгіштікке, адалдыққа және басқа да сол сияқты ізгі
қасиеттерге баулитыны жӛн.
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Математика пәнінің қиындығына қарамастан, болашақ ҧрпақты
осы пәнге қызықтыру, білім деңгейін кӛтеру мҧғалімдер ҥшін
орасан зор жауапкершілікті қажет ететін оқыту әдісі болуы керек.
Ҧстаздың әрбір іс-әрекеті оқушыға әсер қалдырып, оның ары қарай
жетілуіне ықпал ететіні бәрімізге белгілі. Оқушының білім
деңгейін кӛтеру – оқушыны жан-жақты тәрбиелеп, ғылым
негіздерінен берік білім беру, болашақ қоғамға пайдалы қызмет
ететін азамат етіп шығару. Оқушының бойындағы білімін ары
қарай тереңдетіп, жетілдіре тҥсу.
Ғылыми-педагогикалық және психологиялық әдебиеттерді зерттеу
барысында біз ең алдымен «іс-әрекет» дегеніміз не деген сҧраққа
жауап іздедік. Оқушылардың білім деңгейін арттырудағы
мҧғалімнің іс-әрекеті дегеніміз – оқушының білімін жетілдірудегі,
тҥрлі қажеттерді ӛтеуге байланысты белгілі мақсатқа жетуге
бағытталған процесті айтамыз. Яғни мҧғалімнің сабақ ҥстінде
оқушыға білім беру мақсатымен жҥргізілетін жҧмыс тҥрлері.
Оқушылардың білім деңгейін арттырудың жолдарына тоқтала
кетейік.
Ауызша есептеуге ҥйрету тәсілдері. Ауызша есептеуге ҥйрету
Бастауыш сыныптан басталатыны бәрімізге мәлім. Ол уақыт
ҥнемдеу тҧрғысынан тиімді. Бір ғана мысалдың нәтижесін
бірнеше тәсілмен есептегенде берілетін тҥсіндірмелер, аралық
нәтижелердің қалай шығатыны, ақтық нәтижеде не болатыны
ауызша айтылады да, оларды жазуға уақыт жҧмсалмайды.
Оған қоса қай тәсілді қолдану оқушының ӛз еркінде
болғанымен, олардың барынша тиімдісін іріктеп алуды
ҥйретуге де мҥмкіндік мол. Математика сабағында ауызша
есептеу дағдыларын қалыптастыру жҧмыстарын жҥргізудің
маңызы зор. Сабақта оқушылардың ойлау қабілетін дамыту
ҥшін есеп шығарғанда орындайтын амалдарды ойша шешіп
алуды
дағдыландырған
жӛн.
Бастауыш
сыныпта
математиканы оқыту тек математикалық білімді берумен
шектелмейді. Бҧл пән оқушылардың логикалық ойлауын
дамытуда маңызы ӛте зор. Оқушылардың ойлау процесінің
нақтылығын, тереңдігін анықтау ҥшін олардың белсенді іс-

әрекетімен бірге ӛз бетінше жҧмысын ҧйымдастыру керек.
Математиканы оқыту ҥрдісінде есепті шығара білу шеберлігін
қалыптастыру, жетілдіру және дамытудың шешуші бағыттарына
тоқталайық.
1. Есеп шығаруға ҥйрету – математиканы оқытудағы ең қиын әрі
кҥрделі мәселелердің бірі. Бҧл балалардың шама-шарқына,
психологиялық жас ерекшелігіне сәйкес салыстыру, жан-жақты
талдау жасау, қарама-қарсы қою. Жалпылау, тҥрлендіру, зерттеу,
әр алуан категорияларға біріктіру, қорытындылау, абстрактциялау
сияқты тҥрліше меңгеруіне байланысты бірдей дәрежеде орындала
бермейді.
2. Балалардың топтық, ӛзіндік ерекшеліктері қабілет деңгейлерінің
әр тҥрлілігіне байланысты, олардың бәрінен де бір тарақтың
жҥзінен шыққандай есепті шығара білуге біркелкі ҥйренеді деуге
болмайды.
3. Есеп шығаруға ҥйрету алғашқы сабақтардың ӛзінде-ақ басталып,
сынып ілгерілген сайын бірте-бірте сәйкес шеберлік те қалыптаса
бастайды.
Бастауыш сыныптан ауызша есептеуге ҥйренген оқушыға уақыт
ҥнемдеу тҧрғысынан тиімді. Бір ғана мысалдың нәтижесін бірнеше
тәсілмен
есептегенде
берілетін
тҥсіндірмелер,
аралық
нәтижелердің қалай шығатыны, ақтық нәтижеде не болатыны
ауызша айтылады да, оларды жазуға уақыт жҧмсалмайды. Оған
қоса қай тәсілді қолдану оқушының ӛз еркінде болғанымен,
олардың барынша тиімдісін іріктеп алуды ҥйретуге де мҥмкіндік
мол. Математика сабағында ауызша есептеу дағдыларын
қалыптастыру жҧмыстарын жҥргізудің маңызы зор. Сабақта
оқушылардың ойлау қабілетін дамыту ҥшін есеп шығарғанда
орындайтын амалдарды ойша шешіп алуды дағдыланады.
Математиканы оқыту тек математикалық білімді берумен
шектелмейді. Бҧл пән оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда
маңызы ӛте зор. Оқушылардың ойлау процесінің нақтылығын,
тереңдігін анықтау ҥшін олардың белсенді іс-әрекетімен бірге ӛз
бетінше жҧмысын ҧйымдастыру керек. Оқушылардың сабақта
ӛздігінен орындайтын жҧмыстарын тиімді ҧйымдастыру ҥшін
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математика
кабинеттерінде
дидактикалық,
ҥлестірмелі
материалдар, баспа негіздегі дәптерлер, тағы басқа оқу қҧралдары
жинастырылуы қажет. Дегенмен оқушыларға оқулықпен жҧмыс
істеуді ҥйретудің орны ерекше. Барлық ғылыми-техникалық
білімнің кӛзі – кітапқа, оның ішінде оқулыққа оқушылардың
сҥйіспеншілігі мен қҧрметін арттыру, олармен ӛздігінен жҧмыс
істеуді ҥйрету мҧғалімнің басты міндетінің бірі. Әр сынып
оқулықтары қажетіне орай орындалуға тиісті жаттығулармен,
есептермен,
практикалық
тапсырмалармен,
суреттермен
қамтамассыз етілген. Ӛздігінен жҧмыс істеуді оқушылардың сабақ
ҥстіндегі қызметіне енгізу сабақтың қҧрылымына да, элементтеріне
де әсерін тигізеді. Балалардың сабақта ӛз бетімен орындаған
жҧмысы сыныпта қандай формада болса да ескерілуі тиіс. Мҧғалім
тапсырманың орындалуын қарап шығуға уақыт бӛлуі және ӛз
бағасын айтып, жақсы жҧмыстарды атап кӛрсетіп, қатесін табуға
кӛмектесуі тиіс. Мектеп оқушыларының ӛз бетінше жҧмыстарын
ҧйымдастырудың басты формасы – жҧмыстарды орындау, ептілік,
іскерлік, шеберлік дағдысын дамыту. Бҧл ҥшін тӛмендегідей тиісті
талаптарды орындаған жӛн:
1. Ӛз бетінше істелетін кез-келген жҧмыстың нақты мақсаты болу
керек. Әрбір оқушы жҧмыстың орындалу тәртібін жетік білу керек.
2. Ӛз бетінше жҧмыс оқушылардың бойындағы танымдық
қабілетін, творчестволық ойлау жҥйесін қалыптастыруға мҥмкіндік
береді.
3. Жҧмыстың мазмҧны оқушының қызығуын, талпынысын оята
білуі тиіс. Яғни оның тілегі жҧмыстың соңына дейін
бәсендемейтіндей болуы керек.
4. Ӛз бетінше жҧмысты оқушылар еңбек дағдылары мен әдістерін
жетік игеріп тҥсетіндей етіп ҧйымдастыру қажет.
Қорыта келгенде, оқушылардың ӛз бетімен орындайтын
жҧмыстары: карточкалар, ӛздік жҧмыстар, есептер шығарту,
кестелер толтыру арқылы жҥзеге асады. Тоқсандық бақылау,
ӛзіндік 5-10 минуттық бақылау жҧмыстары жҥргізіледі.
Кӛрнекі тҥрде оқыту – оқушылардың тиісті бақылауларына сҥйеніп
оқыту, бірақ кӛрнекі оқыту дегенді тек кӛрнекі қҧралдарды

пайдаланып отыру деп тҥсінбеу керек. Кӛрнекілік әдісімен оқу –
оқушыларды ӛз бетінше байқауға ҥйретуге негізделеді. Себебі
қандай нәрсені болса да қабылдағанда сезім мҥшелеріміз неғҧрлым
кӛбірек қатынасса зат және қҧбылыс жӛніндегі қабылданбаған
ҧғым, тҥсінік есіңізге соғҧрлым берік, тиянақты есте сақталады.
Сондықтан сабақта кӛзбен кӛру, дыбыс органымен айту, қолмен
жазу, тағы басқа сезім мҥшелерінің белсенді қатысуы тиіс.
Кӛрнекілікті қолдану оқушылардың білім сапасын арттырады,
кӛрнекі қҧралды пайдалана отырып, мҧғалімнің жетегімен,
оқушылар ӛздігінен оңай қорытындылар жасай алады. Кӛрнекі
қҧралдар арқылы балалар амалдың идеясын да тҥсінетін болады,
мысалы, тәрелкедегі сҥтті жалап жатқан екі мысыққа ҥшінші бір
мысық жҥгіріп келе жатқанын кӛргенде, бала барлығы неше мысық
деген сҧрауға жауап беру ҥшін, 2+1 керек деген ой келеді.
Кӛрнекілік математика сабағында білім кӛзі ретінде қолданылған,
ол елеулі мәселеде берілетін білімдерді нақтылау мақсатында
кӛрнекі қҧралдар да тҥрлі тәсілдермен қолданылады.
Оқушылар сабақта, ойын ҥстінде, ойлау, ӛлшеу, есептеу, табу,
зерттеу жҧмыстарымен шҧғылданады. Оларды ҧштап, жетілдіріп
отыру мҧғалімнің міндеті деп білеміз. Математика пәнін оқытуда
баланың ой-ӛрісін дамытып, бағдарламада ӛтілген негізгі
материалдарды практикада қолдана білуіне, оқушылардың сабаққа
деген ынта-ықыласын арттыруына, ӛткен материалды ӛз мәнінде
толық игеруіне мҥмкіндік жасайтын тәсілдердің ішінде
дидактикалық ойынның мәні зор. Сабақта ӛтілген метериалға
сәйкес дҧрыс жҥргізілген дидактикалық ойындар оқушылардың
сабаққа қызығушылығын, белсенділігін арттырып, тақырыпты
дҧрыс меңгеруіне ықпал тигізеді.
Қоғамның ӛзгеруімен байланысты білім беру әдістері де,
білім кӛлемі де ҥнемі ӛзгеріп отырады. Ол білім беру
заңдылықтарына байланысты ӛзгеріп дамып отырады. Біз ҧстаздар
қауымы қандай болмасын жаңалыққа қҧлақ тҥре жҥретініміз
айқын. Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін
қашан да жолға қоярымыз анық.
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жҥрген 81 қойдың кепкен қҧмалағын әр отауға тоғыз тоғыхдан
юӛліп сала қояды да, дереу ойынға кірісіп кетеді. Міне бҥгінгі
ҧрпаққа жеткен ауыз әдебиетіндегі аңыз осылай дейді.
Тоғызқҧмалақ арнаулы тақтада ойнатылады. Бҧл тақта тең екі
бӛлікке бӛлінген де, он сегіз тік және екі кӛлденең отаулардан
тҧрады. Тең екі бӛлігінің әрқайсысында 9 дан отау және бір-бірден
қазан болады.
Бҧл ҧазанға әр ойыншы ҧтып алған қҧмалақтарын салады. Ал ойын
тек 18 отауда ғана жҥргізіледі. Сондықтан да қарсыластардың
отауына 1-ден 9-ға дейін рет сандары қойылған. Рет саны солдан
оңға қарай қойылған. Отаулардың тҥбі ҧзынынан екіге жарылған.
Бҧл қҧралдардың екі қатар боп жатуы ҥшін қажет. Бҧған қоса,
әрбір ойыншының отаулары мен қазаны бір тҥсті бояумен боялады.
Әрбір ойынның алдында екі ойыншыда да 81-ден қҧмалақ болады.
Қазір қҧмалақтардың орнына диаметрі 12 миллиметрлік
пластмассадан жасалған бір тҥсті шариктер қолданылады.
Тоғызқҧмалақтың жҥрісі кезінде ойыншы бір отаудағы
қҧмалақтарды тҥгел қолына алып, бар отауларға жағалата салып
шығады. Ойынды бастайтын ойыншы ӛзінің кез келген отауындағы
қҧмалақтарды тҥгелдей (отауда қанша болса да бәрі бір, тек сол
қҧмалақ алған отауында міндетті тҥрде бір қҧмалақ қалдыруға тиіс,
жалғыз-ақ болса, онда ештеңе қылмайды) қолына алып, кезекті
отауларға бірде-бірін қалдырмай, сағат тіліне қарсы бағытта, бір
қҧмалақтан салып шығады. Сонда соңғы қҧмалақ барып
қарсыласының отауының біріне тҥсіп, ол отаудағы қҧралджардың
санын жҧп жасаса онда сол отаудағы қҧмалақтарды тҥгелдей ӛз
қазанына қосып алады. Бҧл-табысты жҥріс. Тоғызқҧмалақтан басқа
ойындарда кездеспейтін қызықты ерекшеліктерінің бірі - тҧздық
алу ережесі. Мәселен, калакта тҧздықтың орнын қазан атқарады.
Осы ойындағы арнайы тҧздықтың болмауы, әр ӛткен сайын ӛз
қазанына бір қҧмалақ салып отыру да ойынның тез бітуіне әсер
етеді. Ал тоғызқҧмалақты тҧздықсыз елестету қиын. Ойын да
кӛбіне тҧздықтар тартысынан қҧрылады.
Пайдаланылған әдебиеттер
Землянская И. Домино, нарды, кости. Москва, «Вече».2001

Тоғызқҧмалақ ойынының әдіс-тәсілдері
Оспанов Мурат Жолдасович
Шымкент қаласы
№72 жалпы орта білім беретін мектебі
дене шынықтыру пәні мҧғалімі
Халқымыздың тарихи-мәдени мҧраларының тҥрлері сан алуан.
Солардың қай-қайсысы да адамға, соның игілігіне қызмет етуге
бағытталған. Осындай аса қҧнды мәдени игіліктердің бірі – ҧлттық
ойындар. Қазақ халқының ӛмірінде болып жатқан сан қилы
оқиғаларды бастан –аяқ баяндап беретін ғасырлар бойы бірге
жасасып келген ҧлттық ойындарының бірі- тоғызқҧмалақ ойыны.
Ойлау арқылы орындалатын ойындардың бірі – тоғызқҧмалақ. Тез
ойлап, жедел шешімді талап ететін, дағдыны, іскерлікті, тез шешім
қабылдауды дамытатын ойын болып табылады. Бҧл пәлсапалық ой
жҥйесін дамытуға негізделген және ақыл-ойды шыңдап,
дҥниетанымды дамыту функциясын орындайды.
Терең ойды талап ететін, ойнасаң қызығына ешбір тоймайтын,
халық даналығы қалдырған ойындардың бірі – тоғызқҧмалақ.
Халықпен бірге жасасып келе жатқан даналардың ойыны аталған
тоғызқҧмалақ- бҥгінде ӛзінің даму сатысында екенін айта кеткен
жӛн.
Кӛшпенді халықтың, әсіресе малшылардың математикасы – қай
халықтың болмасын кҥнделікті мҧқтаждығына керекті бҥтін
сандардың тӛрт амалын есептеп шығару осы тоғызқҧмалақ ойыны
ҥстінде қалыптасқан.
Сондықтан да бҧл ойын малшы
математикасы деп тегін аталмаған. Себебі, далада кездесе кеткен
екі малшы қазан мен отаудың жерін шҧқып жіберіп, қалталарында
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қайнар бҧлақ ҥйлесім табу керек:педагогикалық білім,пәндік
білім,технологиялық
білім.Міне,
сондықтан
талап
та,жауапкершілік те кҥшейді. Ӛйткені Қазақстанның бай-қуатты ел
болуы,экономикасының ӛрлеуі – ғылым-білімінің дамуына тікелей
байланысты.
Жаңа мазмҧнды білім беру бағдарламасының маңыздылығы –
оқушы ҥшін қолайлы білім алу ортасын қҧра отырып, сын
тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тәжірибе жасау,
АКТ-ны қолдану және жеке, жҧппен,топта қарым-қатынас жасай
білуі деп білеміз. Жаңартылған білім беру бағдарламасының
ерекшелігі неде?
Пән мазмҧнының шиыршық әдісімен берілуі- бҧл арқылы оқушы
пәнді терең меңгереді.
Оқу мақсаттарының берілуі.
Оқу мазмҧнын қысқа,орта,ҧзақ мерзімді жоспарлануы.
Негізгі міндеттердің бірі – оқу мақсатына жету ҥшін критериалды
бағалау жҥйесінің енгізілуі.Критериалды бағалау кезінде
оқушылардың ҥлгерімі алдын-ала белгіленген критерийлердің
нақты жиынтығының кӛмегімен ӛлшенеді. Оқушылардың пән
бойынша ҥлгерімі екі тәсілмен бағаланады:
Қалыптастырушы бағалау.
Жиынтық бағалау.
Қалыптастырушы бағалау кҥнделікті оқыту мен оқу ҥдерісінің
ажырамас бӛлігі болып табылады. Қалыптастырушы бағалау
тоқсан бойы жҥйелі тҥрде ӛткізіледі және мҧғалім мен оқушы
арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді. Қалыптастырушы
бағалау оқу ҥдерісін тҥзетуге мҥмкіндік береді, сондықтан
оқушылардың оқу жетістігін бағалауда жаңаша әдіс-тәсілдер
қолданылады.
Қалыптастырушы бағалау шарттары:
Оқушылардың оқу мақсаттарын білуі және тҥсінуі.
Оқушылармен тиімді кері байланыстың болуы.
Оқушылардың ӛзіндік тану ҥдерісіне белсенді қатысуы.
Оқушылардың бағалау критерийлерін білуі және тҥсінуі.
Оқушылардың ӛз жҧмысын таңдай алу білігі мен мҥмкіндігі

ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ: «ЖАҢА ТАЛАП, ЖАҢА
МҤМКІНДІК ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІК»
Таева Айнҧр Берикбаевна
Тҥркістан облысы, Тҥлкібас ауданы,А.Макаренко атындағы
ЖОМ оқу ісінің меңгерушісі және биология пәні мҧғалімі
Мемлекетіміздің білім беру саласы жаңа жҥйеге кӛшуде. «Елу
жылда ел жаңа» демекші, бҧрынғы ескі сҥрлеу жаңартуды қажет
ететіні сӛзсіз. Мектептерге оқытудың жаңартылған бағдарламасы
ҧсынылды. Бҧл бағдарламаны жҥзеге асыратын - арнайы
дайындықтан ӛткен мектеп мҧғалімі. Алаш ардақтысы, тӛл
«Педагогика»оқулығының авторы Мағжан Жҧмабаевтың мына сӛзі
қазіргі кезеңнің жағдайына дӛп келіп тҧр: «Қазақтың
тағдыры,келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізде
қалануына барып тіреледі. Мектебімізді таза,берік һәм ӛз
жанымызға ( қазақ жанына) ҥйлесетін негізде қҧра білсек,
келешегіміз ҥшін тайынбай-ақ серттесуге болады.».Қазақстанның
келешегі - мектеп партасында отырған жас ҧрпақ. Оларды
білімді,іскер, бәсекеге қабілетті ету мектеп мҧғаліміне жҥктеліп
отырған жауапкершілігі жоғары міндет.
Осындай ҥлкен жауапкершілікті істе мҧғалім қандай
дайындықта болу керек? Жаңашыл мҧғалім кім? Ең алдымен ҧстаз
– ҥлкен жҥректің адамы.Келесі кезекте мҧғалімінің бойынан ҥш
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Оқушылардың оқу мақсаттарын білуі және тҥсінуіне қалай жетуге
болады?
Бастапқы кезде мҧғалім сабақ мақсаттарын айқындап,оларды
оқушыларға тҥсіндіріп, бірге талқылайды.
Кҥнделікті талқылаулар келешекте оқу мақсаттарын бірге
айқындау дәстҥріне айналуы мҥмкін.
SMART мақсаттары мен міндеттері
(ақылды міндеттер)
SMART objectives - оқыту мақсаты мен міндеттерін анықтауда
қолданылатын, 1981 жылы Джордж Доран енгізген ҧғым.
Автордың айтуынша, SMART аббревиатурасының қҧрамында
оқыту мақсаты мен міндеттерін сипаттауға тиіс сын есімдер
қамтылған:
- S pecific (арнайы, нақты);
- M easurable (ӛлшеуге болатын);
- A ttainable (қолжетімді);
- R ealistic (шындыққасай);
- T imed (белгілібіруақыт).
Тақырыпқа байланысты сабақ мақсатын қоюда мҧғалім осы
қағидатты
басшылыққа
алғаны
жӛн.
Оқу
мақсаты
хабарланып,сабақ мақсаты оқушылармен бірге анықтап,бағалау
критерийлерін шығарамыз. Бағалау критерийлері – оқытудың
мақсатын және ара қатынасын белгілеуге сәйкес белгі. Дескриптор
–
жетістік
деңгейінің
сипаттамасы.
Жаңа
тақырыпты
меңгеруде,оқушыларды
әділ
бағалауда
әр
тапсырманың
дескрипторы болуы тиіс. Бҧл бізге ӛте тиімді және қалыпты ісәрекетке айналуда.
Қазіргі мҧғалім жаңаша білім беруде интербелсенді әдістемені
пайдаланады. Жҧмыс тҥрлері:
Бірлескен жҧмыстар( жҧптық,топтық, ҧжымдық).
Рӛлдік және іскерлік ойындар,пікірталастар.
Ақпараттың
әртҥрлі
кӛздерімен
жҧмыс
жасау
(кітап,лекция,интернет,қҧжаттар,мҧражай т.б.).
Презентациялар.
Тренингтер.

Сҧхбаттасу.
Сауалнама т.б.
Бҧл әдістеменің тиімділігі оқушылар тҥгел қатысады.
Оқыту мен оқудың аталған тәсілі оқытудың сындарлы тәсілімен
тығыз байланысты, себебі оқушылар бірлесіп жҧмыс істей отырып,
тақырыптық мәселелерді қызу талқылайды, зерттейді.Оған дәлел
ми неғҧрлым белсенді жҧмыс істеген сайын оқу ҥдерісі соғҧрлым
қарқынды жҥзеге асады.
Сол сияқты, ең маңыздысы, оқушылардың алдыңғы алған
дағдылары жаңа дағдыларды игеруіне ҥлкен ықпалын тигізеді,ал
егер ол ескерілмесе, онда білім тереңге бармай, жеңіл –желпі таяз
білім болып шығады.
Оқыту мен оқу ҥрдісінде сапалы білім беруде «Сын
тҧрғысынан
ойлау
мен
жазу»,
«Модульдік
оқыту
технологияларының тҥрлі әдіс –тәсілдері қолданысқа ие.
Биология пәні мҧғалімі ретінде, аталған технологияларды
қолдана отырып, мынадай жҧмыс тҥрлерін жҥргіземін:
эксперименттік жҧмыс;
ойын (модульдеуді қолдану);
дереккӛздер және ақпараттармен жҧмыс (індеттің шығу
себебі,адамды
клондау,ағзаны
ауыстыру,т.б.),талдау
жҥргізу,салыстыру,бағалау;
биологиялық мәселелер бойынша оқушылардың ғылыми-зерттеу
жҧмыстарын жҥргізу.
Бҧл жҧмыстардың бәрінде оқушыларды тек теориялық біліммен
қаруландырып қоймай, ғылыми- зерттеушілік тәжірибені қатар
жҥргізетінімізді
жеткізбекпін.
Жаңа
технологиялық
ресурстардыпайдалану,шығармашылықпен игеру мектеп биология
зертханаларының жҧмысын ӛзгертіп қана қоймай, оқушыларды
проблемаларды қалай шешуге, сын тҧрғысынан ойлануға, терең
білім мен еңбексҥйгіштікке жеткізеді.
Қорыта келгенде айтарым, жаңа мазмҧнды бағдарлама бойынша
мақсат айқын, міндеттер де нақты, жоспарды да дәлдікпен жасап,
іскерлікпен іске кірісу керек. Бҧл аса маңызды істе енжарлыққа,
жалқаулық,
кӛзбояушылыққа
жол
берілмейді.
Ҧлт
356

кӛшбасшыларының бірі – Ахмет Байтҧрсынов: «Мектептің жаны мҧғалім. Мҧғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы.
Яғни, мҧғалім білімді болса, ол мектептен балалар кӛбірек білім
алып шықпақшы .Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі –
білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін
мҧғалім», - деген екен.
Іргесі мықты елдің ҧл-қыздары білімді де білікті болсын десек,
сергектікпен шәкірттердің жҥрегіне жол тауып, ҧзтаздық
міндетімізді абыроймен атқарайық.
Пайдаланылған әдебиеттер :
1.Қуанышев С.Е. Биологияны оқыту әдістемесі, Алматы – 2018ж.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология – Москва,1991г.
3.Қайым Қ. Биология. Анықтамалық кӛмекші қҧрал. – Алматы –
2018ж.

Қазақстан Республикасының Президенті ҚасымЖомарт Тоқаев «Абайды таныту арқылы біз, Қазақстанды әлемге
танытамыз, Абай әрқашан біздің ҧлттық рухымызболуы тиіс»
деген екен.2-оқушы: Ҧлы Абайдың шығармашылық мҧрасыхалқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани
қазынасы. Ақынның дҥниеге келгеніне бір жарым ғасырдан асты,
ол ӛзінің мәңгі ӛлмес шығармаларымен халқына қалдырған еңбегі,
қарасӛздері, ҧстаздық ете бастағанына ғасрдан астам уақыт ӛтті. 3оқушы: Бҧл кҥнде Абай сӛзі әр қазақтың ағзасына ана сҥтімен бірге
дариды десе, артық айтылғандық емес. «Атаңның ҧлы болма,
адамның ҧлы бол, халқыңа қызмет ет, еліңнің кӛсегесін кӛгерт»
деген имандылық ережесін әр кезеңнің жас ҧрпағы бҧдан былай
санасына Абай мҧрасын іздеп, Абай даналығынан табатын болады.
4-оқушы: Абай ақындық жолға бет бҧрған кездегі алғашқы сӛзі
білім туралы болды. Оның 1885 жылғы жазған «Жасымда ғылым
бар деп ескермедім» ӛлеңі осы тақырыптағы тҧңғыш шығармасы
болды, ол ӛз ӛкінішін білдіре отырып, жастарды ғылым білім
ҥйретуге ҥндеді. Ӛлең: Жасымда ғылым бар деп ескермедім. 5оқушы: Жалпы әлемдік тағылым тәжірибесі кӛрсеткендегі, ӛз
елінің дербестігі мен ҧлттық рухани биік ҧстауда қытайлықтар
Конфуциді, ағылшындар-Покты қалай дәріптеп пір тҧтса, біз ҥшін
Абай сондай рухани тҧлға, ол ақын, кемеңгер, ойшыл, ҧлы
философ, сазгер, аудармашы, эколог. «Қазақтың бас ақыны Абай
Қҧнанбаевтан асқан бҧрыңғы-соңғы заманда қазақ баласында біз
білетін ақын болған жоқ - деді» Ахмет Байтҧрсынҧлы – сӛз
жазатын адам әрі жазушы әрі сыншы болу керек. Сӛздің шырайлы,
ажарлы болуына ойдың шебелігі керек. Мағыналы, маңызды
болуына білім керек. Абайда осы ҥшеуі де болған. Бҧлардың ҥстіне
Абай-кӛсем, ҥлгі шығарып, ӛнеге жазғыш болған, Абайда ӛлең
сӛздің неше тҥрлі ҥлгісі, ӛрнегі табылады. Абай ӛлең жақсы болу
керек шарттардың бәрін білген? Енді кезекті Абай ӛлеңдеріне
берейік. Оқушылар Абай ӛлеңдерін оқиды6-оқушы: Абайдың қара
сӛздері – Абайдың философиялық кӛзқарастарынан нақты дерек
береді және ақынның шығармашылық сырларын ашып,
пайдалануға мҥмкіндік жасайды. Абай қарасӛздері туралы

АБАЙ АДАМЗАТТЫҢ АҚЫЛМАНЫ
Макулбекова Гулшат Сабитовна
Тҥркістан облысы Жетісай ауданы
Жетісай қаласы
«Ш.Уәлиханов атындағы №2 жалпы орта мектебінің»
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі
Тегінде адам баласының ақыл, ғылым, ар
мінез деген
нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің
бәрі де – ақымақшылық»
Абай.
Мақсаты:Абай әндері мен қарасӛздерін ҥйрету, поэзияны
сҥюге баулу.
Кӛрнекілігі: «Абай ҧлы тҧлға» тақырыптық
сӛре, Абайдың портреті, Абайдың кітаптарына библиографиялық
кӛрсеткіш.Тҥрі: Әдеби поэзиялық кеш. Абай, Абай, ҧлы Абай, дана
Абай,Дана Абайым - қасқайған нән қарағай.Қазағымның
бҧйырыпты бағына, Ғасырда бір туылған дарам-ай.1-оқушы:
Армысыздар, қҧрметті ҧстаздар мен оқушылар! «Абай адамзат
ақылманы» атты әдеби-поэзияық кешінде бізбен бірге болыңыздар.
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мҥмкіндігіне орай батыл, ірі негізді пікірлер айтқан М.Әуезов еді:
«Абайдың осы қарасӛз дейтін мҧралары кӛркем прозаның ӛзіне
бӛлек, бір алу оны болып қалыптасады. Кейде бҧлар сыншылдық,
ойшылдық және кӛбінше адамгершілік,мораль мәселелеріне
арналған ӛсиет, толғау тәрізді»-дейді. 7-оқушы: Абайдың
қарасӛздері-қазақ ҥшін кішігірім Кодекс. Оқы, жадыңа тоқы, және
оқы, кӛкірегің ашылады. Кӛңіліңе нҧр қҧйылады. Қайырып алып
кәдеңе жарата беретін рухани бҧлақтың қайнар кӛзі, бастауы. Оны
жәй оқып қою жеткіліксіз. Парасаты биік, кӛкірек кӛзім ашық,
бойыма асыл қасиеттің бәрін дарыта білейін деген кісі осы қара
сӛздерді жадына жаттап, әр сӛзін байыптап, қалт жібермей оқиды.
Абай ӛзінің он бесінші сӛзінде «Егер есті кісілердің қатарында
болғың келсе, кҥніне бір мәрте, болмаса жҧмасына бір, ең болмаса
айында бір, ӛзіңнен ӛзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі
ӛміріңді қалай ӛткіздің екен, не білімге,не ахиретке жарамды,
кҥніңді ӛзің ӛткізбейтін қылықпен ӛткізіпсің, жоқ болмаса не
қылып ӛткізгеніңді ӛзіңде білмей қалыпсың», - деп айтып
қалдырды. Оқушы: Абайдың он тоғызыншы қарасӛзін оқиды
8-оқушы: М.Дулатов айтқандай: Біз бҥгін ардақты ақынымыз
Абайдың рухына бас иіп, қараңғы заманда шырақ жаққан
басшымыздың есімі, қҧрметті, терең мағыналы асыл сӛздің атадан
балаға, немереден шӛбереге ҥзілмей сақталуын тілейміз. Абайдың
ӛлген кҥнінен қанша алыстасам, рухына сонша жақындармыз –
деген екен. 9-оқушы: Абай ақындық ӛнерімен қоса әншілік,
сазгерлік ӛнерді де аса жоғары бағалаған. Абайдың ӛзі шығарған
жиырма әндері бар.
Қҧлақтан кіріп,бойды алар, Жақсы ән мен тәтті кҥйКӛңілге тҥрлі ой
салар, Әнді сҥйсең, менше сҥй. Абай
әндері
ӛзінің
терең
сырлылығымен, әсемдігімен кӛптеген сазгерлердің шабытын
оятып, қиялдарын ҧштап келеді. Абайдың ӛте кӛп ӛлеңдері мен
әндері, Абай туралы фильм, «Абай» операсы, Абайдың кҥйлері
бар. Музыка зерттеушілер Абайдың әндерін жоғары бағалап, басқа
халық сазгерлерінің әндерінен ӛзгешелігін дәлелдеп берді. Оқушы
Абайдың: «Кӛзімнің қарасы» әнін орындайды Кӛрініс:
Жас
Абайдың Ақат баймен кездесуі.

10-оқушы:
Қуат
алып
Абайдың
тіл-кҥшінен,
Жыр
жазамын
Абайдың
ҥлгісімен.
Абай
болып
табынсам
бір
кісіге,
Абай болып тҥңілем бір кісіден- деп М.Мақатаев айтқандай, ақын
мҧрасы-халқымыздың сарқылмас асыл қазынасы. Абай ақындықты
ерекше жоғары бағалап, қҧдірет тҧтқан. Ол ӛзінің ӛлеңдерін таза
халық тілінде жазды. Ӛлеңге басқа тілдерлен орынсыз сӛздер
енгізуге, тіл шҧбарлауға қарсы болды. «Ӛлең сӛздің патшасы», сӛз
сарасы деп ӛлеңінде ақындық ӛнерге ерекше ден қойып, аса
жоғары бағалайды. Оқушы: «Мен жазбаймын ӛлеңді ермек ҥшін»
ӛлеңін оқиды.
11-оқушы:
аудармалық ӛрнекті Абай тек
орыстың классик поэзиясын кӛтеруге жҧмсайды. Байрон, Гете
сияқты ӛзге Европа елдер классиктерінен бірер ӛлең аударса, оны
да Лермонтовтың аудармаларынан алып қазақшалайды. Ақын
орыс классиктерінен Абайдың аудармалары: Крыловтың бір топ
мысалдары, Пушкиннің «Евгений Онегин», тағы бір ӛлеңді
Пушкиннен аударған. Абайдың аудармалары қырықтың ішінде. 12оқушы: Ҧлы ақынның ақындық сезімін оятқан туған жерінің
табиғаты еді. Оның табиғат лирикасын, адамның кӛңіл-кҥйін әсерлі
әуенмен бейнелеп жеткізеді. Қазақтың ән жанрында европалық
романстордан кем тҥспейтін ән нҧсқалары аз емес. «Желсіз тҥнде
жарық ай» әнін бала да, ҥлкен де, жеке дауыста да, трио, квартет,
хормен де сҥйіп орындайтын әннің бірі. Оқушы Абайдың «Желсіз
тҥнде жарық ай» әнін орындайды. 13-оқушы: Ағартушы ақын және
сазгер Абай Қҧнанбаев ӛмірінің соңына дейін қазақ халқының
жарқын болашағы ҥшін кҥресті.Артына қалдырып кеткен аса
қҧнды мҧраларында Абай адам бойында кездесетін жаман мінез
қҧлықтарды сынады және адамдықты, ақыл мен білімді алға қойды.
Сонымен қатар, басқа туысқан халықтардың мәдениеті мен ӛнерін
білуге шақырды. Абайдың ақындық әлемі дегеніміз мағыналық
ауқымы ӛте кең ҧғым. Абай поэзиясы –ӛз заманындағы қоғамдық
ӛмірідің ең кӛкейкесті, ең кҥрделі және ең маңызды мәселелерін
қозғаған, толғаған поэзия. Оның ӛлеңдерінде, қрасӛздерінде қазақ
ӛмірінің кӛркем бейнелеген телегей теңіз шындығы бар. Абай
шығармалары қазақ әдебиеті мен мәдениеті тарихында ӛзінше
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бӛлек, ӛрісі биік, кӛркем сезім әлемін ашары сӛзсіз. Абай
ақындығы тарихымызбен бірге жасайтын ҧлы тағылым.

жатқан Ресей Федерациясында 2006-2007 оқу жылынан бастап
жаңа мазмҧнға кӛше бастады. Яғни, жаңартылған жаңа білім
мазмҧны деп аталып келе жатқан жаңа тҧрпаттағы білім беру
жҥйесіндегі әдіс-тәсілдермен жҧмыс жҥргізіп жатқанымызға да
тӛрт жылдан астам уақыт ӛтіпті. Әлемнің озық педагогикалық
ҥрдістері негізінде дҥниеге келген
жаңа технологияларды
сҧрыптап, кӛз алдымыздағы баланың білімді қабылдау табиғатына
сай сіңіру – бҥгінгі білім беру жҥесініндегі басты міндеттердің бірі
боп қалып отыр.
Жаңартылған білім беру бағдарламасының,
қазіргі заман педагогикасының
міндеттерінің бірі – мҧғалім
шеберлігін жетілдіру, жетілдіріп отыруға дағдыландыру және
критериалды бағалауды меңгерту боп табылады.
Жаңаша білім берудің қазіргі заман педагогтеріне қоятын
талаптарының бірі – цифрлық сауаттылық екендігін айтпай кетуге
болмайды Ӛйткені,
мҧғалімнің цифрлық
сауаттылығынсыз
жаңаша білім беруді жҥзеге асыру мҥмкін еместігі тҥсінікті.
Елімізде цифрлық сауаттылыққа қадам ретінде
жасалып
жатқан «цифрлық тӛңкеріс» әлі де жалғасын табуда деп білемін.
Әрине, жаңаша білім берудің талаптары жоғарыда келтіріліп
отырған талаптармен ғана шектелмейді.
Қазақстан білім беру беру мекемелерінің басты талабы мен
мақсаты – зияткер, қҧзіретті, білім мҧхитында еркін жҥзетін,
бәсекеге қабілетті, қандай қиын кезеңдерде де тығырықтан шығып
кете алатын, Отаншылдық рухы ҥстем ҧрпақтар тәрбиелеу. Осы
мақсат-талаптармен қоса, 2019-2020 оқу жылында әлемді дҥр
сілкіндіріп, адамзатты ҥрейге салып отырған індеттің пайда болу
салдарынан білім беру жҥйесінде қашықтықтан оқытуға
кӛшуіміздің ӛзі педагогтерді сақтықпен ойланып жҧмыс жасауды,
цифрлық сауаттылықпен қашықтықтан оқыту технологиясын жетік
меңгеруді талап етіп отыр. Қазіргі ахуалдың ӛзі білім беру
жҥйесінің қандай жағдайларға да дайын, мҧқият болу керектігін
айқындап берді. Ресейлік әріптесіміз, әлеуметтік желілердегі
мҧғалімдерге арналған оқу орталығы «Инфоурок» мен
«Инфофорум» жобаларының ҧйымдастырушысы
Игорь
Жаборовский жас маман болғанына қарамастан, індеттің

Жаңаша білім беру: жаңа талап, жаңа мҥмкіндік, жаңа
жауапкершілік
Жҧрқабаева Қалдығыз Сақтайқызы
№162 жалпы орта мектептің
бастауыш сынып мҧғалімі.
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
Аннотация
Мақалада бастауыш сынып мҧғалімі қазіргі білім беру
саласындағы қашықтықтан оқыту технологиясы тӛңірегіндегі
білімін ортаға салған. Мҧғалімдерге қойылып отырған жаңа
талап, қолда бар жаңа мҥмкіндіктер, мемлекет алдындағы жаңа
жауапкершіліктер жайлы ой ӛрбіткен.
Кілт сӛздер: қашықтықтан оқыту, цифрлық сауаттылық, инфоурок,
инфофорум, стенография, интерактивті
тақталар,
ZOOM,
Teams, Meet синхронды, асинхронды.
«Даңқ пен абыройға бӛленуде мен бір адамға қарыздармын.
Ол – ҧстазым Аристотель. Ӛзімнің ҧстазыма әкемнен кем
қарыздар емеспін: әкемнен ӛмір алсам, ҧстазым Аристотельден
ӛмірді жақсы ӛткізу туралы білім алдым».
Александр Македонский
Қоғам, мемлекет халқының әлеует, әлеуметтік-экономикалық
жағынан ілгерілеп дамуы мемлекет басындағы бірнеше жҥйелерге
байланысты жҥзеге асады. Сондай мемлекеттің дамуында жетекші
рӛл атқаратын жҥйелердің бірі – білім беру жҥйесі. Осы орайда,
замананың заңғар
жазушысы атанған, ҧлтымыздың аяулы
перзенттерінің бірі, академик М.Әуезовтің «Ел мен елді, халық
пен халықты теңестіретін – білім» - деген сӛзі ойға оралады.
Мемлекеттік білім беру стандарттары аясында білім беру
бағдарламаларын жҥзеге асыратын білім беру жҥйесі заман
ағымына сай елімізде 2015-2016 оқу жылынан бастап, кӛрші
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салдарынан қашықтықтан оқыту барысында туындаған кҥрмеуі
кӛп мәселелерді сараптай келе, келешекте педагогтерді тосын
пайда бола кететін жағдаяттарға дайын болу керектігін атап
кӛрсеткен. Бҧл – қазіргі білім беру жҥйесінде ҧстаздарға заман–
дәуірдің белгілеп беріп отырған міндеттердің бірі.
Қашан да дәуірдің жҥгін, қоғамның жҥгін арқалап жҥретін
ҧстаздар қауымы бҥгінгі заман талабына сай онлайн және
қашықтықтан оқытудың технологиясын оқып ҥйренуде.
Қазіргі заман педагогі қашықтықтан оқыту технологиясы
бойынша нені білу керек? Қашықтан оқыту мҧғалімге қандай
жауапкершіліктер жҥктеп отыр, қашықтан оқытуда мҧғалім
жҧмысын оңтайландыратын қандай мҥмкіндіктер бар деген
сҧрақтар тӛңірегінде ой ӛрбітсек.
1. Қашықтан оқыту оқу бағдарламаларын мемлекеттік білім
стандарттарына сай сабақ
кестесіне қойып жоспарлаудан
басталады.Жоспарлау оқушының сабақ қашан болады , қалай
ӛтеді
деген ішкі алаңдатушылық
сҧрағына нҥкте болады.
Қашықтықтан оқытудың ерекшеліктері (ақпаратты жеткізу ортасы:
почта, теледидар,
радио, коммуникациялық-ақпараттық
жҥйелер).Мҥмкіндігінше сабақты баланың денсаулығына кері әсер
етпейтіндей етіп, 1-ауысымға қою керек және сабақты 40 минуттан
аз уақытта бітіруге жоспарлаған дҧрыс.
2. Қашықтықтан оқытудың
тҥрлері, синхронды-асинхронды
оқыту. Синхронды оқыту – сабақты ZOOM, Teams, Google, Meet
арқылы жҥргізу. Асинхронды оқыту-тапсырмаларды электронды
почта, мессенджер, Kundelik. кz кӛмегімен жіберу. Асинхронды
оқыту
процесінде
тапсырмалар
Google
Classroom
платформаларына орналастырылады. Синхронды
оқыту мен
асинхронды оқытудың айырмашылығы: синхронды оқыту кері
байланысты сол заматта жҥзеге асыру мҥмкіндігін береді және
оқушыға тақырыпты тҥсінуде туындаған қиындықтарды дер
кезінде тҥсініп біліп алу мҥмкіндігін жасайды. Синхронды
оқытуда оқушылар мен оқушылар, оқушы мен мҧғалім ӛзара
әрекеттестікте оқу процестерін орындайды. Асинхронды оқыту
оқу кестесі мен оқу бағдарламасын ӛзіне ыңғайлы қарқынмен

меңгеру мҥмкіндігі, оқу бағдарламаларының кез-келген уақытта
қолжетімді болуы, ӛз бетінше іздену дағдыларын дамыту,
тақырып бойынша тҥсінбеген жағдайда кері байланыс жасай
алмаумен ерекшеленеді.
3. Қашықтықтан оқытудың міндеттері оқытуды, оқу ҥдерісін
дҧрыс жоспарлаудан тҧрады.
4. Қашықтықтан оқыту барысында қолданылатын әдіс-тәсілдер,
интербелсенді қҧралдарды тиімді қолдану (синхронды оқытуда).
Яғни, білімді Padlet, Jamboard, Classroom, Uchi. ru, Skysmart
интерактивті жҧмыс дәптері, Trello интерактивті тақталары мен
Google
дискідегі бірлесе қолдануға арналған қҧжаттарды
оқушылардың қабылдау қабілетіне сай әртҥрлі инновациялық
әдіс-тәсілдермен білімді жеткізу. Осы келтірілген қҧралдар –
жаңаша білім беру жҥйесіндегі білім беру платформаларының
мҥмкіндіктері. Сонымен қатар, атап кӛрсетілген интернет
ресустары оқушының ынтасын сақтау және оқытудың табысты
болуын қамтамасыз ету ҥшін жасалатын кері байланысқа негіз
болады.
5. Бағалауды ҧйымдастыру. Оқушылардың оқуға деген ынтасын
сақтап қалу ҥшін әрі қашықтықтан оқытудың табысты болуы
ҥшін кері байланыс пен бағалауға мән беру керек. Әсіресе, кері
байланыс оқушылардың тақырыпты
жақсы
тҥсініп,
тапсырмаларды дҧрыс орындауына жол ашады. Оқулықтарда
бағалау мен кері байланысты жҥзеге асыру ҥшін арнайы
кіріктірілген функциялар бар. Бҧл функцияларды бағалау
критерийлері мен дескрипторларына негізделген кері байланыс
беру ҥшін қолданылады. Сонымен қатар,
мҧғалімдерімізге
ҧсынылатын education yandex. ru , Skysmart интерактивті жҧмыс
дәптерлерін пайдалану тиімді екендігін тағы айтып ӛтпекшімін.
Мҧндай дайын қҧралдарды пайдалана
отырып, мҧғалім
асинхронды оқытуда қалыптастырушы бағалау мен жиынтық
бағалауды орындай алады. Қазіргі айтып отырған қҧралдар-педагогтің сабақ процессінде жҧмысын жеңілдететін кӛмекші
қҧралдар, қашықтан оқытуды оңтайландыратын мҥмкіндіктер.
Жалпы, оқушы да мҧғалім де қашықтан оқу мен оқыту
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барысында ешбір кедергісіз тәуліктің кез-келген уақытында
мәліметтерді тауып, пайдалана алады.Бҧл деген сӛз ҥйренемін,
ҥйретемін деушілер ҥшін
бҥгінгі таңдағы
ақпаратық
коммуникациялар легі жеткілікті деген сӛз. Әлі қанша уақытқа
дейін созылатыны белгісіз боп отырған індеттің салдарынан
жаңаша білім беру жҥйесіне енгізіліп отырған қашықтықтан
оқыту технологиясы баршамызды оқу-тәрбие жҧмыстарында
тығырықтан алып шығатын
жол екендігін уақыттың ӛзі
дәлелдеп отыр.
Қашықтықтан оқыту технологиясы енді пайда болған жаңа
технология емес, оның тарихы тереңде жатыр.Қашықтан оқыту
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялардан
анағҧрлым
алдын 1840 жылы Ҧлыбританияда пайда болған. Стенография
жҥйесін ойлап тапқан Исаак Питман болашақ стенографист
мамандарды почтамен жіберілген материалдар арқылы оқытқан.
Қашықтықтан оқыту курсы осылай пайда болған еді.
Соңғы қолға алынып отырған қашықтан оқыту, қазіргі
жаңаша білім беру жҥйесі бізге, мҧғалімдерге, мына тӛменде
келтірілген ҧстанымдарды жауапкершілікпен орындауды жҥктеп
отыр.
1. Қашықтықтан оқытуға сіз ғана емес, ата-ана мен оқушының да
енді бейімделе бастағанын, олардың осы жағдайда жиі
мазасызданатынын жадыңызда ҧстаңыз.
2.
Сабағыңыз
қарапайым,
шынайы,
тҥсінікті
болсын.
Оқушыларыңызда
ӛзіңіз беретін тапсырмаларды
орындау
мҥмкіндігі
бар-жоғын
ескеріңіз және сабағыңызды
жоспарлағанда осы жағын қарастыра отырып, жҧмыс жасаңыз.
3. Интернет жылдамдығы тӛмен жерлерде видео жазбаларды
шамадан тыс қолданбаңыз.Ашылмай ҧзақ
айналып
тҧрған
видеожазбаның
бала жҥйкесіне салмақ
тҥсіретінін, оқуға
қызығушылығын тӛмендететінін есте сақтаңыз.
4. Интернет
мҥлдем болмайтын
жерлерде тақырыпқа сай
материалдарды қағаз вариантымен таратыңыз.
5. Интернеттің уақытша қолжетімсіз болуы жиі қайталанса,
оқушылардың тәуліктің кез-келген уақытында тапсырмаларын

тексеруге жібере алатынын ескертіп отырыңыз.
Ең бастысы синхронды оқыту болсын, асинхронды оқыту
болсын мҧғалім ӛзінің әдемі, әуенді ҥнін, сабырлы қалпын, шуақ
шашқан кҥлімсіреуін жоғалтапағаны жӛн. Әсіресе, мҧғалім
этикеті, ата-ана мен ҧстаз
арасындағы, ҧстаз
бен оқушы
арасындағы нәзік байланыс бекем болуы тиіс. Ӛйткені,
кӛпшілікке мәлім болып отырғандай қашықтықтан оқыту
барысында мҧғалім жҧмысын бағалаушы мектеп әкімшілігі
яғни, білім ордасының басшылары емес, ата-ана мен оқушылар
болып отыр.Осы орайда, қашықтықтан оқыту басталар тҧста
кӛпшіліктің ыстық ықыласына бӛленіп отырған Білім министрі
Асхат
Аймағамбетовтің
«Қашықтықтан
оқыту
кезінде
мҧғалімдердің сабағын ӛз дәрежесінде ӛту-ӛтпеуін қадағалауға
мектеп әкімшілігінің мҥмкіншілігі жоқ. Сондықтан білім беру
жҥйесіндегі дәріс-сабақтардың табысты, сапалы боп ӛтуі
мҧғалімдердің ар-ожданына байланысты» - деген болатын.
«Ҧстаз – ҧлы тҧлға», «Ҧстаз атаңнан ҧлық» - дейді халық
даналығы. Сӛз соңында әріптестеріме әрбір ҧстаздың оқу-тәрбие
жҧмыстарында кезіккен кедергілерге тойтарыс бере алатын алып
жҥрек иесі екендігін, мҧғалімнің дҥниеге білім мен ізгіліктің
нәрін себуші, баланы ерекше сҥйген, кҥллі адамзатты сҥйген ҧлық
кәсіп иесі екендігімізді дәлелдейтін сәт келді демекшімін.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. «Stepik is an educational platform for Gomputer Science» қашықтықтан оқыту курсына дайындалған электронды кітапша.
2. Мҧғалімдерге арналған нҧсқаулық .
3. И. Жаборовский «Цифровая грамотность педагога».
Отан ҥшін от кешкен
Кабылбекова Нургуль Сатовна
Нҧр-Сҧлтан каласы
№78 мектеп-гимназиясы
математика пәні мҧғалімі
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Биыл әлем тарихына таңба салған Ҧлы Жеңіске 75 жыл. Бҧл аз уақыт
емес.Жылдар жылжып, ғасырлар ауысып жатса да тӛрткҥл дҥниені
дҥрбелеңге салып, кҥндей кҥркіреп ӛткен екінші дҥниежҥзілік
соғыстың жаңғырығы әлі де басылған жоқ. Қайта «Тау алыстаған
сайын биіктей тҥседі» демекші бейбіт кҥннің шуағын сыйлаған
ержҥрек жауынгерлердің елге мҧра, ҧрпаққа ҧран болған ӛшпес
рухтары асқақтай бермек.Ӛзекті ӛртеген ӛкініш те жоқ емес. Ел
басына кҥн туып, ер азамат толарсақтан қан кешкен қилы кезеңде жау
шебінде атой салып, Жеңіс жалауын желбіреткен қарт сарбаздардың
қатары сиреп-ақ қалды. Тіптен саусақпен санарлықтай десе де болады.
Бҧл әрине ҥлкен ӛмірдің керуенді ҧлы кӛшін тоқтатпаған зымыран
уақыттың жылы жҥректерге салған жазылмас жарасы болса керек.
Біздің ауданымызда да ел шетіне жау тигенде бес қаруын асынып,
майдан шебіне аттанған ер азаматтар аз болған жоқ. Кіндік қаны
тамып, балдәурен балалық шағы ӛткен туған жерін, айдарынан жел
естірген ӛскен елін қорғауға аттанған жалын атқан жастың бірі
саудакенттік Сәт Қабылбеков еді.
Бҥгінде Сәт атамыз ӛмірде жоқ. Бірақ соңында сӛйлеген сӛзі, басқан
ізіндей ӛсіп-ӛнген ҧрпақтары баршылық. Асылдың сынығы,
тҧлпардың тҧяғындай болған ҧлының бірі Егізбектің ӛзі қарттықтың
қыратына шыққан кісі. Майдангердің ҧлы атанған қарияны әкеге деген
сағыныш сезімі толқытса керек. Жақында редакциямызға арнайы ат
шалдырып, сырлы әңгімесін шерткені бар.
- Жеңіс мерекесі таянғалы әкем еске жиі тҥседі. Ҧлы Отан соғысына
қатысып, ел қорғағанын мақтаныш етемін. Аруағы риза болсын деген
ниетпен газетке мақала жаздырсам ба деп келдім.
Мәселенің мәнісі белгілі болды. Қария ала келген әкесінің әскери
билеті, сарғайған қҧжат қағаздарын қолға алдық. Майдан даласындағы
жауынгерлік жорықтары мен бейбіт кҥндердегі еңбек жолдарымен
таныстық.
Ӛмір жолы ӛнегелі Қабылбекҧлы Сәт 15.09.1914 жылы жарық дҥние
есігін ашыпты. 7 сыныптық білім алып, оң мен солын таныған
бозбала келешегін ойлай бастайды. Мамандық алғанды жӛн кӛреді.
Бҧл ауданда арнайы және жоғары білімді кадрлардың жоққа тән
тапшы, ел ішінде сауатсыздық әлі де жойыла қоймаған кез еді.

Арманшыл жас Жамбыл мал дәрігерлік техникумына қҧжат
тапсырады. Білімге деген қҧштарлықтың арқасында емтихан
сынақтарынан сҥрінбейді. Айы оңынан туып, асығы алшысынан
тҧрған Қабылбекҧлы Сәт білімгер атанады. Білім ордасын ҥздік
дипломмен тәмамдап, елге қайтып оралады. Білімді кадрлардан
тапшылық кӛріп отырған аудан басшылары жас маманды қҧшақ жая
қарсы алады.
Колхозда мал дәрігері боп еңбек жолын бастайды. 1939 жылы Отан
алдындағы әскери борышын ӛтеуге шақырылып, сарбаз жейдесін
киеді.Ептілікке, шымырлыққа, батылдыққа баулыған жауынгерлік
мерзімге жыл толғанда Ҧлы Отан соғысы 1941жылы басталады.
Әскери жаттығулардан шалғының жҥзіндей шыңдалған жас
алғашқылардың қатарында майданға аттанады. Ҧрысқа взвод
командирінің кӛмекшісі болып кіріседі.
Сҧрапыл соғыстың алғы шебіндегі қанқҧйлы шайқастардан
Қабылбекҧлы Сәттің де тҧла бойы тҥршікті. Адамға адам оқ атқан
деген не сҧмдық деп шошынды. Атылған оқ жарылған снаряд, қақ
айырылған қара жер, оққа ҧшқан сарбаз, аққан қан, шыққан жан
секілді сҧмдықтарды кӛргенде қатты кҥйзеліп, қабырғасы қайысты.
«Бҧл неткен қатыгездік,- деп толқыды кеудесін кек кернеген қазақ
жауынгері Сәт,- Бҧл фашистердің адамды атуға қолдары қалай
барады. Жо-жоқ. Біз жауға аяусыз соққы береміз. Ҧлы Жеңіс біздікі
болады.»
Майдан даласында жан алысып, жан беріскен ҧрыс кҥннен-кҥнге
жел тиген ӛрттей ӛрши тҥсті. Ҧрыс тәсілдері кӛп. Бір кҥні жау
шабуылынан қорғану ҥшін окоп қазуға бҧйрық берілді. Ащы шектей
шҧбатылған окопқа тастҥйін бекінген сарбаздардың шебін бҧзып
ӛту ҥшін жау шабуылға шықты. Екі жақтан да ажал іздеген оғы
қарша борады. Жау солдаттарының нӛпірі шалғы тиген шӛптей
баудай тҥсіп қырылып жаста да жанкештілікпен алға ҧмтылды.
Қиян- кескі ҧрыс ҥстінде взвод командирі ауыр жараланды. Кеудесі
қанға боялған командир Сәтке:
-Взводты басқару тізгінін ӛз қолыңа ал ,- деп бҧйрық берді.
Намыстан жаралған қазақ жауынгері қанды кӛйлек командирінің
ауыр жарақат алғанына қатты қапаланды. «Иттер, аюуандар біз кек
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қайтарамыз. Сазайларыңды тартасыңдар. Бәріңді де жусатып саламыз.
Біз де шабуылға шығамыз» деп тістене кҥбірледі.
Табанасты шабуыл туралы шешімге келген қызуқанды Сәт ашық әрі
қаһарлы даусымен айқай салды.
- Алға, Отан ҥшін, ел ҥшін алға! деп.
Екпінді де жігерлі дауыс жауынгерлерге ерекше әсер етті. Іле-шала
окоптан атып шыққан Сәттің соңынан взводтың ғана емес, барлық
роталардың жауынгерлері атой салып ӛре тҥрегелді. Қарсы шабуылға
шығады деп ойламаса керек. Жау солдаттары тҧмсығы тасқа тиген
балықтай тосылып қалды. Қоян-қолтық кескілескен ҧрыста жау
жағының сағы сынды. Елеулі шығынға ҧшырап шҧғыл кейін шегінуге
мәжбҥр болды. Осы шайқаста Сәт Кабылбеков аяғынан ауыр
жараланды. Дала және Орел қаласындағы госпиталдарда алты ай
емделуге тура келді. Осы жіпсіз байланып, тӛсекке танылған алты ай
уақыт Сәт ҥшін алты жылдан кем болған жоқ. Кеудесін жауға деген
қанды кек кернеген қазақ командирі алғы шепке жетуге, жауға соққы
беруге асықты. Жауынгерлік сапқа жараған бетте ӛз бӛліміне оралып,
қайта ҧрысқа кірісті.
Ҧрыс тәсілдерін жетік білетін қазақтың ӛжет ҧлы пулемет ротасының
командирі болады. Бҧл әскери қызметке де антына адал, қылаудай кір
жуытпай атқарады. 1940 жылдың желтоқсанынан қайтадан атқыштар
взводының
командирі
болады.
Ол
ӛз
қарамағындағы
сарбаздарына
қайтпас
қайсарлығы,
кӛзсіз
батырлығымен
ерекшеленді.
Саудакенттік сайып-қыран сарбаз Сәт Қабылбеков Ҧлы Отан соғысына
толық қатысып, теңдесі жоқ Жеңіс кҥнін тойлау бақытына ие болды.
Отты жылдардағы жауынгерлік жорықтарда алты рет жараланды.
Даңқты, батыр қолбасшы Б.Момышҧлы «Отан ҥшін отқа тҥс
кҥймейсің» деген қанатты сӛзі аңыз емес ақиқат екен. Сәт те Отан ҥшін
отқа тҥсті кҥймеді, суға тҥсті батпады.
«Қырық жыл қырғын болса да ажалды ӛледі» деген сӛз бар. Кӛретін
жарығы, қызықтайтын қызығы, ӛсіп, ӛнетін ҧрпағы бар екен. Әскери
қызметте 1946 жылдың наурыз айының 3 жҧлдызына дейін болған
С.Қабылбеков елге кең кеудесін орден, медальдарға толтырып аға
лейтенант шенімен оралады.

Шуағын шашқан бейбіт кҥнді аңсап жеткен «Қызыл жҧлдыз»
орденінің иегері атанған майдангер мал мамандығымен еңбек
жолын қайта бастайды. Отбасын қҧрып, ҥйлі-жайлы, балалышағалы болады. Тӛрт ҧл (Егізбек,Серікбек,Дуйсенбек,Саулебек),
екі қыздың (Айгҥл және Нҧргҥл) асқар тау әкесі атанды.
Ӛмірге келу бар да, кету хақ. Ел басына кҥн туған қилы кезеңде
майдан шебінде атой салған қазақтың хас батыр ҧлы алпыс жасында
дҥниеден озды. Алайда «Сен де бір кірпіш дҥниеге, кетігін тап та бар
қалан» деп ҧлы Абай айтқандай дҥниеге келіп, ӛз орнын тауып
қаланып кеткен абзал азаматтың бірі емес бірегейі де осы Сәт атамыз
екені даусыз.

Креативті ойлауды дамыту жолдары.
Тҥркістан облысы,Кентау қаласы,
Молда Мҧса атындағы жалпы орта мектебінің
химия пәнінің мҧғалімі Нурсейтова Алия Ахметовна
«Біздің ойлауымыз бізді қазіргі жағдайға жеткізді. Егер
мен жаңадан бір нәрсені ойлап тапқым келсе, мен басқаша ойлауды
ҥйренуім керек» (Альберт Энштейн)
Оқушылардың жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығын,
креативті ойлауын дамытуда мектепте оқыту жҥйесінің ХХI
ғасырда білім беруге бағдарлануы ерекше ӛйткені «Назарбаев
Зияткерлік мектептері» ДББҦ «Педагогикалық шеберлік
орталығы»жекеменшік мекемесі
әзірлеген «Оқушылардың
жаратылыстану-ғылыми
және
оқу сауаттылығын,креативті
ойлауын дамыту» педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың
білім беру бағдарламасының кең кӛлемде «PISA» курстары
ҧйымдастырылғаны мен ҥшін осы курсты оқып,ерекше әсер,
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ізденіске,жаңашылдыққа ҧмтылуыма ҥлес қосты.Бҧл курс мҧғалім
тәжірибесін талдауға және қайта қарастыруда оқушылардың
функционалдық сауаттылығы мен креативті ойлауын дамытуға
бағытталған. «PISA-2021» 15 жастағы оқушылардың білімін
тексеруге арналған халықаралық тестілеу ҥш жылда бір рет
ӛткізіледі және оқушылардың білім алудағы жетістіктерін
бағалайды. Әрбір кезекті тестілеу шеңберінде белгілі бір дағдыға
баса назар аударылдады.
« Оқушылар білім беру шаралары тиімді оқу материалдарын
қолдана
отырып,мҧғалімдердің
кҥнделікті
қызметінде
қолданылатын және белсенді кәсіби даму педагогикасы
мҧғалімдерден ӛздері оқушыларды оқытуда қолданылатын
әдістердің кӛмегімен ҥйренуін талап еткен жағдайда тиімді білім
алады».(Birman,B.F,Desimone)
Креативті ойлауды дамытуда «Компас» тәсілі ерекше орын
алады,ӛйткені сҧрақ қою шексіз жалғасуы мҥмкін,сондықтан
«Неліктен?»
деген
сҧрақты
«Қалай?»
деп
ӛзгертуге
болады.«Креативтілік» деген сӛзді қалай тҥсінесіздер? Яғни оған
жауап беретін болсақ толық курста бҧл қарастырылған. Оқыту мен
оқудағы креативтілікке жақсы тҥсініктер,ауқымды, кең кӛлемде
анықтама берілген.Креативтілік дегеніміз не?
Креативтілік –адамзат ӛмірінің барлық салаларының,ғылым,
технология,философия,ӛнер,гуманитарлық ғылымдардың даму
негізі.Креативтілік тҧлғаның барлық қырларын дамытады.
Адамдардың қоршаған болмысқа ӛзгеріс енгізуде ҥздік
жетістіктерге жетуіне кӛмектеседі.Жаңа білім мен жаңашыл
технологияларды ҧсыну арқылы инновациялық идеялардың
туындауына ықпал етеді.Креативті ойлаудың анықтамасы(PISA2021).
Инновациялық(жаңа,жаңашыл,басқаларға
ҧқсамайтын
ерекше,қалыптан тыс,ҥйреншікті емес және т.б)және тиімді
(пәрменді
нәтижелі,
ҥнемді,оңтайлы)
шешімдерге
қол
жеткізуге
,жаңа
білімді
немесе
қиялды
(әсерлі,шабыттандыратын,ерекше,таңқаларлық)
тиімді кӛрсете
алуға бағытталған идеяларды әзірлеу,бағалау және жетілдіру
процесіне нәтижелі қатысу қабілеті болып табылады.Креативтілік

екі тҥрде кӛрініс табады: Little-c creativity( шағын креативтілік),
Big-C creativity(ауқымды креативтілік).Креативті ойлау аспектілері
қиял,білуге қҧмарлық,проблемаларды шешу, иновациялар,ойлау
процесі,зерттеу, байланыс орнату желілік қауымдастық, «Ауқымды
К»,және «Шағын К.» Оқушыларға тапсырмалар берген кезде осы
екі шағын және ауқымды креативтілікті іс-әрекеттер арқылы
анықтап жазуға дағдыланады.Мысалы химия сабақтарында
химилық
элемент
таңбасын
жазу,элементке
сипаттама
жасау,кестедегі элементтерді толықтыру, қауіпсіздік ережелерді
сақтау – шағын креативтілікке жатқызуға болады. Ал химиялық
формулаларды қҧрастырып жазу,химиялық реакциялар жҥруін
анықтау ,тәжірибелер жасау-ауқымды креативтілік екенін ажырата
алу, оқушының ойлау қабілетіне байланысты болады.
Оқушылрдың креативтілігін дамытуға ықпал ететін жағдайлар:
-Креативтілік нақты іс-әрекетке қатысу(пәндік салаға тереңдеу
ҥшін
жағдай
жасау)арқылы
кӛрінеді.Креативті
немесе
шығармашыл ойлау жаңа білімді меңгертуге оң ықпал
етеді(жаттау,автоматтандыру) Білім артқан сайын,креативтілік те
жоғарлайды. Мектеп оқушылардың білімі мен тәжірибесін
қалыптастыра
отырып,әртҥрлі
пәндік
салада
химия,физика,биология,география креативті ойлау ҥшін жағдай
жасау қажет.
Қорыта келгенде кез-келген оқушыға тапсырмалар берген кезде
оқушылардың ойлау дағдыларын анықтап отыру қажет,креативті
ойлау дағдыларын бағалау,тапсырмалардағы креативтілікке назар
аудару керек. « Адамдар ӛзіне жауапкершілік алуға дайын.
Ӛздеріне
сенім
білдірген
кезде,олардың
жарқырап
ашылып,жетістіктерге жете бастайды. Ал егер оларға қолынан
ештеңе
келмейтін
кішкентай бала сияқты қарым-қатынас
жасайтын болсаңыз,оларға ӛмір бойы қамқорлық жасап,әрдайым
барлығын ӛзіңіз әзірлеп беруге дайын болыуыңызға тура келеді.
Егер бедел мен жауапкершілік қатар жҥретін болса, адамдар
тамаша креативтілік қасиеттерін кӛрсете бастайды. Адамдар
ӛздерін қоршаған қҧрылым мҥмкіндік беретін дәрежеде ғана
креативті бола алады»(Уоррен.Р)
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Оқушылар ӛзін және ӛз іс-әрекеттерін басқалармен салыстырмай
және ӛзгелерге еліктемей, ӛзіндік тҥсінігі мен ӛз кӛзқарасын
білдіруде басқалардың пікірінен тәуелсіз болуды ҥйрену
керек,баланың
ойлау
деңгейін
тәуелсіз
ойлауға
дейін
дамыту,жетілдіру
қажет-ӛз
бетінше
шешім
қабылдауды
және(таптаурын) болған стереотиптерді ҧстанбауды ҥйренуі
керек.Оқушылар берілген тапсырмаларды ӛз ойларын жазбаша
жеткізу,ой-пікірін визуальды жеткізу,әлеуметтік және ғылыми
проблемаларды шешу,идеяларды бағалау және іріктеу жолдарын
айқын орындау қажет.Оқушылар белгілі бір пән аясында алған
білімі мен дағдыларын басқа пәндерге де қолдана алуы тиіс және
мектепте алған білімі ӛмірдің әртҥрлі салаларында пайдаға асқан
жағдайда,білімі
артады,
оқушылардың
білімі
артқан
сайын,креативтілікте жоғарылайды.
Қолданылған әдебиеттер: Кәсіби дамудың пәрменді әдістерін
әзірлеу(Разроботка действенных методов профессиональной
подготовки) Birman, B.F Desimone,
L.Porter,
A.C.Garet.M.S.(2000),
PISA
халықаралық
тест
тапсырмаларының
ҥлгілері.Астана2014,
«PISA-2018/
Компьютерлік формат халықаралық зерттеуі қҧралдары» :Астана2016 ,Жинақ«Ақпаратты талдау орталығы» АҚ

сол ӛз заманының қҧбылыстарымен, қоғам тіршілігінің жалпы
жағдайларымен байланысты тексеріп, ішіне 4400 жолдық жыртолғау сыйдырған кітаптың тілін анықтауға арналған.
Этот научный доклад посвещѐн исследованиям К.Жубанова
трудов Ходжа Ахмета Яссауи, его личности, его мечтам,
социальным взглядам, борьбе в поисках правды, исследованиям
общего содержания и языкового построения «Диуани Хикмет».
Исследования «Диуани Хикмет» посвящены содержанию слов,
связи этого труда с событиями того времени, с условиями
общественной жизни.
This scientific article is considered with K.Zhubanov`s
research of Khodja Ahmet Yassaui`s works, his personality, the
problems shown in 95th tolgau, his dreams, social views, his fight for the
truth, «Diuani Hikmet`s» general content and language. He researched
also «Diuani Hikmet`s» words meaning the connection of this work
with the events of that time, with the social life with the definition of the
language works, wich consists of 4400 lines.
Қазақ әдебиетінде ӛзіндік орны бар, қазақ тіл білімінің
негізін салушы, лингвист ғалым Қ.Жҧбановтың әдебиетке қатысты
жазылған ғылыми зерттеулерінің алдыңғы қатарында әрине,
«Мҧра-хаттар. Тҥрки әдебиеттер тілінің танымы» еңбегі тҧр.
Бҧл ғылыми баяндама,негізінен,Қ.Жҧбанов мақаласындағы
Хожа Ахмет Яссауйдің кім болғаны, 95-толғауында айтылатын
мәселелерін,оның армандарын, әлеуметтік кӛзқарастарын, шындық
іздеу жолындағы кҥресін, «Диуани Хикметтің» жалпы мазмҧны
мен тілін зерттеуге арналған. «Диуани хикмәт» сӛзінің мазмҧнын
сол ӛз заманының қҧбылыстарымен, қоғам тіршілігінің жалпы
жағдайларымен байланысты тексеріп, ішіне 4400 жолдық жыртолғау сыйдырған кітаптың тілін анықтауға арналған.
«Мҧра-хаттар» деп аталатын еңбекті ғылыми тҧрғыдан
нақтылап, «Мҧра-хаттар. Тҥрки әдебиеттер тілінің танымы» деп
атауды ҧсынған филология ғылымдарының докторы, профессор
Есет Жҧбанов еді. Е.Қ.Жҧбанов «Мҧра-хаттар» еңбегінің жазылу
жағдайына тҥсініктеме беріп, былай дейді: «Медресе Хҧсайнияны»
тамамдаған жас тҥрколог Қҧдайберген Ақтӛбеге келіп, Қошқар ата

Қ.ЖҦБАНОВ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ АХМЕТ ЯССАУЙДІҢ
«ДИУАНИ ХИКМӘТІ» АҚЫНДЫҚ ТАНЫМЫ
Сарсенова Ақкҥміс Піржанқызы
Ақтӛбе облысы, Хромтау қаласы
№6 Хромтау гимназиясы
АННОТАЦИЯ
Бҧл ғылыми баяндама,негізінен,Қ.Жҧбанов мақаласындағы
Хожа Ахмет Яссауйдің кім болғаны, 95-толғауында айтылатын
мәселелерін,оның армандарын, әлеуметтік кӛзқарастарын, шындық
іздеу жолындағы кҥресін, «Диуани Хикметтің» жалпы мазмҧны
мен тілін зерттеуге арналған. «Диуани хикмәт» сӛзінің мазмҧнын
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мешітінің тҥлегі, ишандық дәрежеге ие бола тҧрып, мектеп
мҧғалімі қызметіне ауысқан Жанғазы Жолаевпен әріптес, әрі
пәтерлес болуы нәтижесінде кӛне, орта тҥркі шағатай әдебиеті
мҧраларын қайта қарап, ӛз білімін пысықтап, бірсыпыра
ескерткіштерді арнайы зерттеу ісін қолға алуға мҥмкіндік туған
тәрізді. Соған орай, бірінші кезекте «Диуани хикметтің» Қазан
қаласынан басылған 1893 жылғы бір нҧсқасы бойынша мәтінтану
(текстология) сипатында тексеру ісін жҥргізген тәрізді» [1, 4-б.]. –
дейді. Сонда осы тақырыптың қолға алынуы Ж.Жолаев
тҥсіндіргеніндей, Қ.Жҧбановтың Ақтӛбе губерниялық оқу бӛліміне
методика жӛніндегі нҧсқаушы болып қызмет атқарған тҧсына
сәйкес келсе, бҧл – 1925−1926 жылдар аралығы болуы тиіс.
Қожа Ахмет Яссауй толғауларының сырына ҥңілу мақсатында
басталған еңбек кейіннен Қ.Жҧбановтың тҥркі тілдердің тарихы
мен әдебиетін салыстыра зерттеу жолындағы тҥбегейлі мақсатына
ҧласқандығы аңғарылады. «Қ.Жҧбанов. Қазақ тіл білімі жӛніндегі
зерттеулері» (Алматы, «Ғылым», 1999 жыл) кітабында «Мҧрахаттар. Тҥрки әдебиеттер тілінің танымы» еңбегі «Бірінші
жариялануы» деп кӛрсетілген. Аталған еңбектің жазылуы мен
сақталу тарихына ҥңіліп, кӛптеген жҧмбақ жайттардың сырын
ашуға тырысайық. Біздің ойымызша, бҧл ғылыми зерттеудің
Қ.Жҧбановқа тиеселі екендігіне дау жоқ, ӛйткені мақаланың
жазылу стилі, сӛз қолданыстары ғҧлама ғалымның ӛзіндік
қолтаңбасын анық танытып тҧр. Дегенмен де, «Мҧра-хаттар. Тҥрки
әдебиеттер тілінің танымына» Жанғазы Жолаевтың қосар ҥлессалмағы қандай? Біздерді алдыменен, осы мәселелер толғандарды.
Есет Жҧбановтың айтуынша: «Жанғазы Жолаев 1887 жылы
дҥниеге келген екен. Бірақ жас айырмашылығы «сынық жҥзді»
ғҧлама адамдардың қарым-қатынасына бӛгет болмаған. Біз тҧңғыш
рет баспаға ҧсынып отырған мына еңбек те осы екі адамға тел
ортақ туынды деуге келеді. Сондықтан біз бҧны: «Жҧбанов −
Жолаев мҧрасы» деп атасақ та, жаңсақ айтқан болмаймыз деген
ойға келдік» [1, 4-б.] − дейді [2].
Осы мақаланы жазу барысында,алдымен, «Диуани Хикмәттің»
авторы Хожа Ахмет Яссауи кім деген сауалға тоқталамыз. Хожа –

нәсілдік лақап аты (тегі), Яссауи – меншікті мекеннің аты, ӛз аты –
Ахмет. Ал, қай Ахмет деген сҧраққа жауапты ӛзінің мынадай
сӛздерінен табамыз.
«Басқалар сияқты, Ахмет, сен де тәңірге ғашық бол,
ғашықтығыңның растығын іспен кӛрсет, сонда ғана сен тәңірінің
алдына баруға лайық боласың, Ғашық болғандардың бәрі де
тәңірісіне солай сҥйкімді болған», – деген мазмҧн береді.
Хожа Ахметтің аты белгісіз бір шәкірті ҧстазын – Хожа
Ахметті – мадақтау толғауында былай дейді: «Менің ҧстазым –
қаршыға, сҧңқар баптап, қҧс салып, аңшы болған, сансыз шәкірт
ҥйретіп ҧстаз болған Ахмет Яссауи»,-деген сӛз болады [3, 288-б.].
Міне, осы жоғарыдағы айтылған сӛздерден біз Хожа Ахмет
Яссауйдің ӛзінің қоспасыз,шын атының «Ахмет» екенін кӛреміз.
Ал, енді Яссауи деген сӛз – Хожа Ахметтің тҧрақты
мекенінің аты. «Яссауи» деген сӛздің соңындағы «у-й»қазақ тілінің
«лық, лік» деген меншіктілік мағынаны беретін ҥстеуіші сияқты
араб-парсы жҧрнағы (суффикс). «Яссауи» сӛзінің тҥбірі «ясса»
немесе «ясси» болып, соңына «й» жҧрнағы қосылғанда «яссауи»
болып айтылады да, тіркестегі мағынасы Яссауилік Хожа Ахмет
дегенді білдіреді.
Профессор Қҧдайберген Жҧбановтың зерттеушілік мәнеріне
тән негізгі белгі, әрине, не нәрсе жайында жазса да, зерттелмек
мәселенің жан-жағын тҥгел қармап, тҥп тамырын қопарып
қарастыратындығында. Осы белгі, Қ.Жҧбановты ӛзінің ҥзеңгілес,
тҧстастарына қарағанда, ерекшелендіріп тҧрады. Сӛзімізге дәлел,
Ахмет Яссауйдің бір ғана Хожа аталуына қатысты қаншама
деректерді қарастырып ӛтеді.[2]
Халықтың ҧғымы бойынша,Ахметтің тегі – Хожа. «Хожа» - парсы
сӛзі, араб тілі бойынша сейіт, қазақ тілі бойынша тӛре-сҥйек деген
мағынаға келеді.
Енді ақынның туған-ӛлген жылдары туралы бір-екі сӛз.
Туған жылы туралы «Диуани Хикмәтта» айтылған дерек жоқ. Бірақ
Ахмет ӛзінің қартайғанын айтады.
Тағы бір жерінде Хожа Ахмет ғҧмырының 125 жасқа жеткенін
айтады.
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Бҧл сӛздеріне қарағанда Ахметтің 125-ке дейін аман келгенін,
кӛзінен, тізесінен қуат кетіп, қартайып отырғанын кӛреміз.
Кейбіреулер Хожа Ахмет 63 жасында қайтыс болды дейді. Бҧл қате
тҥсінік.Олардың бҧлай қате тҥсінуінің мәнісі – Хожа Ахмет
толғауының бірнеше жерінде: «алпыс ҥште кірдім иерге» деген сӛзі
бар. Жасы 63-ке толғаннан кейін ол: «пайғамбар жасына келген соң
менің енді жер ҥстінде жҥруім ҧят» деген пікірге келіп, жердің
астынан қазып алған хҥжырасына кіріп, ҧзақ уақыттар отырып
алуды мақсат қылады. Бҧдан кейінгі ӛмірін есепке, тірлікке
санамайды. «Хожа Ахмет 63 жасында қайтыс болған екен!» деген
қауесет осыны ескермей айтылған жаңсақ пікір.[3,298]
Хожа Ахмет Яссауидің 95-толғауы туралы. Хожа Ахметтің
«Диуани хикмәті» діни ҥгіт жырлар болумен бірге, сол ӛз ӛмірінің
тҥрлі кезеңдерінде айтылған, сол кездегі қоғам тҧрмысымен
байланысты туған бірқатар жыр-толғауларды қамтитыны айқын
кӛрінеді. Солардың ішінде баса кӛңіл аударарлық 95-толғауы
болды. Ӛйткені, бҧл толғаудың айтылуы Қазақстан халқының бір
бӛлігінің тарихымен байланысты тәрізді. Оның мәнісі былай:
12 ғасырдың алғашқы жартысында шығыс жақтан келіп, Орта
Азияға қара қытайлар басып кірді. Бҧл – саны 40 мың ҥйге дейін
баратын, кӛшпелі кӛп халық болған. Амудария мен Сырдария
алқабындағы екі ӛзен аралығын мекендеген отырықшы халықты
қарақытайлар басып алады.
Тарихта олардың ӛзен аралығындағы елдерді жаулап алғандығы
айтылады.Бірақ, қалайша жаулап алғаны, жеңілген халықтың
нендей кҥйзеліске тҥскендігі сӛз болмайды.
Осы дәуірде Тҥркістанда ӛмір сҥрген Хожа Ахмет Яссауидің 95толғауы жауға шабылған елдің жай-кҥйін суреттеуге арналған.
Берілген толғауларға ҥңіле қарасақ, осы аз сӛздің ішінен кӛп
мағына аңғарылатын тәрізді.
Біріншіден, бҧл толғаудың Хожа Ахмет аузынан айтылуы
қарақытайлардың Тҥркістан елін жаулап алуымен байланысты
тәрізді. Ӛйткені, бҧл толғаудың мазмҧны шапқыншылыққа
ҧшыраған халықтың хал-жайын суреттейді.
Екіншіден, сол кездегі тҥркістандық елдердің ӛзара ауызбірлігі кем

болған. Оның себебі қара халыққа хан-сҧлтандардың қамқорлығы,
ғалым-ғҧламалардың мейірімі тҥспеген тәрізді. Соның салдарынан
жергілікті халықтың шеттен келген басқыншыға қарсы кҥресі әлсіз,
бытыраңқы болғанға ҧқсайды.
Ҥшіншіден, 95-толғаудан сол кездегі тҥркістандық халықтардың
бірқатар әдет-ғҧрыптары да кӛрініс береді. Намыс қысқан
қайғының кезінде ерлер ӛз жағаларын ӛздері жыртып, әйелдері
қара жамылып, ӛз шашын ӛздері жҧлады екен.
Тӛртіншіден, толғаудың: «Тҧтқынға тҥскен ҧл-қыздардың қайғылы
кҥйі мен мҧңды зарына шыдай алмай, тас та су болып еріп кетті»деген сӛзіне қарағанда, ол кездегі тҥркістандық халықтың
дҥниетану дәрежесі әлі тӛтемдік, шамандық кӛзқарастан әрі аса
алмай жҥргендігі байқалады.
Бесіншіден, «Ботадай аңырап қалған боздайды олар»деген бейнелі
сӛз бен ҧл,қыздарына «қозым», «ботам», «қҧлыным» деп тіл
қатуларына, ат берулеріне қарағанда, ол кездегі Хожа Ахмет елінің
кҥн кӛрісінің негізі - ауыл шаруашылығы, мал ӛсіру болғаны
байқалады.
Алтыншыдан, толғауда: «Ардақталып ӛскен есіл ғана сәулелерімай! Қайтейін, жаудан қорыққанынан жҥректерің ҧшып кетті-ау»!деп іші-бауыры елжіреп, ҧлдарынан айрықша, жаудың қолына
тҥскен қыз бен әйелдерді шын жҥрегімен ескеруі – сол кездегі
адамдардың әйелге деген кӛзқарасының қандай дәрежеде екенін
кӛрсетеді.
Хожа Ахмет әйелді ӛте ардақтайды. Оның әйелді ардақтаушылығы
– адамгершілік ретінде, сезімшілдік ретінде әйел затына аяушылық
еткен ардақтау тәрізді. Жырда бҧны терістейтін бӛтен пікір
аңғарылмайды. Бҧның ӛзі сол12 ғасыр кезіндегі тҥркістандық
азаматтардың – халық ерлерінің әйелге деген бірден-бір
кӛзқарасын кӛрсетеді.
Қ.Жҧбанов «Хожа Ахмет Яссауйдің армандары» деп санаттаған
тақырыпшада жеке тҧлға мен қоғам арасындағы байланыс
мәселесіне қатысты тҧжырымды ой-пікірлерді тҥйіндейді.
Әлеуметті әділеттілікке шақырады,гуманизмге ҥндейді. Жеке адам
қиял кезіп, арман сарайына қонақтаған пенде ғана емес, ар-ожданы
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мен сана сезімінің шақыруына орай, ірі кісілік қасиеттерді орындай
алатын басты тҧлға болып табылады. Қоғам мен сол қоғамның
мҥшесі – адамды бір-бірінен бӛлім алып қарамаған жӛн.
Сондықтан да, ізгі мақсаттағы адам баласын ӛзі ӛмір сҥріп отырған
заманынан тыс алып қарастыруға әсте болмайтындығы жӛнінде
Яссауи дҥние-толғамы арқылы Қҧдайберген Жҧбанов тҧлғалы
тҧжырым жасайды. Ақындар қай уақытта да асқақ рухты адамдар
ғой. Хожа Ахмет Яссауй – алдыменен, ақын, шебер ақын. Ақындар,
қашаннан елінің ойымен ҥндес, жҥрегімен сырлас. Оларға
кіршіксіз адалдық керек. Ал адалдық, әділдікпен егіз емес пе? Ал
ақын Ахмет Яссауй – адалдық пен әділдікті әсем арманның
қиясына қонақтатқан. Қолы жетпеген арманын діни әлемнің
періштедей пәктігінен тапқан [2].
«Диуани Хикмәттің» жалпы мазмҧны мен тілі туралы. Ҥстірт
қарағанда, «Диуани Хикмәттің» мазмҧны жалпылама бастан-аяқ
діни ҥгіт-насихат болып кӛрінуі ықтимал. Ӛйткені, оның қай
толғауының қай жерін алсаңыз да, бәрібір, автор бастан-аяқ қҧдай
мен пайғамбарды, ҧжмақ пен дозақты, кҥнә мен сауапты ҥнемі
әңгімелеп отырады. Алайда, идеялық мазмҧны жағынан алып
қарағанда, шығарманың мазмҧн қҧрылысын бірнеше тақырыптарға
жатқызып қарауға болады. Мысалы: бірқатар толғауларының таза
діни сарындағы ҥгіт-насихат болумен бірге, кейбіреулері діни ҥгіт
ҥшін қажетті тарихи уақиғалар болып келеді, тағы біреулері
адамгершілікті дәріптейтін насихат тҥріндегі толғаулар санатына
жатады. Бірқатар толғаулары бақсылардың сарынындай айқайқиқулы сарынға негізделген болып келеді. Қандай мазмҧнды
толғау болса да, оның келіп тоқтар жері – қҧдайға ғашықтық,
шындыққа ҧмтылу, қҧдайға қолын жеткізу, соның арқасында ӛзін,
ӛзіне ерген қауымды сарқылмас дәулетке, бақытты тҧрмысқа
бастау деген ӛршіл идеямен суарылып отырады. Ахметтің бҧндай
асқақ идеясы – фәни дҥниедегі ӛзі жасаған дәуірдің әлеуметтік
қҧрылысын жаулаған теңсіздіктен жиренуден туып, дҥниеде
орнауы тиіс әлеуметтік теңсіздіктен ҥміт ҥзгендігінің нәтижесі еді
және ислам дінінің: «ӛлгеннен соң орнайтын мәңгілік дҥние бар»,деп иландырушы қияли-шындығының діни поэзиядағы кӛрінісі

болатын.
Ахмет Яссауй шығармашылындағы дін мәселесі – ең басты
тақырыптарының бірі. Ақындық шеберлігін діни уағызбен
кӛркемдеген Хожа Ахмет Яссауй шығармаларының қҧндылығы еш
уақытта да жойылған емес. Қазақ тарихындағы ислам дінінің
кҥретамыры – Яссауй хикметтерінен бастау алады десек, артық
айтқандық болмас. Айтар ләзімі – халық қҧлағына жат
болмағандықтан да, ел санасына ғҧмырлық сіңісті болды. Ақынның
сӛзі мен ісі қатар қабысып, елді имандылыққа шақырып, Алланың
қҧлы болуға ҥндеген қасиетті сӛздің иесінің ӛзі де, шын мәнінде
Жаратқанның шын сенген қҧлы болды. ХХ ғасырмен бірге келген
«қызыл топалаң» – «қанды қырғын» Яссауй хикметтерінің
қҧдіретін жойып жібере алған жоқ. Жҥрген жерінің бәрін «атеизм»
аталатын «жаңа дінмен» жалмап жатқан тӛңкерісшіл заманда,
Қҧдайберген Жҧбанов секілді ғҧлама ғалымдардың арқасында
жаңа жҧрты Хожа Ахмет Яссауйді қайта таныды. Қара киім киіп,
«қаралы хабарды» жасанды жолмен жасай жҥріп, жай жатқан
халықты жанкештілікпен ӛмір сҥруге мәжбҥр қылған, дін
атаулыны еріксіз қҧртып жіберуге ҧмтылған ӛткен ғасырдың
«сталиндік зҧлматында», «қҧдай берген» ғҧлама – Жҧбановқа
діндар да, ділмар ақын Яссауйді дәріп тҧтқан зерттеуді жазғызған
қандай қҧдірет десеңізші? «Діннің ӛзін – адамшылық діні» етуге
ҥндеген Қожа Ахмет Яссауйдің жан дҥниесін тым тереңнен танып,
бар әлемнен Яссауйлермен ҥндес жҧлдыздар шоғырын табуға
талпыныс жасап, іргелі зерттеу жҥргізген Қ.Жҧбановтың азаматтық
болмысында қаншама «ірілік» жатыр... [2].
Ахмет, сӛзсіз,ӛткір тілді ақын болған адам. Ол айтатын пікірін жай,
қарапайым сӛздің ӛзімен-ақ жер-жебіріне жеткізе алады.
Ахмет Яссауиді «Ретті жерінде тайсалмайтын, кӛңілдегісін істеп
тастай беретін батыл адам болған», – деп бағалаған Қ.Жҧбановтың
ӛзіне де ӛткірлік, батылдық ешқандай да жат емес. Жалпы, ғылым
әлемінде батыл тҥрде пікір айту ӛз кҥшіне сенген нағыз білімдінің
қолынан келер қасиет екендігін, және бҧндай ғылыми батылдық
Қ.Жҧбановтың бойынан сӛзсіз кӛрінетіндігін кӛпшілік еріксіз
мойындайды [2].
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Хикметтің тілі. Қ.Жҧбанов, «Диуани хикмәттің» тілі қай тіл деп
пікір таласушыларды бір мәлімге келтіргенде, «…біздің «Диуани
хикмәт» – турки тілімен жазылмаған!- деп айтуымызға ешбір негіз
жоқ, хақымыз да жоқ. Қысқашалап айтқанда, Ахметтің тілі
(Диуани хикмәттің тілі) – Тҥркістан да Ислам діні бел алып, араб
қатынастары кҥшейген кезде пайда болған тҥрік ғалымдарының
стандартты, кӛпке ортақ тілі еді деп, батыл айта аламыз» – дейді
Қ.Жҧбанов [3, 320-б.].
«Хикмәттің» тілі – тҥркі тілі. Ахмет ӛз толғауында «Хикмәтті»
тҥркі тілімен жазғанын атап кӛрсетеді. Ахмет: «Мен парсы тілін
жақсы біле тҧрсам да, кітапты тҥрки тілімен айтуды қҧптадым»,дейді.
Араб,парсы тілдерінің жанында бҧл кезге дейін санға алынбай,
кӛзге ілінбей келген тҥркі тілінде асыл сӛздер жазып, жарыққа
шығарғанына марапаттанады. Ӛзіндей тайсалмайтын,кӛңіліндегісін
істеп тастай беретін батыл адам болған деп және ӛз тілін, салтын
сҥйетін отан патриоты деп айтуға хҧқылымыз. Батыс Тҥркістанда
тҥркі тілімен алғаш Ақлият сӛздерін жаза бастаған да осы Хожа
Ахмет Яссауй тәрізді.
Міне, сондықтан да біз: – Әдебиет саласындағы жазуымыздың
басы осы «Диуани Хикмәттен» басталады, – деп айтуға толық
хақымыз бар. Шынында да біз: «Диуани Хикмәт» – Орта Азиядағы
тҥрік жҥйелі тілде сӛйлейтін халықтардың ортақ жазба әдебиет
кітаптарының
алғашқыларының
бірі
десек,
қателескен
болмаймыз.Тіл зерттеу ҥшін де немесе ол кездегі халқымыздың
тілін зерттеу ҥшін де «Диуани Хикмәттен» бірқатар қҧнды
деректер табылары сӛзсіз.
Сӛзімізді тҥйіндей келе, тҥйіндейтін негізгі мәселе, профессор
Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов – қазақ тіл білімінің негізін
салушы, аса кӛрнекті тҥркітанушы және білгір әдебиет зерттеушісі.
Сондықтан да, Қ.Жҧбановтың ғылыми еңбектерінің қҧндылығы тіл
білімі саласында ғана емес, тҥркітану мен фольклортануда да
ӛзіндік қолтанбасын қалдырған. Қ.Жҧбановтың «Мҧра-хаттар.
Тҥрки әдебиеттер тілінің танымы» атты негізгі еңбегін
ғылымилығы кҥшті ірі зерттеу. Осы аталған еңбек негізінде

Қ.Жҧбановтың Яссауи тағылымының тарихи мәні, тарихи
тҧлғасының қалыптасуы және де «Диуани хикметті» мазмҧндықтақырыптық қҧрылымы жағынан зерттеуі, Яссауидің әлеуметтік
кӛзқарастары туралы айтылған тҧжырымдарын жан-жақты талдап
қарастырдық. «Диуани хикметтің» тілі туралы және оның тҥркі
тілінде жазылуның ӛзі тҥркі ӛркениетінде аса маңызды бетбҧрыс
болғандығын алғаш батыл айта білген де Қ.Жҧбанов болды. Шын
мәнісінде, Қожа Яссауи тәрізді ҧлттық руханиятымыздың бастау
кӛзі болған жәдігеріміздің жадымыздан сҥртілмей аман қалуы, дер
кезінде танытылып, қоғам игілігіне айналуы Қ.Жҧбанов тәрізді
зиялы да зерделі ғалымның ӛлмес, ӛшпес еңбегі екендігін ҥнемі
қайталап айтып отырсақ артық болмас еді [2].
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тарихи мәні жайында. Жҧбанов тағылымы. Республикалық
ғылыми-теориялық конференция материалдары. Ақтӛбе-2002 ж.
181-185 бб.
Қ.Жҧбанов. Қазақ тілі жӛніндегі зерттеулер. Алматы: Ғылым, 1999.
Қ.ЖҦБАНОВ – АБАЙДЫ КЛАССИК ДӘРЕЖЕСІНЕ
КӚТЕРГЕН ҒАЛЫМ
Мҧханбетжанов Нҧрсҧлтан Мажитҧлы
Ақтӛбе облысы, Хромтау қаласы
№3 Хромтау орта мектебі
Аннотация
Бҧл ғылыми мақалада Қ.Жҧбановтың абайтану ғылымына қосҧан
ҥлесі жайында сӛз болады. Профессордың «Абай – қазақ
әдебиетінің классигі» мақаласын жан-жақты талдап,ӛзге
абайтанушылардың зерттеу еңбектерімен байланыстыра жазылды.
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В данной статье идет речь о вкладе К.Жубанова в развитие
«Абаеведения». Дается разносторонний анализ статьи профессора
К.Жубанова «Абай – классик казахской литературы»,
рассматривается связь данной работы с трудами других абаеведов.
This article is about contribution of K.Zhubanova to develop
"Introduction of Abai". There is versatile analysis articles of proffessor
K.Zhubanova."Abai is classic of Kazakh literature" regarding this work
with other introduction of Abai labours.
Ҧлы Абайды «Қазақтың бас ақыны» деп бағалап, алғашқылардың
бірі болып, оның ақындық зор тҧлғасын дәл сипаттап, әдебиет,
мәдениет пен қоғамдық ой-санамыздың дамуындағы орасан зор
маңызын тҧжырымды тҥрде айқындап берген Ахмет Байтҧрсынов
болды.
Қазақ әдебиетінің кӛрнекті ӛкілі, жазушы, абайтанушы Мҧхтар
Омарханҧлы да Абайды ҥлкен бір биік белеске кӛтерді. «Абай
еңбектерінің биік нысаны» деп аталатын мақаласында Абайдың
мынадай ерекшелігін атап кӛрсетеді:
Бірінші: «Әкенің ҧлы емес, халықтың ҧлы болуы» деп кӛрсетет,
ойлағаны болыстық емес, халық қамы.
Жуан бел надан, содыр ру басылардан бӛліне шығып, халықтың
мҧңын, жоғын таба білді. Сол жоқ, кем-кетік тҧстарын толтырудың
жаңа жолын іздеді. Бҧл – екінші ерекшелігі.
Ақындығын әлеуметтік-тарихи тартыстың қҧралы етті. Бҧл –
ҥшінші ерекшелігі.
Тӛртінші ерекшелігі – іздеді, тапты. Тапқанын ҧстаздыққа салды.
Сонымен бірге осы мақалада; Абай тәлім алған, шыңдалған
ортасын былай топшылады: Бірінші Ақын бала кезден тәлім алған
халық әдебиеті еді. Екінші шығыс әдебиеті. Орыс әдебиеті және
осы әдебиет арқылы Европа мәдениеті деп осындай негізгі ҥшеуін
кӛрсетті [1, 8-9-бб.]
Абайды зерттеуде, зерделеуде Әуезовтен артық тҥскен ешкім жоқ
десек қате айтпас едік. Бірақ Абай туралы жазбаған, толғанбаған
жазушы, ақын, зерттеуші жоқтың қасы. Міне, Абайдың ӛмірі мен
шығармашылығын зерттеуде ӛзінің сҥбелі ҥлесін қосқан, қазақтан
шыққан тҧңғыш профессор, лингвист, филолог Қҧдайберген

Қуанҧлы Жҧбанов болды. Абайға ең алғаш «Қазақ әдебиетінің
классигі» деген баға берді. Профессор 1934 ж. «Әдебиет майданы»
газетінің № 11-12 санында «Абай - қазақ әдебиетінің классигі»
деген мақаласында ақынның ӛмірі мен шығармашылығы
турасында біраз сӛз қозғады.
Ең алдыменен, Абайды ӛзімен тетелес татар ақындары Чихабудтин
Мәржани, Қаюм Насиримен. Башқҧрт ақындары Зәки Уәлиди,
Шайықзада Бабич, әзірбайжан ақыны Мырза-Фатали Ахундов,
тҥрікпен әдебиетінің атасы аталатын Мағтумқҧлимен салыстыра
зерделейді. Абайдың ӛз тҧсында қазақта ғана емес, басқа кӛршілес
елдерден де ақынның әдебиеттегі ҥздіктігін дәлелді тҥрде жеткізді.
«Татарстанда Абаймен бастас екі-ақ ақын бар. Олар Ч.Мәржани
мен Қ.Насири XIXғ татардың жаңашылдары.
Мәржани тозған ислам іргесін ақыл кездесімен жамамақ болып,
схоластикаға қарсы шығып, мектепте орыс тілін енгізу қамында
ӛткен, ӛзінше Қазанның М.Лютері еді. Дін жӛнінде Абайдың
ҧстаған жолы да осы болатын.
Бірақ Лютер «Авгий азбарын» ғана тазалап қоймай, неміс тілінің де
азбарын тазартып, осы кҥнгі неміс прозасының іргесін қалаған
болса, Мәржани да дін реформасын ҧсынған, татар тілін ислам
ласынан арылтудың орнына, кітаптарын араб тілімен жазып,
ауызекі сӛзінде кӛбіне арабша сӛйлеген оқымысты молда ғана еді.
Мәржанидің осы кетігін толтырған Қ.Насири болды.
Бірақ олардың «таза татаршасы» да Абайдың қазақшасындай таза
бол алмады»деп келтіреді [2, 122-б.]
Абайды қазақтың Мартин Лютері дер едім, ӛйткені Абай қараңғы
қазақ кӛгіне келер таңның шолпаны іспетті. Халыққа жаңа бағыт,
серпіліс алып келген еді.
Абайдың алдында, яғни қазақ қоғамында екі әдебиет болды. Оның
бірі – халық әдебиеті болса, екіншісі – шағатай әдебиеті.
Барлығымызға белгілі, Абайдың ең алғашқы тырнақ алды
туындысы шағатай тілінде жазылған еді. Сол кезде Абай 13-19 жас
шамасында болатын. Бҧғанасы бітпеген, енді ғана әдебиетке бет
бҧра бастаған бала кезі. Осы тҧста шағатайша жазып, кейін
қызығушылығы басылып қалған. Жҧбанов былай дейді: «Менің
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байқауымша, Абай мҧны 13-19 жастарында ғана жалтыратып
тағынып,сонан кейін суынып,тастап кеткен тәрізді.» - дейді.
«Шағатай тілі - бір кездері Орталық Азияда кең таралған, қазір ӛлі
тілге айналған тҥркі тілі. Шағатай тілі араб әліпбиін пайдаланған
ӛте дамыған мәдени тіл болған. Оның сӛз қорында араб және парсы
тілдерінен кірген сӛздер ӛте кӛп болған. Сонымен бірге оған
кӛшпенді тҥркілердің тілі де қатты ықпал еткен. Сол себепті
шағатай тілі Орталық Азияның халықаралық тілі ретінде
қолданылған. Шағатай тілінің классикалық кезеңі Әлішер
Науаимен қатысты» [3, 58-б.].
Абай осы шығыс әдебиеті ӛкілдері Науаи, Фирдоуси, Сағдидың
шығармаларын оқып соларға еліктеп, араб-парсы тіліндегі ғаруз
ҥлгісінде жазған.
«Шағатай әдебиетінің ерекшелігі – мистицизм, дуаналық лирика.
Дҥние азабының тізесі батып, кӛресіні кӛре-кӛре «қҧдай
салдыға»кӛнген, ӛлім мен тіршіліктің жігін жоғалтқан, қарсыласар
дәрмен кӛксемей,тағдырдың лағынет қамытына мойынын ӛзі
сҧққан кӛнбістілік, қҧлдық идеялық – міне,шағатай әдебиет
мистицизмі салған жол осы. Абай осылардың бәрінен аулақ.
Қолмен болмаса да,оймен бостандық іздеген. Міне, осы жайт Абай
мен шағатай әдебиетінің басын бір қазанға сидырмады»-деп, Абай
шағатай әдебиетінің шеңгелінен шыға алмады деген сыншылардың
пікірін жоққа шығарады. Иә, расында Абай шағатай тілінде не
бары 3 ӛлең ғана жазды. Ол ӛлеңдерінің ӛзін араб-парсының шҧбар
тілін ара-гідік қолданғаны болмаса, толықтай сол тілде жазбады.
Жазған ҥш ӛлеңнің екеуі 1858 жылы,ал сонғысы 1864 жылы
жазылған. Алғашқы екі ӛлеңі таза шағатайша, ғаруз ҥлгісінде
жазылған. Оны профессор Жҧбанов:
«Бҧл – ақындық беті ашылмаған балаң Абай кезі. Физули, Шамси,
Сайхали. Навоилердің ӛнеріне ӛз кӛзімен қарауға шамасы
келмеген, тек еліктей берген Абай»-деп тҥсінік береді. Абайдың
шығармашылығына шағатай әдебиетінің ықпалы болды, бірақ
Абай толықтай сол тілде жазып кетпеді. Оны Қҧдайберген
Қуанҧлы былай деп тҧжырымдайды: «Сонымен, 1864 жылдан
кейін Абайдан шағатай ықпалын іздеу – бос арам тер болып

шығады. Ӛйткені:
1) шағатай әдебиетінің негізгі бағыты мистицизм. Абайда бҧл жоқ.
2) шағатай әдебиетінің тілі араб-парсымен шҧбарланған шҧбар тіл.
Абайда бҧл – машықтау ҥшін болмаса, ҧшырамайды.
3) шағатай әдебиетінде ӛлең ӛлшеуі – араб-парсының ғаруз ӛлшеуі.
Абай мҧны ерте тастаған.
4) Абай сияқты тӛрт аяғы тең жорға ақын шағатайдың ғарузын
сҥйсінген болса,жазып алып сҥйсінбей басқа да бір қасиеттерін
қосып ала жҥрген болар еді;Абайдың еш қылуасында олармен
әдеби оты ӛрелі жанатын қылық жоқ.» дей келе, былай
қортындылайды ӛз ойын:
«Абай шығыс ҥлгісін кӛрмей, білмей аман кеткен ақын емес,
белшесінен кешіп барып,батпағына аунап барып,одан шығып
тастап кеткен ақын.»
Абайдың шағатайша жазғандығына
осыншалықты
ден
қойып
зерттеген
зерттеушінің
ең
алғашқыларының бірі де осы Қҧдайберген Жҧбанов болды.
Ақынның шағатайша жазғазындығы турасында кӛп жерде сӛз
қозғалмайды, оны Жҧбанов ӛз тҧрғысынан зерттеп, ойын ашық,
айқын ете, дӛп жеткізе білді. Абайды зерттегенде, шығыс әдебиеті
турасында, жай шығыс әдебиетіне деген сҥйіспеншілігі, не болмаса
шығыс әдебиетінің ықпалы деп қана келтіріледі. Ал, Жҧбанов Абай
жазған сол ҥш ӛлеңін басты назарда ҧстап, терең зерделеген.
Абай шағатай әдебиеті ғана емес, әжесі мен анасы сусындатқан,
халық әдебиетінен де тәлім алды. Халық әдебиетімен сусындап,
белгілі бір кезеңдерде сол әдебиетті сыныған да еді. Бҧл жәйттер
де, Жҧбановтың зердесінен тыс қалмады. Аталған мақалада,
Абайға халық әдебиеті не берді, Абай халық әдебиетіне нендей
жаңалықтар әкелгені жайында терең сӛз етеді.
«Халық әдебиетінің заман таптап даңғылдаған кӛне жолы Абайға
тарлық еткен. Ол соныдан жол салмақшы болған.... Ӛткен ӛмір
арбасының дӛңгелегімен қоса айналып дӛңгелеген ескі, тозған сӛз
ҥлгісін тастап, Абай «тіл ҧстартып, ӛнер шашпақ» болады.»-дейді.
Абайдың халық әдебиеті жолында жасаған еңбектері ӛте зор. Ауыз
әдебиетіндегі басы артық сӛздердің кӛп болуы Абайды қатты
ойландырды, ол осындай басы артық жҥктерден халық әдебиетін
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тазартқан-ды.
«Мәдет бер» деп,13жасында Навои, Сағди, Фердоусилерге
жалбарынған Абай, келелі кеңестің кеуде биі болмақ болып,ескі
бише қосарлап сӛйлемек болған. Абай ескі ақынша «кӛр-жерді
ӛлең қылмақ» болған. Абай енді бҧларды қомсына бастайды.
Классик әдебиет дӛңіне шығып, артына қарағанда оған енді:
Шортанбай, Дулат пенен Бҧқар жырау
Ӛлеңі бірі – жамау, бірі – қҧрау,
болып, олардың «кемшілігі әр жерде-ақ кӛрініп тҧрады». Ол –
қазақтың сӛз ӛнерінің ӛзіне сын кӛзімен қарап, ескі әдебиет
мҧрасының ескірген жерлерін кӛзі шала бастайды». Міне, Абай
ӛзіне дейінгі әдебиетті, классик әдебиеттің дӛңіне шығып қарап,
сол әдебиеттің дәурені ӛткенін, жаңа бағыт керек екенін байқағанды. Және профессор «Абай жазба әдебиетіміздің атасы» деп келелі
бағасын берген. «Абай біздің жазба әдебиетіміздің атасы болғанда,
ӛлеңін, қара сӛздерін тек қағазға жазғандығымен ғана емес, жазба
әдебиет пен ауыз әдебиеттің осы айырмашылығын ашқандығымен
де атасы болады. Қазақ әдебиетін ауыз әдебиеті дәрежесінен
шығарып, неше мың жылдай кӛнігіп, етке, қанға сіңісіп болған ескі
ауыз әдебиет дағдарысынан қҧтқарған адам – Абай. Ескі ауыз
әдебиетіндегі артық қыстырмалардан алғаш тазартқан да Абай».
Расында Абай қазақ әдебиетінің ӛресін, сол қалпын сақтай отырып
жаңа белеске кӛтерген. Осының барлығын екшелей келіп,
Қҧдайберген Жҧбанов Абайдың шығармашылық жолын былай
топшылайды:
1. Абай шағатай әдебиетімен жақсы таныс болып, оны баурап
алып, соның ҥлгісімен ӛлең жазып та кӛрген. Бірақ, оны қанағат
қылмай, оның ішінде қалмай, сыртына шығып, соныдан жол
іздеген;
2. Абай қазақтың халық әдебиетін жақсы біле тҧра, оның айдын
жолмен жҥріп кетуге шамасы келе тҧра, оны да ӛзіне баянды жол
деп есептемеген, онан да шетке шыққан;
3. Абай жер жҥзінің классик әдебиетінің ҥлгісін таңдап ҧстап, қазақ
әдебиетін Байрон, Шиллер, Гете, Пушкин, Лермонтов, Толстой
ізімен жетелеген;

4. Әдебиет арнасын басқа жаққа бҧрумен байланысты ӛлеңнің
мазмҧндылығы, кӛркемділігі, бояуы – бәрі де ӛзгері керек деп
табады.
5. Халық әдебиетінің кәрі тарауларының бірі болған мақалдардың
жармасызы кӛп екенін ашып кӛрсетіп, ӛзі де бірнеше мақал
шығарады.
6. Әдебиет жҧмысында ӛзгеріс жасаумен қатар, әлінше қазақ
музыкасына да жаіалық ендірудің талабын істейді.
Қ.Жҧбановқа дейін осындай топшылау болмады. Абайды зерттеуде
Жҧбановтың қосқан ҥлесі жоғары болды, әрине Әуезовтен кейін.
Жҧбанов зерттеулері «Абайтану» ілімін біршама жоғары сатыға
жетеледі.
Қорыта айтқанда, Жҧбановтың Абай турасындағы зерттеуі
абайтануға қосқан ҥлкен сҥбелі ҥлесі болды. Абай кім, біз Абайды
білеміз бе, Абайды біз қаншалықты танимыз деген сҧрақтарға
Қ.Жҧбановтың мақаласынан жауап табуға болады. Абайтану
мәселесін жҥйелеп, белгілі бір деңгейде абайтану ғылымының
тасын ӛрге домалтқан, Абайдың әдебиетке қосқан ҥлесін екшелеп
зерттелген мақала. Абай туралы Әуезовтен артып зерттеген ешкім
болған жоқ, ешкім болмайды да деген пікірге қосыла, Әуезовтен
кейін Қ.Жҧбановты айтқан жӛн секілді. Абай туралы бір мақала
жазса да, сол бір мақаланың ӛзінде Абайды сан қырынан зерттей
білді. «Абай – қазақ әдебиетінің классигі» деп жазып, Абайды
классик дәрежесінде екендігін дәлеледей білді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Абай тағылымы. Қҧрастырған: Н.Ғабдуллин. Алматы: «Жазушы»
баспасы. 1986 ж.
Қ.Жҧбанов. Қазақ тілі жӛніндегі зерттеулер. Алматы, 2010ж.
Қазақ Энциклопедиясы. 9 том, 18 бӛлім. Алматы, 2001.
Заманауи білім беру - заман талабы
Тойбекова Раушан Болысбековна
Алматы қаласы Алатау ауданы
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қауымы ӛздеріне жҥктелген міндеттің маңыздылығын тҥсініп,
тҥрлі курстарда ӛз шеберліктерін шыңдап, жаңа заман талабына
сай ҧстаздарға айналдық. .Яғни , Ҧстаз «ҥйретуші мен білім
кӛзі»ғана емес, «ҥйрену процесін ҧйымдастырушы», «менеджер»,
«ҥйренуге
жағдай
жасаушы»екендігін
ҧғындық.
Бҧл
ҧстанымнан «Шәкірт ӛздігімен ҥйрену керек » ,-деген тҥсінік
қалыптасты.
Ҧстаз еңбегінің маңызы заман ағымына сай
жоғарылап келеді.
Жаңартылған бағдарлама бойынша білім
берудегі басты мәселе –ҧстаз міндеттерінің тҥбегейлі ӛзгеруінде.
Педагог –білім тасушыдан-Білім әлеміне жол кӛрсетушіге айналды.
Сонымен, «Жаңаша білім беру жағдайында ҧстаз қандай болуы
тиіс?-деген сҧраққа жауап іздеп кӛрейік: Ҧстаздарға қойылатын
ең басты
талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, кәсіби шеберлігі,
әдістемелік жҧмыстағы шеберлігі. Осы айтылғандарды жинақтай
келіп, ҧстаз — рефлексияға қабілетті, ӛзін-ӛзі дамытуды жҥзеге
асыруға талпынған азаматтық жауапты, белсенді, сауатты,
шығармашыл тҧлға болу керек деп тҧжырымдауға болады.
. Жаһандану заманында жас ҧрпақтың жаңаша ойлау қабілетін,
белсенділігін арттыру, білімге деген қҧштарлығын ояту, ӛмірінде
оны қолдана білуге баулу, отансҥйгіштік қасиетін одан әрі
дамытуға бағыттау – ҧстаздың басты міндеті деп білемін.
Осы тҧста жаңартылған оқу бағдарламасының осыған дейінгі
дәстҥрлі оқытудан ерекшелігіне тоқталсам:
Біріншіден, білім алушылар дәстҥрлі оқыту бойынша мектеп
қабырғасында сапалы, дәйекті білім алады, бірақ оларды ӛмірлік
жағдаяттарда қолдану дағдылары қалыптаспаған. Теориялық ілімді
практикамен ҧштастыруда қиындықтар болды.
Екіншіден, дәстҥрлі оқытуда оқушылар ҥшін мҧғалім мен
оқулық дайын ақпарат кӛзі болып келді. Оқушының сол білімді ӛз
бетімен алу, талдау, яғни іздену дағдысы болмады.
Ҥшіншіден, дәстҥрлі оқытуда оқушы білімі кҥндегісін кҥнде
стандартты тҥрде бағаланды. Бҧл бағалау жҥйесі оқушылардың
бірде дайындалып, бірде дайындалмай келуіне әкеліп соқтырды.
Яғни, оқушының бағаға бағыныштылығы артты десек те болады.
Ал жаңартылған білім берудің ерекшелігі неде?

№179 жалпы білім беретін мектептің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі
Қазіргі уақытта заман тҥрлі жаңалықтар мен ӛзгерістерге
толы. Кҥн сайын ӛзгеріп, жаңарып келе жатқан кезеңде , «адамы
заманына сай» болып келуі –басты талаптардың бірі. Ендеше, жаңа
заман талабына сай, яғни заманауи азамат тәрбиелеуде мектеп
қабырғасында берілетін білімнің сапасының жоғары болуы басты
мәселе екендігі барша ҧстаздар қауымына белгілі жай. Қазіргі
ғылым мен техниканың дамыған кезінде оқу – білімнің, соның
ішінде біздің болашағымыз бҥгінгі мектеп оқушысының білімі мен
тәрбиесі маңызды мәселе.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Жаңа заманның жаңа адамын
тәрбиелейтін ұстаздар, сіздер ізденіс пен ілгерілеуден
жалықпаңыздар. Олар заман талабына сай тәрбиеленуі
тиіс»деген болатын.
Қазіргі ӛркениетке жеткізетін қҧрал тек қана – білім. Яғни,ертеңгі
кҥннің бҥгінгіден нҧрлы болуына ықпал етіп, адам баласын алға
жетелер қҧдіретті кҥштің бірі білім болса, оның діңгегінің мықты
да сапалы болуы ҥшін жас ҧрпаққа заманауи білім мен тәрбие
беру- қазіргі кезеңнің ӛзекті мәселесіне айналғаны ақиқат.
Осындай қоғамда келешек ҧрпақты қалай оқытқан тиімді? Бҧл
сҧрақ әрбір мҧғалімді толғандырары сӛзсіз.Баланың білім алуына
мҧғалім маңызды роль атқарып келеді, солай болуы заңдылық .
Жаңартылған білім бағдарламасына алғаш кӛшкен жылдары бҧл
жаңалыққа тосырқай қарағанымыз да жасырын емес.
Білім
беруде балаға не білу керектігін тҥсінсек те , оны қолдана алуды
қалай ҥйрету керектігін білмей қиналып жҥрген шақтарымыз да
болды. Ҧстаз болып, білімді де білікті шәкірт тәрбиелеймін деген
әрбір ҧстаз заман талабына сай тез бейімделе алатындығын осы
жаңартылған білім бағдарламасына кӛшу арқылы тағы бір
дәлелдеген секілдіміз.
Заман ағымына ілесе алатын ,мол
ақпаратты меңгерте білетін әлеуметтік қарым -қатынасқа тҥсе
алатын оқушыларды даярлау ҥшін мҧғалімнің кәсіби қҧзіреттілігін
дамыту –басты міндет болып табылатындығын ҧғынған ҧстаздар
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Біріншіден, оқушы ӛз бетімен ізденуге, шешім қабылдауға,
шығармашылыққа ҥйренеді. Топтық, жҧптық жҧмыстарды
орындау кезінде ӛзінің қабілетін еркін кӛрсете алады, сол арқылы
тек сыныпта ғана емес, келешекте жҧмыс атқаратын ҧжымында да
кӛпшілікпен араласу, ӛзін-ӛзі дҧрыс ҧстай білу секілді қабілетін
ӛмірлік тәжірибесінде дҧрыс қолдана алады.
Тҥрлі АКТ қҧралдарын сабақтарда қолдана отырып, ӛздігінен
білімін жетілдіре алады және ақпараттық қҧралдарды қолдана
білуді еркін меңгереді. Бала жан-жақты ізденуге ынталанады.
Ал жаңартылған білімнің тағы бір басты ерекшелігі- бағалау
жҥйесінің ӛзгеруінде деп ойлаймын. Критериалды бағалау жҥйесі
дәстҥрлі сабақтарда орын алған бағаға тәуелділік мәселесінің
шешімі болады . Критериалды бағалау негізінде оқушылардың
ҥлгерімі
алдын-ала
белгіленген
критерийлердің
нақты
жиынтығымен ӛлшенеді. Оқушылардың пән бойынша ҥлгерімі екі
тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық
бағалау. Бҧл бағалау жҥйесінің артықшылығы, баланың ойлау
қабілетін дамытады. Қалыптастырушы бағалау кҥнделікті оқыту
мен оқу ҥдерісінің ажырамас бӛлігі болып табылады және тоқсан
бойы жҥйелі тҥрде ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау ҥздіксіз
жҥргізіле отырып, оқушылар мен мҧғалім арасындағы кері
байланысты қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан оқу
ҥдерісін тҥзетіп отыруға мҥмкіндік береді. Мҧғалімдер оны
оқушылардың жетістіктерін ӛлшеп, алдағы сабақтарын жоспарлау
ҥшін қолданады. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау
барлық пәндер бойынша жҥргізіледі.
Жоғарыда айтылған мәселелерді саралай келе ,жаңартылған
білім бағдарламасының тиімді екендігін тағы бір айта отырып,
ӛзімнің сабақта қолданатын әдіс-тәсілдеріммен бӛлісе кетуді жӛн
кӛрдім.
Мен де ӛз әріптестеріммен қатар бала оқыту мен тәрбиелеу
ісіне ӛз ҥлесімді қосып келемін.Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен
сабақ беруде әр оқушының жҥрегіне жол таба білу, оны қызықтыра
білу, ойландырып сӛйлете білу менің міндетім деп тҥсінемін.
Оқушының ойлау қабілетін арттыру, сол қабілетін белсенді ету -

басты мақсатым. Ойланып, толғанған оқушы, әрине, сӛйлей де
біледі, тыңдай да біледі, тҧжырымдап пікір де айта алады.Ӛзім осы
бағыттағы тәжірибемде оқыту әдістерінің тиімділерін іріктеп жиі
пайдалануым кӛп нәтиже беруде.«Ӛзгерісті енгізу- ӛзіңнен
басталады», ӛзгеріс ену ҥшін алдымен мҧғалім ӛзі ӛзгеруі керек,деген қағиданы басты ереже деп қабылдадым.
Дәстҥрлі сабақтағыдай емес,сабақ барысында бір-бірімен тығыз
байланысатын жеті модуль аясында сабақтар ӛткізе отырып, тҥрлі
стратегияларды қамтып шығармашылыққа қол жеткіздім. Қысқа
мерзімді сабақ жоспарын ойлаудың танымдық деңгейлері (Блум
таксаномиясы) бойынша қҧруды әдетке айналдырдым. Қысқа
мерзімді сабақ жоспарында сабақтың мақсаты, міндеттері
модульдер мен стратегиялар, ресурстар және кҥтілетін нәтижелер
кӛрсетілді.
Оқыту мен оқудағы ӛзгеріске жетелейтін, оқушыларға қалай оқу
керектігін ҥйрететін бірден -бір жаңа тәсіл ол-топтық жҧмыстарды
ҧйымдастыру.Сабақты бастамас бҧрын оқушылармен сынып
ішінде психологиялық ахуал орнату топқа бӛлініп жҧмыс жасау
ҥшін және сабақтың тартымды ӛтуі ҥшін маңызды екенін
байқадым.
Мәселен, «Оқыту
мен
оқудағы
жаңа
тәсілдер» модулі
оқушыларды топпен жҧмыс жасай білуге бағыттайды, бір-бірінің
пікірін тыңдай білу, топ арасында достық қарым-қатынастары арта
тҥсуіне, ойларын ортаға сала білу, кері байланыс орнатуда ортақ
пікірге келу, тәуелсіз зерттеуші ретінде жҧмыс жасай
отырып «Қалай оқу керектігін ҥйренеді», және«Диалог негізінде
оқыту және оқу»тәсілдері қалыпта бастайды .Әр сабағымда
пікірталас, әңгіме-дебат және зерттеушілік әңгіме деп қолданылған
диалогтың тҥрлерін кеңінен қолдандым. Сабақтағы кӛптеген
талқылаулар әңгіме тҥрінде жҥрді.Сыныпта оқушылар берілген
сҧрақтарды топта одан кейін сыныпта талқылай отырып, жаңа
сабақты сыныптастарымен біріге отырып игерді. Выготскийдің
«Білім беру моделі оқушының диалог қҧру нәтижесінде білім
алады» деген тҧжырымдамасына сҥйене отырып, сабақта
оқушыларды диалогтық әңгімеге тартудың маңыздылығын
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ескеруге тырыстым. Диалогтық оқыту оқушылардың тақырып
бойынша ӛз ойларын білдіруіне, сыныптағы оқушылармен пікір
алмасуына, білімін толықтыруға мҥмкіндік береді. Ӛзімнің істәжірибемде дәстҥрлі сабақтарда кӛбіне ҥндемей, шеткері қалатын
оқушыларымның сабаққа деген белсенділігінің арта тҥскенін
байқадым. Әдебиет пәнінен тҥрлі шығармаларды оқығанда
ҥндемейтін оқушым біршама ашылып, ортада ӛзіндік ой-пікірін
жҥйелеп айта алатындай қабілетке жетті. Жҧппен және топпен
жҧмыс жасау арқылы бір-біріне сҧрақ қою, қҧнды пікірлер айтуға
қалыптасты. Ортақ шешімге келу, бір-бірінің білімін толықтыру,
бірін-бірі оқыту қабілеттері артты. «Сын тҧрғысынан ойлауға
ҥйрету» модулі оқушы мен мҧғалімді «ойлау туралы ойлануға»
және
шығармашылық
ой
еркіндігіне
бағыттайды. «Сын
тҧрғысынан ойлауға ҥйрету» модулі Бағдарламаның басқа
модульдерімен тығыз байланысты. Ол кӛбінесе қарсы пікір айтуға,
баламалы шешімдер қабылдауға, ойлау және іс –әрекетке жаңа
тәсілдер енгізуге, сыни тҧрғыдан ойланып қҧзіретті тҧлға
қалыптастыруға бағытталған.. «Оқыту ҥшін бағалау және оқуды
бағалау» модулі
оқушыларды
ҥнемі
ынталандырып,
интерпретациясын оятуда және кері байланыс орнатуда ӛте тиімді
екеніне кӛзіміз жетті. Бағалау-баланың дамуы, оқуы, ынтасы
туралы тҥсінік, сонымен қатар ӛзін-ӛзі әділ бағалай алу қабілеті
туралы қҧндылық. Оқушылардың ӛзін-ӛзі және сыныптасын
бағалауы-оқуда алға қадам басуда ҥлкен кӛмек және басқа
сыныптасының не айтып, не істегенін бақылап, білімін
салыстыруы ҥшін маңызы ӛте зор. Сабақтың әр деңгейінде
бағалауды әр тҥрлі әдіс-тәсілдермен тҥрлендіре отырып, оқушы
білімнің қандай сатысында тҧрғанын бақылап отырдым.Оқушыда
ӛзінің қандай дәрежеде тапсырмаларды орындап отырғанын анық
байқай алуына мҥмкіндік туды. Бағалау ҥшін «Басбармақ», «Гҥл
шоқтары»,
«Кемпірқосақ»,
«Бағдаршам»,
«Баспалдақ», стратегияларын
сабақтарымда
тҥрлендіре
пайдалана отырып, оқушыларымның ӛз білімдерін әділ бағалай
алатын қабілеттерінің қалыптасқанын байқадым. Ӛз жауаптарының
бағаланатын сезген оқушылар қҧнды пікірлер айтуға қалыптаса

бастады, бір-бірінің пікірін мҧқият тыңдай білу дағдылары
қалыптасты және ең қҧнды, дҧрыс жауаптарды таңдай білді.
Сӛйлеу мәнерлері жҥйелене бастады.Ашық сҧрақтар қою
дағдылары қалыптасты. Бҧдан оқушыларды басқа қырларынан
тани бастадым. Сандық технологияны және оқушылардың
қызығушылықтарын арттыру мақсатында «Оқыту мен оқуда
ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды
пайдалану» модулін әр сабақта ҥнемі қолдануды ескердім.
Ізденіс жҧмыстарын бере отырып, оқушылардың интернет
желісінде жҧмыс жасай алу қабілеттерін арттыра отырып, газетжурналдарды оқыту арқылы функционалдық сауаттылықтарын
арттыруға жетеледім. Бҧл жоғарыда айтып кеткен сабақтарымдағы
тҥрлі әдіс-тәсілдердің алуан тҥрлілігі мен қызықтылығы әрине,
жаңартылған білім бағдарламасының тиімділігін, пайдасын
дәлелдейді. Жаңартылған білім бағдарламасына кезең-кезеңімен
кӛше отырып, біз бҧл бағдарламаның дәстҥрлі оқудан
айырмашылығы ӛте ҥлкен екендігіне кӛз жеткізіп келеміз. Аз
уақыттың ішінде әріптестерімнің барлығы дерлік, тҥрлі курстарды
оқып, ӛз білімдерін жетілдіру арқылы жаңартылған бағдарлама
бойынша ӛз пәндерін тҥрлендіре ӛтуге тӛселіп қалды. Бҧл –
мҧғалімдердің заман ағымына ілесуге қабілетті екендігін, заман
талабына сай шәкірт тәрбиелей алатындығының дәлелі.
2019-2020 оқу жылының тӛртінші тоқсанынан бастап, еліміздегі
қиын жағдайға байланысты қашықтан оқу форматына кӛштік. Бҧл
жағдайда
да
мҧғалімдер
қауымы
ӛздеріне
жҥктелген
жауапкершіліктен абыроймен шыға білді.Бҧл- нағыз ӛз ісінің
шебері ғана жоғары жетістіктерге ие бола алатындығының
дәлелі.Ал білікті маман болу ҥшін кӛп ізденіс керек екені
даусыз. Жаңартылған білім мазмҧны мҧғалімдердің ізденуіне , ӛз
пәнінің әрбір сабағын қызықты ӛткізуіне мҥмкіндік беретін тҥрлі
әдіс-тәсілдерді меңгеруіне жол ашады. Сонымен қатар,
оқушылардың да заман ағымына оңай ілесе алатын тҧлға болып
қалыптасуына ықпал етеді. Демек, жаңартылған білім мазмҧнына
кӛшуіміздің ӛзі дҧрыс бағыт екендігінің дәлелі.
Бҥгінгі білім мен біліктілік бәсекелес заманда оқушыларымыздың
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биіктен кӛрінуіне кҥнделікті ісіміздегі жаңашылдығымыз арқылы,
жан-жақты берген тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз деп ойлаймын.
..Ӛз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің
жанына нҧр қҧйып, ӛмірде ӛзі де бақытты болып, ӛзгелерді де
бақытқа жеткізсем деп жҥретін ҧстаз болайық!
Мақаламды ақын 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» деген сӛздерімен
аяқтағым келіп отыр. ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. Мақсатты білім
беру – тҧлға дамуын жҥзеге асыратын мәселе. Ал осы
жалпыеуропалық стандартқа сай жаңа білім беру — жеке
тҧлғаның жан-жақты дамуына әкелетін бірден-бір жол екендігін
ҧмытпайық.

қашықтан білім алумен жалғастыруға тура келіп отыр. Пандемия
кезіндегі қашықтан оқыту педагогтарға жаңа технологияларды ,
әдістерді, жаңа дағдыларды меңгеруге, шығармашылығын
дамытумен қоса жаңа қырларымен танылуына , жаңа идеялардың
пайда болуына , заман талаптарына тез бейімделуіне мҥмкіндік
туғызып отыр. Сонымен қоса білім беру технологияларының
прогресін тездетіп, ӛзін-ӛзі дамытуға жол ашып отыр. Қашықтан
білім беру кезінде педагог жҥргізетін сабақтарын интерактивті оқу
қҧралдары арқылы (нҧсқаулық, бейне, интерактивті бейне, мәтін,
суреттер, ӛзін-ӛзі тексеру, сілтеме т.б.) қҧруға әкеледі.Осындай
оқу материалдарының кӛмегімен оқушы жаңа тақырыпты ӛздігінен
оқи алады, егер қиындықтарға тап болған жағдайда , сҧрақ қою
арқылы тапсырмаларды орындауды жалғастыру ҥшін сҧхбат чатын
жасауға болады.
Қашықтан оқыту кезінде педагог ең алдымен, ӛз пәні бойынша 7
- 10 кҥн бҧрын (мҥмкін болып жатса бӛлім бойынша) алдағы
жҥргізетін сабақ жоспарларын оқушылар қол жеткізуге тиіс оқу
нәтижелерін негізге ала отырып жоспарлап қойғаны дҧрыс.
Сонымен қатар тӛмендегідей алгоритмді негізге ала отырып сабақ
жоспарын жасаған педагог шәкіртіне сапалы білім беретініне еш
кҥмән туғызбайды.
Сонымен сабақ жоспарын қҧруда есте ҧстар алгоритмдер мыналар:
Бҥгінгі сабақта оқушыны неге ҥйреткім келеді ?
Оқушы қандай нәтижелерге жетеді?
Оқушы сабақты қалай меңгереді?
Оқушының оқу нәтижелеріне қол жеткізуіне
мен қалай
кӛмектесемін?
Оқушының оқу нәтижелеріне қол жеткізгенін қалай анықтай
аламын?
Жоғарыда айтылған алгоритмді ҧстана отырып сабақ жоспарын
қҧра білген педагогтың әрбір қашықтан жҥргізген сабағы сапалы
және берген білімі тиянақты, оқушысы білімді болары сӛзсіз.
Педагог осы орайда оқушыға қандай оқу материалдары керектігін,
оқушыға кері байланысты қалай және қашан беру керектігін
аңғарады.

Қашықтықтан оқытуды дҧрыс жоспарлай білу - бҥгінгі
ҧстаз алдындағы ҥлкен жауапкершілік
Бердімҧратова Айгҥл Ахматқызы
№148 қазақ орта мектебі КММ-сі, Қызылорда облысы,
Шиелі ауданы,
Бидайкӛл ауылы
Бҥгінгі таңда қашықтан оқыту - жер шарының басым бӛлігінде
кеңінен қолданылуда.
Эпидемиялық тӛтенше жағдайдың
жариялануына байланысты елімізде орта білім беру ҧйымдары,
жоғары және қосымша білім беру ҧйымдары қашықтан оқытуға
кӛшкені баршамызға белгілі. Қашықтан оқыту – бҧл қашықтан
білім алушы мен педагогтың ӛзара әрекеттестігін білдіретін , оқу
процесінің барлық компоненттері бар және
интернет
технологиялары мен басқа да қҧралдар кӛмегімен іске асырылатын
оқыту тҥрі .
Кеңінен белең алған пандемия салдарынан бҥкіл әлем балалары
келер оқу жылын да мектеп қабырғасында дәстҥрлі форматта емес,
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Әрине,бҧл
кезеңдерде
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялық қҧралдарын кӛп қолдану баланың физикалық және
психологиялық денсаулығына келтірер зияны да баршылық.
Электронды қҧрылғымен ӛзара әрекеттесу
-оқушы денесінің
айқын шаршайтыны белгілі. Себебі ол визуалды, статикалық,
психикалық және психологиялық стрестермен байланысты. Осыған
орай оқушы ҥшін қашықтан оқыту қҧрылғыларымен жҧмыс
жасауда қатаң регламентпен реттеу қажет секілді. Монитор
экранымен жҧмыс жасаудың ҧзақтығын ғана емес, ол оқушының
кҥн мен апта ішіндегі жиынтық ҧзақтығын да ескерген абзал.
Әлемдік білім алу кеңістігінде интеграциялық ҥрдістердің
тереңдеп, кең қанат жайған жағдайында қашықтан оқытудың
тиімділігін арттыру- еліміздің алға дамуының біден-бір себебі.
Әрине, кез келген істі бастау –қиындық тудырады,Ал ілгерілеудің
негізі-білім мен ғылымда. Абай атамыздың ӛзіи қазақтың
дамылсыз оқып-ҥйренгенін бар жан-тәнімен қалады. «Ғылым
таппай мақтанба» деп, білімді игермейінше , биіктердің бағына
қоймайтынын айтты. Ол «Біз ғылымды сатып, мал іздемек
емеспіз»,-деп тҧжырымдап, керісінше, ел дәулетті болуы ҥшін
ғылымды игеру керектігіне назар аударды. Ҧлы Абайдың «Пайда
ойлама, ар ойла, Талап қыл артық білуге» деген ӛнегелі ӛсиетін де
осы тҧрғыдан ҧғыну қажет.
Ең бастысы- қашықтан оқытуды
дҧрыс жағынан пайдаланып, қиындыққа мойымай, бір жағадан бас,
бір жеңнен қол шығарып, бірге әрекет жасасақ, бағындырар
биігіміз бен алынбайтын қамалымыз болмас.
Қай кезеңде болмасын жас ҧрпаққа сапалы білім мен саналы
тәрбие беру - бҧ л әрбір педагог алдындағы ең маңызды, ең
жауапты іс . Пандемия ерте ме, кеш пе бітер, ал білім –рухани
азық болып қала береді.

Ақтӛбе қаласы
«№ 14 орта мектеп» КММ-нің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі
Аннотация
Мақалада жаңартылған білім мазмҧны бойынша инновациялық
технологиялар мен әдіс-тәсілдерді ӛз тәжірибесінде қолдану
керектігі жайлы айтылған. Қазіргі заман талабына сай ҧстаз –
жаңашыл, кӛкірегі ояу, ізденімпаз, жан-жақты білікті, ӛз ісінің
шебері болуы маңызды.
Егеменді елімізде білім берудің жаңа жҥйесі жасалып, әлемдік
білім беру кеңістігіне енуге бағыт алудамыз. ХХІ ғасыр-жаңа
технология ғасыры.
Қазақстанның ӛскелең ҧрпағын білім
бҧлағынан, тәрбиенің қайнар кӛзінен сусындату мақсатында барша
ҧстаздар қауымы заманауи білім беру барысындағы инновациялық
технологиялар мен әдістерді тиімді пайдаланып келеді. Білім беру
барысында жаңа технологияның әдіс-тәсілдері оқушы ҥшін де
мҧғалім ҥшін де тиімді болып отыр .Сондықтан да осы салада
батыл қадамдар жасалып, ӛзгерістер енгізілуде.Жаңа бағдарламада
оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады, оқуға
қабілетін жақсартады.Білім беру негізін тҥсіну, ойлануға жҥйелі
білім беру, ӛзінің шығармашылық жҧмысын жетілдіріп отыру,
кеңістіктік
ойлау
қабілетінің
болуы,
ақпараттық
–
коммуникациялық технологияны дҧрыс меңгеру қажет. Орта білім
беру жҥйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағҧрлым
танымал оқыту әдістемелері арасында сындарлы (конструктивті)
теориялық оқытуға негізделген тәсіл. Сондықтан оқыту мен
оқудың қазіргі заманғы әдістері мен мҧғалімнің кҥнделікті
тәжірибесі және кәсіби мән– мәтінмен ӛзара байланыста
қарастырылады.
Тәуелсіз еліміздің болашағы жастардың қолында. Әйтсе де оған
дҧрыс бағыт бағдар берушінің бірі ата – ана болса, тағы бірі ол –
біз, яғни мҧғалім. Осы ӛркениетке бастар жолдың бастауы – мектеп
десек, мектептің басты тҧлғасы, жҥрегі – мҧғалім. Мектеп жҧмыс

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҦНЫ БОЙЫНША ҚАЗАҚ
ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУ
ТӘЖІРИБЕСІ
Мукатова Мира Енсегеновна
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пен оқушы жетістіктерін ӛрістеуіндегі негізгі тҧлға – ҧстаз
болғандықтан, ал сол ҧстаз заман талабына сай болу ҥшін әрқашан
ізденуді, білімдерін жетілдіруді, жан-жақты білікті болуды талап
етеді.
Жаңаша білім берудің жетекші мақсаты әрбір ел ҥшін маңызды
болып
табылатын
рухани,
мәдени
және
адамгершілік
қҧндылықтарының негізінде жастарды ӛз елінің мәдениетін
қҧрметтеуге тәрбиелеу;екіншіден–жастарды жылдам ӛзгеріп
жатқан әлемдеӛзіне сенімді және табысты болуға мҥмкіндік
беретін дағдылары мен тҥсініктерін дамытуға,ӛмірлік жағдайларда
ӛз білімдерін қолдануға ықпал тигізетін сыни тҧрғыдан ойлауға
ҥйретуді қамтиды.
Мҧғалімнің міндеті – баланың ӛзіне деген сенімін арттыру,
ӛзінтҧлға ретінде сезінетіндей мҥмкіндік ашу, ӛзін тҧлға ретінде
сезінген бала әрқашанда ӛмірде ӛз жолын таба алады.
Жиырмасыншы ғасырдың басында–ақ Дьюи мектептің оқушылар
«тобы» қатарға қҧрылған парталармен бӛлінген орындарда отыру
ҥшін қҧрылған кӛңілсіз орын болып табылатындығын кӛре білген.
Бҧл, ол айтқандай, материалды тыңдаушылардың белсенді емес
тобына бірқалыпта беруге болатындығының анық айғағы болды.
Шындығында, ол сыныптарды бір нәрсе жасауға емес, «тыңдауға»
арналған орын деп санады (1990). [1,б.52]
Топтық
жҧмыстар оқушылардың белсенділігін, сенімділігін арттырады.
Топқа бӛлудің де ӛзінше мәні бар екенін оқушылар сабақ
барысында тҥсіне бастады. Сабағымда «Кең ауқымды дәріс» әдісін
пайдаланамын.Берілген тақырып бойынша ӛздеріне бҧрыннан
таныс ақпараттың тізімін дәптерлеріне жазу, содан соң жҧпта
талқылау, шағын топта және жалпы тақырып бойынша ақпаратты
тақтаға жазу, оқушылар дәптерлеріне толықтырып жазып
алады.Оқушылар тапсырма бойынша топпен бірлесе жҧмыс
жасады, ӛз ойларын ортаға салып постер арқылы қорғап шықты.
Ол бҧрын тек тыңдаушы болса,енді ізденуші, ойланушы, ӛз ойын
дәлелдеуші,
ал
мҧғалім
осы
әрекетке
бағыттаушы,
ҧйымдастырушы.
Оқушыларды шығармашылық жҧмысқа баулып, олардың

белсенділіктерін, қызығушылықтарын apттыpa тҥсу ҥшін
шығармашылық қабілеттерін дамытуда әр тҥрлі әдіс – тәсілдерді
қолдануға болады. Бҧл бағдарлама жаңа буын оқулықтарының
талаптарын жҥзеге асыруда оқушылардың білім деңгейін кӛтеруде,
балаларды шығармашылыққа баулуда, ойларын еркін айтуда, тез
арада дҧрыс шешімдер табуға атсалысатын бірден – бір тиімді
бағдарлама деп есептейміз.
Бағдарламадан кҥтілетін нәтижелер оқушылардың қалай оқу
керектігін ҥйреніп, соның нәтижесінде еркін, ӛзіндік дәлелуәждерін нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни пікір
кӛзқарастары
жҥйелі
дамыған,
сандық
технологияларда
қҧзырлылық танытатын оқушы ретінде қалыптасуын қамтиды.
Тапсырма беру кезінде жаңаша әдіс-тәсілдерді пайдаланудың
маңызы зор. [3, б.18]
Мысалы, сабағымда РАФТ (роль/аудитория/ форма/тақырып)
әдісін пайдаланып жҥрмін.
оқыған мәлімет бойынша ӛз ойын талдайды ;
проблема бойынша ӛз кӛзқарасы бойынша рефлексия жасай
алады;
ҧсынылған проблема бойынша ӛз кӛзқарасын шығармашылық
тҧрғыдан кӛрсете алады;
сыныптастарына ҧсынылған проблема туралы ӛз елестетуін
жеткізе алады;
таным әрекеті процесінде қарым-қатынас шеберлігі артады.
Выготскийдің оқытудағы сӛздің, сӛйлеудің негізгі рӛлі туралы
пікірі эмпириялық зерттеуде қолдау тапқан. Барнс (1971) сыныпта
тіл қаншалықты қолданылса,оқушылардың оқуына соншалықты
әсер ететінін айтады. Барнс оқытудың мҧғалімді селқос тыңдағанда
ғана емес, вербальды қҧралдарды қолдану нәтижесінде, яғни
сӛйлесу, талдау және дәлелдеу барысында жҥзеге aсатынын
кӛрсетті. [1, б.39]
Сындарлы оқыту нәтижесінде мҧғалім мен оқушыда мынадай
жетістіктерді байқауға болады:
Жҧмысына қызығушылық танытады;
Жоғары нәтижеге жетуге ҧмтылады;
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Озық ойлы оқушы қалыптастырады;
Шығармашылық бағытта жҧмыс жасайды;
Жеке қабілеттерін айқындап отырады;
Әр оқушыныңізденімпаздық қабілеті дамиды;
Жҧпта,топта бірлесіп жҧмыс істей алады;
Бір – бірінің сӛзін тыңдайды, қҧрметтеуге ҥйренеді;
Оқушының жеке қабілеті айқындалады;
Еркін қиялдайды, сергиді. [2, б.20]
Сабақты қорыту кезеңінде бағалау критерийлері жазылған
парақшалармен бағалау жҥргізіледі. Қалыптастырушы бағалау,
сонымен бірге оқушылардың бірін – бірі бағалауы жҥзеге асты.
Оқушыларға да ең ҧнағаны осы тәсіл болды, себебі оқушылар ӛз
деңгейлерін білді. Сабақта кері байланыс жҥзеге асты.
Зерттеу нәтижесінде Бағдарламаның оқыту мен оқудағы жаңа
тәсілдерінің тиімділігі :
1.Бір – бірінің пікірін тыңдайды, ынтымақты қарым-қатынастың
негізі қаланады.
2.Ӛзін жеке дара тҧлға ретінде тануға жол ашуға, бір – біріне
қҧрметпен қарауға ҧмтылады.
3.Ӛз ойын ашық, еркін айтуға , пікір алмасуға, бірін – бірі
бағалауға, мҧғаліммен еркін сӛйлесіп, пікір алмастырады .
4.Достарының ойын тыңдай отырып, проблеманы шешу жолдарын
іздестіріп, қиындықты шешуге кӛмектеседі .
5. Белсенді шығармашылықпен ойлаудың негізі қаланады .
Выготскийдің
айтуына
қарағанда,
«баланың
мәдени
дамуындағы кез келген қызмет екі тҥрлі келбетте сахнаға екі мәрте
шығады: біріншісі-әлеуметтік, содан соң – психологиялық санат
ретінде баланың жан дҥниесінде кӛрініс табады». Бҧны осы
дәрежеде ерікті зейінге, логикалық жадыға және тҥсініктердің
қалыптасуына қолдануға болады. [1, б.27]
Әр сабақтың соңында «Қабырға газеті» әдісін пайдаланып
кӛрдім. Бір кҥнгі бір сабақтағы тақырыптарды орындап болған соң,
оқушылар кіші топтарда тҥрлі-тҥсті қағаздардан ӛздеріне ҧнаған
тҥсті таңдап, ӛз әсерлерін, пікірлерін, ӛз сезімдерін білдіреді.
Кӛңіл-кҥй парақшаларына смайликтер қыстыру арқылы да

сабақтан алған әсерлерін білдіреді. Кейбір оқушылар сабаққа
дейінгі кӛңіл-кҥйі қобалжулы болса, осы жаңа әдіс бойынша
ӛткізілген сабақ арқылы кӛңіл-кҥйінде ӛзгешелік болғандығын
жасырмай смайлик арқылы білдірді.
Сындарлы оқыту теориясы негізінде білім алған оқушы еркін
ҧстап, ойын дәл жеткізе алатын, сыни тҧрғыдан ойлай алатын
,тҧжырым жасай білетін, бірін-бірі бағалай алатын, кӛшбасшы бола
алатындай тҧлға болып қалыптасатынына кҥмәніміз болмайды.
Оқушылардың сабаққа деген қҧлшынысын , қызығушылығының
артқанын, сыни тҧрғыдыан ойлауға бет алатынын байқауға болады.
Ең маңыздысы оқушылар ӛз іс-әрекетін , сыныптастарының,
қҧрбы-қҧдастарының іс-әрекеттерін , жетістіктерін бағалауды және
жауапкершілікке ҥйренеді.
Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту сабақтарының негізінде
оқушылар:
-ӛз ойын ашық, еркін айтуға , пікір алмасуға ;
-ӛзін-ӛзі, бірін-бірі бағалауға ;
-бір-біріне қҧрметпен қарауға ;
-мҧғаліммен еркін сӛйлесіп, пікір алмастыруға;
-достарының ойын тыңдай отырып, мәселені шешу жолдарын іздей
отырып, бір-біріне кӛмектесуге ;
-белсенді шығармашылықты ойлаға негіз қаланады.
Сонымен қатар жас ҧрпаққа білім мен тәрбие беруде Блум
таксономиясы бойынша оқыту – білім беруді ізгілендіруде
айтарлықтай ӛзгешелігі бар оқыту жҥйесі болып табылады.
Педагогикада американдық психолог Б.Блумның таксономиясы
бойынша оқу тапсырмаларын әзірлеу кеңінен тәжірибеде
қолданылып жҥр. 1956 жылы алғашқы Б.Блум таксономиясы пайда
болды. Блум жҥйесінде сабақтағы мҧғалімнің іс-әрекеті – кеңесші,
тапсырманы ҧсынушы, оқушының жетістігін қҧптаушы,
мақсаттарға жетелеуші болса, оқушы іс-әрекеті – ӛзін-ӛзі және
бірін-бірі оқытушы, ӛз ізденісімен табысқа жетуші рӛлін
атқарады.[2]
Заманауи білім беру жолында Б.Блум таксономиясы бойынша
тәжірибемде бірқатар сабақтар тізбегі қамтылған. Бҧл бағытта
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сабақты ҧйымдастыру мҧғалімге шығармашылық әрі сыни
кӛзқарас тҧрғысынан қарауға мҥмкіндік береді. Себебі,
тапсырмалар арқылы оқушының жеке дара қабілетін дер кезінде
айқындауға, анықтауға жол кӛрсетеді. Оқушылардың пікірін білу,
белгілі бір ақпаратты сызба тҥрінде беру, нақты тақырыпқа
қатысты ӛзіндік кӛзқарасын ортаға салуы, ой қорыта білуі
басшылыққа алынады. Міне, Блум таксономиясының ҧтымды жағы
осында. Сондай-ақ, оқытудың жаңа технологияларын меңгеру және
оқушылардың психологиялық жас ерекшеліктеріне сай келтіріп,
сабақ ҥрдісін жоғары деңгейді ҥйлестіру мол ізденушілікті талап
етеді. Жалпы, тілді меңгерту жолында иннновациялық
технологиялар мен оқытудың белсенді әдіс-тәсілдерінің қатарынан:
«Болжау» стратегиясы, «Dictogloss», «Фишбоун», «Челлендж»
әдістерін басшылыққа алуға болады.Сонымен қатар кҥнделікті
сабақ барысында инновациялық технологияларды ҧтымды қолдану
арқылы
оқушыларды
әңгімеге,
пікірталасқа,
диалогқа
шығармашылық тҧрғыдан жҧмысты орындауға жҧмылдары
аламыз. Мерсер (2000) мен Литлтон (2007) ӛз еңбектерінде:
«Диалог – сабаққа оқушылардың қызығушылығын арттырумен
қатар олардың білім деңгейінің ӛсуіне ҥлес қосады» деген
болатын.[3]
Қорыта айтқанда, жаңа білім мазмҧны мҧғалімді де, білім
алушыны да оқу әрекетіне белсенді қатысуға, ӛз пікірін айтуға,
ӛзінің сӛйлеген сӛзіне дәлел келтіруге, кейіпкерлер арқылы ӛмірлік
жағдаяттарды шешу жолдарын ізденуге, ең бастысы жаңаша
ойлайтын тҧлғаны қалыптастыруға мҥмкіндік береді. Сондықтан
қазіргі таңдағы педагогика жаңалықтарын пән ерекшелігіне қарай
қолдана отырып, кҥнделікті сабақты жаңарту – оқыту мақсатына
жетудің бірден-бір жолы.
Осы жаңа әдіс тәсілдерді пайдалану арқылы оқушыларды
шынайылыққа, ӛзіне деген сенімділікке тәрбиелейміз. Біздің
болашағымыз – жастар, сондықтан олардың сапалы білім алуына
бар кҥш жігерімізді жҧмсауымыз керек.
Қазақстанның
кӛркеюі
ҥшін
оқушылардың
ынтасын
арттырып,қабілетін ашып, оларды оқыту барысында дамыту ӛте

маңызды.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық ІІІ деңгей. – Астана. 2013.
2. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында жаңа ақпараттық
технологияларды қолдану. – Астана. 2017.
3.«Қазақ тілі пәнінен Б.Блум таксономиясы деңгейінде оқу
тапсырмаларын әзірлеу әдістемесі.» К.Ә.Қылышбаева. 2013 ж
АҒЫЛШЫН САБАҒЫНДА АУЫЗЕКІ СӚЙЛЕУГЕ ҤЙРЕТУ
Жаңбыр Айдана Жанысбекқызы
Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Мариновка ауылы.
Мариновка қазақ орта мектебі
―Біз Қазақстанды әлемдік деңгейдегі білім орталығыны
айналдыруымыз қажет ‖
―We have to turn Kazakhstan into well-class klowledge centre‖
Н.Ә.Назарбаев
Қазақстан Республикасының мемлекетаралық тілі –
ағылшын тілі арқылы оқыту ісі кҥннен-кҥнге ӛзекті болып
келеді.Ағылшын тілі – әлемдегі тілдер арасынан кӛркемдігі мен
бейнелілігі,тазалығы мен сӛздік қҧрамының молдығы жӛнінен
ойып орын алған тілдердің бірі. Тіл адамның қарым-қатынас
қҧралы болғандықтан, ол адам баласы сӛйлеу әрекетінің арқауы
болып табылады.Сӛйлеу әрекетінің ғылыми тҧрғыда жанжақты зерттелуі тіл білімінде XX ғасырда бастау алады.Бала тілін
зерттеген ғалымдар: А.Шахнарович,Е.Кубрякова,С.Канцельсон,
Т.Аяпова т.б.Л.Щерба: «Сӛйлеу әрекеті дегеніміз – ҥздіксіз ҥрдіс
және ол сӛйлеу ҥрдісі мен тыңдаудан тҧрады», – деген.Т.Аяпова:
«Адам баласының сӛйлеуі – баланың алғашқы сӛйлеуі және тілдік
ортада
тҥсінуі,
белгілі
бір
жағдаятқа
байланысты,
мақсатты,қажетті
болып
табылатындығын
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айқындайды»,
–
дейді.Тілді
ақпараттық-коммуникативтік
технология арқылы оқыту – тіл ҥйренушінің ӛз бетімен тіл ҥйрену
қабілеттерін жетілдіруіне игі ықпал ететін тиімді жҥйе болып
табылады.Бҧл мақалада шет тілін ауызекі сӛйлеуге ҥйретуге,яғни
коммуникативтік ауызекі сӛйлеу мәдениетінің теориялық негіздері
қарастырылады.Соңғы жылдардағы мектеп оқушыларының
кӛпшілігінің сӛздік қоры жҧтаң, сӛз тіркестерін,сӛйлем және мәтін
қҧрауда дәрменсіздік танытатындығын, ойын жҥйелі тҥрде айтып
бере алмайтындығын, ауызша сӛйлеу дағдысының тӛмендігін
байқауға болады. Қазіргі кезде оқушылардың ауызша сӛйлеу
әрекетін қалыптастыру – бҥгінгі кҥннің ӛзекті мәселесі болып
табылады. Тіл дамытуда мынадай тілдік материалдарды
пайдалануға болады:
тіл дамыту жҧмыстарын кӛркем-әдеби ҥлгілерімен емес,таза
―Бала‖тілімен тҥсіндіру керек.
тіл дамытуда газет-журналдардың, ресми іс-қағаздарының тілін
пайдалану.
тіл дамытуда кӛркем-әдебиет тілінен ҥлгі алу.
Тіл дамыту жҧмыстарын ҥш салаға бӛледі:
1) сӛздік жҧмыстар;
2) сӛз тіркесі және сӛйлеммен жҧмыс;
3) байланыстырып сӛйлетуге дағдыландыру жҧмыстары;
Ағылшын тілінде ауызекі сӛйлеуде коммуникативтік әдіс.
– оқушыларды ғылыми жҧмысқа баулу арқылы ғылыми стильге
жаттықтыруға, тіл терминдерімен сӛздік қорын байытуға
болатындығы және ол жҧмыстардың оқушылардың ауызша және
жазба тілін дамытуда маңызды екендігі анықталды;
– оқушының сӛйлеу әрекетін дамытуда, қалыптастыруда, белсенді
әдіс ретіндегі іскерлік ойындардың мҥмкіндігі және диалогті
оқыту
технологиясы,
интерактивті
әдістерді
пайдалану
технологиясы,
кейс-стади
технологияларының
маңыздылығы айқындалды
Оқушылардың сӛйлеу тілін дамытуда диалогтың да берері мол.
Диалог – сӛйлесудің ең негізгі тҥрі болып саналады. Адамдар
арасындағы қарым-қатынас амандасудан басталады. Мҧғалім

сабаққа кіргеннен оқушылармен диалогта болады. Оқушыларға
белгілі бір тақырыпта тапсырмалар беру арқылы сҧхбаттар
қҧрылады. Диалогтік сӛйлесуді естіп-тыңдаумен біртҧтас та,
жекелей де пайдалануға болады. Мақсатты ҧйымдастырылған
жағдаяттар арқылы ауызекі сӛйлесуге ҥйрету - оқушыларды
қызықтырады. Диалогтік сӛйлеу коммуникативтік оқытудың негізгі
ҧстанымына сәйкес келеді..Диалогтық сӛйлеу алдын ала
жоспарланбайды,сӛйлесу кезінде пайда болады. Оқушылар жалпы,
арнаулы сҧрақтарды қоя алуы, әр тҥрлі сҧрақтарға жауап бере
алуы, ӛтініш, бір нәрсемен келісетінін немесе келіспейтінін білдіре
алуы керек. Оқушылардың сӛйлеу қарқынын ӛсіру барысында
және әр оқушы сӛйлегенде кемдегенде екі реплика айтуы
қажет.Диалогтық сӛйлеуді дамытуда дискуссия-сабақ,экскурсиясабақ,ойын-сабақ,талқылау сабақтарының рӛлі зор. Монологты
сӛйлеуді дамыту сабақтары-шет тіліне оқытудағы негізгі
сабақтардың бірі. Монологтық сӛйлеу алдынала әзірленуді талап
етеді.Ағылшын тілін саналы меңгерту, оны ӛз деңгейінде
қажеттілікке айналдыру, бір жылғы мәселе емес, сондықтан
ағылшын тілін оқыту ісімен шҧғылданатын мамандар арасында
туындайтын, ағылшын тілінде ӛз ойын ауызша жеткізе алатын,
оқушылардың ауызша сӛйлеу дағдысын қалай қалыптастыруға
болады
деген
сҧрақ
туындайды.Оқушылардың
сӛйлеу
дағдысы алғаш сабақ басталғаннан бастап қалыптаса бастайды.
·
Сҧрақ-жауап
·
Диалог
·
Сӛз
тіркесі
және
сӛйлеммен
жҧмыс
·
Байланыстырып
сӛйлетуге
дағдыландыру
жҧмыстары
·
Берілген
сауалға
ӛз
ойларын
білдіруге
ҥйрету
·
Мәтінмен
жҧмыс
·
Монолог
тҥрінде
сӛйлеуді
дамыту
Коммуникативтіліктің жауап алынған жағдайда ғана жҥзеге асуы
оның ҧстанымы болып есептеледі. Ауызекі сӛйлесу – жауаптасу
арқылы жҥзеге асады, ал жауаптасуға дейінгі дайындық кезеңдерін
былайша
сараланады:
І
кезең:
диалогпен
танысу;
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ІІ
кезең:
диалогті
жаттау;
ІІІ кезең: диалогті қойылымға айналдыру, яғни сӛйлесім іс-әркетін
қойылым іс-әрекетімен ҧштастыру;
Коммуникативтік сӛйлеу әрекетінің қай тҥрі болса да лексикалықграмматикалық дайындық деңгейіне сҥйенеді.Ауызекі сӛйлеу тілін
қалыптастыруда сӛздер мен сӛз тіркестерінің қолданылуын, сӛйлем
қҧрастыруды, тҧрақты сӛз тіркестерін қолдануды, сҧрақ қоюдың
барлық тҥрлерін ҥйрену тиімді. Оқушылардың сӛйлеу дағдылары
ауызекі сӛйлеу жҥйесінен, сҧраққа қысқа да толық жауап
қарастыра алуынан, оқығандарын ауызша да, жазбаша да
мазмҧндап беретіндей дағды-машықтарынан, шығарма, хат жазу
дағдыларынан қҧралады. Ағылшын тілін оқытуда ең алдымен
тәжірибелік мақсат қойылады, оған оқушылардың сӛздік қорларын
байыту, сауатты жазуға ҥйрету, сӛйлесуге, кӛргендерін,
естігендерін әңгімелеп беруге ҥйрету қажет. Оқушылар тілін
дамыту белгілі бір жҥйемен ҥздіксіз жҥргізіліп, оларды жҥйелі
сӛйлеуге дағдыландыру кешенді жҧмыстар мен жаттығулар
негізінде ҧйымдастырылса, оқытудың жаңа технологияларын
қолдану арқылы кҥтілетін білім нәтижелері оқушылардың ауызша
сӛйлеу дағдысын дамытуға негізделсе, онда оқушылардың тілін
дамытудың, сӛздік қорын байытудың нәтижесі мен мҥмкіндігі арта
тҥседі. Мектеп оқушыларының ауызша сӛйлеу дағдысын
қалыптастырса, онда оқушы келешекте қоғамдық-әлеуметтік
ортада ойын еркін жеткізуге, әдеби нормада жҥйелі, шебер
сӛйлеуге дағдыланады.
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ОҚУШЫ ҚАБІЛЕТІН АШУ АРҚЫЛЫ КӘСІПТІК БАҒДАР
БЕРУ
Алиакпаров Джамбырбай Башарханович
Қарағанды облысы Осакаров ауданы әкімдігінің
«Аманқоңыр ауылының №24 орта мектебі» КММ
Білім саласындағы кез келген пән-қандай ортада болмасын
ӛзінің айтар ойы, ӛмірге деген кӛзқарасы, нақты жеке тҧлғаны
қалыптастыруға ӛзіндік ҥлес қосары анық. Кӛркем еңбек пәнінің
басты
мақсаты-оқушылардың
шығармашылықпен
жҧмыс
жасауына ықпал ете отырып, қазіргі заманның технологиялық
мәдениетіне, яғни бҧйымдарды кӛркем жобалауға, ӛңдеп,
ӛндіруге бейімдеу болып табылады. Сондай-ақ оқушылардың
техника мен технология әлемін зерттеп, зерделеуін, кәсіптік ісәрекет
элементтерінен
практикалық
тәжірибе
алуын
қарастырады.
Кӛркем еңбек атты жаңа интегративті білім саласын
меңгеру оқушылардың жалпы білім мен дағдыны меңгеруіне
мҥмкіндік береді, интеллектуалдық, тҧлғалық, этикалық дамуын,
ӛзіндік, кәсіптік айқындалуын, қазіргі әлеуметтік-экономикалық
жағдайларға бейімделуін қамтамасыз етеді.
Тәжірибемде
оқушыларға
кәсіптік бағдар беру, белгілі бір мамандыққа
бейімдеу және ӛзіндік кәсіптік айқындалуы ҥшін:
Оқушылардың «Ынта-ықыласын анықтау картасы»,
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«Менің қалауым » атты дифференциалды диагностикалық
сауалнаманы пайдаланып жҥрмін.
Менің 5-9 сыныптарға кӛркем еңбек пәнінен сабақ бергендегі
байқағаным, кез келген 5 сынып оқушысы бастауышта алған
білім негізінде бір салаға ынта-ықыласы болады. Сол сала оған
ҧнайды. Мҧғалім оқушының сол қызығушылығын анықтап, сол
сала бойынша оқушыны бейімдеуі керек. Сондықтан 5-сыныпта
оқу жылы басында «Ынта – ықыласын анықтау картасын»
жҥргіземін. Мҧнда
оқушылардың
кәсіби
айқындалуына
мҧғалімнің рӛлі жоғары. Кәсіптік мәнін ашып, ӛмірге, қоғамға
қажеттілігін ҥнемі сабақта айтып, дәлелмен нақтылап
тҥсіндірсе, әрине сол кәсіпке бейім оқушылардың бейімділігін
дамытуға болады. Бейімділігін дҧрыс анықтай алмай жҥрген
оқушылар қосымша қосылады.
Қазіргі таңда жеке тҧлғаны қалыптастыру кӛркем еңбек пәні
мҧғалімдерінің алдарына қоятын мақсаттар мен міндеттеріне ӛте
жауапкершілікпен қарауды талап етеді. Оқушыларға білім, білік
және кәсіптік бағдар беру барысында мҧғалім әр оқушының
алдында оның келешегіне шын мәнінде жауапты екендігін сезіну
қажет. Осы ҥлкен міндетті атқару ҥшін кӛркем еңбек пәнінің
мҧғалімінің ӛзі білімді, мәдениетті, жаңашыл болуы қажет деп
ойлаймын. Әрине, кӛптеген мектептерде бҧрынғы ізбен «еңбек
сабағы» деп кӛңіл бӛлмеуі де мҥмкін, бірақ ӛз пәнін жоғары
бағалайтын мҧғалім парызын ҧмытпауы керек. Сол себептен әр
сабағын
жаңашылдандырып ӛткізуді мақсат етіп, кҥрделі
дайындықпен сабақты ӛткізуге қалыптасқан жӛн. Сабақтың сапасы
– ол оқушының білімділігі, біліктілігі, мәдениеттілігі.
Бҧл салада бірінші сәттілік:
мҧғалім проблемасын анықтап, алдына мақсат қояды;
Екіншісі - тақырыптық кҥнтізбелік бағдарламаны жан-жақты
зерттеп, мектеп ерекшелігін ескере отырып, дҧрыс қҧруы,
мҧғалімнің мақсатына жету жолының ашықтығы.
Оқушылардың қызығушылығы мен бейімділігін дамыта
отырып,
кәсіби айқындалуын жетілдіру болашақ кәсібін қателеспей

табуына
кӛмек
болады. Кәсіптік
мектептерде, оқу-ӛндірістік
комбинаттарында
кәсіптік мамандық алуына жол ашады. Бҧл жҧмыстар
жеткіншектердің
кәсіптік бағдарды сезінуіне, еңбекті бағалауына, сҥйіп
атқаратын
жҧмысқа дағдылануға, жауапкершілікті сезінуге, мінез-қҧлық
және
қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға септігін тигізеді.
Сабақ барысында қыздарды тігінге ҥйретудегі мақсатымхалқымыздың ежелден келе жатқан ҧлттық ӛнерлерімен
оқушыларды жеке таныстырып, ҥйрету. Сапалы білім берумен
қатар еңбекке де баулу, ҥйрету аса қажет, жастарымыздың
ӛнерлі болуы қоғамдық ӛмірімізге ҥлкен әсерін тигізеді деп
ойлаймын. Тҧлғаның эстетикалық бейнесі ӛнер мен табиғатты
қабылдауы және адамдар арасындағы қарым-қатынастағы
қызметі арқылы кӛрінеді. Талантты және дарынды оқушылардың
бойында даму және шығармашылық қабілеттер ӛнердің тҥрлі
саласында ӛз ерекшелігіне қарай кӛрінеді.
Жеткіншек ҧрпақты ҧлттық сезім мен рухта тәрбиелеуде
ҧлттық ою-ӛрнектердің алатын орны ерекше. Қазақ халқының
қолӛнерінің арнасы кең, тҥрі сан алуан. Халқымыздың ӛмір
тіршілігінде ою-ӛрнек қатыспайтын саланы табу қиын. Ӛнердің
басқа да тҥрлері секілді қолданбалы қолӛнері технология
пәнінде ҧлттық ою-ӛрнекті қастерлеуге жол ашады. Дәстҥрлі
қазақ ӛнерінің ерекшелігін айтқанда, қазақ ӛміріндегі ежелден
дамыған
ою-ӛрнек
ерекше
эстетикалық
сезімді
ҥнсіз
айғақтайды. Ою-ӛрнектің кӛнеден келе жатқанын дәлелдейтін
бҧйымдар мҧражайларда сақталуда.Адамдар ертеден-ақ ӛздерін
қоршаған айнала дҥниені тасқа бейнелеген, бертін келе киімкешектеріне, қолданатын бҧйымдары меныдыстарға қарапайым
сурет ретінде салған, осылай бірте-бірте ою-ӛрнек пайда
болды.
Ою-ӛрнек
халықпен
бірге
жасасып,
оның
рухани
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материалдық игілігіне айналып келеді. Бҥгінгі таңда қайта
дамып, бай мазмҧн, жаңа тҥр тауып, ӛнер саласында биік
деңгейде дамуда. Ӛнер ӛшпейді, сӛнбейді, кӛнермейді. Әрбір
сабақта кәсіпке оқыту әрбір оқушының ӛмірі ҥшін ӛте қажет
деп санаймын. Ӛйткені талаптанған бала әрқашан ӛз мақсатына
жетеді.
Қазіргі заманғы мектептің алдында тҧрған
маңызды
міндеттердің бірі-оқушыларда білім мен шеберліктің қалыптасуы
болып
табылады. «Жасӛпірімнің дербестігі педагогикалық
мақсатқа бағытталса, жақсы
нәтижелерге
жеткізеді,
жауапкершілік сезімін арттырады, шығармашылық бастаманы
дамытады, оны белсенді етеді»,- деп жазды
Н. Левитов. Кӛркемдік –қолданбалы жҧмыстар барысында
оқушылардың еңбек білімі мен шеберлігін қалыптастыру
ҥрдісінің педагогикалық мақсаты болу
ҥшін оқып, ҥйрету
барысында олардың ақыл-ой қабілеттері мен іс-әрекеттер
ерекшеліктерін ескеру керек.
Қазіргі кезде заман талабына сай, мектептің, ҧстаздардың
алдына қойған мақсаты-мектеп қабырғасында тәрбиеленіп келе
жатқан жас ҧрпақты ҧлтымыздың кӛнеден келе жатқан салтдәстҥрімен таныстыру, еңбекке деген шеберлігімен икемділігін,
ӛнерге деген сҥйіспеншілігін арттыру. Бҧл тек ҧстаздардың ғана
емес, сонымен қатар қазақтың кӛне салт-дәстҥрін, әдет-ғҧрпын,
тҧрмыс –тіршіліктерін, қолӛнерін жадымызда ҧстау, келешек
ҧрпаққа ҥйрету, жӛн сілтеу, ата-бабаларымыздың дәстҥрін ҧмыт
қалдырмау-баршамыздың парызымыз.
Егеменді қазақ мемлекетінің болашақ ҧрпақтарының санасезімін, ҧлттық психологиясын, оның сонау ерте замандағы атабабалар салт-дәстҥрімен, мәдениетімен сабақтастыра отырып,
халықтық қолӛнерін сақтап қалуға тәрбиелеу-ҧлтжанды ҧлғатты
ҧстаздардың абыройлы ісі.
Ҧлттық тәрбие беру бесігіндегі оқушылардың ата-баба
дәстҥрін, мәдениетін, қолӛнерін және азаматтық арнадағы асыл
қасиеттерін еңбекке баули отырып, жан-жақты эстетикалық
тәрбие беру, мәдени мҧраны жҥйелі меңгеруге, рухани мҧрасын

бағалай білуге
тәрбиелеу мҥмкіндіктері қарастырылады.
Сондықтан оқу-тәрбие жҧмысының барысында, технология
сабағында оқушыларға кәсіби технология пәнінің
ҥйірме
жҧмыстарында халқымыздың ҧлттық қолӛнерін халқымыздың
салт-дәстҥрімен, әдет-ғҧрпымен таныстыра отырып, оқушының
іскерлігін, дағдысын, еңбекке деген ынтасын қалыптастыруды
негізгі мақсат етіп қою- біздің міндетіміз. Ҧлттық мәдениетке
негізделген қазақ
мектебінің
қайта тҥлеуі қазіргі таңдағы
кӛкейкесті мәселе болып отыр. Ӛйткені оқушылардың кӛркемдік
білім алуын
арттыру
және рухани деңгейін дамыту,
шығармашылыққа тәрбиелеу- қазіргі білім беруде
кӛзделіп
отырған мәселе. Осы тҧрғыдан келгенде оқушылардың жҧмыс
істеу әдет – дағдыларын кӛркем шығармашылық
іскерлікпен
жалғастырып дамыту мәселесі қарастырылады. Оқушыларды
әсемдікті сезініп, тҥсініп, қадірлей білуге баулу эстетикалық
тәрбие беру арқылы іске асырылады.
Ӛнер мен білім беру ісін бір-бірімен ҧштастырып, бала
санасына ҧялатуда ҥлкен жҥрек , мол іждағат, мейірімділікпен
қоса, кәсіби дарын ізденімпаздық, іскерлік керек екендігін баса
айтуымыз керек.
Мектепте кӛркем еңбек сабағын халықтық педагогикамен
ҧштастырудың маңызы зор. Еңбек оқушылардың ең бірінші
ӛмірлік қажетіне айналу ҥшін, еңбек ету талабын адамның
бойында тәрбиелеудің зор маңызы бар. Бҧл міндет- адам ӛзі
ынта қойған еңбекпен шҧғылданып, оның бейімділігімен
мҥддесіне сай келетін және адамгершілік қанағат беретін іспен
шҧғылданған жағдайда жҥзеге асырылады. Сондықтан да бҧл
міндеттерді шешу еңбекті дҧрыс таңдап алумен аса тығыз
байланысты.
Кӛркем еңбек сабағы- мектеп оқушыларын рухани байытып,
дҥниетанымын қалыптастыратын пәндердің бірі. Кӛркем еңбек
пәнінде ҧлттық қолӛнерді, тәрбиені ҥйрету арқылы мынадай
дағдыларды немесе іскерлікті қалыптастырамыз:
еңбекқорлыққа;
ҧлтжандылыққа;
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рухани мәдениетке;
іскерлікке;
шыдамдылыққа;
ізденімпаздылыққа.
Халық қолӛнерінің бай мҧраларын жинап, сҧрыптай
отырып, заманымызға сай лайықты сапа, тҥр беру әдісімен
оларды ілгері дамыта беруіміз керек.
Қолӛнер халық
ӛмірімен, тҧрмысымен бірге жетіліп, біте
қайнасқан ӛміршең ӛнер. Қолӛнер ӛзіне тән әлемі, қоршаған
ортасы, ӛзіндік кҥші бар, ол ешқандай ӛтпелі қҧндылықтарға
бағынбайды. Ӛзіне деген тыныштық пен сенім бізге белгілі бір
дағдылар мен икемдерге жеткізеді.
Ҧлттық педагогиканың насихаттауда қай пәннің болса
да ыңғайы мен мҥмкіндіктері мол. Соның ішінде кӛркем еңбек
сабағында халқымыздың қолӛнеріне ҥйрету арқылы оқушыларға
ҧлттық дәстҥрде тәрбие берудің артықшылығы кӛп. Қолӛнерге
баулу, шығармашылықпен ҧштастырып білім беру, еңбек етуге
баулу мен қатар ата-бабамыздан қалған салт-дәстҥрге тәрбиелеу
қазіргі заман талабы. Қолӛнерге қызықтыру ҥшін кез келген
бҧйымның , туындының жасалу қҧпиясын, тарихын ашып
кӛрсетсек, қосымша
әдебиеттерден
мағлҧматтар
берсек,
қайталанбас
ерекшеліктерге толы жасалу технологиясымен
таныстырсақ
оқушы іскерлікпен шығармашылыққа кіріседі.
Оқыту ҥрдісінің ғылыми негізі мҧғалімнің
ӛз жҧмысын
жоспарлай білгеніне байланысты, сонымен бірге ол оқушының
іс-әрекетін де ҧйымдастыра білуінде. Оқыту бағдарламасының
логикалық
жҥйілілігін сақтау,
ең алдымен,
кҥнтізбелік
тақырыптық жоспарды дҧрыс ҧйымдастыру білуде.
«Ҧстаздық еткен жалықпас ҥйретуден балаға», - деп қазақ
халқының ҧлы, кемеңгер, данышпан ақыны Абай айтқандай,
зерек те, іскер бес саусағынан
ӛнер таматын
шәкірттерді
оқытуға,
ҥйретуге біз,
ҧстаздар, әрқашанда
дайынбыз.
Бабаларымыздан жеткен асыл мҧраны шаң басқан жерінен
сілкіп, тот басқан бетін ашып, кейінгі ҧрпаққа жеткізетін кез
жетті деп ойлаймыз.

Ҧстаздық- ҧлы ҧғым, сондықтан ҧлттық мектептің ҧлы
мҧратын ҧмытпай, бойымыздағы білімімізді, ҧрпақтан ҧрпаққа
жалғастыру міндетіміз.
Пайдаланылған әдебиеттер:
С. Нҧрпейісов «Қазақ халқының ою-ӛрнегі»
Журнал «Мектептегі технология» № 6, 2006 жыл
С.Қ. Қасимаов «Ою-ӛрнек кешені»
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУҒА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ЖОЛДАРЫ
Бекбулатова Гульнар Темирбулатовна
Қарағанды облысы Осакаров ауданы әкімдігінің
«Аманқоңыр ауылының №24 орта мектебі» КММ
Бҥгінгі кҥн талабы жалпы білім беру жҥйесіне, оны оқыту
әдістеріне ҥлкен міндеттер жҥктеп отыр.«Ҧстазға ҧлы жҥрек
керек »демекші , мҧғалім мамандығын таңдап алған әрбір ҧстаз
«нағыз ҧстаз» атануы ҥшін парасат-пайымы биік, жҥрегі ҧлы, жаны
таза болуы шарт. Ӛйткені, сен адам ғҧмырының ізін жалғар жемісҧрпақ бағбанысың .
Міне, сондықтан да оқытудың соңғы жаңа технологиясын
меңгере отырып, адам санасына сәуле тҥсірем, ҧлтына, халқына
деген сҥйіспеншілігін оятам деген, ҧрпақ тәрбиесімен айналысуды
алдына мақсат етіп қойған әрбір мҧғалім қоғам алдындағы ӛз
міндетін дҧрыс сезінуі тиіс .
Ҧрпақ тәрбиесі – әрқашанда ӛміршең тақырып. Ӛйткені оладамға, оның болашағына арналған . Болашақ ҧрпақты тәрбиелеубҥкіл қоғамдық міндет.
Сан ғасырлар бойы болашақ ҧрпақты
имандылық,
адалдық,
шыншылдық,
қарапайымдылық,
кішіпейілділік, жалпы адамгершілік сияқты асыл қасиеттерге
тәрбиелеудің қалыптасқан халықтық мектебі бар .
Кез келген тақырыпты еліміздің тарихымен ҧштастыра
оқыту, ҧлттық салт-дәстҥр элементтерін сабақтарда пайдалану
сабақтың сапасын арттыруға, оны тартымды ӛткізуге мҥмкіндік
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береді. Оқушылардың пәнге қызығушылығын оятатын, олардың
ой-ӛрісінің, шығармашылық қабілетінің дамуына дәнекер болатын,
ӛздігінен жҧмыс істеу дағдысын қалптастыратын сыныптан тыс,
ҥйірме, факультатив, қосымша сабақтар. Сонымен қатар, ол
оқушы
білімінің ең жоғарғы сапаға кӛтерілуіне мҥмкіндік
туғызатыны да мәлім. Оқушылардың танымдық белсенділігін
арттырып,олардың физикалық қабілеттерін дамытуда мҧғалімдерге
қойылатын талаптар ерекше. Оқушылардың
танымдық
қызығушылығын, пәнге деген сҥйіспеншілігін арттыру ҥшін
мҧғалім тӛмендегідей міндеттерді жҥзеге асыруы тиіс:
- Оқушы белсенділігін арттыру, қойылған проблемалық сҧрақты
жеке шығармашылықпен шешу ;
- оқу еңбегін тҥрлендіріп ҧйымдастыру,қызықты тҥрде ӛткізу;
- шамадан
тыс оңай, шамадан тыс
кҥрделі
материал
қызығушылық туғызбайды, тақырып қиын болғанмен оқушы оны
қызығып меңгере алатындай оқыту әдісін таба білуі;
- Оқу материалының тҥсініктілігі, мҧғалімнің сабақты тҥсіндірудегі
сӛйлеу мәнері оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырады .
Оқушы бойында пәнге деген қызығушылықтың қалыптасуы ҥшін
мҧғалімнің ӛзі
пәнді жетік білуі тиіс,ӛзінің пәнге деген
сҥйіспеншілігін
тәрбие
қҧралы
ретінде
пайдалана
отырып,қоршаған ортаны, жаратылысты танудағы физиканың
шексіз кӛп мҥмкіндігін, ролін ашып кӛрсетуі керек. Оқушылардың
қызығушылығын белсендіру проблемасы кӛне замандардан бастау
алған. Мысала Сократ оқушылардың танымдық қызығушылығын
арнайы басқарып отыру қажеттігін айтса,кейінгі Рим философтары
бҧл идеяларды ілгері дамытты.
Кейіннен Я.А.Коменскийдің
,И.Г.Пестолоццидің, А.Дистервегтің және т.б. еңбектерінде одан
әрі
дамытылды,
И.Ф.Талызинаның
,Т.И.Шамованың
зерттеулерінде бҧл тақырыпқа ерекше назар аударылды.Ғылымның
тарихымен таныстыра білу пәннің беделін кӛтереді,оқушыда
қандай да бір жаңалықты мен де ашсам деген талап пайда болады.
Оқушыға берілетін ақпарат әрі жаңа, әрі ескі бҧрыннан белгілі
мағлҧматтар болғанда
ғана олардың қызығушылығын
туғызады.Себебі оқушы ескі мен жаңаны салыстыра отырып,

нәтижеге
жетуге тырысады. Мҧғалімнің міндеті-оқушыны
бҧрыннан белгілі қҧбылыстың ӛзіне қызыға қарайтындай етіп
ҥйретуі тиіс. Сабақты тҥсіндіруде қандай да бір зерттеуді жҥргізіп
жатқандай, қандай да бір жаңалық ашып отырғандай әсер
қалдыратындай етіп жҥзеге асыру қажет.
Қaзiргi
әлемдiк
тәжiрибеге негiзделген бaғдaрлaмa оқушылaрдың қaлaй
оқу
керектiгiн
ҥйренiп,
соның
нәтижесiнде
еркiн,
ӛзiндiк
тәжiрибесiн
дәлелдей
aлaтын,
сенiмдi,
сыни кӛзқaрaстaры жҥйелi дaмығaн, тaнымдық қызығушылығы
мен мҥмкіндігі жоғары оқушы қалыптастыруды мақсат етеді.
Оқушыға қалай оқу керектігін ҥйрету,соның нәтижесінде,еркін
ӛзіндік дәлел-уәждерін жеткізе алатын,ынталы,сыни ойлай
алатын,сандық технологияларда қҧзырлылық танытатын оқушы
қалыптастыру.
Қазіргі білім беру қарым-қатынасқа негізделген, мҧғалім –
оқушы, оқушы - оқушы, оқушы - мҧғалім ҥлгісіндегі ӛзара
байланыс, белсенді зерттеулер, ассосация, имитация, нҧсқаулық
беру, диалог яғни, әңгіме, талқылау, дебаттар сындарлы оқытуға
әлеуметтік сипаттама беріп, білім мазмҧнын тереңірек тҥсінуге,
ӛз ойын дәлелдеуге, ӛзіндік қарым - қатынас қалыптастыруға,
теориялық білімді шынайы ӛмірде қолдана білуге, ӛзін-ӛзі реттей
отырып, ӛз бетімен оқуға, ӛзін және ӛзгелерді әділ, шынайы
бағалауға жол ашады. Бҧл әдіс - әрекет нәтижесінде білім
алушының яғни, баланың белсенділігі артады, кҥтілетін
нәтижеге сай бағалы білім, білік дағылары дамиды; кері
байланыс орын алып, білім алуда кеткен олқылықтар дер кезінде
анықталып, оны уақытылы тҥзетуге мҥмкіндік беріледі. Білім
мен тәжірибенің ықпалдасуына жол ашып, ӛмірге қажет
дағдылар қалыптасады. Пажарес ( 1992 ) оқыту стилін таңдау
кезінде мҧғалімнің білімділігінен гӛрі сенімге негізделген ой тоқтамдарының ықпалы кҥштірек деп сендіреді.Жаңартылған
білім мазмҧны сындарлы оқыту теориясы негіздерін оқытады.
Оқыту туралы сындарлы тҥсінік оқушыға нақты білім беруді
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мақсат тҧтқан мҧғалімнің ӛз сабақтарын оқушының идеясы мен
білім - біліктілігін дамытуға ықпал ететін міндеттерге сай
ҧйымдастыруын талап етеді. Бҧл теория оқушылардың ойлауын
дамыту олардың бҧрынғы алған білімдерімен жаңа немесе
сыныптағы тҥрлі дереккӛздерінен, мҧғалімнен, оқулықтан және
достарынан алған білімдерімен астастырыла жҥзеге асады
деген
тҧжырымға
негізделеді.
Бағдарламаның
негізгі
мазмҧнындағы модульдер:білім беру мен білім алудағы жаңа
тәсілдер,сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйрету,білім беру ҥшін бағалау
және
оқуды
бағалау,ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалану,талантты және дарынды балаларды
оқыту,оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және
оқыту,білім берудегі басқару және кӛшбасшылық. Білім беру
мен білім алудағы жаңа тәсілдер "Диалог негізінде оқыту және
оқу" және метасана немесе "Қалай оқу керектігін" ҥйретудің
қозғаушы кҥші метатану болып табылады. Білім алуды ҥйрету ӛз
бетімен оқуды ойластыру және ойлау нәтижелерін сабақта
қолдана алу болып табылады. Мҧғалім оқушыға:білім міндеті
қоятын талаптарды тҥсінуге; жеке ойлау ҥрдісін және олардың
жҧмыс
қағидаттарын
зерттеуге;
міндеттерді
орындау
стратегияларын әзірлеуге және ойластыруға кӛмектеседі. Қазір
топқа бӛлуден басталған әр сабақ сәтті ӛтеді және әр тренингтен
кейін оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы артып
отырады. Бҧрын оқушы жыл бойына бір оқушымен бір партада
отырып жҧмыс жасаса,қазір әртҥрлі тренингтер арқылы топқа
бӛлінген уақытта оқушылардың орындары ауысып,барлық
оқушылармен бірлесіп жҧмыс жасайды.Топтық жҧмыстар
кезінде оқушылар тапсырмаларды жеке, жҧпта, топта орындай
отырып,тапсырманы әбден талқылайды. Бҧл берілген ақпарат
оқушылардың есінде ҧзақ сақталады.Сонымен бірге, оқушылар
жҧпта,топта ӛзара диалогты жҥзеге асырады.Диалогтік оқытуды
жҥзеге асыруда рӛлдік ойын,зерттеушілік әңгіме,пікірталас
әдістерін қолдану тиімді.Бірлескен сҧхбат арқылы оқушылар
тақырып бойынша ӛз ойларын білдіреді.ӛз ойларын

дәлелдеуіне,басқаның ойын тыңдауға ҥйренеді. Оқyшылaрғa
қaтысты сыни тҧрғыдaн ойлay aқпaрaт пен идеялaрды синтездеy
қaбiлетi, aқпaрaт пен идеяның шынaйылығы мен сaлыстырмaлы
тҥрде мaңыздылығы тyрaлы ойлaнa бiлy қaбiлетi, ӛзiнiң оқyынa
қaтысты тaңдay жaсay және бaсқaлaрдың идеялaрынa кҥмәнмен
қaрay қaбiлетi ретiнде тҥсiндiрiледi. Мҧғaлiмдердiң сыни
тҧрғыдaн ойлayы ӛзiнiң жҧмыс тәжiрибесiн, жaңa тәсiлдердi
қолдaнy және бaғaлay әрекеттерiн сыни тҧрғыдaн бaғaлayды
қaмтиды. Оқушының ойлану қабілетінің дамуы , ой - ӛрісін
кеңейтіп , әріден ойлануы , ӛз ойын бҥкпесіз ашық айтуы , әрбір
айтатын сӛзін ой елегінен ӛткізіп жеткізе білуінен деп ойлаймын
. Сыни тҧрғыда ойлау дегеніміз - не нәрсенің де анығына барып ,
оның себеп - салдарын анықтау , бағалау , нәтижесіне кӛз жеткізе
білу , қорытынды жасау.Жалпы,сыни тҧрғыдан ойлайтын
оқушылар белсенді болады,олар сҧрақтар қойып дәлелдерді
талдайды."Сыни тҧрғысынан ойлау-сынау емес,шыңдалған
ойлау".Сыни ойлауға бағытталған тҥрлі тапсырмалар арқылы әр
жастағы балалардың жҧмысы дҧрыс ҧйымдастырылған болса ӛз
даму деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып белгілі бір жетістіктерге
жетеді.Мен оқытудың ҧтымды әдістерін,соның ішінде сыни
тҧрғыдан ойлауға ҥйрету модулімен жҧмыс жасау арқылы алған
білім негізінен дамыта отырып,тәжірибеге енгізу жҧмыс істеуге
қҧштарлық туғызып,білім беруде нәтижеге жеткізетінін
байқадым.
Сaбaқ бaрысындa eң бaсты кeзeң- бaғaлaу кeзeңі. Бaғaлaу - одaн
aрғы оқу турaлы шeшімді қaбылдaу мaқсaтымeн оқытудың
нәтижeлeрін жҥйeлі тҥрдe жиынтықтaуғa бaғыттaлғaн қызмeтті
бeлгілeу ҥшін қолдaнылaтын тeрмин. Әдeттe бaғaлaу мaқсaты әр
мҧғaлімнің бaғaлaуды қaндaй мaқсaттa жәнe кім ҥшін, қaлaй
ӛткізуі кeрeк eкeндігі турaлы тҥсінігінe нeгіздeлeді.Формативті
бағалау әр сабақта жҥзеге асатын ҥрдіс.Оқушылар алдын-ала
берілген бағалау ӛлшемдеріне сәйкес жҧмыс жасауда жақсы
бағаға қол жеткізуге тырысып,ҥздіксіз жҧмыс жасаумен болады.
Қазір "тағы да ойланып кӛр","жарайсың" деп сенім
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Ермагамбетова Баглан Кажмухановна
Қарағанды облысы Осакаров ауданы әкімдігінің
«Аманқоңыр ауылының №24 орта мектебі» КММ

білдіру,ынталандыру сӛздерімен алмастырғанда балалардың
ынтасы
артып,ӛз
ойларын
толықтыруға
талпынысы
байқалады.Бҧл әдістер, әсіресе,тҧйық оқушыларға пайдасы зор
екенін байқауға болады. Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалану қоғамдағы ӛзгерістерді танып білуге
және оларды тез қабылдауға мол мҥмкіндік береді.Жоспарланған
сабақты тиімді ӛткізуге кӛмектеседі,оқушының ой-ӛрісінің
дамуына,зерттеулік жҧмыстарды жҥргізуіне ықпал етеді. Осы
жеті модульді сабақтастыра ӛткізген сабақтардың оқушыларға
берген
жақсы
әсерлерін
олардың
сабақ
соңындағы
рефлексияларындағы "сабақ қатты ҧнады,кҥнде осындай
сабақтар болса екен","барлық оқушылар еркін отырды" деген
сияқты
жазбаларынан
байқауға
болады.
Бҧл әдістер баланы ӛздігінен білім алуға жетелейді.
Оқушылардың
ҧмыстарын бақылай отырып, балалардың
кӛңілдерінің кӛтеріңкі, ынталандырудың, қолдаудың арқасында
оқуға деген қызығушылықтарының артқанын кӛрдім.
Қорыта келе айтарым,осы әдіс-тәсілдермен жҧмыс жасау
барысында ӛзімде де, оқушыларымда да ӛзгерістер пайда болды.
Қазіргі уақытта білімді,қабілетті,мейірімді,іскер мҧғалім ғана
оқушысына жақсы қасиеттерді сіңіре отырып,сапалы білім бере
алады.Ол ҥшін оқыту мен білім берудегі жаңалықты жылдам
қабылдап, оларды практикада қолдануда ҥлкен белсенділік
таныту- әрбір мҧғалімнің міндеті.

Әлемде қанша ҧлт, нәсіл болса, соларды бір-бірінен даралап
тҧратын басты бойтҧмары – туған тілі. «Әр халықтың ана тілі –
білімнің кілті»,-деп Ахмет Жҧбанов тілдің адамзат ӛміріндегі
маңызын аша тҥскен . «Адамзаттың Айтматовы» атанған, әлем
әдебиетіндегі кӛрнекті жазушы Шыңғыс Айтматовтың мына бір
пікірі: «Тіл – халықтың автопортреті. Әр тіл - ӛз орнында ҧлы, әр
тіл - бҥкіл адамзат қазынасының ортақ палитрасындағы ӛз
ӛрнегімен қымбат»,-деп ана тілінің ҧлылығын дәлелдей тҥседі .
Ана тілінің қҧдіреті жайлы қаншама ойшылдарымыз, ақынжазушыларымыз қҧнды пікірлер қалдырды. Осынау бабаларымыз
сӛйлеп, даналарымыз толғап, аналарымыз әлдилеп ӛскен қазақ
тілінің еліміздің болашағының кӛркеюіне зор ықпал етуде.
«Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз».«Қазақстанның болашағы –
қазақ тілінде. Қазақ тілі 2025 жылға қарай ӛмірдің барлық
саласында ҥстемдік етіп, кез-келген ортада кҥнделікті қатынас
тіліне
айналады.
Осылай
тәуелсіздігіміз
бҥкіл
ҧлтты
ҧйымдастыратын ең басты қҧндылығымыз – туған тіліміздің
мерейін ҥстем ете тҥседі».
Қазіргі жаһанданған, ақпараттың дамыған ғасырында болып
жатқан тҥрлі ӛзгерістер мен жаңашылдықтар еліміздің экономика
саласына да, білім беру жҥйесіне де тың ізденістерді енгізіп отыр.
«Жаһандық дағдарыстың жалғасуының әсерінен әлемде болып
жатқан ӛзгерістер бізді ҥрейлендірмейді. Біз оларға дайынбыз.
Біздің ендігі міндетіміз – егемендік жылдары қол жеткізгеннің
барлығын сақтай отырып, ХХІ ғасырда орнықты дамуды
жалғастыру»,-деп Елбасымыздың Жолдауында айтылғандай, еліміз
қай салада болмасын қарқынды дамып, әлемдік кеңістікке
қарыштай қадам басып, еркін қанат сермеуде.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында еліміз
береке мен бірліктің, ынтымақ пен достықтың, татулықтың ӛлкесі
болып, кӛпҧлтты мемлекетке айналып отыр. Осы орайда

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Бастауыш мектеп республикалық ғылыми-әдістемелік және
педагогикалық журналы
2. Бастауыш сынып әдістемелік-педагогикалық журналы
3. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық,
4. Егемен Қазақстан
ҤШТІЛДІ ОҚЫТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
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елбасымыз Н.Ә.Назарбаев атап ӛткендей: «Біз - кӛпҧлтты
қоғамбыз. Қазақстанда тҧратын барлық ҧлттар мен ҧлыстардың
тілін, мәдениетін және салт-дәстҥрін дамытуға барынша жағдай
жасауды алдыңғы уақытта да жалғастыра беретін боламыз»[2, 24],деген еді. Елбасымыз Қазақстан халқы ассамблеясының ХҤІІ
сессия отырысында Қазақстан аймағында тҧрып жатқан
халықтардың басын қосатын тіл қазақ тілі болуы керек деп анық
атап
айтты:
«Қазақстанды, қазақты достықтың киелі шаңырағына теңесек,
тҥрлі этностар оның алтын арайлы шуақтары іспетті. Бҧл ретте
байтақ мекенде баршамызды біріктіре тҥсетін ортақ қҧндылықтар
бар.
Ол – біздің талайлы тағдырымызды тҧтастыратын шежірелі
тарихымыз.
Ол – біздің байтақ мәдени мҧрамыз бен қазығы берік мемлекеттік
тіліміз»[3, 7].
Бҥгінгі білім беру жҥйесі модернизацияланған заманда кӛп тілді
меңгертуге аса назар аударылып, жан-жақты жол ашылған.
«Келешекке кемел біліммен»,-деп Елбасы Н.Ә.Назарбаев ҧстаным
еткендей, келшекке терең біліммен қадам басып, әлемдік білім
кеңістігінің қҧпияларына ҥңіліп, қоғамға бейім, ӛз қабілетін таныта
алатын, жан-жақты дамыған, бірнеше тілді меңгерген қҧзіретті
тҧлғаны қалыптастыру басты мақсаттардың бірегейі болып отыр.
Ҥштілді оқыту – заман талабы. Ҥштілділік – бәсекеге қабілетті
елдер қатарына апарар басты баспалдақтардың бірі.
«Ҥштҧғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың
қазанында ӛткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII
қҧрылтайында жария етті. Ал 2007 жылғы ―Жаңа әлемдегі жаңа
Қазақстан‖
атты
халыққа
Жолдауында
―Тілдердің
ҥштҧғырлылығы‖ атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске
асыруды ҧсынды.
Елбасымыздың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Халқына
Жолдауында: ―Тілдердің ҥштҧғырлығы мәдени жобасын кезеңдеп
жҥзеге асыруды қолға алуды ҧсынамын. Қазақстан бҥкіл әлемге
халқы ҥш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс.

Бҧлар - қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - ҧлтаралық қатынас
тілі және ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру
тілі‖ деген салиқалы ҥндеуінде айтқандай, әлемдік кеңістікке енуде
ағылшын тілінің маңызы зор.
Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру – жастарға әлем
танудың кілті болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз
мҥмкіндіктер ашады. Ол – жаһанданудың кепілі. «Ақпараттық
технология дамыған қазіргі дәуірде кҥн сайын дерлік ағылшын тілі
дҥние жҥзі халықтарының тілдеріне жаңа сӛздер мен ҧғымдар
арқылы батыл ену ҥстінде. Бҧл ҥдерістен біз де тыс қалмауымыз
керек».
«Ҥштілділік - нақты тҧлға, ҧжым, халықтың белгілі бір қоғамда
қарым-қатынас ҥдерісінде қажет болған жағдайда ҥш тҥрлі тілді
алма-кезек қолдану қҧбылысы»,-Б. Хасанҧлы анықтама бергендей,
бҥгінде оны қолдануға жан-жақты кҥш салынуда.
Осы орайда қҧрылған «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» басты
мақсаты:
Қазақ тілінің мәртебесін кӛтеру; мемлекеттік мекемелерде ісқағаздарды қазақ тілінде жҥргізу; ағылшын тілін меңгерту; орыс
тілін
жетік
білу;
әр ҧлттың тілдерін дамыту, оларды сақтап қалуға мҥмкіндік жасау;
тілдер гармониясының бірлігіне жол ашу.
Елбасының ҥштҧғырлы саясаты аясында шетел тілін ҥйрену, оның
қолданыс аясын кеңейту бҥгінде кезек кҥттірмейтін ӛзекті де
келелі мәселелердің бірі болып отыр. Алайда «Ӛзге тілдің бәрін
біл, ӛз тіліңді қҧрметте»,-деп ақын жырлағандай, ӛз тілінде еркін
сӛйлеп, ӛз тілін қҧрметтейтін тҧлғаны баулысақ, ӛзге тілді
қадірлейтін тҧлғаны баулитынымызға кӛз жеткіземіз. Сондықтан
да «Мемлекеттік тілді ҥйрету балабақшадан басталуы тиіс. Бҧл заман талабы»,- деген елбасының қағидасына сҥйене отырып,
қазіргі таңда балабақшадан бастап мектеп табалдырығын аттаған
сәттен ана тілін меңгертуге, сауаттылыққа кҥш салынуда. Осы
орайда ауыр жҥк артылып отырған мҧғалімдер мен тәрбиешіҧстаздардың бәсекеге қабілетті тҧлғаны тәрбиелеудегі еңбегі зор.
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Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан -2050 » стратегиясында
мҧғалімдерге сенім арта отырып, жастарымыздан ҥміттенеді.
«Болашақта еңбек етіп, ӛмір сҥретіндер – бҥгінгі мектеп
оқушылары, мҧғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан да сол
деңгейде болады. Сондықтан да ҧстазға жҥктелетін міндет ауыр»делінгендей, жастарды сауатты баулысақ болашағымыздың
жарқын болатыны белгілі. «Мен сӛзімді, әсіресе, жастарымызға
арнағым келеді. Мен сіздерге – жаңа буын қазақстандықтарға сенім
артамын. Сіздер Жаңа бағыттың қозғаушы кҥшіне айналуға
тиіссіздер. Ал кейінгі толқын жастарға айтарым: Сендер –
болашаққа деген ҥкілі ҥмітіміздің тірегісіңдер»,-деген жолдарда
жастарымызға деген ҥміт пен сенім жатыр. Сондықтан да
жастарымыздың болашағы ҥшін әлемдік деңгейдегі зияткерлік
мектептер мен кәсіптік-техникалық колледждер ашылып,
«Болашақ» бағдарламасының негізінде олардың шетелге шығып
білім алуына жан-жақты жол ашылған.
Ҥштілділіктің маңызын тҥсіне білген жанның еліміз ҥшін
болашақтағы алары да, берері де мол. «Біз ағылшын тілін игеруде
серпіліс жасауымыз керек. Қазіргі әлемнің осы «лингва
франкасын» меңгеру біздің еліміздің әрбір азаматына ӛмірдегі
шексіз жаңа мҥмкіндіктерді ашады».
Осынау мҥмкіндіктерді игеру мақсатында бҥгінгі білім ордалары
ҥштілділікті енгізудің, оны тиімді жҥргізудің тың жолдарынан
ізденіс табуда.
Мектепте қазақ тілін оқыту барысында орыс тілі, ағылшын тілі
пәндерін бірлікте алу мҧғалімнің шеберлігіне байланысты
жҥргізіліп жҥр. Бҧл жерде ӛтіліп отырған бағдарламаға сай ҥш
пәнді бірлікте ала отырып, пәнаралық байланысты жҥзеге асыруға
болады. Алайда дәстҥрлі оқытуда тек аударма жасатумен ғана
шектеліп отырсақ, қазіргі оқыту технологиясында тҥрлі
шығармашылық бағыттағы тапсырмалар бере отырып, оқушысубьектінің ізденісіне, яғни, жеке тҧлғаның әрекетін дамытуды
мақсат етудеміз.
Ӛз іс-тәжірибемізде оқушылардың интеллектуалдық қабілетіне
тҥрткі болатын ойын технологиясын қолдана отырып сабақты ҥш

тілде жҥргізудің тиімділігі зор. Ӛнімді нәтиже беріп жҥрген
іскерлік ойындары: «Полиглот», «Кім тапқыр?», «Ҥздік тілші»,
«Кел, сайысайық!», «Тілдер сӛйлейді» сынды тағы басқа
ойындарды ӛткізудің ҥштілді меңгертудегі маңызы айрықша.
Оқушыларды ойната отырып, ҥш тілде жҥргізілген сӛзжҧмбақтар,
анаграммалар олардың коммуникативтік қҧзыреттіліктері мен
функционалдық сауаттылықтарын арттыруға негіз болды. Сондайақ,
ақпараттық
технологияны:
электрондық
оқулықтар,
презентациялар, тест т.б тҥрлері оқушылардың қызығушылығын
оятып, уақыттарын ҥнемдеуге, қосымша деректерді тиімді
қолдануға тҥрткі болды. Шығармашылық жҧмыстарға жетелейтін
тапсырмаларды да оқушылар қызыға орындап, еркін аударма
жҧмыстарын жасауға дағдыланды.
Бҧл тапсырмалар оқушылардың ізденушілік әрекеттеріне, ӛз
беттерімен білім алып, алған білімдерін ортаға салып, дәлелдеу
дағдыларына тҥрткі болды. Ауызша, жазбаша сӛйлеу тілдерін
дамытты. Пәнаралық байланыстың негізінде оқушылар әр пәннен
алған білімдерін тоғыстыра отырып, ӛз мақсаттарына жете білуге
дағдыланды. Ҥштілділікті әдебиет сабағында да жҥйелі тҥрде
қолданып келеміз. Мәселен, әдебиет сабағында
«Ертегілер»
тақырыбын ӛткенде іздендіру-зерттеу бағытындағы тапсырма
ҧсынуға болады. Яғни, «қазақ ертегілері мен әлем халық
ертегілерінің ҥндестігі» тақырыбы бойынша оқушылар салыстыру
жҧмысын жасап, тапқан деректерін топпен бірлесе отырып, ҥш
тілде еркін баяндап беруге талаптанады. Ҥлгі:

Әдебиет пен тіл – рухани егіз пәндер болғандықтан, оларды
бірлікте ала отырып жҥргізген сабақтарда ҥштілділікті қолдану
аясында оқушылардың коммуникативтік қабілеттерін, зерттеушілік
әрекеттерін дамытып, салыстыру, талдау, дәлелдеу сынды
дағдыларын
қалыптастыруға
тҥрткі
болдық.
Сондай-ақ,
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ҥндестіктерін табу, салыстыру жҧмыстары оқушылардың
қызығушылығын оятты. Шығармашылық бағыттағы тапсырмалар:
модель, презентация, жоба қҧру сынды бағытта да ҧсынылып
отырды. Бҧл жерде олардың ақпараттық қҧзіреттіліктерін дамыту
кӛзделді. Ауыз әдебиеті тақырыбы бойынша оқушыларға «Ҧлттық
салт-дәстҥрлер ҥндестігі» тақырыбында презентация жасау. Мҧнда
ҥш халықтың салт-дәстҥрлерін салыстыра отырып, ҥш тілде еркін
презентация арқылы қорғап шығу талап етіледі.
Қорытындылай келгенде, болашақ жастарымыз ӛз тілін ардақтай
отырып, заман талабы тудырып отырған ҥш тілде еркін сӛйлеп,
әлемнің кез-келген жерімен еркін байланысқа тҥсіп жатса еліміздің
ертеңінің кӛркейте тҥсері сӛзсіз. Олай болса бҥгінгі оқушыларға
әлемдік кеңістікке қанат қағып, шет тілін меңгерсем деп талап
білдіргендерге
сәттілік
тілейік.
Пайдаланылған әдебиеттер:
Жарықбаев Қ. Аталы сӛз.– Алматы: Жалын, 1980.
Хасанҧлы
Б.
Тілдік
қатынас
негіздері,А,

форме.
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. Главной задачей я считала
предупреждение интерференционных ошибок в русской речи. Но
для этого, прежде всего, нужно видеть языковой материал глазами
детей, реально оценивать те трудности, которые должен
преодолеть ученик. Эти трудности обусловлены расхождениями в
системах родного и русского языков, отсутствием некоторых
грамматических категорий русского языка в родном языке
учащихся, несовпадением их функций в родном и русском языках,
расхождениями в способах выражения тех или иных
грамматических значений. А кроме того, нерегулярностью
языковых явлений в самом русском языке: чем больше в языке
исключений из правил, тем труднее он усваивается.
Для всех изучающих русский язык как неродной особую трудность
представляют: категория рода категория одушевленности/
неодушевленности предложно-падежная и видовременная системы.
Степень трудности в этом случае может быть разной, в
зависимости от степени близости родного и русского языков.
Русская категория рода охватывает имена существительные,
прилагательные, местоимения, глагольные формы( прошедшее
время, условное наклонение, причастия), поэтому правильное
усвоение многих явлений грамматики русского языка( склонение
существительных, согласование прилагательных, порядковых
числительных и т.п) зависит от правильного определения рода. В
казахском языке отсутствует категория рода.
Большое количество ошибок в согласовании по родам вызвано
немотивированностью категории рода в русском языке. Все это
приводит к ошибкам типа: мой парта, красивый сумка, горячий
вода, большой комната, мама сказал, одна газет, моя папа умная и
т.п.
Мне важно было видеть трудности изучаемой единицы в
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«Трудности в преподавании русского языка в казахской
школе»
Жусупова Алма Шокаевна
г.Костанай
средняя школа №9 имени Г.Кайырбекова
Основной задачей уроков русского языка в классах с казахским
языком обучения – это целенаправленность обучения на
достижение конкретного конечного результата. Поэтому,
ведущими идеями будут следующие:
1. Прививать интерес к русскому языку, психологически готовить к
дальнейшему изучению его в школе; 2. Приучать слух детей к
звукам, словам русской речи; 3. Создавать у детей запас наиболее
употребительных слов, вырабатывать умение пользоваться ими в
разговорной речи; 4. Научить строить элементарные фразы на
русском языке, употребляя слова в правильной грамматической
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комплексе: фонетические, лексические, грамматические, чтобы
определить последовательность работы с ними. Например, в
простых предложениях: Книга лежит в столе. Папа работал на
заводе. учитель должен предусмотреть: 1. фонетические
трудности( слитное произношение предлога с существительным);
2. трудности усвоения падежной формы( различение предлогов в и
на, различное оформление существительных в предложном падеже:
на заводе, но в санатории, в лаборатории); 3. трудности усвоении
глагольного управления(работает где? доволен чем? удивляется
чему?);
4. трудности усвоения согласования подлежащего со сказуемым в
роде, числе ( папа работал, книга лежит).
Не секрет, что на уроках русского языка у многих учителей
отсутствует целенаправленная и систематическая работа с
лексикой и фразеологией. Недостаточна работа и над словарным
минимумом, несмотря на то что у
большинства учеников очень
бедна речь, беден словарный запас.
Успешная словарная работа возможна при выполнении системы
специальных упражнений. На школьных уроках, как известно,
используются различные приемы толкования новой лексики: 1)
перевод на родной язык; 2) объяснение слова с помощью
синонимов или антонимов; 3) с помощью словообразовательного
анализа; 4) опираясь на контекст; 5) описание значения слова с
помощью словаря. Учителю самому важно определить, когда и как
(какой выбрать прием) объяснения нового слова.Перевод с родного
языка хорош, например, тогда, когда объясняются слова,
обозначающие предметы и явления, окружающие детей в
повседневной жизни, когда есть точный эквивалент в родном
языке.
Толкование с помощью синонима способствует расширению
словарного запаса детей, но тут важно учитывать стилистическую
окраску слова-синонима, его тонкое смысловое отличие от
объясняемого слова. Толкование с помощью антонима дается при
объяснении пространственных, временных, психологических
понятий.

Есть целый ряд условий, способствующих возникновению
заинтересованного отношения к любой науке, изучаемой в школе.
Нужно чаще вспоминать слова Л.Н.Толстого: « Хочешь наукой
воспитать ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят
науку, и ты воспитаешь их». В основе этой работы лежит
постоянное внимание к изобразительным возможностям русского
языка, к тем его достоинствам, которые делают его одним из самых
выразительных и красивых языков мира. Красота и богатство
русского языка в полной мере могут раскрыться лишь в процессе
повседневной кропотливой работы на каждом уроке, цель которой
- пробудить интерес к слову.
Программа 5 класса показывает структуру всего здания русского
языка, в фундаменте которого лежат звуки речи и слоги. Далее мы
должны показать уровень слова с его лексическим значением,
многозначностью, синонимами, антонимами. Чтобы вызвать
интерес к вопросу о прямом и переносном значении слов, можно
зачитать несколько примеров детской речи, записанных
К.Чуковским. Мама выстирала рубашку и попросила Петю
повесить ее сушить на солнышке. Петя ушел, но скоро вернулся с
рубашкой. - Почему ты не повесил ее сушить? – спросила мать. - Я
не достал до солнышка, - ответил Петя. Мальчика спрашивают о
сестре: - Что же твоя Иришка с петухами ложится? - Она с
петухами не ложится – они клюются: она одна в свою кроватку
ложится.
При изучении лексики начинается систематическая работа со
словарями. На интерактивную доску можно вывести любой
отрывок из стихотворений А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова,
Ф.И.Тютчева и др. Чтобы понять содержание данного отрывка
художественного текста, ученики под руководством учителя,
используя толковые словари, составляют тематический словарик к
приведенному отрывку. Эта занимательная и увлекательная работа
помогает учащимся в пополнении словарного запаса.
На уроках использую занимательные наглядные, словесные игры,
различные виды карточек как для индивидуальной работы, так и
для групповой, загадки, ребусы, кроссворды и т.д. Занимательные
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игры оживляют уроки, делают их более интересными и
разнообразными.
Немаловажное значение в обучении русскому языку имеет и
внеклассная работа. Чтобы учащиеся овладевали русским языком
одними уроками русского языка ограничиваться нельзя.
Многолетняя практика преподавания русского языка показывает,
что полноценное усвоение программного материала и совершенное
владение русским языком возможно лишь при условии, если
обучающимся будет предоставлена возможность говорить,
слушать, читать и писать на русском языке, по крайней мере, 5-6
часов в день. Учебным планом и школьными программами это
предусмотреть невозможно. Следовательно, решать эти задачи
необходимо не только на уроке, но и в процессе внеклассной
работы с учащимися. Благодаря этой работе, которая проводится
целенаправленно, систематически развивается интерес к изучению
русского языка.
Использованная литература :
Журнал « Русский язык и литература в казахской школе» № 5 ,
2019 г.
«Методика преподавания русского языка в национальной школе»
Ленинград, «Просвещение» 1990 г.

чем сам человек.
Вацлав Гавел.
Аннотация
Мақалада автор оқушыларға білім бере отырып тәрбиелеудің
этикалық-адамгершіліктік қағидасының ӛзектілігі туралы мәселе
қозғайды. Қазіргі заманауи болмыста әдеттен тыс, адамзат
ӛлшемінен ӛзгеше орта қалыптасып келеді.Биотехнология және
бҥгінгі кҥні басымдыққа ие болған басқа да ғылыми салалар
аясындағы жаңаша ӛнімдер адам пайдасы ҥшін де, оған және бҥкіл
әлем болашағына қарсы да қолданылуы мҥмкін. Қазіргі мейірімді
оқытушылар алдындағы басты мәселе оқушыларға заманауи
әлемнің барлық кҥрделі жақтарын ойлай білуді ҥйретіп,ӛздерінің
қауіпсіз болашағы ҥшін бойларына шынайы адами қҧндылықтарды
дарыту
болып
отыр.
Негізгі
сӛздер: этикалық-моральдық
принцип,биотехнология,
гендік инженерия, адам, әлем, адами қҧндылықтар, гуманитария.
Аннотация
В статье автор поднимает вопрос об актуальности моральноэтического принципа в воспитании учащихся через обучение.
Реалии современной действительности представляют собой новый,
непривычный и «нечеловекомерный» мир. Новейшие разработки в
области биотехнологий и других приоритетных сегодня научных
дисциплин могут быть использованы как во благо человека, так и
против него и будущего всего мира. Научить осмысливать все
сложности современного мира и прививать детям истинные
гуманные ценности, как залог их будущей безопасности – задача
современных учителей-гуманитариев.
Ключевые слова: этический, моральный, принцип, биотехнологии,
генная инженерия, человек, мир, гуманные ценности, гуманитарий.
Abstract
Nowadays world is quite different, unfamiliar and, so to say, ―
human-disparate ―, as compared to the world, we lived in before. The
latest biotechnological and other priority scientific developments
designed for the favor of humanity are sometimes used, unfortunately,
in harmful ways with respect our health and future. Therefore, the

Морально-этический принцип в новой парадигме образования
Садыкова Айнагул Шалиевна,
учитель русского языка и литературы
Жамбылской основной средней школы
с.Жамбыл Темирского района
Актюбинской области,Казахстан
Человек должен заново открыть
в своей душе глубочайший смысл
ответственности перед миром,
что означает ответственность
перед чем-то высшим,
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Известный российский психолингвист и нейробиолог Татьяна
Черниговская, анализируя синтез науки и человеческой жизни,
очень точно выразилась, сказав, что мир стал нечеловекомерен.
Появились величины и пространства, в которых мы не живем:
наносекунды, нанометры… Наш мир — текучий, нестабильный,
гибридный. Это другой мир, не тот, в котором мы жили еще пять
лет назад» [2].
Вызванный, несмотря на колоссальные достижения в области
биотехнологий, как одной из приоритетных научных парадигм,
слабой изученностью механизма действия вируса тупик выразился
в том, что современная медицина оказалась бессильной в попытке
надежного блокирования вызванной им эпидемии.
Этот конфликт между наукой и человеческой жизнью, как
философско-онтологической категорией, подводит человечество
еще и к другому тупику - тупику морально-нравственного порядка.
В словах выдающегося русского философа А.Ф.Лосева мы
находим подтверждение своему мнению: «Материальные и
физические блага плохи тогда, когда они беспринципны…» [3,
с.281]. В мире, где не урегулирован окончательно вопрос о
возможности биологического терроризма, не устранены условия
для незаконной эвтаназии и трансплантации человеческих органов,
где возможно зомбирование человека с помощью психотропных
средств и психологического давления, игнорирование высоких
морально-этических принципов, без соблюдения которых
немыслимо высокоразвитое общества, как немыслимо и
гармоничное сосуществование Человека и всего живого, что есть в
нашем мире.
Не секрет, что достижения в области генетики, генной инженерии,
применяемой главным образом в сфере сельскохозяйственных
биотехнологий, а также микробиологии, достижения в области
информационных технологий и т.д. не всегда вызывают
однозначно положительный отклик. Серьезные дискуссии
вызывает
этический
аспект
разработки
и
применения
искусственного интеллекта. Не меньше противоречивых мнений
возникает по поводу воздействия на организм человека тех или

problem of moral-and-ethic education of school children is of high
topicality today. And the task put forward before the soft-science
teachers deals with the pupils‘ awareness and knowledge of all the
difficulties of the present-day world as well as their adherence to true
humane values. This is the basic premise ensuring safe future for our
children.
Keywords: ethical, moral, principle, biotechnologies, gene engineering,
human, world, humane values, soft science teachers.
Мысль о том, что научная и образовательная парадигмы должны не
отдаляться от естественной биологической Природы, а
основываться на глубоких знаниях о ней, пронизывает
общественное сознание уже не один десяток лет. Американский
ученый К.Леви-Стросс отмечал, что со времѐн неолита культура
человека постоянно отодвигается от его природы, и по мере
развития общества этот разрыв увеличился настолько, что
современный человек уже мало что знает о своѐм внутреннем
устройстве: он неправильно функционирует, «нуждается в
ремонте», а для «починки» требуется как можно более глубокое
изучение всех аспектов его жизни, и тогда его природа станет
ключом к познанию природы в целом [1, с.10-13.].
В
последние
десятилетия
научная
и
педагогическая
общественность уделяет большое внимание развитию естественноматематических дисциплин, что было обусловлено социальнокультурными сдвигами в жизни общества. Ожидалось, что
прогресс естественно-математических наук повлечет за собой и в
дальнейшем намеченные положительные сдвиги, однако
разворачивающиеся события 2020 года, отмеченные во всем мире,
включая Казахстан, распространением смертельно опасного вируса
COVID-19 и огромным количеством человеческих жертв, остро
обнажили проблемы как социального, так и морально-этического
характера в нашей жизни. Ведь
вслед за последовавшим
коллапсом мировой экономической системы и экономическим
обнищанием каждой отдельно взятой страны человечество
неожиданно оказалось в тупике, как в знаниевом, так и в моральнонравственном аспекте.
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иных вредных химических веществ, содержащихся в продуктах
питания, по поводу неизученного до конца эффекта на организм
человека сельскохозяйственные продукты, выращенные на основе
ГМО-технологий.
Нельзя не согласиться со словами
американского философа, политолога, политического экономиста и
писателя японского происхождения Френсиса Фукуямы: «Во
многих случаях медицинские технологии предлагают нам сделки с
дьяволом: более продолжительная жизнь, но с пониженными
умственными способностями; освобождение от депрессии с
одновременным освобождением от творчества и от духовной
жизни; лечение, которое размывает грань между тем, чего мы
достигаем сами по себе, и тем, чего мы добиваемся за счет
воздействия на наш мозг различных химикатов" [4, с.8].
Нарушение этических норм в научных разработках может
вылиться в огромный ряд непредсказуемых проблем для
человечества. Ведь вместе с оптимистичными ожиданиями,
поистине дьявольскими играми видятся некоторые идеи в области
генной
инженерии,
о
возможной
опасности
которых
предупреждает Френсис Фукуяма. Одна из таких идей чревата
появлением новой формы евгеники, созданной с целью изменить
природу человека. Опасения ученого вызывает идея разработки
технологии «designer baby» (спроектированный ребенок). То есть,
научившись отбирать предпочтительные гены (интеллект, рост,
цвет волос и др.) и устранять или каким-то образом
инактивировать нежелательные (агрессивность и т.п.), генетики
смогут создавать "наилучшую" версию ребенка. Однако
«желательный» ген при этом, как пишет Фукуяма, не обязательно
может быть человеческим [там же].
Современная медицина – та область знаний, где передовые
научные разработки могут принести неоценимую пользу
человечеству. Одна из них связана с возможностью проводить
совершенные по технике исполнения операции по пересадке
человеческих органов, таких, как сердце, почки. Спасти
человеческую жизнь с помощью такой операции, действительно,
благородное дело. Однако тут не может не возникать вопрос о

людях-донорах органов, истинная причина смерти которых здесь –
это уже вопрос этики и морали.
Данный вопрос невольно связывается с известной в мировом
масштабе фигурой в мире финансового капитала и
государственным деятелем, как Дэвид Рокфеллер, скончавшийся в
2017 году, в возрасте 101 года, и перенесший при жизни семь
операций по пересадке сердца и две – по пересадке почек.
Несомненно, сам факт такого количества трансплантаций одному и
тому же престарелому человеку выводит данный пример в разряд
уникальных в истории медицины. Ведь, по словам специалистов,
дефицит и очередь на донорские органы крайне редко оставляет
пациентам шанс второй пересадки, и никакого на третью. А сердце,
как донорский орган бесценно, купить его нельзя. Как правило,
определяющим фактором при выборе оптимального реципиента
является возраст, то есть, выбор между 90-летним человеком, уже
перенесшим несколько трансплантаций и молодым, который может
прожить ещѐ 50 лет, решается в пользу последнего. Это
целесообразно и с социальной, и с затратной точек зрения. Но в
случае с Рокфеллером большую роль сыграли громкое имя и
неограниченные финансовые возможности, недоступные другим
пациентам (по материалам сайта Life.ru)[5].
Здесь затронут важный этический момент, связанный с
неограниченной властью денег в вопросах продления или,
наоборот, сокращения срока человеческой жизни, когда еще не
старые дееспособные люди могут не дождаться очереди на
донорские органы, а значит, могут быть лишены возможности жить
полноценной счастливой жизнью еще много лет. Еще один
немаловажный этический вопрос связан с тем, кто стал донором
сердца? Не был ли этот человек жертвой похищения и торговли
человеческими органами? Такие вопросы должны заставлять
людей глубоко задуматься над всем происходящим.
Совершенно права Т.Черниговская, отмечая, что это [новый мир]
уже влияет на нашу цивилизацию, и мы должны знать, как в этом
мире жить, что нам делать, какое получать образование…. И это
необратимые перемены, которые имеют глобальное значение. Мы
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просто должны это осмыслить [2]. Действительно, исходя из
реалий нашего времени, человечеству еще необходимо учиться
думать, прежде всего, в морально-этической плоскости.
Необходимо поднимать на новый уровень саму культуру
взаимодействия с окружающим миром, при этом опирая на лучший
опыт мировой культуры. Здесь встает закономерный вопрос того,
кто и как может научить людей этому? Опять же, не секрет, что
естественно-математическая парадигма отодвинула на задний план
гуманитарные науки. Но кто сможет разъяснить детям, что
является непреходящими ценностями, донесет до их умов
значимость доброты, любви, научит брать на себя ответственность
за сохранение жизни на Земле, за окружающий мир? Ответ лежит
на поверхности. - Те, кто сам мыслит категориями гуманных
ценностей, то есть учителя-гуманитарии.
Школьные годы – это важнейший период в жизни каждого
человека, играющий роль в становлении его как личности. Это
время, когда в сознание и душу ребенка вкладываются основы
знаний, и очень важно, чтобы эти знания строились на понимании
истинных ценностей, на понимании того, что наш мир – это
сложнейший организм, где каждое живое существо, каждый
человек, народ, страна, где вся окружающая Природа с ее
богатствами и минеральными ресурсами, то есть, вся биосфера
планеты Земля, -- все составляет единую глобальную экосистему.
Внутри
этой
экосистемы
существуют
многочисленные
многообразные связи, взаимозависимости и закономерности,
обуславливающие бытие и саму биологическую жизнь. Объясняя
детям, что жизнь – это самая большая ценность, и с исчезновением
или причинением ущерба одному звену этого организма,
пострадает вся экосистема в целом. Опасные же эксперименты с
биологическим материалом как вирус, бактерии, химические
препараты и т.д., могут погубить все живое на Земле, включая
самого человека. Деятельность человека должна быть
созидательной и основанной на принципах высоких моральноэтических принципах. «Соблюдение же принципов делает все
блага прекрасными, и они, несомненно, выше всякого рода

случайных и беспринципных благ, как бы хороши и как бы сильны
эти последние ни были», писал А.Ф.Лосев [3, с.281].
В арсенале учителя языка и литературы есть много действенных
средств, чтобы направить обучение и воспитание детей в нужном
русле. Одним из них является поэзия. Обучая детей языку поэзии,
раскрывая им приемы красивого слога, тем самым, учитель
прививает детям вкус к эстетичной речи. А объясняя особенности
поэтичного построения фраз с учетом рифмы и ритма, можно
научить детей изящно моделировать собственные фразы,
использовать лингвостилистические приемы с целью передачи
нужного смысла сказанному. Но самое главное – тема и смысл
того, о чем говорится в том или ином произведении.
Возвращаясь к теме операций по трансплантации сердца, хочется
привести пример поэтического произведения Дмитрия Кедрина
«Сердце матери», как прямопротивоположную по смыслу
параллель вышесказанному:
Дивчину пытает казак у
Настоя напьюсь плетня:
тебя полюблю!
Когда ж ты, Оксана, полюбишь Казак с того дня замолчал,
меня?
захмурел,
Я саблей добуду для крали Борща не хлебал, саламаты не
своей
ел.
И светлых цехинов, и звонких Клинком разрубил он у матери
рублей!грудь
Дивчина в ответ, заплетая косу: И с ношей заветной отправился
-Про то мне ворожка гадала в в путь.
лесу.
Он сердце еѐ на цветном
Пророчит она: мне полюбится рушнике
тот,
Коханой приносит в косматой
Кто матери сердце мне в дар руке.
принесет.
В пути у него помутилось в
Не надо цехинов, не надо глазах,
рублей,
Всходя на крылечко, споткнулся
Дай сердце мне матери старой казак.
твоей.
И матери сердце, упав на порог,
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Я пепел его настою на хмелю,

Спросило
сынок?»

его:

«Не

ушибся,

внимательность к душевному состоянию самих учеников, к их
эмоциональному восприятию. И объясняя им, что их собственное
отношение к той или иной ситуации определяет их собственный
выбор окружающего мира, как зеркального отражения их позиции
и моральных качеств, можно помочь им поверить в то, что
изменить мир в лучшую сторону в их руках.
Тем самым , такие задания могут послужить своего рода анализом,
способствующим развитию критического мышления. В целом же,
коммуникативные возможности языка поэзии – это океан
возможностей для обучения не только навыкам речи и мышления, а
также мощный воспитательный инструмент!
Литература:
Леви-Стросс К. Структурная антропология. Эксмо-Пресс, 2001.
Черниговская Т. Люди со знаниями «как у всех» станут лишними.
Электронный ресурс: www. http://rosbalt.ru
Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1994. Кн. 2.
Фукуяма, Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия
биотехнологической революции. Нью-Йорк,: Фаррар, Строс,
Джирукс, 2002 (Fukuyama F. Our Posthuman Future: Consequences of
the Biotechnology Revolution. N.Y.: Farrar, Straus, Giroux, 2002).
Сайт Life.ru. www. https://life.ru/p/987707/.

Конечно, данное произведение целесообразнее брать для анализа
на уроках литературы в средних или старших классах, так как в
этом возрасте дети уже понимают, что собой представляет
художественный вымысел. Тем не менее, данное произведение
отличается своим сильным эмоциональным воздействием на
читателя. И помимо анализа коммуникативных особенностей
данного текста, учитель может плавно перейти к теме, например,
трансплантации
органов
и
дать
учащимся
задание
проанализировать ту или иную ситуацию, связанную с этой темой,
и вызывающую бурный общественный резонанс. Учитель же
должен уметь управлять настроением и потоком мнений учащихся,
чтобы прозвучала главная мысль, что любовь – это радость
самоотдачи, а не жажда потребления. И пусть в произведении
Д.Кедрина эта мысль сопряжена с идеей трудного выбора, который
может встать перед человеком на его жизненном пути, но любовь,
особенно если это любовь матери, способна победить
предательство, подлость, слабость и т.д. И в этом сила любви! А
если предложить учащимся, например, самим «дописать» это
предложение, то есть, представить дальнейшую жизнь и чувства
главного героя. Думается, что сила эмоционального воздействия
произведения наведет детей на мысль, что после свершения
подобного поступка человек не может уже испытывать полное
счастье и обречен на душевные муки до конца жизни. Или же
предложить учащимся описать, например, те душевные
переживания, которые испытывает человек, ожидающий своей
очереди на пересадку жизненно важного органа, его переживания
радости и надежды, или, наоборот, безысходности, в зависимости
от того, какой ответ ему предстоит получить. Заставляя учащихся
эмоционально переживать чувства других людей, мы воспитываем
в них способность к состраданию, сопереживанию, постепенно
подводя их к выработке собственных взглядов, собственной
позиции. Главное здесь – чувство меры, чуткость, аккуратность и

Проектно-исследовательская деятельность учащихся на уроках
истории в рамках обновленного содержания образования.
Султанов Д.М, Костанайская область,
Мендыкаринский район, с. Боровское
ГУ «Первомайская средняя школа акимата Мендыкаринского
района».
Аннотация
Сабақтағы жобалық сабақ – Қазақстандағы білім берудегі жаңа
бағыт. Ол білім беру мазмҧнының жаңаруы нәтижесінде пайда
болды қазіргі педагогикада жобалау әдісі оқушылардың ӛмірде
қолдануға болатын функционалдық білім мен дағдыларды алу
қажеттілігіне байланысты ӛзекті болып табылады. Аталған
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тақырыпты зерттеудің мақсаты – жаңа жҧмыс тәжірибесін алу
және оқушылардың білім сапасын арттыру болып табылады.

установленной проблемы.[1,с.4].
Проектное занятие на уроке — новый тренд образования в
Казахстане. Он появился в результате обновления содержания
образования. В современной педагогике метод проектов актуален в
силу необходимости приобретения учащимися функциональных
знаний и умений — таких, которые можно было бы использовать в
жизни. А. И. Савенков [3,с.38], современный российский ученый,
продвигающий идею проектно-исследовательской деятельности,
считает, что исследовательский метод обучения нужно
рассматривать как один из основных путей познания, он наиболее
полно соответствует природе ребенка и задачам обучения. В связи
с предстоящим международным экзаменом PISA, в ходе которого
проверяются функциональные навыки, творческая группа в составе
учителя русского языка и учителя истории поставила целью
соединить работу по развитию функциональных навыков и
проектную деятельность. Экзамен PISA предусматривает проверку
функциональных навыков чтения и письма. Прежняя система
работы по развитию навыков чтения создавалась применительно к
сплошным текстам [1,с.7].
Сегодня
перед
современным
школьным
образованием Казахстана стоят масштабные задачи модернизации
и инновационного развития, значительно расширяется сфера
действия и назначение педагога. Учитель должен дать детям
больше, чем просто знания, сформировать намного больше, чем
просто умения и навыки, научить их «самообучаться».
Современные задачи модернизации образования связаны
с потребностями общества в конкурентоспособных, компетентных
специалистах, обладающих стремлением к профессиональному
росту.
Государству нужны образованные и мыслящие люди. Будущее
поколение должно уметь самостоятельно добывать знания, при
этом приобретая навыки, необходимые для жизни в современном
обществе, для способствования дальнейшему развитию этого же
общества[4,с.28].
Быстро меняющиеся условия жизни и труда предъявляют

Аннотация
Project lesson in the lesson - a new trend in education in Kazakhstan. It
appeared as a result of updating the content of education. In modern
pedagogy, the project method is relevant because of the need for
students to acquire functional knowledge and skills - those that could be
used in life. The aim of the study of this topic is to obtain new work
experience and improve the quality of students' knowledge.
Аннотация
Проектное занятие на уроке — новый тренд образования в
Казахстане. Он появился в результате обновления содержания
образования. В современной педагогике метод проектов актуален в
силу необходимости приобретения учащимися функциональных
знаний и умений — таких, которые можно было бы использовать в
жизни. Целью исследования данной темы является получения
нового опыта работы и повышение качества знаний учеников.
Успех в современном мире во многом определяется способностью
человека сформировать свою жизнь как проект: уметь поставить
цель, обусловить далекую и ближайшую будущее, найти и
привлечь нужные ресурсы, найти необходимую информацию,
выделив из потока только то, что нужно для постановления
конкретной
проблемы,
запланировать
план
действий,
разрабатывать этапы воплощения и, реализовав его, достигнуть
назначенные цели. Данные умения и навыки лучше всего
постигают в ходе проектно-исследовательской занятии.
Проектно-исследовательская
деятельность
это
образовательная
технология,
рассчитывающая
решение
обучающимися исследовательской, созидательной задачи под
наставлением мастера, в ходе которого осуществляется научный
метод постижения (вне зависимости от области исследования).
Плодом работы над проектом, его выходом, является продукт,
который формирует авторами проекта в ходе решения
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совершенно новые требования к уровню образованности, к
личности выпускника. Современному казахстанскому обществу
необходим человек, который сумеет независимо думать,
устанавливать перед собой общественно существенные задачи,
проектировать пути их решения, правильно анализировать,
предсказывать итоги и достигать их[4,с.49].
Главным в моей работе стало теперь не только знание
преподаваемых предметов, стремление к достижению учащимися
высоких учебных результатов, но и целенаправленная
педагогическая деятельность
по формированию ключевых
компетенций школьников. Планирую работу так, чтобы
способствовать не только накоплению учебных знаний, умений и
навыков, а развитию личности высокоорганизованной, всесторонне
развитой, умеющей применить полученные на уроках умения и
знания в практической деятельности. Для реализации
поставленных задач в своей работе использую новые идеи, новые
педагогические
стратегии,
так
как
являюсь педагогом
экспертом, так как цель конструктивистского преподавания развить глубокое понимание предмета учеником, обеспечив
использование и применение им знаний вне класса.
Проектно-исследовательская деятельность учащихся на уроках
истории разделена на 3 направления:
1) Краеведческая деятельность; 2) История Казахстана; 3)
Всемирная история
Возрастных
ограничений
нету,
важное
место
имеет
заинтересованность учеников, здесь важное значение имеет моя
работа с учениками, чтобы заинтересовать учеников проделывается
большой объем работы, в плане психологии, подбора информации
с учетом возрастных данных и тематики изучения тем на уроках
гуманитарных предметов.
Краеведческая деятельность в школе – это настоящий кладезь
информации для исследований. 2020 год был богат на
исторические юбилеи. Это и 75 - летие Великой Победы, 25
лет Конституции, 25-лет Ассамблеи народа Казахстана.

Изучения теоретического материала
Для каждого из нас родной край является не только источником
знаний, но и частью жизни в период становления личности. Нашу
исследовательскую деятельность мы посвятили
памятникам
культуры и истории Мендыкаринского района, также разработав
туристический маршрут.

Опрос населения
Данная работа исследуется с 2017 года и по сей день, в качестве
апробации проводятся экскурсии для учеников района и города
Костанай.

Ученики посещают сакральные мест
Результативность:
-1 место на VIII региональной научно-практической конференции
школьников им Т.Е Даулетбаева.
-1 место на республиканской научно практической конференции
областного этапа.
Второй проект называется «Воспоминания Мендыкаринцев о
начале Великой Отечественной Войне», данная работа исследуется
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с 2019 года, также была представлена на IX региональной научнопрактической конференции школьников им Т.Е Даулетбаева, и
заняла 2 место.

Существуют и проблемы - это знания, которые отсутствуют
мешают развивать навыки учеников и работу с самими проектами,
чтобы решить их в дальнейшем хотелось бы пройти курсы по
проектно- исследовательской работе, чтобы получить необходимые
знания для более качественной работы с учениками.
Обучение на основе проектов - это модель обучения,
отличающаяся от традиционных уроков своей ориентацией на
ученика, на его «саморегулирование», способствуют развитию
критического мышления и самостоятельности в процессе обучения,
закрепления
навыков
и
практических
умений
обучения и самообучения, самостоятельного добывания знаний и
информации.
Многие факты, ранее казавшиеся незыблемыми, сейчас
трактуются по-иному. В современных геополитических условиях
исследователи (как отечественные, так и из сопредельных
государств) предлагают собственные версии исторического
процесса и собственную хронологию. Существует множество как
учебных изданий, так и научной, и научно-публицистической
литературы с прямо противоположными точками зрения на одни и
те же события. Естественно, что в такие условия школьникам
сложно разобраться в происходящем, они самостоятельно не могут
составить объективные представления по тому или иному
историческому периоду, сделать правильные выводы. Именно
поэтому исследовательская деятельность, организованная учителем
на уроках истории, поможет школьникам решить целый ряд
важных задач: разобраться в причинно-следственных связях
исторических событий, проследить их развитие, рассмотреть
разные точки зрения участников и разные оценки их деятельности
и т.п. [2, с.34] Можно рекомендовать разные виды подготовки к
занятиям – работа в библиотеке, музее, архиве, компьютерном
классе и т.д. Как результат - успешное усвоение изучаемого
материала, развитие устной и письменной речи, умение работать с
альтернативными источниками информации, закладываются
основы мыслительной деятельности. Обучающиеся участвуют в
обсуждении проблемы, отстаивают свои суждения и выводы, что в

Данный
работы
создавались
на
основе
научных,
библиографических, архивных данных также было очень большая
работа в практической деятельности.
Это выезды в населенные пункты для встречи с местными
жителями, знакомства с памятниками. Встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны и ветеранами тыла. На
сегодняшний день работа продолжается.

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны
Участие в региональной научно-практической конференции
школьников им Т.Е Даулетбаева.
Все последующие проекты создаются через сквозные темы,
которые затрагивают историю родного края, страны и мировых
событий. На сегодняшний день разрабатываются 10 научных
проектов, которые охватывают в основном юбилейные события, а
также личности внесшие неоценимый вклад в развития родного
края, Казахстана, а также мировую историю. Данные проекты
оставляют у детей большой отпечаток в душе и мотивируют на
дельнейшее развитие учеников в плане навыков и знаний.
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итоге приводит к успешному коммуникативному процессу,
повышению качества знаний, развитию мобильной, креативной
личности.
Одним из вызовов современности является
воспитательная
компонента,
патриотическое
воспитание
школьников. На уроках истории в качестве исследовательских
проектов можно и нужно предлагать тематику исследований,
связанных с историей своего населенного пункта, своей «малой
родины» и с именами отдельных персоналий, прославленных
земляков, своих родственников и т.п. Изучение подобных тем при
участии обучающихся в исследовательской деятельности помогает
привить школьникам основы патриотизма и формированию
активной гражданской позиции. На наш взгляд, применение
исследовательской деятельности на уроках истории сближает
учителя и ученика, дает возможности для их дальнейшего
творческого взаимодействия.
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ГЕОГРАФИЯ ПӘНІ МҦҒАЛІМІ
ДАРМЕНОВА БАКЫТГУЛЬ ДЖАГИПАРОВНА
№ 51 ГИМНАЗИЯ
АҚТӚБЕ ҚАЛАСЫ
АННОТАЦИЯ
Менің
ҧсынып
отырған
баяндама
кіріктірілген,
яғни
интеграциялық сабақтың тиімділігі туралы болмақ. Интеграция
идеясы жақында оқытудың саралану процестеріне байланысты
теориялық және практикалық зерттеулердің тақырыбына айналды.
Интеграция дегеніміз - белгілі бір саладағы жалпыланған білімнің
бір оқу материалына мҥмкіндігінше терең интерпентерация,
синтез. Мектептегі білім мен тәрбиені кіріктіру мәселесі теория
мен практика ҥшін де маңызды және заманауи болып табылады.
Оның ӛзектілігі мектепке қойылатын жаңа әлеуметтік талаптар мен
ғылым мен ӛндіріс саласындағы ӛзгерістерге байланысты.
Заманауи білім беру жҥйесі жоғары білімді, интеллектуалды
дамыған жеке тҧлғаны қалыптастыруға бағытталған, ол әлемнің
кӛрінісіне тҧтас кӛзқараспен, қҧбылыстар мен осы суретті
кӛрсететін процестер арасындағы байланыстың тереңдігін тҥсінуге
мҥмкіндік береді. Қазіргі әлемде экономикалық, саяси, мәдени,
ақпараттық интеграция ҥрдісі басым болған кезде пәндік бӛліну
мектеп тҥлегінің дҥниетанымының бӛлінуінің бір себебі болады.
Сонымен, пәндердің тәуелсіздігі, олардың бір-бірімен әлсіз
байланысы оқушылар
арасында әлемнің тҧтас бейнесін
қалыптастыруда елеулі қиындықтар туғызады, мәдениетті
органикалық қабылдауға кедергі келтіреді. Интеграцияланған
сабақтың артықшылықтары бар: ол пәнге деген қызығушылықты
оятады, пәндердің ӛзара байланысын оқушылар тҥсінеді, спиральді
оқыту қағидатын дамытуға ӛз ықалын тигізеді. Оқыту әдістері
барлық дидактика сияқты, қиын кезеңнен ӛтіп жатыр, жалпы білім
беретін мектеп қайта қҧрылуда, білім берудің жаңа
тҧжырымдамалары жасалуда, тек мазмҧнын ғана емес, сонымен
қатар оқу нәтижелеріне қойылатын талаптарды сипаттайтын
стандарттар да ӛзгеруде.
Қазіргі таңда оқу процесін
ҧйымдастыруға шығармашылықпен қарайтын қабілетті мҧғалімнің

«САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДЕ КІРІКТІРІЛГЕН САБАҚТЫҢ
ТИІМДІЛІГІ»
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әдістемелік шеберлігі ӛте қажет. Сондықтан мҧғалім алдында
зерттеуді қажет ететін бірнеше мәселелер қарастырылады.
Дҥниетанымды қалыптастыру - оқудағы басты нәрсе. Интеграция әлемге тҧтас кӛзқарасты қалыптастыруға, маңызды қатынастарды,
қҧбылыстар мен процестерді тҥсінуге ықпал етеді. Табиғат пен
қоғам ӛзара ажырамас тҥсініктер. Біз жер бетінде болып жатқан
барлық жағдайларға қатысатынымызды білеміз. Жас ҧрпаққа
табиғат пен қоғамның ӛзара байланысын және ондағы олардың
орны туралы біртҧтас тҥсінік беру, оқушылардың қабылдауында әр
пәннің негізгі білімін әлемнің кең, тҧтас кӛрінісіне біріктіру
маңызды. Интеграцияланған сабақта оқушылар
әр тҥрлі
тақырыптағы ақпараттарды қолдана отырып, терең және жанжақты білім алуға, оқиғалар мен қҧбылыстарды мҥлдем жаңаша
тҥсінуге мҥмкіндік алады. Интеграцияланған сабақта білімді
синтездеуге мҥмкіндік туады, білімді бір саладан екінші салаға
ауыстыру мҥмкіндігі қалыптасады. Осының арқасында шындықты
тҧтас қабылдау табиғи-ғылыми дҥниетанымның қажетті шарты
ретінде қол жеткізіледі. Дәл осы сабақтарда кӛбінесе
шығармашылық, тәуелсіз, жауапкершілікті, толерантты жеке
тҧлғаны қалыптастыру жҥреді. Мен ӛз әріптестерімнің
тәжірибесіне сҥйене отырып, ӛз жҧмысымды пайдалана отырып,
әдістеме мен тиімділікке назар аудара отырып, кіріктірілген
сабақтардың мақсаттары мен міндеттерін анықтауға тырыстым,
сонымен қатар мен әзірлеген және ҥйреткен кіріктірілген сабақтың
нҧсқасын ҧсындым. Интеграцияланған сабақтың артықшылықтары
бар: ол пәнге деген қызығушылықты оятады, пәндердің ӛзара
байланысын оқушылар тҥсінеді, спиральді оқыту қағидатын
дамытуға ӛз ықалын тигізеді. Оқыту әдістері барлық дидактика
сияқты, қиын кезеңнен ӛтіп жатыр, жалпы білім беретін мектеп
қайта қҧрылуда, білім берудің жаңа тҧжырымдамалары жасалуда,
тек мазмҧнын ғана емес, сонымен қатар оқу нәтижелеріне
қойылатын талаптарды сипаттайтын стандарттар да ӛзгеруде.
Қазіргі таңда оқу процесін ҧйымдастыруға шығармашылықпен
қарайтын қабілетті мҧғалімнің әдістемелік шеберлігі ӛте қажет.
Сондықтан мҧғалім алдында зерттеуді қажет ететін бірнеше

мәселелер қарастырылады. Мәселен, географияны оқыту
әдістемесінде кӛптеген проблемалар жинақталды:
педагогикалық практика жетістіктері мен теориялық ережелердің
арақатынасын зерттеу;
оқытуды ҧйымдастыру әдістері;
оқыту әдістері мен формаларын жаңарту.
Соңғы
мәселе
дидактикалық
қҧралдарды
қолданудың
алгоритмдерін егжей-тегжейлі анықтайтын және бағдарламаланған
оқу нәтижесіне қол жеткізуге ықпал ететін жаңа педагогикалық
технологиялардың білім беру процесінде дамуы мен енгізілуімен
тығыз байланысты. Қазіргі кезеңде географияны оқыту әдістемесін
игеру кезеңі ретінде жаңа технологияларды оқу ҥрдісіне енгізу
тәсілдерін дамыту қажет болды. Қазіргі таңда педагогикалық
лексикаға
«педагогикалық
технологиялар»,
«білім
беру
технологиялары», «оқыту технологиялары» деген терминдер енген.
«Технология» сӛзі гректің «техно» сӛзінен шыққан - ӛнер, қолӛнер
және «логика» - сӛз, оқыту деген ҧғымды білдіреді. Оқыту
технологиясы белгілі бір тақырыптың, әр тақырыптың бӛлімінде
белгілі бір материалды игеру жолын кӛрсетеді. Оқыту
технологиясы білім берудің жҥйелік әдісі, техникалық және адами
ресурстарды және олардың ӛзара әрекеттесуін ескере отырып,
оқыту мен білімді игерудің бҥкіл процесін қолдану және айқындау
ретінде
қарастырылады,
бҧл
білім
беру
нысандарын
оңтайландыруды міндетіне қояды. Соңғы кездегі заманауи оқыту
әдістерінің бірі - кіріктірілген оқыту әдісі. Білім беруді дамыту
практикасында
мектепте
әртҥрлі
пәндерді
оқытуда
интеграцияланған кӛзқарас туындады. Білім берудегі пәнаралық
байланыстар мәселесінің ӛзектілігі қазіргі әлемдегі объективті
процестерге байланысты. Бҧл жҧмыстың мақсаты: оқушыларға
қазіргі заманға тән жаңа интерактивті ойлау тәсілін қалыптастыру.
Ғылыми білімді теориялық зерттеулер мен практикалық іс-әрекетке
интеграциялау, әр тҥрлі қолдану. Табиғат - біздің ортақ ҥйіміз.
Табиғатта бәрі бір-бірімен байланысты. Сондықтан географияны
оқып-ҥйрену кезінде оқушылардың дҥниені тҧтас қабылдауын
дамыту маңызды. Ӛкінішке орай, оқушылар кӛбінесе жекелеген
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мектеп пәндерінің байланысын кӛре бермейді және онсыз
табиғаттағы кӛптеген қҧбылыстардың мәнін тҥсіну мҥмкін емес.
Сонымен қатар кӛбінесе бір пәннің білімін басқасының біліміне
қолдана алмайды, мысалы, география мен химия, география мен
биология, экономика және экология және басқалары. Екінші
жағынан, барлық пәндерді ҥнемі біріктіріп отыру мҥмкін емес,
ӛйткені олар ӛздерінің даралығын жоғалтады. Сондықтан,
оқушыларға пәндер арасындағы байланысты кӛре алатын және бір
пәндегі білім басқа салаларда оқылатын процестерді тҥсінуге
мҥмкіндік беретінін жағдай жасау қажет. Ол ҥшін кіріктірілген
сабақтарды мезгіл-мезгіл ӛткізіп тҧру керек. Интеграция дегеніміз бӛлшектерді тҧтастай біріктіру, ӛзара әрекеттесу. Сонымен қатар,
қазіргі таңда 10-11 класс оқушылары оқытылатын әндерді болашақ
мамандықтарына байланысты таңдайды, осы орайда кейбір негізгі
пәндердің
сағаты
қысқартылса,
кейбір
әндер
мҥлдем
оқытылмайды, тек қосымша сабақ ретінде жҥреді. Сондықтан
кіріктірілген сабақтар бҧл мәселені шешуге айтарлықтай ҥлес
қосады. Интеграцияланған білім беру технологиясында белгілі бір
тәжірибеге қол жеткізуге ықпал ету, оқу процесінің тиімділігін
арттыру, географияны оқуда жаңа технологияларды енгізу, оқу
процесін қарқындату. Аудармадағы «интеграция» дегеніміз «кезкелген бӛліктерді тҧтастай біріктіру» дегенді білдіреді. Интеграция
оқытудың қҧралы ретінде оқушылара
әлемнің жекелеген
бӛліктерінің байланысын кӛрсететін білім беруі керек, жҥйе
ретінде адамға әлемді тҧтастай қабылдауға ҥйрету керек, онда
барлық элементтер ӛзара байланысты. Табиғатен әлемді тану ҥшін
оқушылар
химиялық, биологиялық, тарихи және басқа
факторлардың механикалық ҥйлесімі ретінде емес, тҧтастай
қарастырылуы ҥшін оқу процестерінің интеграциясы ретінде
қалыптастыру қажет. География жан-жақты пән, сондықтан оны
кез-келген пәнмен біріктіруге болады. География пәні математика,
химия, физика, экономика және басқа да кӛптеген ғылымдармен
тығыз байланысты, бҧл базалық және перспективалы пәнаралық
байланысты жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді. Интеграция білім
беру және білім беру қызметін жҥйелеуге, қарқынды жҥргізуге ғана

емес, сонымен бірге мәдениеттің сауаттылығын (тілдік, этикалық,
тарихи) игеруге де ықпал етеді. Мәдениет тҥрі адам санасының
тҥрін анықтайды, сондықтан қазіргі мектепте интеграция ӛте
маңызды және қажет. Интеграцияланған сабақтардың сәтті ӛтуі
ҥшін қызығушылық пен шығармашылық атмосферасын қҧру керек.
Пәнаралық байланыстарды жҥзеге асыруда, географияны зерттеуде
екі процесті шартты тҥрде бӛлуге болады: актуализация және
бетондау. Актуализация арқылы біз оқушылардың жадында
қажетті білімдер жаңартылған кезде сыныпта осындай жағдай
жасауды айтамыз. Алайда, байланысты ғылымдардан жаңартылған
білім әлі де жобалар аралық байланыстарды жҥзеге асыра алмайды.
География және сабақтас ғылымдардағы белгілі бір тақырыпты
зерттеудің жаңа объектілері туралы жаңартылған білімді нақтылау
қажет. Оқушылардың дайындық деңгейі мен пәнаралық
ақпараттың мӛлшері белгілі бір әдістемелік техниканы таңдауда
ҥлкен мәнге ие. Оқытушының мақсатты жҧмысы қажет,
оқушылардың санасында байланыстардың пайда болуына ықпал
ететін ойластырылған дидактикалық әдістер жҥйесі қажет. Бҧған
географияны пәнаралық негізде оқыту арқылы қол жеткізіледі.
Кіріктірілген сабақтардың мақсаты оқушылардың оқу материалын
белсенді және саналы игеруіне ықпал ету, логикалық ойлау
қабілетін дамыту, оқыту барысында заманауи интерактивті
әдістерді қолдануға мҥмкіндік береді және оқушылардың
жетістіктерін жай және объективті бағалауға мҥмкіндік береді.
Білім берудегі қиындықтар оқу бағдарламасының кейбір пәндерін,
оның ішінде география, тарих, әдебиет, тілдер, математика
пәндерін
оқу
уақытын
қысқартатындығына
байланысты
туындайды. Ӛзім ӛз тәжірибемде география сабағын әдебиет және
химия пәндерімен кіріктіріп ӛткіздім. Географияны әдебиет
сабағымен кіріктіріп «СарыарқаБаяндай батырлар мекені»
тақырыбында әрітесіммен бірігіп ӛткіздік. Бҧл сабақ барысында
әдебиет пәнімен кірітірілгенімен музыка және кино ӛнерінің
элементтері де қолданылды. Мысалы, сабақтың тақырыбын ашу
ҥшін Қҧрманғазының «Сарыарқа» кҥйінің әуені қосылды, осы
орайда оқушылар сабақтың тақырыбын ашты. Топтарға
403

географияға және әдебиетке қатысты тасырмалар берілді. Әсіресе
оқушыларды қызықтыраны топ «Батыр Баян» фильм ҥзіндісін кӛре
отырып Баянның оқыс шешім қабылдау кезіндегі табиғат
белгілеріне сипаттама жасау болды. Олар осы кезде эстетикалық
тәрбие де алды, себебі адамның қайғысы да ішкі дҥниесінің
жағдайы да табиғатқа әсер ететінін тҥсінді. Жаратылыстану пәнін
спиральді оқыту бағдарламасы арқылы оқытуда оқушылардың
жетер жетістіктері мол. Әсірісе спиралдық оқыту кіріктірілген
сабақтар ҥшін ӛте тиімді. Оған химия және география пәндерінен
кіріктірілген сабақ ӛткізу барысында байқадым. Химия сабағында
география пәнімен «Металдарға тән физикалық және химиялық
қасиеттері» тақырыбында кіріктірілген сабақ ӛткізген болатынбыз.
Сабақ барысында екі пән бойынша оқушылар теориялық білім
алып қана қоймай, пратикалық және лабораториялық зерттеу
жҧмыстарын жҥргізді. «ИНСЕРТ», «Сен білесің бе?» сынды сын
тҧрғысынан ойлау және интеллектуалдық қасиеттерді дамытатын
стратегиялар қолдандық. Нәтижесінде сабағымыздың мақсатына
жеттік. Сабақ ӛте танымды және әсерлі болды. Ҧлағатты ҧстаз
Ахмет Байтҧрсыновтың «Мҧғалім қандай болса мектеп те сондай»
деген сӛзінде терең мағына жатыр. Сол ҥшін де қазіргі ҧстаз –
ертеңгі болашақ кепілі. Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік туын
бекем ҧстап, ӛздерінің білімдері мен тәрбиесін келер алдыңғы
буынға тапсыру міндеті тҧр. Қазіргі заманның ҧстазға қояр басты
талабы – ақпараттандырылған жан – жақты, дҥниетанымы кең,
тәрбиелі әрі саналы шәкірт сомдауы. Сапалы білімге жету жолында
ҧстаздың аянбай еңбек етуі керек. Оқытудың тиімді әдіс–
тәсілдерін, қазіргі заманауи инновациялық технологияларды
меңгеруі шарт. Оқу жоспарларында мектепте оқытылатын
ғылымдар да диалектикалық мазмҧнды негізге сҥйене отырып,
филология, математика, жаратылыстану, қоғамтану, ӛнер,
технология, дене шынықтыру салаларына бӛлініп, жеке пәндерге
тармақталып кетеді. Оқу жоспарында пәндер арасындағы кірігу
анық кӛрсетілген және олар пәнаралық байланыстың моделі әрі
білім мазмҧнын жаңа сапаға кӛтереді.
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Инклюзивті білім беруде ҧсақ маториканың маңызы
Жуманова Нҧргҥл Қуандыққызы
Нҧр-Сҧлтан қаласы әкімдігінің №1«Арнайы мектепинтернаты» КММ
«Қабілеттің бастауы мен балалар дарыны - саусақ ҧштарында.
Содан шығармашылық ойдың бастаулары пайда болады. Бала
қолының қозғалысында еңбек қҧралына деген сенімділік пен
тапқырлық орын алса, қиындық туындайды, ол ҥшін бала
ойының
шығармашылыққа
анықтық
қабілетінің
ӛзара
әрекеттестігі қажет. Балада қанша шығармашылық қабілет
болса, соншалықты ақылды келеді. Сухомлинский В.А
Әр бала ҥшін ең алғаш мектепке бару ең жауапты да қиын кезең.
Ал мҥмкіндіктері шектеулі балалар ҥшін бҧл кезең әлдеқайда
эмоциялық жағынан да, психологиялық жағынан да ауыр болады.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесі
инклюзивті білім беру қағидаларына бет бҧрды. Бҧл арнайы
қажеттілігі бар балалар ҥшін мектептерде, мекемелерде жағдай
туғызып, оларды жалпы білім беру жҥйесіне қосу. Әрбір бала,
мҥмкіндігінше қажетті деңгейде білім алуы тиісті. Инклюзивті
оқыту - ерекше мҧқтаждықтары бар балалардың жалпы білім
беретін мектептердегі оқыту ҥрдісін сипаттауда қолданылады.
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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. Тәжірбие кӛрсеткеніндей қатаң білім беру
жҥйесінен балалардың бір бӛлігі шығып қалады, ӛйткені
қалыптасқан жҥйе мҧндай балалардың даралық қажеттілігін
қанағаттандыра алмайды. Инклюзивті бағыт мҧндай балаларды
оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ӛмір сҥру мҥмкіншілігін
қалыптастырады. Бҥгінгі таңда инклюзивті білім беру мәселесі
әлемдегі ӛзекті проблемаға айналып отыр. Қазақстанда бҧл
қҧбылыс, назардан тыс қалдырылмады. Бҧл проблема ӛзіне қатты
назар талап етеді, ӛйткені туа біткен және жҥре пайда болған
ақаулары бар балалардың саны жыл сайын артып келеді.
Мҥмкіндігі шектеулі балалар басқа балалармен тең мҥмкіндікте
білім алуы тиіс. Инклюзивті білім беру - мҥмкіндігі шектеулі
балаларды оқытып-ҥйретудің бір формасы.
Кӛптеген жаңашыл зерттеушілер ҧсақ маториканы дамытуға
байланысты саусақ маторикасын дамытуға, саусақ ойындарын
сипаттауды, сергіту сәттерін, ойын - ертегілер пайдалануды
ҧсынады.
Т.А. Ткаченко сергіту сәтіне жаттығу енгізу бас миының сӛйлеу
зонасының қимылын белсендіреді, ол баланың сӛйлеу тілін
тҥзетуге мҥмкіндік береді деп тҧжырым жасаған. Ҧсақ қол
маторикасын дамытуға есептеу таяқшалар мен сіріңкемен
жҧмыстар жасатудың әсері мол. Осындай жаттығу нәтижесінде
баланың қызығушылығы артты, саусақ гимнастикасы тақпақ
оқумен жалғастырылды. Тақпақты тыңдаған балалар саусақ
қозғалысының кӛмегімен тыңдалған тақпақтар мен мазмҧнын және
бейнелер арқылы сахналады. Сюжетті материал ретінде тақпақтар
пайдаландым. Жаттығуға ҧласқан тақпақ - сезім ритмін
қалыптастыратын және жетілдіретін негіз болып табылады,
қолайлы эмоционалды жағдай пайда болады, соның арқасында
бала
ойынмен
айналысады,
орындайтын
қозғалысты
қызығушылықпен орындайды, ал бҧл саусақ қозғалысын

жақсартады. Тақпақты бейнелеу, тыңдау және тҥсіну дағдысын
дамытады. Осыған сәйкес бӛлмеде саусақ жаттығуларына арнайы
бҧрыш ҧйымдастырылды.
М. Монтессори әдістемесі бойынша баулар, тҥрлі-тҥсті
қыстырғыштар, кҥріш, жарма, тҥрлі - тҥсті моншақтар т. б.
материалдар қойылды, ал
В. Воскобовичтің тәсілі бойынша геоконт жасалды. Онда балар
тҥрлі - тҥсті резеңкелерді шегеге тарта кигізіп әртҥрлі пішіндер,
әріптер, сӛздер жазады. қҧрастырады кейін соны әңгімелейді.
Тҥрлі-тҥсті моншақтар сымға кигізе отырып санау дағдылары
жетіліп, есептер шығаруға ҥйренді.
Ҧсақ қол маторикасын дамыту және қозғалысын ҥйлестіру
мақсатында тҥрлі қабылдаулар мен әдіс - тәсілдер қолдандым:
•
саусақтық
ойын
тренингісі
•
саусақ
гимнастикасы,
сергіту
сәттері
• саусақ ойындары мен тақпақтар мен жаңылтпаштар
•
саусақтық
театры
• ермексаз және тҧздалған ҧннан, табиғи материалдардан жапсыру
жҧмыстарын мҥсіндеу (тҧқым, жарма, ҧлу қабыршықтары және
т.б.)•
қҧрылыс
жасау:
(қағаздан,
сіріңкеден
т.б)
бастырмалардытҥлері
графикалы
маториканы
дамыту
•
дидактикалық
ойындар
• М. Монтессори әдісі
Балалардың сӛйлеу қҧзреттілігі жоғары деңгейде қалыптасуы
ҧсақ маторика тәсілдерімен қҧрлымына байланысты. Ғылыми
деректерге сҥйенсек қолдың саусақ қимылдарын және сӛйлеу
мҥшелерін бақылайтын бастағы ми қыртыстары бір - біріне
жақын орналасқан. Қолдың саусақтары қимылынан жҥйке
бастағы
ми қыртысына
импульс
жібереді
де
сӛйлеу
аймақтарының қызметін белсендіреді.
Ҧсақ маториканы дамыту жаттығуларын жинақтасақ: қолға
арналған гимнастика, саусақ гимнастикасы, саусақ ойындары мен
жаттығулары, саусақ ойын тренингі, массаждар. Саусақ
гимнастикасын кҥн сайын 3-5 минуттан бірге орындауда қиналса
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онда ол жаттығуды жеке сабаққа қалдырып, пысықтауға болады.
Жҥйелі жҥргізілген жаттығу нәтижесінде баланың саусақ
қимылдары иілгіш келеді.Ойын қимылдары әрдайым қызықты да
тартымды болуы шарт, баланы мезі қылмауы керек. Бір ӛткізгенде
2-3 жаттығу тҥрін ғана қолданады. Саусақ жаттығулары жазу,
математика сабақтарында орындатамыз. Алғашында ҥстелге
немесе басқа затқа сҥйеніп саусақ гимнастикасын жасау
ҧсынылады.
Балалардың дыбыс айтуын тҥзету жҧмыстарына кіріспес бҧрын,
оның жеке тҧлғалық белгілерін міндетті тҥрде білу қажет. Кейбір
балалардың сӛйлеу тілінің бҧзылуымен қатар, нервті – психология
саласында да психологиялық ауытқушылықтар болатынына да
назар аудару қажет. Сол себепті де балалармен кҥнделікті жҧмыста
әр баланың жеке қабілетін ескере отырып, жалпы және арнайы
маторикасын дамыту ҥшін ойындар мен тапсырмалар беріп отыру
қажет. Ойын жаттығуларын беруде мына принциптерге сҥйену
қажет: Ойын жаттығулары баларға қызықты, тартымды болуы
қажет,
ересек
пен бала арасындағы қарым-қатынас сенімділікке қҧрылуы қажет
Саусақ жаттығулары қарапайымнан кҥрделіге қарай ойысады.
Отырып ойнайтын саусақ ойындары. (саусақ ҧштарымен
қимылдатамыз);
Қолдың нәзік бҧлшық еттерімен бірге дененің барлық мҥшелері
қатысып орындалады.
Пассивті жаттығу- ҧсақ маториканы дамытудың алғашқы сатысы.
Жаттығулардың мақсатты пайдаланылуы мынадай әдістерді
ҧсынады: сипау, жаймен уқалау және діріл. Массажды әрекеттер
саусақ ҧшынан басталып тӛменгі буынға жалғасады. Бҧл жерде
массажды әрекеттер баланың жеке бас диагнозына байланысты
жҥргізіледі. Содан кейін ғана активті саусақ жаттығуларына кӛшу
ҧсынылады. Оның деңгейі баланың ҧсақ маторикасның даму
деңгейіне қарай таңдалады. Қол саусақтарына арналған пассивті
жаттығулар жасау кезінде балаға қолайсыз жағдай туғызбауын
және тітіркендірмеуін қадағалаған жӛн. Массаж жасау кезінде жай
лирикалық әуен қоюға да болады. Саусақ қозғалыстары әртҥрлі

қысқа ырғақты тақпақтармен айтылады.
Саусақ жаттығуларын орындауда:
Алдымен барлық жаттығулар баяу орындалады. Баланың
жаттығуды дҧрыс қайталауын және білектердің саусақтардың
қалпын дҧрыс сақтауын және бір қозғалыстан екіншісіне дҧрыс
ауысуын қадағалау керек. Балаға бірге жасап кӛмектесу керек.
Жаттығуларалдымен бір қолмен орындалады (егер де жаттығу екі
қолдың бірге қатысуымен қарастырмаса), содан кейін екінші
қолмен, сосын екі қолмен бір уақытта.
Кейбір жаттығулар бірнеше тҥрде берілген. Бірінші ең жеңілі
орындалады.
Әр жаттығуға кӛру бейнесін қалыптастыру ҥшін ӛзінің суреттері
сәйкес келеді. Алдымен балаға тҥрлі-тҥсті суретті кӛрсетесіз және
жаттығудың қалай орындалуын тҥсіндіріп, одан кейін бірге жасап
ҥйретесіз. Адамның он екі мҥшесінің тіршілікте атқарар міндеті
зор. Соның ішінде екі қолға бес-бестен біткен он саусақты
кҥнделікті қажетті жҧмыстарды атқаруға пайдаланытынымыз
белгілі.
Қолдың ҧсақ маторикасын дамыту ҥшін қақпақтарды бҧрап
ашу және жабу, моншақтар тізу, мозайкалардан әр - тҥрлі
бейнелер жасап шығару, тҥймелер, замоктар тағу, бауларды
байлау әдісі тиімді болмақ. Саусақ ойыны- бҧл ҧрпақтан - ҧрпаққа
жалғасын тауып келе жатқан, әрі ҥлкен мәні бар мәдени
шығармашылық. Сондай - ақ, балаларға табиғи материалдармен
массаж жасау ҧсынылды. (шырша бҥршігі, жаңғақ, доптар т.б.
Осындай жаттығу нәтижесінде баланың қызығушылығы артты,
саусақ гимнастикасы тақпақ оқумен жалғастырылды. Ҧсақ қол
маторикасында саусақтардың кӛмегімен қандай да болмасын
ертегіні немесе ӛлең-тақпақ шумағын сахналау болып табылады.
Баланың сӛйлеуге деген талпынысы, қабілеті дамып, ынтасы
артады және шығармашылық әрекетіне жол ашады. Саусақ ойынын
ойнай отырып, балалар қоршаған ортадағы заттар мен
қҧбылыстарды, жан-жануарларды, қҧстарды және ағаштарды
бейнелей алады. Саусақтарының қозғалыс- қимылына қарап бала
қуанады, шаттанады, сӛзді айтуға тырысады және ӛлеңдегі
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ҥйренген сӛз шумақтарын қайталап айта отырып, есінде сақтайтын
болады. Сонымен қатар балалар екі қолын қимылдата отырып, оң,
сол, жоғары, тӛмен т.б. тҥсініктерді бағдарлай алуды ҥйренеді.
Сӛйлеу тілі мҥшелері әрекетінің қозғалуларының дамуы қол
саусақтарының нәзік қимылдарының дамуымен тығыз байланыста
болғандықтан, бала қолының ептілігін толық жетілдіру, тҥзетутәрбие жҧмысын жҥйелі жҥргізуді қалайды. Мысалы: «Саусақтар
сәлемдеседі» ойынын алайық. Мҧнда әр саусақтың ҧшы бір бірімен кезекпен тҥйістіріп амандасады. Әр саусаққа отбасы
мҥшелерінің аты қойлады. Сонымен бірге халық арасында кеңінен
тарап жҥрген «қуырмаш» ойыны да саусақтардың нәзік қимылын
жетілдіруге бағытталған. Балалар осындай саусақ ойынын ойнай
отырып, ӛлең шумағын қызыға айтады және тез жаттайды.
Кҥнделікті сабақта қолданылатын «Достық» жаттығуы
Біздің сыныпта ҧлдар мен қыздар ӛзара дос ( қолдың саусақтары
бірігеді)
Фархат пен Думан дос (балан ҥйрек кезекпен бір- біріне тигізу)
Камила мен Бахтияр дос (ортан терек кезекпен бір- біріне тигізу)
Азат пен Елдос дос
(шылдыр шҥмек кезекпен бір- біріне
тигізу)
Батухан мен Аяна дос (кішкене бӛбек кезекпен бір- біріне тигізу)
Енді санауды аяқтадық (қолды тӛмен тҥсіріп демалтамыз)
Біз балалармен сӛздік жҧмысын жҥргізе отырып, оларды
айналасындағы заттармен таныстырып, атын атай білуге, қасиеті
мен сапасын, тҥр-тҥсі және пішінін ажырата білуге, ӛмірдегі,
қоршаған ортадағы тҥрлі қҧбылыстар жайындағы ҧғым,
тҥсініктерін дамыта отырып, белсенді тҥрде тілдік қарым-қатынас
жасай білуге ҥйретеміз.
Саусақ театры
балаға бір мезетте сценарист, режиссерпостановщик болуға мҥмкіндік береді. Театрландырылған
қойылым шығармашылық потеницалды ғана емес сӛйлеуді және
оған саусақ белсенділігін дамытуға кӛмектеседі. Саусақ театрының
тағы бір жағымды жағы - бала ойын нысанында кеңістік және
санау тҥсінігіне ҥйренеді.
Ойын да бала тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным

белсенділігінің дамуына жол ашады. Қай бала болмасын ойынмен
ӛседі, ӛйткені бала табиғатының ӛзі тек ойынмен байланысты.
Ойын ҥстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз. Ол ӛзін еркін ҧстайды. Ал
еркіндік дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген
талпынысы мен қҧлшынысы. Баланың білуге деген қҧштарлығы,
сӛйлеуі ойын ҥстінде қалыптасады.
Ҥстел ҥсті ойынын
ҧйымдастыруда домино, лото, суреттер, мозайкалар қолданылады.
Мысалы: «Суретті қҧрастыр», «Қандай затқа ҧқсайды?», «Қай
сурет тығылды?», «Бір сӛзбен ата», «Кім байқағыш», «Қиылған
суреттер», «Ҧқсасын тап», «Есіңде сақта»,«Кӛңілді таяқшалар».
Бҧл ойындар саусақтардың жақсы қимылдауына ӛз нәтижесін
береді. Балалардың сӛйлеу қҧзіреттілігі дҧрыс және сӛздік қоры
бай болса, оларға ӛз ойын жеткізу оңайға тҥседі, қоршаған
ортаны танудағы мҥмкіндіктері кеңейеді, психологиялық
дамуында белсеніс кҥшейеді. Баланы қызықтыруда және жаңа
хабарларды игеруіне алға қойған мақсатына жетуін, тапсырманы
орындауда қиындыққа кездессе мойымауына ҥйрете отырып, аз
мӛлшердегі жетістіктерін де бағалап, мадақтап қоюды да
ҧмытпауы керек. Сондықтан баланың сӛйлеу қҧзреттілігін
қалыптастыруды уақытылы қолға ала отырып, анық әрі дҧрыс
сӛйлеуін қадағалау керек. Балалардың сӛйлеу қҧзреттілігі
жоғары деңгейде қалыптасуы ҧсақ маторика тәсілдері мен
қҧрлымына байланысты
Сонымен, қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту - балалардың тең
қҧқығын анықтайды және ҧжым іс-әрекетіне қатысуға, адамдармен
қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мҥмкіндік
береді. Инклюзивті білім беру мҥмкіндігі шектеулі балаларға оқуда
жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ӛмір сҥру мҥмкіншілігін
қалыптастырады.
Пайдаланыған әдебиеттер:
«Дефектология» 2014ж
« Тілашар ,Логопед» 2012ж
Чернова Е.И. Саусақ қадамы. Ҧсақ қол маторикасын дамытуға
арналған жаттығулар. 2007.
Большакова С.Е. Ҧсақ қол маторикасын қалыптастыру: Ойындар
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мен жаттығулар.
Мҥмкіндігі шектеулі балалармен жҥргізілетін тҥзету және дамыту
жаттығулары» әдістемелік қҧрал, Шымкент., 2012.

Ӛздері ой қорытады, нәтижеге жетуге ҧмтылады.
Технология бойынша әр сабақ ҥш кезеңнен тҧрады:
қызығушылықты
ояту;
мағынаны
ашу
- ой толғаныс.
Сабақтарда ой қозғауда «Ассоциация»,«Миға шабуыл»,«кластер»,
стратегияларын қолданған тиімді. Бҧл оқушының жаңа тақырыпты
ашуға қызығушылығын арттыруға ықпалын тигізеді. Тәжірбиеден
байқағаным:«Венн
диаграммасы»,«Алты
телпек»,«Инсерт»,«Семантикалық
карта»,«Екі
тҥрлі
жазба
кҥнделігі»,«Бес
жол
ӛлең»,«Ыстық
орындық»,«Тҥртіп
алу»,«Авторға сҧрақ» осы әдіс-тәсілдерді қолдану, оқушының
ӛздігінен білім алу, ӛзін-ӛзі ӛзектілендіру, танымдық қабілеттерінің
дамуы, шығармашылық іс-әрекетінің оянуы, яғни ӛзіндік еңбек ету
кезеңі. Кӛптеген сыни тҧрғыдан ойлану стратегиялары ӛзіндік
менменшілдікті ойлаудан аластатуға мҥмкіндік береді, ойлау
қабілетін дамытады , шығармашылықпен жҧмыс жасауға жол
ашады. Белсенділік, дербестік дамиды,ӛзіндік әрекет жасауға
ҥйренеді, сондай-ақ , бір проблемананың кӛпқырын тануға
мҥмкіндік берді.
Д. Клустер сын тҧрғысынан ойлаудың ең маңызды деп санаған бес
қырын қарастырады:
ӛз бетімен ойлау;
ойын қорыту;
проблемалық және сол ойын бағалай білуі;
ойын дәлелдеуі;
сын тҧрғысынан ойлаудың ӛзі әлеуметтік ойлау болып табылады
(ӛмірмен байланысты).
Оған қоса Клустер сыни ойлаушы адамның басты 6 қасиетін де
атап ӛткен:
Ӛз ойын қалыптастыра біледі;
Әртҥрлі ойлармен санасып, ӛз ойын дәлелдеуге тырысады;
Тақырып бойынша мәселені шеше біледі;
Дәлелді пікірталас қҧра алады;
Бірлескен жҧмыстан тҥбегейлі шешім шығаруды толықтай

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында сын тҧрғысынан
ойлаудың әдіс-тәсілдерінің тиімді жолдары
Сапина Акмарал Жаксыгалиевна
Майтӛбе орта мектебі
Қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінің мҧғалімі
«Баланың ынтасын артыру ҥшін оқытылатын нәрседе бір жаңалық
болуы керек» деп Ж.Аймауытов айтып кеткендей оқушы ҥшін
әрбір сабақ тҥрлі ақпарат берілетін, жаңаша кӛзқарас
қалыптастыратын оқу ҥдерісі болғаны жӛн. Ал оқу ҥдерісі жаңа
әдіс-тәсілдерді,жаңаша идеяларды қолдануды талап етеді. Сол
себепті әр сабақты сапалы тҥрде ҧйымдастырып, әдіс-тәсілдерді
тиімді қолдану керек.
Сын тҧрғысынан ойлау дегеніміз-педагогтың бағытауымен
оқушының білімді ӛз бетінше игеру,нәтижесінде неғҧрлым
дамыталған
оқушының
жеке
тҧлғасы
қалыптасады.Сын
тҧрғысынан ойлау-сынау емес,шыңдалған ойлау. Оқушының бҧл
жҧмысты дҧрыс ҧйымдастырған жағдайда ӛз даму деңгейіне сәйкес
ойы шыңдалып, белгілі бір жетістектерге жетуі сӛзсіз.
Сын тҧрғысынан ойлау – оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы.
Оқушыны мҧғаліммен, сыныптастарымен еркін сӛйлесуге, пікір
таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға, қҧрметтеуге, ӛзекті
мәселені шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты жеңуге
баулитын бағдарлама. Оқушы - ізденуші, ойланушы, ӛз ойын
дәлелдеуші. Мҧғалім - әрекетке бағыттаушы, ҧйымдастырушы.
Іс-тәжірибеме ертерек еніп кеткен әдіс-сын тҧрғысынан ойлау.
Білім берудің сапасын жақсарту мақсатында СТО әдісін ӛз
сабақтарымда қолданып жҥрмін. Сабақта осы әдіс стратегияларын
пайдалана отырып,оқушылар сабақты қалай оқу керектігін
меңгереді және дағдыланады, яғни,метатаным пайда болады.
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қҧптайды;
Кез келген сҧрақтың шешімін табу ҥшін адамның қабылдауының
ӛзі кӛптеген факторлардың әсерінен болатынын тҥсінеді және
бағалай біледі.
Әрине, алып отырған тапсырманы жҥзеге асыру ҥшін сыни
тҧрғыдан ойландыратын әдіс-тәсілдер қолданамын. Тапсырма
оқушының жас ерекшелігіне сай алынуы тиіс.
Бҧл жерде талантты және дарынды балалар да анықталды және
олар кез келген ортада кӛшбасшы бола алады. Олардың қабілеті
қандай дәрежеде екенін анықтау ҥшін бағалауды қолға аламыз,
таңдаған әдіс-тәсілдер оқушыны барлық қырынан ашуға
кӛмектесетіні даусыз.
СТО әдістерін тиімді пайдаланатын кезде қол жеткен
жетістіктерім:
Ақпаратты саралауға, жҥйелі жҥргізуге
Ӛз бетінше ізденуге
Мәселенің ең негізгі тҥйінін табуға
Белсенділікке
Білімге деген қҧлшынысқа
Жаңалық ашуға
Қиындыққа тӛзуге
Елестетіп,қиялдау арқылы сурет салуға
Шығарма,шағың әңгіме мәтінін қҧрау,мазмҧндама тҥрлерін жазуға
Арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыруға
Сын тҧрғысынан ойлау технологиясын қолдану барысында
оқушылардың білім сапасы біршама артып, ҦБТ қортындысы пән
бойынша жақсы кӛрсткіштерге ие болып отыр.
Қазіргі таңда сапалы білім беру мәселесі қоғамды толғандырып
отыр. Ӛйткені қарыштап дамып келе жатқан технологиялық
прогресс кезеңінде ӛскелең ҧрпақтың білім деңгей заманауи
талапқа сай болуы қажет.
Қазіргі қоғамда ақыл-ойы кемел, шығармашылық жағынан
қабілетті, іскер және білімді адам керектегі-әр ҧстаздан талап
етіледі. Баланың бойына сын тҧрғысынан ойлауды жетілдіруде
ҧстаздардың рӛлі аса маңызды.

Қорыта айтқанда, инновациялық білім беру әдістемелері — тиімді
қҧралдың бірі. Инновациялық қызмет пәндердің мазмҧнын
тереңдетуге, ҧстаздың кәсіптік шеберлігін арттыруға, оқу ісін
дамытуға бағытталған. Ең бастысы, оқушыны келешек ӛмірге
дайындап, білім-біліктерін, іскерлігін ӛмірде қолдануға жағдай
жасау.
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде «сын тҧрғысынан ойлау
бағдарламасының»тиімді әдістерін қолданып жҧмыс жасау арқылы
жан-жақты ӛзіндік кӛзқарасы бар,шығармашылық қабілеті дамыған
дарынды тҧлғаны тәрбилеуге қол жеткіземіз.
Ӛркениет кӛшінен қалмай, соған сәйкес қадам жасауға толыққанды
білім алуға қол жеткізуге ҥлесімді қосамын.
Пайдаланған әдебиеттер:
«Оқыту-тәрбилеу технологиясы» журнал 2009 ж
«Ана тілі» газеті №2 2014 ж
«Қазақ тілі мен Әдебиеті» журнал №5 2017 ж
Бітібаева Қ«Әдебиеті оқытудың инновациялық технологиясы»
2002 ж
«Қазақ тілі мен Әдебиеті»журнал №6 2012 ж
Жаңартылған білім беру мазмҧны аясында бастауыш
сыныптарда оқытуды жоспарлаудың тиімділігі
Ерниязова Анаркуль Камбаровна
Қызылорда қаласы, Талсуат ауылы
№ 178 орта мектебінің
бастауыш сынып мҧғалімі
Кіріспе
Егеменді еліміздің ӛсіп келе жатқан ҧрпағын ойлы да іскер,
ӛзіне – ӛзі сенімді, интеллектуалдық деңгейі биік азамат етіп
тәрбиелеуде мектептің алатын орны ерекше. Бастауыш саты –
білім, дағды, іскерліктің қалыптасуының бастамасы болып
табылады. Біздің міндетіміз – жеке тҧлғаны дамытып, білімге деген
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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 – ӛрісі
биік, бәсекеге қабілетті азамат етіп тәрбиелеу – қоғамымыздың ең
ӛзекті мәселесі. Бҧл әр мҧғалімнің шығармашылық ізденіспен
жаңаша
жҧмыс
істеуін
қажет
етеді.
Білім негізі мектеп қабырғасынан басталатыны белгілі. Мектеп
оқушысы не нәрсені болса да білуге қҧмар, қолымен ҧстап, кӛзбен
кӛргенді ҧнатады. Зейіндері тҧрақсыз болғандықтан бір сарынды
оқудан тез жалығады. Сондықтан оқу мазмҧны мен тәрбие
әдістерін жаңарту бағытында оқушыларға сапалы білім мен саналы
тәрбие беру ҥшін жан – жақты іздене отыру керек.
Білім беру саласындағы бҥгінгі басты міндеттерінің бірі –
оқушыларға терең білім беру. Ал, оның негізгі жалпы білім беретін
мектептердің оқыту ҥрдісін жақсартуға білім саласына жаңа
технологияларды енгізу болып табылады. Оқу – тәрбие ҥрдісіне
жаңа инновациялық әдіс тәсілдерді енгізу оқушылардың білімге
деген қызығушылығын, талпынысын арттырып ӛз бетімен ізденуге
шығармашылық еңбек етуге жол салады.
Мҧғалімдердің алдына қойылып отырған басты міндеттерінің бірі –
оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру және жаңа
педагогикалық технологияларды меңгеру. Ҧстаз ҥшін ең басты
мәселе – оқыту әдісін дҧрыс таңдау. Жаңа педагогикалық
технологиялар оқушының жеке тҧлғалық кҥшін арттырып,
шығармашылық ойынының дамуында басты рӛл атқарады. Жаңа
технологияларды
меңгеру
мҧғалімнің
зияткерлік,
кәсіптік,адамгершілік, рухани, азаматттық және де басқа да
кӛптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, ӛзін –
ӛзі дамытып, оқу – тәрбие ҥрдісін тиімді ҧйымдастыруына
кӛмектеседі.
«Ӛз еңбегін талдай білген адам ғана тәжірибелі ҧстаз бола алады»
деген В.Сухомлинскийдің сӛзін оқытушының талмай ізденген
еңбегінің нәтижесінде ғана кӛрінетіні белгілі. Қазіргі кезде білім
мен техниканың даму деңгейі әрбір оқушыға сапалы және терең

білім беруіне жағдай жасап отыр. Оқытушы баяндайды,
әңгімелейді,тҥсіндіреді,ал оқушы тыңдайды,қабылдайды,ойлайды
т.б, таным әрекетерін жасайды.
Бастауыш сынып оқушыларын топқа біріктіру тәсілдері
Oқyшылapмeн тoптық жҧмыc ҧйымдacтыpy oлapды
ынтымaқтacтыққa, ӛзapa әpeкeттecтiк дaғдылapын қaлыптacтыpyғa,
ӛз пiкipiн ӛзгeлepмeн бӛлicyгe итepмeлeп, cыныптaғы әpбip
oқyшының тaбыcты oқyшы бoлyынa жoл aшaды.
Зepттeyшi Xoy мeн Мepcep (2010) бipлecкeн ic-шapaлap aқылoй дaмyы мeн oқyды, coндaй-aқ қapым-қaтынac дaғдылapын
apттыpaтындығын кӛpceттi. Пиaжeнiң apaлac жacтaғы тoптap
oқyшылapғa aнaғҧpлым жaқcы дaмығaн жәнe нaшapлay дaмығaн
қҧpдacтapмeн ӛзapa әpeкeт жacay ҥшiн кeң мҥмкiндiк бepeдi, бҧл
oлapдың тaнымдық жәнe әлeyмeттiк дaғдылapын дaмытyғa
кӛмeктeceдi,-дeлiнгeндeй ӛз қҧpдacтapының жeтeлeyiмeн caбaққa
бiлiктiлiгi қaлыптacқaн oқyшымeн тoптық жҧмыcтa әлeyмeттiк
қapым-қaтынac жacaca ғaнa нәтижeciндe oйлay жәнe cӛйлey
дaғдылapы дaмиды
Сыныпты топқа біріктіріп оқыту, ережеге, уақытқа бағыну,
постер қорғату. Біз жаңа әдістер ретінде «Диалог арқылы оқыту»
мен «Қалай оқу керектігін ҥйренуді» ғана қарастырамыз, себебі
олар әлеуметтік сындарлылық кӛзқарасымен тығыз байланысты.
Диалог негізінде оқыту мен оқу оқушылардың ӛзара сҧхбаттасуы
және мҧғалім мен оқушы арасындағы диалогтің шәкірттердің
ӛзіндік ой - пікірін жҥйелеуі мен дамытуына кӛмектесетін амал
екенін меңзейді.
Оқушыларды топқа біріктірілгеннен
кейін топтың
жекелеген мҥшелері бір-бірін қҧрметтей отырып жҧмыстанатын
дәрежеге жеткізу керек, яғни жҧмыстың алғышарттарының бірі топ
мҥшелерінің ынтымақтастығы арқылы кҥтілетін нәтижеге жетуге
негізделген. Мҧғалім топтарға арналған ережелерді әзірлей
отырып немесе топ мҥшелерінің жеке ережелерін келісуі арқылы
топтық жҧмысқа бейімдейді. Қандай топтық жҧмыс болмасын сол
топты қҧрайтын нақты адамдарға арналған ереже қҧрылғаны
маңызды. Ережелерде адалдық мәдениетін кҥшейту, ҧжымдық
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жауапкершілік белгілеу, тыңдау машықтары тәжірибесін дамыту,
топ міндеттері мерзімін сақтау, шығармашылық пен стандартты
емес, идеяларды бағалау, қайырымдылық ескерілу керек. Топтық
ережені кҥн тәртібінде бақылауда ҧстау арқылы топтық жҧмыстың
ӛнімді болуына қол жеткіземіз. Сонымен қатар, топтық жҧмысты
ҧйымдастырушы мҧғалім «Топ ережелерін қабылдаған әрбір
адамды бҧл топтан тыс жеке блок қҧрудан сақтап, алға қарай
апарады. Оқушылар бастапқыдан-ақ айтылған пікірлермен
келіспеген жағдайда да әрбір дауыс естілуге қҧқылы. Топтың әрбір
қатысушысы ӛз кӛзқарасын, пікірін білдіруін ынталандыру керек,
олар естілмей қалмасын. Топ жҧмысына топ мҥшелерінің
әрқайсысы тең дәрежеде қатысуға тиіс. Бҧл олардың әрқайсысы бір
нәрсені істеу керек дегенді білдірмейді. Бәрінен де, міндеттер
топ мҥшелеріне қалай бӛлінетіні туралы ақылдасып шешкен дҧрыс
болады. Топ мҥшелері сондай-ақ бір–бірімен тәжірибе алмаса және
басқалардың идеяларына сҥйене отырып, ӛз ҥлесін қосуға дайын
болуға
тиіс»деген нҧсқауларды негізге алуы тиіс.
Топтық жҧмыс арқылы оқытудың бірнеше әдістерін
қолдануға тоқталамыз. Әрине, оқушыларды топтарға біріктірген
кезде олар ӛздерінің достарымен отырғысы келетіні мәлім. Топта
отырған оқушылардың эмоциялық ахуалы оқып-ҥйренуге ықпал
ететіні белгілі. Дегенмен, топқа біріккен оқушылар ӛздерінің
неліктен осылай бірігіп отырғанын білсе, тіптен жақсы.
Оқушылар топ қҧруда ӛздерінің жалпы ортақ мақсаттары мен
міндеттері бар екенін сезінеді. Осы жҧмыстарды орындау
барысында мақсатқа жету бір адам ҥшін не қиын, не тиімді
жасалмаған іс болуы мҥмкін екендігін аңғарды. Әр оқушы топ
ішінде ӛздеріне бӛлінген міндеттерді тиісінше жауапкершілікпен
атқара алды. Әрқайсысы топ ортақ мақсатқа жету ҥшін қҧрылған
адамдар тобы екендігін тҥсінді. Дәлелі сабақ ӛткізу барысында
байқалды. Топ басшысы мақсат пен міндет болмаса тобын алға
қарай тартуға мҥмкін емес екендіктерін оқу ҥрдісінде айқындап
берді. Мысалы, оқу ҥдерісінің барлық аспектілерінде әр топтағы
оқушылар бір-біріне кеңес беріп, идеяларымен бӛлісіп, қателері

болса тҥзетіп, бағалау парағына топ басшысы нақты бағаларын
қойып отырды. Бағалау барысында топ мҥшелері арасында
ешқандай кері жағдайлар болған жоқ. Себебі оқушылар тек ӛз
білімдерін арттыру ҥшін бағалаудың маңызы зор екенін тҥсінді.
Бҧл олардан тҥсінушілікті, қызығушылықты, және ықыласпен
әрекет етуді талап етеді. Топтағы оқушылардың ӛзін-ӛзі бағалауы
олардың қызығушылығына едәуір ықпал ететіндігін, және
тҥбегейлі
білім
алуларына,
ӛздігінен
жҧмыс
жасай
алатындықтарына кӛз жеткіздік.
Топпен жҧмыс істеу арқылы оқушылардың білім сапасын
арттыру оқушының ӛздігінен білім алуы.Оқушылардың сыни
кӛзқарастарын дамытып.Басқарушылық іс-әрекетіне ҥйрету.
Топта жҧмыс жасау бҧл- адамдардың ортақ мақсатпен жҧмыс
жасауы. Адамдар бірге ортақ мақсат пен міндеттер бар
болғандықтан топ мҥшесі болады. Ал топ мҥшелерінде бір-біріне
деген сенім болуы тиіс.Сенім- бҧл нәтижеге жетудің бірден бір
жолы . Адамның айтқанымен қоймай жасағаны, ал жасағанда,
ойдағыдай жасауы және әрдайым шыншыл болуына сенімділік пен
ҥміт қажет. Топтағы тҧлғалардың бірін-бірі ӛзара қабылдауы
кӛптеген факторларға байланысты. Тҧлғалардың ӛзара бірін-бірі
қабылдауға оның негізгі факторы ретінде тҧлғалар арасындағы
қатынастар ғана емес, жеке тҧлғаның топтағы қатынасы да әсер ете
алады. Тҧлғаның топты қабылдауы, тҧлғалардың ӛзара қабылдауы
жҥзеге асатын фон тәріздес. Осылайша, жеке тҧлғаның топты
қабылдау мәселесі, тҧлғалардың бірін-бірі қабылдауда екі тҥрлі
әлеуметтік
қарымқатынасты
байланыстыратын
негізгі
кезең.Ҧсынылып отырған жоба жеке тҧлғаның топты
қабылдауының ҥш мҥмкін ―тҥрін‖ анықтауға жағдай жасайды .
Қабылдаушының дербес іс-әрекетіндегі топтың рӛлі, қабылдау
тҥрлерінің кӛрсеткіші ретінде анықталады.
Сабақ
барысында
оқушылардың
іс-әрекетін
ҧтымды
ҧйымдастыру ҥшін, сӛзсіз, топтық жҧмысты ҧйымдастыруды жӛн
кӛреміз. Осы кезде бірқатар қиындықтарға тап боламыз. Осы
қиындықтарды жеңу ҥшін топтық жҧмысты ҧйымдастыру қҧралы
болып табылатын тиімді әдістер мен тәсілдер, технологиялар мен
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стратегияларды қарастыруға шақырамын.
« Кездесу » ойыны
Жай әуенмен екі шеңбер болып қарама –қарсы айналады , әуен
тоқтаған
кезде
бір-біріне
қарап
,
баланың
қасиетін
айтады.Мінездері ҧқсас балалар топтанып, бір топ жасауға болады.
«Таңғажайып дорба» ойыны.
Дорбада бірнеше жеміс , кӛкӛніс бӛліктері бар .Бала кӛзі жабылып ,
дорбадағы заттың дәмін татып , оның қай жеміс екенін ,дәмі , исі ,
формасы , тҥсі жайында ажырата баяндайды. Сәйкес дәмдер,
тҥстер иістер арқылы топ жасауға болады.
« Атомдар мен молекулалар»
Әр қатысушы- жеке атомдар Жҥргізушінің айтуы бойынша
атомдар қозғалысқа тҥседі , бір-бірімен жеңіл қақтығысқа тҥседі .
Жҥргізуші
қанша
атомның
қосындысынан
молекула
қҧралатынын айтады , сол кезде сол санға сай бірігіп тҧра қалу
керек . Топтанған оқушылар бір топ мҥшесі бола алады. Сонымен
қатар мозайка тәсілімен, тҥстермен және жҧп сандармен сияқты
тҥрлі әрекеттер арқылы топ қҧруға болады. Топ қҧру барысында
сойиометриялық тәсілді мҧғалім естен шығармауы керек. Ӛйткені
сыныптағы оқушылардың психологиялық жағдаяттарымен оқу
ҥлгерімдерін басты назарда ҧстауымыз керек. Бҧл сабақтың
мақсатына
жетуіне,
оқушылардың
сабаққа
деген
қызығушылықтарының артуына әсер ететіні сӛзсіз.
Қағаз қиындылары арқылы топқа бӛліну
Жыл мезгілдері,жануарлар,қҧстар немесе басқа да суреттерді
ҥшке,тӛртке,беске (неше топқа бӛлуді жоспарлауыңызға қарай)
қиып,араластырып оқушыларға таратылады.Оқушылар сол
қиындылардан
суретті
қҧрастырып,сол
сурет
бойынша
бірігіп,топқа бӛлінеді.
Геометриялық фигуралар арқылы топқа бӛліну
Мҧғалім бірнеше геометриялық фигураларды араластырып
оқушыларға таратып береді.(неше топқа бӛлсеңіз сонша
геометриялық фигураларды бірнешеуден аласыз) Бірдей
фигураларды алған оқушылар топтасады.
Әріптер арқылы топқа бӛліну

Мҧғалім оқушыларға әріптер айтып (А;Б;С;Д тӛртке бӛлу керек
болса осы тӛрт әріпті қайталап барлық оқушыларға айта береді
),есте сақтауларын сҧрайды.А әрібі айтылғандар бір топ,Б әрібі бір
топ,С әріптері бір топты,Д әріптері тағы бір топты
қҧрайды.Осылайша тӛрт топқа бӛлуге болады.
Ӛз қалаулары бойынша топқа бӛліну
Мҧғалім оқушыларға бҥгін ӛз қалаулары бойынша ҥш немесе ӛзі
жоспарлағандай тӛрт топқа топтасуларын сҧрайды. Оқушылар ӛз
еріктерімен топтасады.
Жҧбыңды тап
Оқушылар адам аттары арқылы (Мысалы; Алпамыс пен
Гҥлбаршын,Қобыланды мен Қҧртқа,Айман және Шолпан,Асан
немесе Ҥсен) жҧптасады,немесе қолғапшалар сыңарларының
қиындылары,бірдей шарф не киім қиындылары т.б арқылы
жҧптасады.Әр жҧп бірге жҧптық тапсырмалар орындайды.
Санамақ арқылы топқа бӛліну
Мҧғалім оқушыларға санамақты айтып жҥріп топқа бӛледі:
Қуыр-қуыр қуырмаш,
Балапанға бидай шаш!
Тауықтарғы тары шаш!
Бас бармақ,(балаларды меңзеп айтып отырады)
Балалы ҥйрек,
Ортан терек,
Шҥлдір шҥмек,
Кішкене бӛбек!
Бҧл санамақты бірнеше рет оқушылардың бәрін кӛрсетіп
шыққанша қайталайды.Оқушылар сонда саусақтардың аталуы
бойынша бес топқа бӛлінеді: «Бас бармақ » тобы, «Балалы ҥйрек »
тобы, «Ортан терек » тобы, «Шҥлдір шҥмек»тобы, «Кішкене
бӛбек» тобы.
Санамақтың басқа да тҥрлерін қолдануға болады.
Мағынасына қарай қҧрастыру арқылы топқа бӛліну
Оқушыларға ӛлең жолдары,анықтамалар,мәтін немесе мақалмәтел,жҧмбақ,жаңылтпаш
сӛздерін
бӛліп,қиып
тастап,қиындыларынан сол мақалды,ӛлеңді,мәтінді не басқа
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қҧрастыру арқылы топқа бӛлуге болады.Мысалы зат есімнің
анықтамасын қҧрастырғандар бір топ,сын есімнің анықтамасын
қҧрастырғандар бір топ сияқты топтасады.
Топқа біріктірілген сыныпқа психологиялық қолайлы жағдай
жасай отырып, әр топқа ӛз мақсат міндеттерін айқындатуға
итермелеу керек.
Топ мҥшелері ӛз міндеттерін айқындай отырып, топтың ҧраны,
ережесін және де мақсатын жасай алуына мҥмкіндік беру. Мысалы
топтық жұмыс ережелерін құрастыру үлгісін дәлел ретінде
көрсетер болсақ, Топтың аты; Топтың ҧраны;
1. Ең бірінші топта тәртіп болу керек. Сыныптағы тәртіп бәрімізге
ортақ.
2. Белсенділік. Әр сабақта оқушылар оқу ҥдерісінің барлық
аспектілеріне белсенді қатысуы керек. Олар ӛздерінің
болжамдарымен сҧрақтарын қҧрастырады, бір-біріне кеңес береді,
ӛз алдына мақсатт қояды.
3. Бірін бірі тыңдау. Бір-бірін тыңдайалады, алынған нәтижелерді
қадағалайды, идеялармен эксперимент жасайды, жәнеқателері
болса тҥзетуге кӛмектеседі.
4. Нәтижеге қол жеткізу арқылы топты алға шығара алады. Бҧл
жағдайда топта бір-бірімен әңгімелесу әрекетімен қатар диалогтік
қарым-қатынасқа тҥседі. Біздің ойымызша бастауыш сыныптың
оқушыларын топқа бӛлу жиілілігін сабақ сайын, яғни кҥніне бір
рет ауысып тҧрса, тиімді деп білеміз. Бір топта немесе бір баламен
ҧзақ уақыт бірге отырған оқушы басқалармен қатынас жасауда
қиындыққа кезігуі мҥмкін. Топ ҥнемі ауысып отырған жағдайда
сыныпта ҧжымдық және ынтымақтастық атмосферасы жоғары
болады. Топта топ басшысы, хатшысы, реттеушісі, жинақтаушы
немесе бағалаушысы болуы міндетті. Себебі топтағы әр оқушы ӛз
жауапкершіліктерін сезіну керек.
Топтық жҧмысты орындау ҥшін бір топта қандай оқушылардың
болатыны маңызды емес. Осы жағдайда мҧғалім осы ҧсынған 17
немесе мейлі 20 әдіспен оқушыларды шағын топқа біріктіреді.
Топтың мҥшелері кездейсоқ бірігеді.
Топқа біріктірудің қызықты тәсілдерін қолдану керек.

Тoпқa бӛлyдe әp тҥpлi әдic-тәciлдepмeн қaтap, aлдын-aлa
дaйындaлғaн тiзiм бoйыншa нeмece бepiлгeн тaпcыpмaны тeкcepy
бapыcындa мӛp қoю apқылы, фишкaлap мeн жeтoндap, тҥрлі тҥстер
тapaтyapқылы бӛлiнгeн тиiмдieкeнiнe кӛзiм жeттi. Тӛмeндe тoптық
жҧмыcты ӛз тәжipибeмiздe қaлaй жҥpгiзiп жҥpгeнiмiздi
дәлeлдeйтiн caбaқ ҥлгiciн ҧcынып oтыpмын.

Әдебиеттік оқу сабағында тақырыпқа байланысты тҥрлі-тҥсті
жолақшалармен топқа біріктірдім.

«Ҥштік одақ» тәрбие сағатында Ата-ана, Оқушы, Мҧғалім
топтарына біріктірдім.
Сырттан қарағанда оқушыларды топқа біріктіруді ҧйымдастыру
оңай болып кӛрінеді. Бірақта жҧмыс тиімді болу ҥшін, жақсы
басқару дағдысы болу керек.Егерде топтық жҧмысты
қадағаламасаңыз, оның нәтижесі, сізді қайран қалдырады.Сонымен
бірге сыныптың тәртібінде мәселе туындайды.
Топтағы
оқушылардың
саны
оқушылар
арасындағы
сонымен
қатар оқушылармен мҧғалім арасындағы қарымқатынасты барынша тиімді қаитамсыз етуі тиіс.Топтың кӛлемі мен
саны теңдікте орнату тиіс. Мысалы кӛптеген шағын топтарда
немесе жҧптарда шектеулі уақытты тиімді жҧмыс істей алады.
Белгілі топтарда тапсырманы айрықша тиімді орындау ҥшін,
мҧғалім топ қатысушылар саны қанша болатынын анықтап алуы
қажет. Мҧғалімдер топтық жҧмыстарды ҧйымдастырып және оны
қолдап отыруы қажет, сонымен қатар, тапсырманы орындағаннан
кейін оны талдауға уақыт беру керек.сабақ аяқталған соң мҧғалім
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оқушыларды топтағы жҧмыс тҥрлері жайлы және оның нәтижелері
жайлы бағаланып, қортынды жасау керек.Оқушылардың топтық
жҧмыс немесе ынтымақтастық оқу-оқыту тәсілі. Аталған тәсіл
проблемаларды шешуге арналған тапсырмаларды орындау немесе
ӛнім жасау оқушылар тобында бірлесіп жҧмыс істеуін
білдіреді.Ынтымақтастық оқу оқуды табиғи әлеуметтік әрекет
ретінде қабылдауға негізделген, оған қатысушылар бір-бірімен
әңгімелесіп, пікір алысу арқылы білім алады.

қҧбылыс, кӛрініс, ҥдеріс
Қaзіргі зaмaнғы ғылыми-тeхникaлық aқпaрaттың ӛтe шaпшaң
қaрқынмeн дaмуы жәнe aқпaрaт кӛлeмінің жылдaн-жылғa ӛcіп
ӛркeндeуі, oқытудың caпaсын жeтілдіруді тaлaп eтіп oтыр.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабында
«Білім беру жҥйесінің басты міндеті - оқытудың жаңа
технологияларын енгізу,
білім
беруді
ақпараттандыру,
халықаралық коммуникациялық желілерге шығу, ҧлттық және
жалпы адамзаттық қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері
негізінде жеке тҧлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби
шыңдауға бағытталған білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау» деп
атап
кӛрсеткендей,
қазіргі
кезде әрбір мҧғалімнің
алдына қойып отырған басты міндеттерінің бірі - оқытудың әдістәсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық
технологияны меңгеру болып табылады [1]. Қазіргі таңда кӛптеген
оқыту технологиялары оқушылардың ғылым білім негіздерін
мемлекеттік стандарт деңгейінде толық меңгеруіне кепілдік бермей
отырғандығы оқушылардың білім жетістіктерінің нәтижелерінен
айқын кӛрінуде. Осы орайда, Махатма Ганди атындағы №92
мамандандырылған лицейдің ғылыми жетекшісі, профессор
Турарбеков Мэлс Зейнулловичтың метатаным педагогикасының
алатын орны ерекше.
Метатану және метасана ҧғымдарын алғаш рет американдық
психолог, когнитивтік психология және даму психологиясының
маманы Джон Флейвелл 1976 жылы ҧсынған.
Метатану – когнитивтік ҥдерістерді білу, тҥсіну және реттеу
немесе олар туралы ойлау, қатесін танып білу және ойлауды
реттеу. Ал метасана дегеніміз тҧлғаның ӛзін-ӛзі тануы және ӛз
когнитивтік
ҥдерістері
мен
стратегиясын
қарастыруы.
Дж.Флайвелл метатанымның тӛрт компонентін анықтады:
метакогнитивті білім, метакогнитивті тәжірибе, мақсаттар мен
стратегиялар. Дж.Флайвелл зерттеулері білім алушы тҧлғаның
когнитивті дамуына негізделген. Ал когнитивті даму дегеніміз –
баланың оқу және проблеманы шешу қабілетін айтады [2].
Ағылшын ғалымы А. Браун метатаным ӛзінің алған білімінің-білімі
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ережелерді қҧру.
4. Оқыту мен оқудың белсенді әдістері. (НЗМ) Астана, 2013 ж.
5. Интерактивті оқыту әдісін қолданып сабақты жоспарлау
және басқару, Алматы,2014 ж
ХИМИЯ ПӘНІНДЕГІ МЕТАСЫЗБАНЫҢ САБАҚ
ҚҦРЫЛЫМЫМЕН БАЙЛАНЫСЫ
Мықтыбек Т.Б.- химия пәні оқытушысы,
Махатма Ганди атындағы №92 мамандандырылған лицей
Тҥйін. Мақалада метатаным ҧғымының шығу тарихы мен дамуы
барысына сҥйене отырып, метатаным педагогикасының негізгі
қҧралы болып табылатын метасызбаның химия пәнінде алатын
орны мен мҥмкіндіктері кӛрсетілген. Сонымен қатар химия
сабақтарында
жасалған
метасызбаның
сабақтың
таным
деңгейлерімен байланысы сипатталған.
Тҥйін сӛздер: метасызба, метатаным, метасана, әмбебап алгоритм,
414

ретінде қарастырады. Ол метатанымды екі ҥлкен категорияға бӛлді:
- таным туралы білім - танымдық іс-әрекеттер мен қабілеттерге
саналы тҥрде кӛрініс табуды қамтитын әрекеттер жиынтығы;
- танымды реттеу - жаттығу немесе мәселені шешу кезінде ӛзін-ӛзі
реттеу тетіктерін қажет ететін қызмет тҥрлерінің жиынтығы.
А. Браун сонымен қатар метакогнитивті процестер сізге оқу
процесін реттеуге және басқаруға мҥмкіндік беретіндігін және
бірқатар процестерден тҧратындығын атап ӛтті: іс-әрекетті
жоспарлау процесі (жоспар қҧру, нәтижені болжау, мҥмкін
қателіктерді талдау); процесті бақылау қызметі танымдық ісәрекеттің нәтижелерін тексеру процесі [3].
Ағылшын ғалымы Р.Клюве, ӛз кезегінде, таным процестерін
басқаратын және реттейтін метатаным қҧрылымындағы екі
процесті анықтайды:
- басқару процестері - адамның жҧмыс істейтін тапсырманы
анықтауға және олардың жҧмысының барысын бағалауға және
нәтижені болжауға кӛмектесетін процестер;
- реттеуші процестер - ағымдық міндет ҥшін ресурстар бӛлуге,
мәселені шешу ҥшін қолданылатын қадамдардың ретін анықтауға
кӛмектесетін процестер.
Д.Регли, П.Шетц, Р.Гланц, С.Вайнштейн метатаным ӛз ойларын
саналы тҥрде зерделеу және психикалық іс-әрекеттің ӛзіндік
стратегияларын жҥзеге асыру ҥшін пайдалану арқылы анықтайды
деп тҧжырым жасады [4].
Ағылшын ғалымдары С. Тобиас және Х.Т. Эверсон метатанымның
иерархиялық моделін ҧсынды. Ол мынадай бӛлімдерден тҧрды:
білім мониторингі; оқытуды бағалау; стратегияны таңдау және
жоспарлау. Ол білім мониторингін адамның не білетінін және не
білмейтінін білу қабілеті деп тҥсіндірді, білімнің мониторингі
метатаным дағдылардың міндетті шарты болып табылады деп
есептеді [5].
Кеңес және Ресей психологы, психология ғылымдарының докторы,
профессор М.А. Холодная, кӛптеген басқа авторлар сияқты,
метатаным саналы басқарумен шектелмейді деген пікірді ҧстанады
[6].

М.З. Турарбеков «метатаным – аффективті ортада танымдық
процестің белгілі бір алгоритмін басшылыққа ала отырып, ӛзіндік
танымдық әрекетін қҧру мҥмкіндігі» деп тҧжырымдады. Сонымен
қатар, «метатаным - оқушының даму процесінің негізгі қозғаушы
кҥші» болып табылады және ӛзінің танымдық іс-әрекетін
басқаруды ҥйретуге, қоршаған әлемді зерттеу және тҥсінуге ықпал
ететініне ерекше тоқталды.
Флейвелл 1976 жылы ең алғашқы рет метатаным зерттеуін бестен
жеті жасқа дейінгі оқушыларға есте сақтауға арналған тапсырмалар
беру арқылы жасаған болатын. Метатаным зерттеуі Махатма Ганди
атындағы №92 мамандандырылған лицейде 5-11 сынып
оқушылары арасында жҥргізілуде.
Мҧғалім кез-келген сабақтың қҧрылымын оқушының танымдық
қабілеттерін дамыту негізінде жасауы, әрқашан табысқа жетелейді.
Білім
алушының
танымдық
қабілетін,
дҥниетанымын
қалыптастыру ҥшін профессор М.З. Турарбеков сабақ
қҧрылымында мынадай таным кезеңдерін бӛліп кӛрсетті: Танысу,
Сәйкестендіру, Салыстыру, Зерттеу, Жалпылау.
Әрбір таным деңгейінің сабақты жоспарлау кезіндегі бағытына
сипаттама беріп ӛтейік:
Танысу (Кім? Не?) - ӛткен сабақты қайталау, жаңа ҧғыммен
танысу;
Сәйкестендіру (Қайда? Қашан?) - жаңа тақырыпты тану арқылды
есте сақтау;
Салыстыру (Қалай? Қаншалықты?) - жаңа тақырыптың негізгі
ҧғымдарын анықтау арқылы есте сақтау;
Зерттеу (Не ҥшін? Немен байланысты?) - қалыптасқан білім, білік,
дағдылар кӛмегімен ішкі байланыстарды табу;
Жалпылау (Неге?) - ішкі байланыстардың ӛзіндік тҥсінігін
дәлелдеу; Осы таным деңгейлеріне сҥйене отырып химия пәнінен 9
сыныпқа арналған «Фосфор және оның қосылыстары» тақырыбына
жасалған әмбебап алгоритмді ҧсынып отырмын.
Кесте 1
Саб
ақ
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Таным деңгейлері

Сабақтың барысы

кез
еңі
І

тӛмен

Танысу
Кім? Не?

орта

ІІ

ІІІ

жоғары

ІV

Сәйкестендір
у
Қашан?
Қайда?
Салыстыру
(сипаттау)
Қалай?
Қаншалықты?
Зерттеу
(тҥрлендіру)
Не
ҥшін?
Немен
байланысты?

Жалпылау
(ӛзгерту)
Неге?

Жалпы оқыту – оқушылардың оқуға қабілетін жақсартуға
мҥмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің біртҧтас кешені
Ҥй тапсырмасы: «Тест шешейік» тәсілі
десек, «оқуды
ҥйрету» мҧғалім
оқушыларға осындай
оқу
Дескриптор: Білім алушы
тетіктерін
қалай бере
алатынын
қарастырады.
«Оқуды
Азоттың периодтық жҥйедегі орнын анықтайды[1];
ҥйретудің»
қозғаушы
кҥші
«метатаным»,
ал
оның
негізгі
Азоттың тотығу дәрежесі «–3» болатын қосылысын анықтайды [1];
Ӛнеркәсіпте азот қышқылын алу реттілігін белгілейді [1]; қҧралының бірі – метасызба болып табылады.
Ауадағы азоттың массалық ҥлесін (%) анықтайды[1];
Сурет 1
NH4OH атауын анықтайды [1];
«Постер қорғау» тәсілі:
Дескриптор: Білім алушылар
Постерде тақырыпты толық ашады [5];
Кері байланыс: «Бас бармақ» тәсілі
«Тізбектер» тәсілі
Дескриптор: Білім алушылар
Химиялық реакция теңдеулерін дҧрыс жазады [1];
Химиялық реакция теңдеулерін теңестіреді [1];
«Салыстыр» тәсілі
Сурет 2
Дескриптор: Білім алушылар
Ақ және қызыл фосфордың физикалық қасиеттерін бӛледі [1];
физикалық қасиеттерін топтастырады [1];
«Сапалық анализ» тәсілі (Метасызба)
Дескриптор:
Білім алушы
екі денені дҧрыс анықтайды [1];
ортаны денелердің физикалық қасиетіне сәйкес жазады[1];
қҧбылысты нақты сипаттай алады [1];
кӛрініске сипаттама береді [1];
химиялық ҥдерісті нақтылап, химиялық реакция теңдеулерін жаза алады [1];
нәтижені анықтап, қорытынды жасайды [1];
«Ойланайық» әдісі
Дескриптор:
Білім алушы
тҧнбаның жойылу себебін болжайды [1];
реакция теңдеулерін жазу арқылы дәлелдейді [1];

Метасызба – барлық сабақ кезеңдерін қамтитын метатаным
педагогикасының негізгі қҧралы деп айтуға болады. Ол оқушының
дҥниетанымын қалыптастырып қана қоймай, жетістікке жетелейді.
Метасызба арқылы тақырыптың ішкі байланыстарын анықтау және
оқушылардың
шығармашылық
дағдысын
қалыптастыруға
негізделген.

Әмбебап алгоритм арқылы сабақтың әрбір кезеңіне сәйкес таным
деңгейлерін және оны қалыптастыру барысында пайдаланып
жатқан әдәс-тәсілдерді айқын кӛруге болады. Сонымен қатар сабақ
барысында жҥргізілетін бағалау критерийлері негізінде, сабаққа
сырттай қатысып отырған адам ҥшін сапалы әрі нақты бағалауды
бақылап отыруға мҥмкіндік береді.
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Метасызбаның химия пәні ҥшін маңыздылығы ӛте зор. Себебі
химияның әрбір сабағы ҥшін бірнеше метасызба сызуға мҥмкіндік
туады. Мҧның басты себептерінің бірі химияда жҥретін химиялық
реакциялар деп айқын айтуға болады. Әрбір химиялық реакция
жҥру ҥшін тҥрлі жағдайлар әсер ететіні алхимия кезеңінен бізге
белгілі.
Сабақтың кезеңдеріне сәйкес жҥргізілетін таным деңгейлерін
метасызбамен байланыстырып талдап кӛрейік.
Химия пәнінде танысу деңгейінде ӛзара әсерлесуге тҥсетін екі
химиялық денені таңдап алып, ортасын нақтылаймыз. Химия
пәнінде заттардың ортасының негізгі ҥш тҥрі: қатты, сҧйық, газ
тәрізді кҥйі қарастырылады. Оқушы мҧнда таңдап алған
денелерінің агрегаттық кҥйіне сипаттама беріп, олардың ӛзара
қосылу ортасын талқылайды. Яғни қысқаша айтқанда, жаңа
ҧғымдармен, заттармен танысады.
Сәйкестендіру деңгейі метасызбада қҧбылыспен сәйкес келеді.
Мҧнда екі дене арасында болған әрекеттесудің сәйкес немесе
сәйкес еместігі кӛрініс табады. Екі дене ретінде химиялық
қосылыстарды алатын болсақ, ӛзара әрекеттескенде олардың
қҧрамындағы атомдар арасында әлсіз байланыстардың ҥзіле
бастайды. Химия пәнінде байланыстың тӛрт тҥрі қарастырылады:
коваленттік, иондық, металдық, сутектік. Осы байланыстардың
ҥздіксіз ҥзілуі қҧбылыста байқалады.
Салыстыру деңгейі метасызбада кӛрініспен сәйкес келеді. Мҧнда
екі дене арасындағы ӛзара әрекеттесуді салыстыру қҧдылыстың
нақты кӛрінісін сипаттайды. Таңдап алынған екі химиялық дене
ӛзара қосылу кезінде қҧрамындағы элементтер ӛзара электрон
алмасуы мҥмкін, сондай-ақ ерітінділердің тҥстері басқа тҥске енуі
қҧбылыстың айқын кӛріністері деп айтуға болады.
Зерттеу деңгейі ҥдеріспен сәйкес келеді. Ҥдеріс қалыптасқан білім,
білік, дағдылар кӛмегімен екі дене арасындағы ішкі байланыстарды
табуға, зерттеуге бағытталады. Мҧнда жҥріп жатқан химиялық
реакция типтерін, ондағы процестерді, иондардың ӛзара алмасуын
толықтай зерттеп, кең тҥрде жазуға болады. Яғни мҧнда бойына
сіңірген білімге сҥйене отырып терең зерттеу жҥргізуге мҥмкіндік

туады.
Жалпылау деңгейі метасызбада нәтижемен сәйкес келеді. Бҧл
оқытылып отырған тақырыптың қҧбылысы мен ҥдерісін тҥсініп,
оны жалпылауға бағытталады. Сондай-ақ таңдап алған екі дене
арасындағы ӛзара қарым-қатынас нәтижесінде пайда болған
нәтижені бағалауға мҥмкіндік береді.
Қорыта айтқанда, метасызбаны химия сабағында жиі қолдану
оқушылардың шығармашылық дәрежеде ойлануна, ӛзінің жеке
ҧстанымын дәлеледеп тҥсіндіріре алуға, ӛз білімі, тәжірибесі
арқылы ӛз кӛзқарасын жеткізе білуге толық мҥмкіндік береді.
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Креативті ойлауды дамыту жолдары.
Нурсейтова Алия Ахметовна
Тҥркістан облысы,Кентау қаласы,
Молда Мҧса атындағы жалпы орта мектебінің
химия пәнінің мҧғалімі
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Креативтілік –адамзат ӛмірінің барлық салаларының,ғылым,
технология,философия,ӛнер,гуманитарлық ғылымдардың даму
негізі.Креативтілік тҧлғаның барлық қырларын дамытады.
Адамдардың қоршаған болмысқа ӛзгеріс енгізуде ҥздік
жетістіктерге жетуіне кӛмектеседі.Жаңа білім мен жаңашыл
технологияларды ҧсыну арқылы инновациялық идеялардың
туындауына ықпал етеді.Креативті ойлаудың анықтамасы(PISA2021).
Инновациялық(жаңа,жаңашыл,басқаларға
ҧқсамайтын
ерекше,қалыптан тыс,ҥйреншікті емес және т.б)және тиімді
(пәрменді
нәтижелі,
ҥнемді,оңтайлы)
шешімдерге
қол
жеткізуге
,жаңа
білімді
немесе
қиялды
(әсерлі,шабыттандыратын,ерекше,таңқаларлық)
тиімді кӛрсете
алуға бағытталған идеяларды әзірлеу,бағалау және жетілдіру
процесіне нәтижелі қатысу қабілеті болып табылады.Креативтілік
екі тҥрде кӛрініс табады: Little-c creativity( шағын креативтілік),
Big-C creativity(ауқымды креативтілік).Креативті ойлау аспектілері
қиял,білуге қҧмарлық,проблемаларды шешу, иновациялар,ойлау
процесі,зерттеу, байланыс орнату желілік қауымдастық, «Ауқымды
К»,және «Шағын К.» Оқушыларға тапсырмалар берген кезде осы
екі шағын және ауқымды креативтілікті іс-әрекеттер арқылы
анықтап жазуға дағдыланады.Мысалы химия сабақтарында
химилық
элемент
таңбасын
жазу,элементке
сипаттама
жасау,кестедегі элементтерді толықтыру, қауіпсіздік ережелерді
сақтау – шағын креативтілікке жатқызуға болады. Ал химиялық
формулаларды қҧрастырып жазу,химиялық реакциялар жҥруін
анықтау ,тәжірибелер жасау-ауқымды креативтілік екенін ажырата
алу, оқушының ойлау қабілетіне байланысты болады.
Оқушылрдың креативтілігін дамытуға ықпал ететін жағдайлар:
-Креативтілік нақты іс-әрекетке қатысу(пәндік салаға тереңдеу
ҥшін
жағдай
жасау)арқылы
кӛрінеді.Креативті
немесе
шығармашыл ойлау жаңа білімді меңгертуге оң ықпал
етеді(жаттау,автоматтандыру) Білім артқан сайын,креативтілік те
жоғарлайды. Мектеп оқушылардың білімі мен тәжірибесін
қалыптастыра
отырып,әртҥрлі
пәндік
салада
химия,физика,биология,география креативті ойлау ҥшін жағдай

«Біздің ойлауымыз бізді қазіргі жағдайға жеткізді. Егер
мен жаңадан бір нәрсені ойлап тапқым келсе, мен басқаша ойлауды
ҥйренуім керек» (Альберт Энштейн)
Оқушылардың жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығын,
креативті ойлауын дамытуда мектепте оқыту жҥйесінің ХХI
ғасырда білім беруге бағдарлануы ерекше ӛйткені «Назарбаев
Зияткерлік мектептері» ДББҦ «Педагогикалық шеберлік
орталығы»жекеменшік мекемесі
әзірлеген «Оқушылардың
жаратылыстану-ғылыми
және
оқу сауаттылығын,креативті
ойлауын дамыту» педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың
білім беру бағдарламасының кең кӛлемде «PISA» курстары
ҧйымдастырылғаны мен ҥшін осы курсты оқып,ерекше әсер,
ізденіске,жаңашылдыққа ҧмтылуыма ҥлес қосты.Бҧл курс мҧғалім
тәжірибесін талдауға және қайта қарастыруда оқушылардың
функционалдық сауаттылығы мен креативті ойлауын дамытуға
бағытталған. «PISA-2021» 15 жастағы оқушылардың білімін
тексеруге арналған халықаралық тестілеу ҥш жылда бір рет
ӛткізіледі және оқушылардың білім алудағы жетістіктерін
бағалайды. Әрбір кезекті тестілеу шеңберінде белгілі бір дағдыға
баса назар аударылдады.
« Оқушылар білім беру шаралары тиімді оқу материалдарын
қолдана
отырып,мҧғалімдердің
кҥнделікті
қызметінде
қолданылатын және белсенді кәсіби даму педагогикасы
мҧғалімдерден ӛздері оқушыларды оқытуда қолданылатын
әдістердің кӛмегімен ҥйренуін талап еткен жағдайда тиімді білім
алады».(Birman,B.F,Desimone)
Креативті ойлауды дамытуда «Компас» тәсілі ерекше орын
алады,ӛйткені сҧрақ қою шексіз жалғасуы мҥмкін,сондықтан
«Неліктен?»
деген
сҧрақты
«Қалай?»
деп
ӛзгертуге
болады.«Креативтілік» деген сӛзді қалай тҥсінесіздер? Яғни оған
жауап беретін болсақ толық курста бҧл қарастырылған. Оқыту мен
оқудағы креативтілікке жақсы тҥсініктер,ауқымды, кең кӛлемде
анықтама берілген.Креативтілік дегеніміз не?
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жасау қажет.
Қорыта келгенде кез-келген оқушыға тапсырмалар берген кезде
оқушылардың ойлау дағдыларын анықтап отыру қажет,креативті
ойлау дағдыларын бағалау,тапсырмалардағы креативтілікке назар
аудару керек. « Адамдар ӛзіне жауапкершілік алуға дайын.
Ӛздеріне
сенім
білдірген
кезде,олардың
жарқырап
ашылып,жетістіктерге жете бастайды. Ал егер оларға қолынан
ештеңе
келмейтін
кішкентай бала сияқты қарым-қатынас
жасайтын болсаңыз,оларға ӛмір бойы қамқорлық жасап,әрдайым
барлығын ӛзіңіз әзірлеп беруге дайын болыуыңызға тура келеді.
Егер бедел мен жауапкершілік қатар жҥретін болса, адамдар
тамаша креативтілік қасиеттерін кӛрсете бастайды. Адамдар
ӛздерін қоршаған қҧрылым мҥмкіндік беретін дәрежеде ғана
креативті бола алады»(Уоррен.Р)
Оқушылар ӛзін және ӛз іс-әрекеттерін басқалармен салыстырмай
және ӛзгелерге еліктемей, ӛзіндік тҥсінігі мен ӛз кӛзқарасын
білдіруде басқалардың пікірінен тәуелсіз болуды ҥйрену
керек,баланың
ойлау
деңгейін
тәуелсіз
ойлауға
дейін
дамыту,жетілдіру
қажет-ӛз
бетінше
шешім
қабылдауды
және(таптаурын) болған стереотиптерді ҧстанбауды ҥйренуі
керек.Оқушылар берілген тапсырмаларды ӛз ойларын жазбаша
жеткізу,ой-пікірін визуальды жеткізу,әлеуметтік және ғылыми
проблемаларды шешу,идеяларды бағалау және іріктеу жолдарын
айқын орындау қажет.Оқушылар белгілі бір пән аясында алған
білімі мен дағдыларын басқа пәндерге де қолдана алуы тиіс және
мектепте алған білімі ӛмірдің әртҥрлі салаларында пайдаға асқан
жағдайда,білімі
артады,
оқушылардың
білімі
артқан
сайын,креативтілікте жоғарылайды.

АРНАЙЫ МЕКТЕПТЕРДЕ ТҤЗЕТЕ-ДАМЫТА ОҚЫТУ
ЖҤЙЕСІНІҢ ӚЗЕКТІЛІГІ
Усербаева Самал Кайратовна, қазақ тілі мен
әдебиеті пәні мҧғалімі, олигофренопедагог.
«Даму мҥмкіндігі шектеулі балаларға арналған №1 арнайы
(тҥзету) мектеп-интернаты» КММ, Солтҥстік Қазақстан
облысы Петропавл қаласы
Мҥмкіндігі шектеулі балалар ҥшін диференциалды арнайы
мекемелерді ашу дамуында ауытқуы бар балаларды дер кезінде
емдік педагогикалық кӛмекпен және арнайы оқытумен қамтамасыз
етуге мҥмкіндік берді. Кемтар баланый кейінгі дамуын болжау
кӛбіне ол оқуға тиісті мектеп типін дҧрыс анықтауға байланысты.
Бҧл әсіресе, ауытқуы кҥрделі емес балаларға ӛте маңызды.
Орта мектеп оқушыларының сабақ ҥлгермеуінің себептерін
талдаған кезде бастапқы интеллектісі дҧрыс бірақ мектеп
бағдарламасын меңгере алмайтын балалар тобы анықталады. Бҧл
психипкалық дамуы тежелген балалар, дәстҥрлі полиморфті топ
ретінде
белгіленеді.
Олардың
жоғары
психикалық
функцияларының жетілуі баяулығмен, бірқалыпсыздығымен және
таныс іс-әрекетінің жеткіліксіз қалыптасуымен орталық нерв
жҥйесі органикалық жетіспеушілігінен және әлеуметтік қайшы
факторларының
әсерінен
жҧмыс
қабілеті
бҧзылуымен
сипатталады, сол себептен арнайы ҧйымдастырғанпедагогикалық
жағдайды қажет етеді.
Тҥзете – дамыта оқыту ссыныптарына әртҥрлі
биологиялық, әлеуметтік себептер салдарынан (орталық нерв
жҥйесінің функционалды жетілмеуі, соматикалық әлсіздік,
цереброастениялық қалып, педагогикалық қараусыз оқуда,
мектепке бейімделуде қиындық кӛретін балалар, оқу материалын
меңгеруде тҧрақты қиындық туғызатын церебральді-органикалық
негізінде психикалық дамуы тежелген балалар қабылданады. Бҧл
сыныптар жалпы білім беретін мектепте тҥзете-дамыта оқыту
концепциясына
сәйкес
ашылады.
Олардың
қызметі

Қолданылған әдебиеттер:
Кәсіби дамудың пәрменді әдістерін әзірлеу(Разроботка
действенных методов профессиональной подготовки) Birman, B.F
Desimone,
L.Porter,
A.C.Garet.M.S.(2000),
PISA
халықаралық
тест
тапсырмаларының ҥлгілері.Астана2014, «PISA-2018/
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гуманизациялау, тҧлғаны еркін дамыту принциптерінің негізінде
қҧрылып білім беру жҥйесінің вариативтігін және бейімділігін
қамтамасыз етеді.
Клиника-физикалық және психология-педагогикалық кешенді
зерттеу нәтижесінде, арнайы коррекциялық мектепте оқитын, орта
мектеп ішіндегі теңестіру сыныбында оқитын психологиялық
дамуы тежелген оқушылар білім беру стандартын толық емес орта
мектеп кӛлемінде сәтті меңгеруі мҥмкін және 9 сыныптан кейін
техникумдарда, училищелерде, басқа да орта кәсіптік білім беретін
мекемелерде оқуын жалғастыра алатыны анықталды.
Тҥзете-дамыта оқытудың мақсаты дәстҥрлі бастауышта оқыту
мақсатына сәйкес келеді: балаларды оқып, жазып, санап ҥйрету,
оқу іс-әрекетінің негізгі біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру,
сӛйлеу және жҥріс-тҧрыс мәдениетін дамыту, жеке гигиена мен
салауатты ӛмір негіздерін ҥйрету.
Бірақ, психикалық дамуы тежелген балалар білім мен
дағдыларды және оқу іс-әрекетінің тәсілдерін сәтті меңгеруі тек
арнайы міндеттерді шешу барысында ғана мҥмкін:
оқуға дайындығын қамтамасыз ететін психофизиологиялық
функцияларды қажетті деңгейге дейін дамыту (артикуляциялық
аппарат, фонематикалық есту, қол моторикасы, оптика-кеңістікте
бағдарлауы);
балалардың ой-ӛрісін байыту; оқушыға оқу материалын саналы
тҥрде қабылдауға мҥмкіндік беретін қоршаған орта қҧбылыстары
мен заттары жайында нақты жан-жақты тҥсініктер қалыптастыру;
оқу қажеттілігін қалыптастыру:ТДО сыныбындағы оқытудың
бастапқы зтаптарында басым болатын «ересек-бала» қарымқатынасынан танымдық қызығушылығын қалыптастыруға негіз
болатын «мҧғалім-оқушы» қарым-қатынасына біртіндеп ауысу;
баланың мектеп жағдайына сәтті бейімделуін қамтамасыз ететін
әлеуметтік-адамгершілік мінез қҧлқын қалыптастыру (оқушының
жаңа әлеуметтік ролін сезіну, сол роль талап ететін міндеттерді
орындау, оқуға жауапкершілікпен қарау, сабақта тәртіп ережесін
сақтау т.б.);мектеп ПМПК мамандарының (логопед, дәрігер,
психолог, дефектолог) бала дамуына жҥйелі жан-жақты бақылау

жасау;жас ерекшеліктеріне сәйкес жалпы интеллектуалдық
біліктілік қалыптастыру (талдау, салыстыру, жалпылау,
практикалық
топтастыру,
логикалық
классификациялау
операциялары); оқушылардың жалпы даму деңгейін кӛтеру және
ауытқуларын тҥзету;соматикалық және психикалық қалпын
нығайту; жағымды әлеуметтік орта ҧйымдастыру.
Сонымен қатар, тҥзете-дамыта оқыту жҥйесі мынадай маңызды
қағидаларға мән береді: оқытудың пропедефтикалық сипатта
болуы; оқытудың «дамудың жақын аймағын» бағытталуы;
дифференциальді, кешенді тәсілдерді пайдалану; актуальді даму
деңгейін кӛтеру; мектепке дейінгі оқытудың таяздығын
толықтыру.
Тҥзете-дамыта оқыту жҥйесінде білім беру мазмҧны дәстҥрлі
жҥйенің базалық компонентін сақтай отырып, оқытудың тҥзетугедамытуға
бағытталымен
ерекшеленеді.
Аталған
жҥйеде
эстетикалық цикл пәндеріне (ырғақ, музыка, бейнелеу ӛнері,
еңбекке баулу сабағы, дене тәрбиесі), қоршаған ортадан
(әлеуметтік және табиғи қҧбылыстарды бақылау), практикалық
тәжірибе негізінде алынған білімге ҥлкен мән беріледі. Бҧл білім
оқу процессіне енгізіліп оның мазмҧнын байыта тҥседі.
Оқыту мазмҧнының маңызды ерекшелігі-әр тақырып бойынша
кӛпқайтара бекітуге тиісті басты базалық материалды анықтау
және коррекциялық міндеттерге байланысты оқу тапсырмаларын
дифференциалау. Оқыту мазмҧны барлық оқу пәндері арқылы
сӛздік қорын байытуды және жҥйелеуді, сӛйлеу тілін дамытуды
қарастырады.
Психикалық дамуы тежелген балалардың танымдық және
тҧлғалық ерекшеліктері сауат ашуға, жазуға, математикаға,
еңбекке ҥйрету кезінде оқу мазмҧнын басқаша іріктеуді қажет
етеді. Бірінші кезекте оқуға деген жағымды тҥрткі
қалыстастыратын, жарқын эмоцианальді кӛріністерді тудыратын,
ой-ӛрісін кеңейтетін материал алынады. Сӛйтіп, дамуы баяу
балалардың психологиялық ерекшеліктерін ескеру оқу материалын
жай қайта бӛліп қоймай, керісінше жалпы дамытуға бағытталған
жаңа бағдарлама қҧруды талап етеді.
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Тҥзете-дамыта оқыту жҥйесінде балалармен жҧмыс жасаудың
диагностикалық-консультациалық,
тҥзете-дамыту,
емдікпрофилактикалық және әлеуметтік еңбек бағыттарын қатаң
белгіленіп анықталған. Оқу пәнінің әдістемесі әр оқушының жеке
ерекшелігі мен мҥмкіндіктерін анықтауға негізделген, жалпы
психологиялық климатты ӛзгертуге әсер ететін сынып толымды 2
есе қысқартылған, бҧл сыныптарда жҧмыс істеуге біліктілігі
жоғары мҧғалімдер қажет.
Тҥзете-дамыта оқыту сыныптарында дамуы тежелген
балалармен қатар педагогикалық қараусыздығы жоғары деңгейдегі
балалар, орта мектепке баруға қарсылық кӛрсететін балалар да
оқиды. Сондықтан, бҧл жҥйенің оқу жоспары мен бағдарламалары
вариативті болып келеді, ал оқушыларды тҥзете-дамыту
жҧмыстарының негізгі мақсаты-оқуға деген жалпы қабілетін
жетілдіру, дене және нервтік-психикалық денсаулығын қорғау,
нығайту болып табылады.
Сонымен, тҥзете-дамыта оқыту жҥйесі қазіргі кезде оқуда және
мектепке бейімделуде қиындық кӛретін балаларға белсенді кӛмек
кӛрсету міндеттерін шешуге мҥмкіндік беретін білім берудегі
дифференциалаудың жаңа формасы ретінде орын алады және
мектепке дейінгі, мектеп, мектептен тыс мекемелердің
интеграциясы негізінде оңалту кеңістігінің ҥздіксіздігін сақтайды.
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ТӘСІЛДЕР АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУҒА
АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАРДЫ ҚҦРАСТЫРУ ҤЛГІЛЕРІ
Ш.Н.Халбаева
Т.Рысқҧлов ауданы, М.Горький орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі
Аннотация.
Сапалы білім беруде бағалау ҥдерісін ҧйымдастыру маңызды
рӛл атқарады. Мақала тақырыбы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен
қалыптастырушы бағалаудың маңызына байланысты мәселелерді
қарастырады. Мақалада оқушылар мен мҧғалімдерді тақырып
бойынша оқу мақсатына жету ҥшін ӛз іс-әрекеттерін мақсатқа сай
ҧйымдастыруға бағыттайтын қалыптастырушы бағалау әдістәсілдері, қҧралдары кӛрсетілген. Нәтижеде оқушының білім
деңгейін нақты анықтайтын оқу критерийлері бойынша оқу
мақсаттарына жету жолдары қарастырылған.
Аннотация.
Для качественного преподавания организация процесса
оценивания имеет важную роль. Тема статьи посвящена проблеме
методики преподавания казахского языка и литературы, именно
важность формирующего оценивания. В статье представлены
различные методы, инструменты формирующего оценивания,
которые направляют учителя и учащихся целенаправленно
организовать свои действия для достижения целей обучения по
теме. Указаны пути достижения целей обучения по критериям
обучения, которые в результате определяют конкретный уровень
знания учащихся.
Annotation. This article provides guidelines on how to build high-level
tasks for formulating assessment of the Kazakh Language and literature
on contemporary approaches.
Тҥйін сӛздер: сын тҧрғысынан ойлау, әдіс-тәсілдер, жобалау,
қҧрастыру, зерттеу, қалыптастырушы бағалау.
Қазіргі таңда еліміздегі білім беру жҥйесінің ең басты міндеті –
білім берудің ҧлттық моделіне ӛту арқылы жас ҧрпақтың білім
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деңгейін халықаралық деңгейге жеткізу. Осы бағытта мҧғалімдер
алдында оқытудың және тәрбиелеудің жаңа технологияларын
қолдана отырып, жеке тҧлғаның дамуына қолайлы жағдай туғызу
қажеттілігі тҧр.
Сабақ мақсатына жету ҥшін оқушылардың уәж дағдыларын
дамытуға жағдай жасау керек. Бҧны іске асыру ҥшін:
сабақта тҥрлі әдіс-тәсілдерді қолдану;
әр оқушының сабақ процесіне белсене қатысуына жағдай жасау;
оқытуда саралап және даралап оқытуды қолдану;
бейімделушілік қабілеттерін, қҧрдастарымен және жеке жҧмыс
жасай алу қабілеттерін дамыту керек. [4].
Оқушылардың ӛздері оқуға қатысқанда ғана оқу қызықты
әрі тамаша болып шығады: жобалау, қҧрастыру, зерттеу, ашу осы
сӛздің шынайы мағынасын да жаңалық ашу болып табылады.
Мҧның бәрі тек заманауи педагогикалық технологиялар негізінде
ӛз бетімен білім алу жағдайында ғана жҥзеге асады [3].
Оқушының жан-жақты дамуына, қазіргі заман талабына сай
оқытудың жаңа технологиялар пайдалануды керек етеді. Осы
мақсатта сын тҧрғысынан ойлау технологиясының ролі ӛте зор
екендігін оқу ҥрдісіндегі іс-тәжірибе кӛрсетіп отыр [3].
Жаңартылған білім мазмҧны бағдарламасы әр оқушыға оқу
материалымен жҧмыс істей отырып, ӛз қабілеттерін, жадын,
ынтасын, ойлауын, ауызша және жазбаша тілін дамытуға
мҥмкіндік береді. Топтық, топтық-жеке және жҧппен жҧмыс
диспуттар мен пікірталастар тағы басқаларын қолдану –оқытудың
міндетті шарты болып табылады.
Оқушылардың білімі мен білім сапасын бағалаудың жаңа әдістерін
енгізу ӛте қиын болып кӛрінуі мҥмкін. Бірақ, бҧдан қорқудың
мҥлдем қажеті жоқ. Қалып тастырушы бағалау ҥдерісін сабақ
барысында тиімді енгізу – бҧл дҧрыс бағалаудың алғашқы қадамы
болып табылады.
Қалыптастырушы бағалау дегеніміз не? Жаңа тақырыпты оқуға
дейінгі және оқу барысында жҥргізілетін бағалау тҥрлері
қалыптастырушы бағалау болып табылады, ӛйткені ол оқу
барысын тҥсінуді қалыптастыруға кӛмектеседі. [2]

Қалыптастырушы бағалауды қай кезде қолдану керек?
Қалыптастырушы бағалау – бҧл оқытудың бір бӛлігі, және ол
оқушылар білімінің қҧрылымына енуі мҥмкін. Сіз бҧған дейін
қалыптастырушы бағалау жҥргізген де болуыңыз мҥмкін. Мысалы,
оған оқушыларды бақылау, оқушылардың жетістігі ҥшін мадақтау,
оқушылардың жҧмысын талдау. Қалыптастырушы бағалауды
мҧғалім де, оқушы да жҥргізе алады. Оқушылар тарапынан ӛзін ӛзі
бағалау арқылы және бірін бірі бағалау арқылы жҥргізіледі. [2]
Қалыптастырушы бағалауды не ҥшін қолдану керек?
Қалыптастырушы бағалау білім сапасын жоғарылатады, ӛйткені
мҧғалім оқушының нені білетінін немесе білмейтінін анықтап,
келесі іс-әрекетті жоспарлай алады. Оқушылардың білім дәрежесін
нақты біле отырып, ары қарай дамыту ҥшін және оқу мен
оқытудағы білім сапасын арттыру мақсатында мҧғалім оқытудағы
әдіс-тәсілдерін ӛзгерте алады. Сонымен қатар тиімді кері байланыс
жасай алады. [2]
Дәстҥрлі бағалау әдіс-тәсілдерінен жаңаша бағалау әдістеріне
кӛшу қазіргі уақытта қойылған талаптардың негізгісі екені белгілі.
Тиімді бағалау стратегиялыраның негізгі компоненттерін тҥсіну
мақсатқа жетудің жолы болып табылады. Оқушылардың білім алу
ҥдерісін дҧрыс жолға қою ҥшін мҧғалімдер белгілі бір мақсатқа ие
бағалау стратегиясын қолданады, одан кейін нақты тақырыпқа
және мақсатқа сай бағалау әдістерін таңдайды. Соңында, мҧғалім
оқушылардың оқу ҥдерісі жайлы қажетті ақпарат алу ҥшін бағалау
қҧралдарын таңдайды немесе ӛзі қҧрастырады. Ендеше
ӛз
тәжірибенен қалыптастырушы бағалауға арналған заманауи әдістәсілдер арқылы қҧрастырылған тапсырмалар ҥлгілерін ҧсынамын:
Қазақ тілі
6.3.4.1. Эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац тҥрлерін жҥйелі
қҧрастырып, кӛтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу
себептерін кӛрсетіп жазу.Бағалау критерийлері:эссе тақырыбынан
ауытқымайды;абзац тҥрлерін жҥйелі қҧрастырады;кӛтерілген
мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін кӛрсетеді;1. Ребусты
шешкенде, Жҥсіп Баласағҧнның
422

Бағалау критерийі: Ҥзінді бойынша ӛз кӛзқарасын білдіреді
«Қос жазба кҥнделігі» әдісі [1] арқылы тапсырмаларды
орындаңыз.
Ҥзінді
Ҥзінді жайлы тҧжырымдама
1.
2.
3.
Шығармадан тҧлғалар туралы айтылатын шумақ ҥзінділерін
тауып, тҧжырымдама жасаңыз
Батырлықты дәріптейтін ҥзіндіге тҧжырымдама жазыңыз.
Ҧлттық қҧндылықтардың жоғалып кетуінен қауіптенетін
тҧстарын тауып, тәуелсіз елдің ҥрпағы ретінде ойыңызбен
байланыстырыңыз.
Дескриптор:
шығармадағы тҧлғалар бойынша кӛзқарасын білдіреді;
шығармадағы батырлық туралы кӛзқарасын білдіреді;
шығармадағы ҧлттық қҧндылықтар туралы кӛзқарасын білдіреді.
Шәкәрім Қҧдайбердіҧлы. «Еңлік-Кебек» дастаны
8.2.3.1. Шығармадағы кӛркемдегіш қҧралдардың қолданысын
талдай отырып, автор стилін анықтау.
Бағалау критерийлері:
шығармадағы кӛркемдегіш қҧралдардың қолданысын талдайды;
автор стилін анықтайды
«Фраэр әдісі» [1]арқылы берілген тапсырмаларды орындаңыз.
Термин.
Шығармада Анықтама.
Анықталған
кездесетін
кӛркемдегіш терминдердің
қҧралдардың
терминін анықтамасын
еске
анықтаңыз.
тҥсіріңіз.
Мысал.
Анықтамаға Кӛркемдегіш қҧралдарды
сҥйене
отырып, қандай
мақсатта
шығармадан
мысалдар қолданғанын
тҥсіндіріп,
келтіріңіз
автор стилін анықтаңыз.

қанатты сӛзі шығады
2. Қанатты сӛздегі оймен келісетін немесе келіспейтін 3 себеп
келтіре отырып, эссе жаз.
Дескриптор:
ребустағы қанатты сӛзді анықтайды;қанатты сӛзбен келісетін
немесе келіспейтін 3 себепті кӛрсетеді.
7.3.2.1. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай
кӛркемдегіш қҧралдарды орынды қолдана отырып, шағын
мақала, нҧсқаулық, әңгіме қҧрастырып жазу.
Бағалау критерийлері: -жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне
сай кӛркемдегіш қҧралдарды орынды қолданады;- шағын мақала,
нҧсқаулық немсе әңгіме қҧрастырады.Дәрумендер – денсаулық
кепілі
5
0

Жемісте
р мен
көкөніст
ер

Диаграммадағы мәліметтерді қолдана отырып, «Достардың бір
кҥнде тамақтануы» деген тақырыпта әңгіме қҧрастырыңдар.
Дескриптор:
Мәтіннің жанры мен стилін ажыратады;
Кӛркемдегіш қҧралдарды орынды қолданады;
Диаграммадағы мәліметтерді қолданып, әңгіме қҧрастырады.
Қазақ әдебиеті Мҧрат Мӛңкеҧлы.
«Ҥш қиян» толғауы8.1.4.1 кӛркем шығармалардан алған
ҥзінділерді ӛз кӛзқарасын дәлелдеу ҥшін орынды қолдану.

Дескриптор:
Шығармада кездескен кӛркемдегіш қҧралдарды тауып, терминін
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анықтайды;терминдерге анықтама береді;
шығармадан мысалдар келтіреді;автор стилін анықтайды.
Педагогтың шеберлігі, яғни шығармашылық пен жауапкершілікті
ҧштастырып сабақ ӛткізу - заман талабынан туындап отырған
мәселе. Жоғары деңгейде сабақ беретін оқытушының алдынан
шыққан оқушы ӛмір айдынындағы ӛз жолын адаспай табады,
азамат болып қалыптасады. Бҧл ҧстаз ҥшін абыройдың ҥлкені,
әрбір мҧғалім осыған ҧмтылса ҧрпақ алдындағы қарыздың
ӛтелгені.
Қорыта айтқанда, сабаққа кҥнделікті критерий қҧрып, онымен
оқушыларды таныстырып отырсақ, оқушылар ӛзін-ӛзі бағалауды
ҥйренеді, сол сияқты ӛзгені де бағалауды ҥйренеді. Олар ӛз
білімінің деңгейін сралап, алға ҧмтылады, жақсы жетістікке жетуге
тырысада. Сондай-ақ мҧғалімге деген ӛкпе-реніш болмайды,
себебі ӛз білімінің әділ бағаланатынына сенімді болады деп
ойлаймын.
Әдебиеттер тізімі
Оқыту мен оқудың белсенді әдістері. Астана, 2013 ж.
Мҧғалімге арналған нҧсқаулық. ПШО. 2016 ж.
Әлімов А.Қ. Интербелсенді әдіс-тәсілдерді қолдану. Алматы,
2015ж.
Кӛшкімбаева М.М. Қалыптастырушы бағалау арқылы оқушының
білім деңгейін жетілдіру. ПШО. 2017 ж

Развитие творческих способностей играет большую роль в
развитии коммуникативной компетенции учащихся, их умения
нестандартно мыслить, видеть предметы и явления с другой
стороны. Как вы знаете, современное образование ставит своей
главной целью развитие личности ребѐнка, а творческое развитие
выступает как важнейший компонент любой деятельности
человека. Все мы в детстве были художниками. Каждый ребенок с
двух – трех лет и до подросткового возраста рисует грандиозные
композиции, рисует вообще все, что слышит и знает, даже запахи.
К 11-13 годам детьми накоплен достаточный жизненный опыт для
творчества на новом уровне, так как творческая деятельность
зависит от богатства и разнообразия прежнего опыта человека.
Этот опыт и есть тот материал, из которого "черпает" идеи
фантазия. Дети, в отличие от взрослых, способны не бояться
"трудностей" в созидании нового, они искренне стараются
проявить себя в творческой деятельности: любят сочинять,
выступать на сцене, участвовать в конкурсах, викторинах. Как
отмечал
Л.С.Выготский, ребенок
строит
воображаемую
реальность, в которой удовлетворяет свои потребности, дает
выход настроениям, чувствам. Развивая воображение детей, мы
помогаем им понять, "проиграть" свои устремления, что очень
важно для развития внутренней жизни.
Рисование является едва ли не самым интересным видом
деятельности детей. Оно позволяет ребенку отразить в
изобразительных образах свои впечатления об окружающем,
выразить свое отношение к ним. Каждый ребенок по своей
природе – творец. Но, как правило, его творческие возможности
находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью
реализуются. Создавая условия, побуждающие ребенка к занятиям
искусством, можно раскрыть эти дремлющие до поры до времени
творческие наклонности. Рисование способствует развитию
эстетического и эмоционального восприятия искусства, которые в
свою очередь способствуют формированию эстетического
отношения к действительности. Яркие краски разнообразят жизнь
ребенка, восполняют его потребность в приятных ощущениях.

Развитие творческих способностей детей на уроках
изобразительной деятельности.
учитель художественного труда Шарипова К.О.
КГУ « средняя школа №18»
г.Актобе
"Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити –
ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими
словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее
ребенок"( В. А. Сухомлинский).
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Наконец, занятия живописью - это одна из форм предметной
деятельности ребенка, а предметная деятельность совершенно
необходима ребенку для физического, психического и
умственного развития.
В современный мир внедряется большое количество инноваций.
Это показатель того, что активизировать процесс получения и
приобретения знаний можно при использовании новых
нетрадиционных средств. Считается, что именно та стратегия
учителя наиболее удачна, при которой учебно-познавательная
атмосфера создается при использовании новых технологий
обучения. Таковыми можно считать творческие задания. В своей
работе я часто использую различные методы и приемы рисования
нетрадиционными
способами.
Нетрадиционное
рисование
привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает
возможность использования хорошо знакомых предметов в
качестве художественных материалов. А главное то, что
нетрадиционное рисование играет важную роль в общем
психическом развитии детей. Ведь главным является не конечный
продукт – рисунок, а развитие личности: формирование
уверенности в себе, в своих способностях, целенаправленность
деятельности.
Вариативность и художественное разнообразие нетрадиционных
техник рисования предоставляют учителю возможность творчески
подойти к их отбору применительно к решению учебной задачи
конкретного занятия изобразительным искусством, учитывая
особенности тематической, содержательной, технической сторон
художественно-творческой деятельности, а также спектр
интересов группы и отдельного ученика, что позволяет сделать
учебно- воспитательный процесс желанным, интересным,
познавательным. Можно сказать, что нетрадиционные техники
позволяют, отойдя от предметного изображения, выразить в
рисунке чувства и эмоции, дают ребенку свободу и вселяют
уверенность в своих силах. Владея разными техниками и
способами изображения предметов или окружающего мира,
ребенок получает возможность выбора. Идея моего опыта –

сформировать способности выражать восприятие окружающего их
мира, совершенствовать их интеллектуальные и творческие
способности с помощью нетрадиционных техник рисования.
Для развития творчества и систематизации знаний детей
поставила перед собой следующие задачи:
1. Учить детей использовать в рисовании разнообразные
материалы и технику, разные способы создания изображения,
соединяя в одном рисунке разные материалы с целью получения
выразительного образа.
2. Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм,
композицию, творческую активность, желание рисовать. Учить
видеть и понимать красоту многоцветного мира.
3. Формировать у детей творческие способности посредством
использования нетрадиционных техник рисования.
4. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в
коллективе, индивидуально.
Нестандартные подходы к организации занятия, вызывают у
детей желание рисовать, дети становятся более раскованными,
раскрепощенными, уверенными, что их работа лучше всех. У них
развивается фантазия, творческое воображение, мышление,
любознательность, одаренность, продуктивность, потенциал и
интуиция. С другой стороны, учащиеся получают неограниченные
возможности выразить в рисунке свои чувства, мысли,
переживания, эмоции, настроения. Дети учатся видеть в
неожиданных сочетаниях цветовых пятен и линий – образы,
самостоятельно оформляют эти образы до узнаваемых,
погружаются в удивительный мир творчества. Я стараюсь
предоставлять каждому ребенку свободу для художественнотворческого решения общей задачи. В результате способность
детей к целенаправленной творческой деятельности становится
критерием их художественного развития.
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться,
ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением
и интересом относиться к работе товарища.
Большое внимание на занятиях я уделяю на обсуждение
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детских работ с точки зрения их содержания, выразительности,
оригинальности, что способствует активизации внимания. Это
увлекательная, завораживающая деятельность. И мы не раз
убедились в этом, рисуя с детьми.
Нетрадиционные техники рисования - это техники на
раскрытие
правостороннего
мышления,
упражнения,
направленные на умения отходить от стандарта плюс базовые
навыки. Главное условие: самостоятельно мыслить, а задача
учителя - не вмешиваться в процесс работы, а корректировать его.
Свою работу строю на следующих принципах:
от простого к сложному, где предусмотрен переход от простых
занятий к сложным;
принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита
наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому
мышление опирается на восприятие или представление;
принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого
ребенка в воспитательный процесс;
связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на
впечатление,
полученное
ребенком
от
окружающей
действительности;
Техники изображения могут способствовать ослаблению
возбуждения слишком эмоционально расторможенных детей.
Хочу отметить, что нетрадиционное рисование, например, игра в
кляксы, увлекает детей, а чем сильнее ребенок увлечен, тем
больше он сосредотачивается.
Таким образом, использование нетрадиционных техник
изображения
способствует
познавательной
деятельности,
коррекции психических процессов и личностной сферы в целом.
Я начала с хорошо знакомых для детей данного возраста
техник: рисование пальчиками и ладошками, затем постепенно
вводила новые техники: рисование ватными палочками, тычок,
оттиск (штамп) пенопластом, рисование губкой, трафаретом,
рисование по-мокрому, рисование кусочками мятой бумагой,
монотипия, набрызг, рисование пипеткой. Кроме того, ученые
считают, что в данном возрасте детей можно знакомить

с кляксографией и ниткографией.
На первых занятиях по каждой технике я ставила задачу
знакомства детей с особенностями данной техники, лишь на
следующих занятиях создавались какие-либо образы или сюжеты
(«В лесу родилась елочка», «Гусеница», «Сшили Тане сарафан» и
т.д.). В связи с особенностями раннего возраста на каждом занятии
использовались
игровой
прием,
художественное
слово,
пальчиковые игры, физкультминутки, подвижные игры,
музыкальное проигрывание и конечно презентации. Планирование
занятий строится по принципу от простого к сложному.
В процессе работы по рисованию возникла идея применения
бросового материала как изобразительного средства. Я стала
использовать в качестве художественных материалов хорошо
знакомые предметы: пробки от пластиковых бутылок, от тюбиков
крема, зубной пасты; листья деревьев, цветов, травы; целлофан;
овощные штампы и печати; соломка; пористые губки, крем для
бритья, кусочки мятой бумаги, мыльные пузыри, зубочистки.
Методическая особенность использования нетрадиционных
техник рисования: вначале учитель знакомит детей с тем или иным
способом получения изображения, объясняя и анализируя
предложенные образцы работ, а затем демонстрирует применение
данной техники на практике. В качестве самостоятельных техник,
организующих целостную композицию, могут рассматриваться
монотипия, кляксография, работа восковыми мелками, рисование
свечой. Несомненно, использование в структуре одной работы
нескольких нетрадиционных техник рисования, с условием
соблюдения композиционной целостности, позволяет добиться ее
содержательного и технического богатства. Данный вид
практической деятельности можно реализовывать на обобщающих
занятиях, а также на занятиях закрепления и повторения знаний,
умений и навыков.
В ходе занятий рисования пальчиками дети воспроизводят
разнообразные
движения
ладонью
(пришлепывание,
прихлопывание,
размазывание),
пальцами
(размазывание,
примакивание), которые педагог сопровождает словами
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одобрения. Знакомство с техникой «пальцеграфия» начинается
после освоения азов рисования ладошками: она сложнее и требует
более целенаправленных движений. Существует множество
техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в
том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого
результата. Например, какому ребенку будет неинтересно рисовать
пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на
бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Положительные
эмоции
составляют
основу
психического
здоровья
и
эмоционального благополучия детей. А поскольку рисование
является источником хорошего настроения ребенка, то следует
поддерживать и развивать интерес ребенка к изобразительному
творчеству.
В своей работе использую такие формы организации и
проведения занятий, как беседы, путешествия по сказкам,
наблюдения, целевые прогулки, экскурсии, фотовыставки,
выставки рисунков, конкурсы, развлечения. Методы: наглядный,
словесный, практический.
Знания, которые приобретают дети, складываются в систему.
Они учатся замечать изменения, возникающие в изобразительном
искусстве от применения в процессе работы нестандартных
материалов.
Обучение с помощью нетрадиционных техник рисования
происходит в следующих направлениях:
1) от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных
эпизодов и далее к сюжетному рисованию;
2) от применения наиболее простых видов нетрадиционной
техники изображения к более сложным;
3) от использования готового оборудования, материала к
применению таких, которые необходимо самим изготовить;
4) от использования метода подражания к самостоятельному
выполнению замысла;
5) от применения в рисунке одного вида техники к использованию
смешанных техник изображения;
6) от индивидуальной работы к коллективному изображению

предметов, сюжетов нетрадиционной техники рисования.
Приобретя
соответствующий
опыт
рисования
в
нетрадиционных техниках, и, таким образом, преодолев страх
перед неудачей, ребенок в дальнейшем будет получать
удовольствие от работы, беспрепятственно переходить к
овладению новыми техниками рисования.
Не так важно, кем станет ребенок, главное, что занятия
различными видами деятельности помогают сформировать
творческую личность, учат мыслить смело и свободно.
Вводить ребенка в мир искусства следует как можно раньше.
В этом поможет игра, как основной и любимый вид деятельности.
Любой материал, попадающий в руки ребѐнка, становясь
игрушкой, обретает новую жизнь, новый смысл. Дети с
любопытством, радостью и удовольствием размазывают следы от
краски на ладошках и по листу бумаги. После нескольких игртренировок на бумаге возникает двигательный ритм, так как дети
повторяют движения ладонью и пальцами много раз. Этот ритм
привлекает детей, становясь дополнительным стимулом для
действий с краской и усиливая интерес к ним. В процессе
обучения можно предлагать детям дорисовывать изображения
животных (обмакнув пальчик в краску, нарисовать глазки, носик,
ротик, хвостик, при этом используя отрывистые линии,
горизонтальные, дугообразные линии). При рисовании ладошкой
дети сначала оставляют отпечаток руки на листе бумаги, а затем
дорисовывают по указаниям учителя образ какого-либо
животного. На первом этапе дорисовывать может сам педагог,
показывая своим примером принцип изображения. После чего
дети могут самостоятельно изобразить из ладошки животное,
пользуясь собственными воспоминаниями и воображением. Так,
из ладошки может получиться птица, кошка, петушок, слоненок.
Приобщая детей к искусству, я использую разные техники
нетрадиционного рисования. Среди них много таких, которые
дают
самые
неожиданные,
непредсказуемые
варианты
художественного изображения и колоссальный толчок детскому
воображению и фантазированию.
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Остановимся более подробно на некоторых нетрадиционных
техниках рисования:
Монотипия. Вы все с ней хорошо знакомы, потому что
Монотипия - это значит уникальный отпечаток в единственном
экземпляре, оттиск в зеркальном отображении. Оставьте несколько
крупных капель краски на листе бумаги. Согните лист пополам и
плотно сожмите. Разверните, и вы увидите необычные,
причудливые узоры – кляксы. По гладкой поверхности стекла или
толстой глянцевой бумаге — делается рисунок гуашевой краской
или красками, сверху накладывается лист бумаги и
придавливается к поверхности. Получается оттиск в зеркальном
отображении. Задача педагога - пробудить фантазию ребенка,
обратите занятие в игру. Монотипия — удивительный жанр,
который по существу занимает срединную позицию между
живописью и графикой, между искусством и психологией.
Преодолеть негативные переживания, снять эмоциональное
напряжение, тревожность помогает техника монотипии. Работа
выполняется на пленке красками (акварель, гуашь), затем
полученные изображения необходимо "отпечатать" на листе
бумаги. Различные цветовые пятна-отпечатки помогают развивать
фантазию и воображение.
Кляксография. Игры с кляксами помогают развить глазомер,
координацию движений, фантазию и воображение, а также снятию
напряжения у детей. Основой данной техники рисования является
клякса. В понимании многих клякса ассоциируется с
неряшливостью, неаккуратностью, поэтому задачей педагога
является сделать кляксографию обучающим, развивающим
средством в художественно-творческой деятельности детей.
Задачей данного вида рисования является понимание детьми
симметричности зеркального оттиска половинки рисуемого
объекта. Если сложить лист пополам, на одну сторону накапать
несколько капель жидкой краски и плотно прижать другую
сторону, то получатся необычные, причудливые узоры. Можно
постараться рассмотреть в них деревья, цветы, водоросли. "
Поставьте большую и яркую кляксу (тушь, акварельная краска),

чтобы капля-клякса была "живая" надо потрясти листок бумаги она начнет двигаться, а если на нее подуть (лучше из соломки или
трубочки), то она побежит вверх, оставив за собой след. Можно
еще капнуть кляксу другого цвета и снова подуть - пусть эти цвета
встретятся, пересекут друг друга, сольются, и получится новый
цвет. Применительно к некоторым сложным по выполнению
нетрадиционным техникам рисования (монотипия, линография)
необходимо использовать памятку поэтапного выполнения
практической работы.
Свеча и акварель. Способ получения изображения: ребенок
рисует свечой на бумаге, затем закрашивает лист акварелью в один
или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым.
Рисование зубочистками. Способ получения изображения:
ребенок обмакивает зубочистку в краску и наносит желаемый
рисунок на бумагу. Для каждой краски берется отдельная
зубочистка.
Рисование сыпучими блестками. Способ получения
изображения: ребенок пальчиками набирает сыпучие блестки и
аккуратно посыпает ими рисунок, необходимое условие: краска на
рисунке не должна засохнуть, т.е. блестки наносят на еще не
высохший рисунок.
Рисование мыльными пузырями. Способ получения
изображения: опустить трубочку в смесь (гуашь, мыло, вода) и
подуть так, что бы получились мыльные пузыри. Чистый лист
бумаги прикасать к пузырям, как бы перенося их на бумагу.
Получаются интересные отпечатки, можно дорисовать детали.
Рисование картофелем. Обычный в использовании материал
применяется для изображения животных. Для этого ребенок
прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит
оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и
коробочки и печатка. Печатка является одним из интереснейших,
доступных ребенку способов исполнения рисунка. Истоки еѐ
лежат в древних ремеслах украшения ткани набойкой,
использования пряничных досок и т. д. Эта техника позволяет
многократно изображать один и тот же предмет, составляя из его
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отпечатков разные композиции. Тампонирование или оттиск. Для
этого увлекательного занятия необходимо сделать тампон из
марли или поролона, пенопласта, смятой бумаги. Штемпельная
подушка послужит палитрой. Дети набирают краску, и мягким
прикосновением к бумаге рисуют что-нибудь пушистое, легкое,
воздушное, прозрачное или колючее. Эта техника лучше всего
подходит для рисования животных, так как передает фактурность
пушистой поверхности объекта.
Тычки жесткой кистью. Предлагаемый метод рисования не
требует от детей умелого изображения тонких линий, несущих
важную художественную нагрузку. Достаточно знать и уметь
рисовать геометрические фигуры в разных сочетаниях, причем не
обязательно правильной формы и тонкими прямыми линиями. В
процессе закрашивания тычками эти неточности не влияют на
восприятие рисунка, а нарисованные предметы получаются более
приближенными к реальным. Для раскрашивания необходимы
густая гуашь и жесткая кисть. Методика рисования тычком для
младших школьников состоит в следующем: учитель заранее на
листе у детей рисует простым карандашом контур. Дети сначала
рассматривают и обводят пальцем контур, называя вслух его
части: голова, ушки, глазки, хвостик и т.д. Начав рисовать, они
должны делать тычки кисточкой по линии контура слева направо,
не оставляя промежутка между тычками; затем произвольными
тычками закрашивают поверхность внутри контура. Остальные
необходимые детали рисунка дети рисуют концом тонкой кисти.
Набрызг. Эта техника является достаточно сложной техникой.
Вместо кисти можно использовать зубную щетку и стеку. Зубной
щеткой в левой руке наберем немного краски, а стекой будем
проводить по поверхности щетки – быстрыми движениями, по
направлению к себе. Брызги полетят на бумагу. При этом можно
менять направление движения руки (по вертикали, горизонтали,
наклонно, волнообразно, кругами), изменять величину крапинок,
приближая или отдаляя брызги от плоскости заготовки.
Используют одновременно несколько красок, что помогает создать
многоцветный рисунок. Используя трафареты, можно выполнить

изображения самых разнообразных животных: Африканские
жители, Зоопарк, Животные на ферме и т.д.
Рисование солью. Нетрадиционное изображение животных и
предметов может получиться при этой техники рисования.
Предварительно на бумаге надо сделать наброски, смочить его
водой с помощью кисти, посыпать солью, подождать пока она в
себя вберѐт воду, лишнюю соль ссыпать. Когда всѐ подсохнет,
нарисовать недостающие элементы и раскрасить. Солью хорошо
рисовать птиц, насекомых (бабочек, жучков), морских животных
(медузы, осьминоги).
Еще одной достаточно интересной техникой для рисования
является «квиллинг» – техника выполнения миниатюр из
двухсторонней цветной бумаги. Для работы необходимо нарезать
полоски цветной бумаги одинаковой ширины (приблизительно 0,5
- 0,7см, длина, зависит от выполняемых элементов от 2 до 25 см).
Нужна ещѐ маленькая палочка (зубочистка или вязальная спица)
на которую будем накручивать полоски, клей ПВА, картон для
основы (слишком тонкий картон будет коробиться от клея).
Полоску бумаги накручиваем на зубочистку и снимаем аккуратно,
немного распустив, подклеиваем кончики бумаги клеем.
Также
существует
техника «рисование
нитками»
(ниткография). Используются простые нитки, гуашь разных
цветов, бумага для рисования, розетки для краски, емкость для
использованных ниток. Нужно сделать отрезки из ниток (2-5 шт.)
длиной 7-10 см. Один отрезок нитки обмакнуть в краску и водить
им по листу бумаги для рисования в разных направлениях. Для
использования гуаши другого цвета взять чистую нить.
В технике «рисования ребром картона» используются полоски
картона (высота - 2 см, длина от 2 см до 6 см, она зависит от
величины предмета, который будет изображен; ширина картона
около 2 мм), бумага для рисования, гуашь, розетки для краски,
кисть. Здесь ребро картона нужно окрасить гуашью, прислонить к
бумаге и провести по листу, оставляя след от краски. В
зависимости от того, какой предмет изображается, движение
картоном может быть прямым, дугообразным, вращательным.
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Для техники «мятый рисунок» необходима бумага для
рисования, цветные восковые мелки, крупная кисть, гуашь разных
цветов, розетки для краски, подставка для кисти, баночка для
воды, губка. Технология рисования: на листе бумаги нарисовать
цветными мелками предмет, вокруг предмета восковыми мелками
сделать фон. Лист бумаги должен быть закрашен полностью.
Рисунок аккуратно смять, так, чтобы не порвать бумагу, затем
распрямить, закрасить фон и картинку гуашью. Не дожидаясь,
пока краска высохнет, с помощью губки под проточной водой
гуашь смыть. Краска должна остаться в трещинах бумаги.
Многие вышеперечисленные техники можно использовать в
одной – коллаже. В целом важно следующее: хорошо, когда
ребенок не только знаком с различными приемами изображения,
не забывает о них и к месту использует, выполняя заданную цель.
Например, ребенок решил нарисовать лето в деревне, и для этого
он использует точечный рисунок (трава), а солнышко ребенок
нарисует пальцем, пушистых животных нарисует поролоном,
других животных он вырежет из открыток, тканями изобразит
небо и облака и т.д. Предела совершенствованию и творчеству в
изобразительной деятельности нет. Стоит отметить, что успех
обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того,
какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до
детей определенное содержание. Обобщая, видим следующее, что
при обучении рисованию могут использоваться самые
разнообразные техники и самые разнообразные материалы.
Нетрадиционное рисование позволяет раскрыть творческий
потенциал
ребенка,
постоянно
повышать
интерес
к
художественной деятельности, развивать психические процессы.
Оно позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее,
непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу
для самовыражения.
Изобразительная
деятельность
с
применением
нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у
ребѐнка: мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и

зрительного восприятия; внимания и усидчивости, мышления,
изобразительных навыков и умений, наблюдательности,
эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости. Кроме
того, в процессе этой деятельности формируются навыки контроля
и самоконтроля.
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Ҥздіксіз білім жетілдіру- бҥгінгі жеке тҧлғаны даярлау кепілі
Сиванбаева Шнар Ермековна
СҚО, Есіл ауданы,
«Тауағаш орта мектебі» КММ
бастауыш сынып мҧғалімі
Еліміздің қоғамдық – экономикалық, саяси, мәдени дамуына ҥлес
қосатын, әлемдік ӛркениетке кӛтерілетін білімді де мәдениетті,
денсаулығы мықты, парасатты азамат тәрбиелеп шығару —
мектептің, ҧстаздар қауымының бҥгінгі басты міндеті. Жеке
тҧлғаны даярлау ҥшін әр оқушының қабілетін танып, ерекшелігін
біліп, дамытып, шыңдап, жол сілтеп, болашаққа жетелеу керек.
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2016-2019
жылдарға арнаған Мемлекеттік бағдарламасында білім беру
саласындағы мемлекеттік саясаттың басты қағидалары ретінде
жеке адамның білімділігін ынталандыру және шығармашылық
қабілетін дамыту мәселелері айқындалып, басымды міндеттер
қатарына қойылған.
Жеке адамды қалыптастыру ҥшін не керек? Ол ҥшін оқытудың
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мазмҧнын жаңартатын жаңашыл, ізденімпаз, шығармашыл ҧстаз
керек. Бҧл сҧрақтардың жауабын табуға ҧстаздар ҥшін
мемлекетіміз қолдау кӛрсетіп,әр тҥрлі жҧмыстар ҧйымдастыруда.
Қашықтықтан оқулар,семинарлар, мҥмкін жағдайда бетпе-бет
кездесулер, интернет, АКТ мҥмкіндіктерін соңғы шҧғыл жағдайда
шексіз пайдалануда десем артық емес. Уақыт талабына сай
жаңалықтарды меңгере жҥріп, ӛскелең ҧрпаққа біліммен тәрбиені
ҧштастыра беру , жеке тҧлғаны болашақ ӛмірге дайындаужауапкершілікті талап ететін іс. Бастауыш сынып мҧғалімі
болғандықтан алдыма келген әр бҥлдіршіннің тҧлға ретінде
қалыптасуы мені толғандырады. Жеке тҧлғалықтың мәні оның
қажеттілігі мен қызығушылығын қанағаттандыруға, баланың ӛзіне
тән тҧлғалық сапалары, мҧғалім мен оқушы арасындағы ӛзіндік
қарым-қатынасты қалыптастыруды ҧстаздық міндетім деп білемін.
Оқу нәтижесін арттыру ҥшін ең алдымен нені оқыту, қалай оқыту
керек деген сҧрақтар тӛңірегінде ҥнемі ізденісте жҥремін. Ӛзімнің
тәжірибемде оқыту барысында оқушыны субъект ретінде оқу ісіне
ӛзінше қызықтыратын, оған қабілетін арттыратын жағдай туғызуға
тырысудамын. Ең бастысы оқу ҥрдісін жаңаша ҧйымдастыру,
оқушылардың оқудағы іс-әрекеті арқылы сыни ойлау дағдыларын,
ӛз бетінше білім алу дағдыларын жетілдіру бағытын назарда
ҧстаймын. Оқушыларға жеке пәннен білім беріп қана қою
жеткіліксіз, оларды сабақ ҥстінде де, сыныптан тыс жҧмыстарда да
ғылымилыққа, сыни ойлауға ӛз беттерінше ізденуге, белгілі бір
бағытқа, заман талабына сай бәсекеге қаблетті бола білуге даярлау
ҥшін ӛз жҧмысымды жоспарлы жҥргізудемін. Оны іске асыруға
ҥлкен кӛмек болған 2015 жылы бірінші ілгері деңгей
бағдарламасын оқуым. Сол кезде орта мерзімді, қысқа мерзімді
жоспар қҧруды, зерттеу сҧрағын тҧжырымдап, сабақты зерттеудің
маңыздылығын тҥсіндім. (Сертификат)
Бірінші деңгей бағдарламасын меңгерген мҧғалім ретінде ӛз
жҧмысымды әрі қарай жандандыруға және ӛзіндік білім жетілдіру
бағытында жҧмысты жоспарлы жҥргізуге кӛмек болған
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҦ Педагогикалық
шеңберлік орталығы әзірлеген «Тәжірибедегі рефлексия» жалпы

білім беретін мектептердегі педагогика кадрларының кәсіби даму
бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат кӛлеміндегі мектеп
тренерлерін оқыту курсынан ӛттім. Осы курстан алған теориялық
білімімді практикада қолдану барысында тәлімгерлік пен коучинг,
ықшам сабақтар жоспарлауды ҥйрендім. (Сертификат) Бҧл
жҧмысты іске асыру кезінде мәселелер туындаған жағдайда
тренердің кӛмегі, әріптестердің қолдауы осы қиындықтарды
жеңуге кӛмектесті. Жоғарыда аталған курстан алған теориялық
және практикалық білімдерімді қолданған жҧмыстарымды атап
ӛтетін болсам. Мектеп, ауданы, облыс кӛлемінде тренингтер
ӛткізіп, семинарларға тҧрақты қатысып тҧрамын. Сондай ақ
ҧстаздар мен оқушыларға арналған қашықтық олимпиядалар мен
семинарларға да қатысып білімімді жетілдіріп отыруға
тырысамын. Дәлел ретінде басылымдарда жарияланған сабақ
ҥлгісін, мақала, әдістемелік қҧралдар ҥлгісін республикалық
сайдтарда жариялап отырған жҧмыстардың дәлелдемесі ретінде
мадақтамалар (қажет болса кӛшірмелерін ҧсынамын) 2018 жылы
«Мҧғалімнің кәсіби даму-білім беру жҥйесін жаңартудың негізі»
тақырыбы бойынша облыстық практикумда педагогикалық
тәжірибені ҧсынғаным ҥшін сертификатқа ие болдым. Ал 2018
жылы Жаңа буын мектебі: келешегі мен мүмкіндіктері,
Оқытушылардың
халықаралық
ғылыми-практикалық
конференциясының материалдары жинағында ӛзімнің «Мҧғалім –
ӛзгеріс енгізудегі қозғаушы кҥш» тақырыбында мақаламды
жарияладым. Мақсатым мҧғаім қҧзреттілігін арттыру, жаңашыл
ҧстаздарға қолдау кӛрсету болды. Ziatker.kz – ҚР Білім және
Ғылым порталында авторлық материалдарымды жариялап
отырамын. Одан бӛлек USTAZ tilegi Республмкалық ҧстаздар
сайтында белсенділік танытқаным ҥшін сертификаттармен, алғыс
хаттармен және қҧрмет грамоталарымен марапатталдым. Бҧл тҧста
кӛздеген мақсатым ӛз тәжірибеммен бӛлісу, жас мамандарға
қолдау кӛрсету болатын.
Бастауыш сынып мҧғалімі ретінде Қазақстан Республикасында
орта білім мазмҧнын жаңарту шеңберінде қазақ тілінде оқытатын
мектептердегі бастауыш сынып пәндері бойынша педагогика
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кадрларының біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы
бойынша 120 академиялық сағат кӛлемінде оқыту курсынан ӛтуім
теориялық та, практикалық тҧрғыдан да білімімді жетілдіруге зор
әсерін тигізді. (Сертификат) Бағдарлама мақсаты мен міндетін іске
асыру жолында және 2017-2018 оқу жылында бірінші сынып
оқушыларын қабылдағандықтан тӛмендегі мәселені кӛтердім.
Деңгейлік тапсырмалар арқылы оқуылардың сыни ойлау
дағдыларын жетілдіру және ӛз бетінше жҧмыс жасауға ҥйрету.
Осы орайда келесі міндеттерді іске асыруды жоспарладым:
Оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін сабақтарда қолдану.
Деңгейлік тапсырмалар арқылы оқуылардың сыни ойлау
дағдыларын жетілдіру.
Оқушыларымның пәндік білім кӛрсеткіштерін кӛтеру.
Жоғарыдағы міндеттерді орындай отырып, ӛз сыныбымның
оқушыларына 1-сыныптан бастап бақылау жасай отырып,
профессор Ж. Қараевтың «Деңгейлік саралау технологиясын»
таңдап алдым. Себебі бҧл технлогия оқушыларды ӛздігінен
жҧмыс жасай алуға, әр тҥрлі деңгейдегі тапсырмаларды орындай
білуге, белсенді, білімді оқушы қалыптастыруға мҥмкіндік береді.
Нәтижесінде дамыта оқыту идеясы жҥзеге асады. Ӛйткені әр
деңгейдегі тапсырмалар оқушының сыни ойлауын, елестету мен
есте сақтау қабілетін, ынтасын, белсенділігін дамытып, білім
сапасын арттыруға кӛмектеседі. Әр оқушының кемінде
мемелекеттік-стандарт деңгейін алуына кепілдік береді. Деңгейлік
саралау технологиясы оқушының да, мҧғалімнің де белсенді
шығармашылық қызметін дамытуға бағытталған.
Бҧл технологиямен жҧмыс істей бастағаныма кӛп бола қойған жоқ.
Дегенмен осы жылдың ішінде біраз тәжірибе жинадым деп айта
алмамын, себебі жҧмыс істеуге деген қҧштарлық білім беру
жҥйесіндегі
нәтижеге
жеткізетіндігін
аңғардым.
Осы
технологияны қолдана отырып сынып оқушыларының арасынан
кімнің қай пәнеге қабілетті екенін байқадым және оқушының сол
қабілетін ары қарай дамытуға мҥмкіндік алдым.
Сондай-ақ Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында
оқытудың интер белсенді әдістерімен танысып, сабақ тақырыбы

мен мақсатына сай қолданып жҥрген тиімділері деп айта кететін
стратегиялар да бар.
Шығармашылық қабілет әр баланың табиғатында болуы мҥмкін.
Мҧғалім ретінде менің міндетім – оқушыға оның бойында
жасырынып жатқан мҥмкіндіктерін ашып кӛрсету деп білемін.
Кез-келген оқушы мҧғалімнің басшылығымен орындаған
шығармашылық
жҧмысының
нәтижесінде
ӛзінің
ішкі
мҥмкіндіктерін дамытады. Мысал ретінде сыныбымдағы ҥздік
оқушыларымның жетістіктерін атап ӛтуге болады. Оқушым Нҧран
Еркежан 2017 жылы 1-7 сынып оқушыларының зерттеу
жҧмыстары мен шығармашылық жобаларының
«Зерде»
Республикалық конкурсының аудандық кезеңінде 2-орынды
иеленген болатын. 2017-2018 оқу жылы Халықаралық ПОНИ
сайысының жҥлдегері атанды. 2019 жылы «Мир природы глазами
детей» атты аудандық балалар шығармашылық конкурсының 1орын иегері болды. Осы шығармашылық конкурсында оқшыларым
Серғали Қҧрмет пен Жаныбеков Мадияр да жҥлдегер атанды.
Бастауыш сынып оқушыларын әр тӛрт жыл сайын жаңадан
қабылдап, әр оқушының жеке ерекшеліктерін ескере оырып, оқыту
және тәрбиелеу тәсілдерін таңдау, тиімділігіне кӛз жеткізу
тынымсыз еңбекті талап етері сӛзсіз. Бҧл орайда еңбек етіп жҥрген
мектепте ауыл балаларының саны жылдан –жылға азайып бара
жатқандығы оқушы жетістігінің кӛрсеткішін кӛтеруге кедергі
туғызуда.
Баланың қабілеті мен талантын дамытуды неғҧрлым ертерек
бастаса, соғҧрлым оның қабілеті толық ашылуы мҥмкін. Егер бала
бойындағы қабілетті мҧғалім байқамаса, ол бала басқа
оқушылармен бірдей болып қалады. Сондықтан, мҧғалім
оқушының қабілеттін дамуытуға тҥрткі бола білуі керек деп
санаймын. Осыған орай оқушының дамуына, оқуға деген
қызығушылығы мен ынтасын жоғарылатуға бағытталған
критериалды бағалау жҥйесі енгізілгені менің жҧмысымды біраз
жеңілдетті. Бҧл әрбір оқушы мен оның ата-анасына тҥсінікті
болатын айқын және нақты ӛлшенетін бағалау критерийлері
кӛмегімен оқушы, ата-ана және мҧғалім тӛменде кӛрсетілген
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бағыттарды тҥсінуге мҥмкіндік берді:
Оқушы білім алудың қай сатысында екенін кӛру
Сабақ оқуда олар неге талпынатынын айқындау
Оқушының осыған қол жеткізуіне кӛмектесу ҥшін не істеу
керектігін жоспарлау белгілі жҥйеге енді. Осы бағыттағы
жҧмысымда
туындалған
кедергілерді
жеңуге
облыстық
шығармашылық топта бірлесе жҧмыс жасауым, республикалық
топтардағы әріптестердің қолдауы елеулі кӛмегін тигізуде. Біз
әріптестермен бӛлім бойынша, тоқсандық жиынтық бағалау
жҧмыстарын әр пәнге арнап қҧрастырамыз.
Тапсырмалар қҧрастырған кезде нақты дескриптор мен
критерийлер оушылардың ойлау деңгейлерінің келесі қадамына
қиналмай ӛтуіне жағдай жасайды. Маған 2017 жылы тренер
Ақмарал Шатиковнадан ӛткен курсымда алған тәлімім кӛп
пайдасын тигізді. Сонымен қатар 2018 жылы ЦПМ ҧйымдастырған
«Жаңартылған білім бағдарламасындағы критериалды бағалау
тақырыбында 8 академиялық сағат кӛлемінде (сертификат) оқыту
семинарына қатысып жетілдірген білімім тапсырмаларды
бағдарламаға сай сабақ масатымен ҧштастыра қҧрастыруда ҥлкен
кӛмегін тигізді. Тапсырманың критерийі оны орындаудың алғы
шарты болса, дескриптор сол тапсырманы орындау қадамдары. Ол
ӛз кезегінде оқушыға бағыт –бағдар беруші, әділ бағалаудың
жолы. Білімалушы тапсырма орындау барысында қай жерден
қателескені айқын кӛрінетін жол. Және ата-анаға қай бағытта
оқушымен жҧмыс жҥргізу керектігін анық тҥсіндіріп рубрика
жазуға кӛмекші.
Білім алушылармен жаңартылған білім беру аясында нақты екі
жыл жҧмыс жҥргізу барысында осы бағдарламаның ерекшелігін
тҥсініп, талабын іске асыра отыра қорытып айтарым:
Бҧл бағдарлама бастауыш сынып оқушысының ӛздігінен
жҧмыс жасай отырып, ӛзін-ӛзі реттеудің тиімді жолы.
Білім алушылардың алған білімінің әділ бағалануының кепілі.
Мҧғалімнің шығармашылықпен жҧмыс жасау мҥмкіндігі.
Мектеп пен ата-ана арасында тығыз байланыстың болуы.
Бҥгінгі кҥнгі талаптарға сай кез келген кӛздер арқылы білім алу

мҥмкіндігі.
Заманауи ақпарат
жолдары.

қҧралдарымен

жҧмыс

жасауды

меңгеру

Әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың
Қазақстан халқына Жолдауы. 2018 жылғы 10 қаңтар. «Тӛртінші
ӛнеркәсіптік
революция
жағдайындағы
дамудың
жаңа
мҥмкіндіктері». Жетінші. Адами капитал – жаңғыру негізі.
2. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2010-2020
жылдарға арнаған Мемлекеттік бағдарламасы.
3. Бастауыш сынып мҧғалімдеріне арналған критериалды бағалау
бойынша нҧсқаулық. – Астана, 2016. Оқу-әдістемелік қҧрал
4. «Білім технологиялары» № 3, 2016 ж.
5. Мҧғалімдерге арналған нҧсқаулық,I деңгей, «Назарбаев
зияткерлік мектептері» ДББҦ, Педагогикалық шеберлік ортаығы
2014 ж.
«Специальная коррекционно-развивающая среда,
способствующая саморазвитию и самореализации детей с
ограниченными возможностями здоровья»
(Из опыта работы учителя начальных классов Баймухановой
Г.Г. и воспитателя Карабалиной Г.Е.)
Областная специальная школа - интернат для детей с
нарушением интеллекта. ЗКО. г. Уральск.
«Ребѐнок не развивается и воспитывается, а
развивается, воспитываясь и обучаясь».
Л.С. Выготский
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с
интеллектуальной недостаточностью, нарушением интеллекта,
физическими недостатками.
Поиски наиболее эффективных путей коррекции дефектов детей с
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ограниченными возможностями здоровья происходили во все
времена. Актуальность этой проблемы не уменьшалась и в
настоящее время, так как ее дальнейшая разработка первой служит
основой совершенствования процесса обучений учащихся в
специальных школах.
«Социальное воспитание умственно отсталого ребенка является
единственно состоятельным научным путем его воспитания» по
мнению
Л.С. Выготского. Социальное же воспитание невозможно без
формирования саморазвивающейся личности, так как только
саморазвивающаяся
личность
способна
осознанно
и
целенаправленно расширять свои социальные связи, определять
пространства успешности, корректировать умения, навыки и
объем знаний, необходимых для успешной адаптации в социуме.
Любой ребенок, имеющий тяжелые нарушения речи, задержку
психического развития, нервно-психические расстройства,
комплексные нарушения, не должен быть социальным инвалидом
и потенциальным балластом для окружающих, своей семьи,
государства – он должен стать оптимально-развитой личностью,
способной к адекватному вхождению в общественную среду на
каждом этапе возрастного становления. Реализация данной
стратегии становится возможной лишь при условии создания
специального реабилитационного пространства, включающего в
себя наличие комплексного подхода, квалифицированных кадров,
владеющих
специальными
методиками и
технологиями
коррекционного обучения и воспитания.
Контингент детей с ограниченными возможностями здоровья
характеризуется большими различиями по уровню нарушения
познавательной деятельности, умений и навыков, по структуре
психофизических
дефектов,
поэтому
коррекционновоспитательные и развивающие подходы строятся таким образом,
чтобы школа-интернат была для детей второй семьѐй, в которой
дают не только образование, но и создают условия для воспитания,
развития и реализации личностных качеств. В ходе коррекционноразвивающей
совместной
деятельности
раскрываются

положительные черты детей, что создает ситуацию успеха в
результате самостоятельного поиска.
Л. С. Выготский писал: « У «особых детей», помимо нарушенных,
есть и сохранные стороны психики, опираясь на которые, можно и
должно их воспитывать и продвигать в умственном развитии,
сглаживая их недостатки». На это мы и опираемся, когда обучаем
детей создавая коррекционно – развивающую среду. Воздействие
на детей не определяться возрастом и годом обучения. Каждый
ребенок уникален по своему, как по своему состоянию, так и по
темпам развития, а также усваивает минимально необходимый и
посильный объем знаний.
Познавательный интерес формируется более успешно при
активной
познавательной
деятельности
и
требует
целенаправленной коррекционной работы с детьми. Причем
развитие ребѐнка осуществляется через деятельность.
Академик Александр Минц писал: «Напичканный знаниями, но не
умеющий их использовать ученик напоминает фаршированную
рыбу, которая не может плавать». «Единственный путь, ведущий к
знанию, - это деятельность», писал Бернанд Шоу. Поэтому, свои
уроки, стараемся строить так, чтобы каждый наш урок нѐс в себе
предметно – практическую направленность и был связан с
окружающей жизнью.
Педагогу требуется огромное терпение в работе с этой категорией
детей, чтобы «понять и принять» их такими, какие они есть и
каждое задание, данное ребѐнку,
отрабатывается методом
«пошагового обучения» .
Отсутствие, несформированность и недоразвитие речи,
отмечается у всех детей с ограниченными возможностями
здоровья и оказывает отрицательное влияние на развитие,
обучение и социализацию ребенка.
Ученики с трудом усваивают звукопроизношение, буквы и слоги.
На каждом уроке чтения и письма, кроме повторения рукописного
и печатного написания, проводится хоровое чтение, обучение
четкому проговариванию сначала букв, затем слогов и слов. Также
на каждом уроке чтения и письма обязательное чтение слогов по
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слоговой таблице. Каждое новое слово или текст записывается на
доске и прочитывается неоднократно, что способствует умению
детей слышать фонемы языка, правильное послоговое чтение и
научаться, самому включаться в процесс чтения.
Нарушения
познавательной сферы, абстрактного мышления,
бедность активного и пассивного словарного запаса учащихся,
все это вносит сложность в умении слушать даже короткие
рассказы. Для решения этой задачи, мы используем метод
мнемотаблицы (предметное рисование с последующим обучением
рассказыванию). Весь читаемый текст демонстрируем, сначала
как представление с игрушками, позже предметными картинками,
затем рисунками-схемами. Использование этого метода помогает
нам и в обучении пересказу
и выявлению причинно –
следственных связей, когда я показываю действия, а учащиеся
озвучивают.
Учитывая, что для этой категории детей характерна быстрая
утомляемость и потеря интереса к занятию, использование
мнемотехники облегчает и ускоряет процесс запоминания и
усвоения предложенного материала, одновременно превращения
процесс обучения в интересную игру.
В своей работе при обучении детей на уроках мы
используем различные виды мнемотехники, от работы с
предметными картинками при изучении признаков времен года,
до предметного рисования с последующим обучением
рассказыванию нарисованного.
В младших классах все лексические темы демонстрируем, сначала
как представление с игрушками, позже предметными картинками,
затем рисунками-схемами. Использование этого метода помогает
и в обучении пересказу и выявлению причинно – следственных
связей, когда учитель показывает действия, а учащиеся
озвучивают.
В работе с предметными картинками при изучении признаков
времен года, вырезаем предметы: солнце, дерево, листья, птиц,
облака с дождиком. Затем показав каждый предмет отдельно, учим
рассказывать простыми предложениями признаки времен года.

Еще один из видов работы, которые мы используем на уроках
чтения и развития речи это - мнемосхемы или совместное
рисование. Содержание мнемотехники - это графическое или
частично графическое изображение. Самое главное – нужно
передать условно-наглядную схему и изобразить так, чтобы
нарисованное было понятно детям. Суть мнемосхемы или
совместное рисование заключается в том, что - на каждое слово и
словосочетание придумывается картинка. Таким образом, весь
текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы – рисунки
ребенок запоминает и выдает информацию еще и потому, что все
это ребенок пропускает через себя.
Индивидуальную коррекцию при фронтальной работе с классом
целесообразно вести, попеременно фиксируя внимание то на
одном, то на другом ученике.
С использованием мнемотехники в нашей работе,
удается
развить у детей
ассоциативное мышление, зрительную и
слуховую память и внимание, воображение, активизировать
словарный запас, расширить представления об окружающем мире,
учить запоминать и рассказывать стихотворения.
Работа с су-джоком, лепка, обводка и закрашивание, штриховка
различных лекал, элементы методики М.Монтессори «Раскопки»
(поиск в крупе мелких предметов), переливание воды из сосудов,
вытирание и выжимание губки, работа с прищепками,
нанизывание больших и малых бус, раскладывание по ячейкам
мелких предметов – все это играет большую роль в развитии
мелкой моторики и зрительно-пространственной ориентировки
детей.
По сравнению с чтением и письмом, уроки счета учащиеся
усваивают сложнее. Ведь математика – наука очень точная. Детям
сложно установить связи между количеством и счетом, примером
и действием. С помощью предметно-практической деятельности
многократно отрабатываются все эти
понятия. Благодаря
ежедневной кропотливой работе у детей вырабатываются знания,
умения и навыки по решению примеров на пальцах, по линейке,
на счетах, столбиком и на калькуляторе
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С первых занятий учим детей понимать каждый наш жест. Это в
последующем дает нам возможность, не используя слов, давать
детям самим высказываться, слегка помогая жестами.
Для развития у детей с ограниченными возможностями осязания,
зрительных и слуховых восприятий, вкусовых ощущений и
обоняния разрабатываются
и применяются специальные
упражнения на восприятие различных объектов (набор предметов
с различной поверхностью, жидкостей с различной окраской и
разными свойствами и др.). Специальные упражнения,
применявшиеся со времен Э. Сегена, несколько изменены,
разработаны
новые
дидактические
пособия
(наборы
геометрических вкладных тел, брусков разных размеров, плоских
геометрических фигур, различно окрашенных тканей, дощечек и
др.).
В нашей Областной специальной школе – интернат для детей с
нарушением
интеллекта
с
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья наряду с традиционными формами
используем и другие формы работ, такие, как сказкатерапия,
музыкотерапия, песочная терапия, тестопластика, арт-терапия,
один из видов прикладного творчества - кинусайга (составление
изображений из лоскутков ткани на пенопластовую основу, однако
«сшивается» ткань без иголки), плетение из газет и журналов
(корзина для белья, сундучки, полочки, изящные цветы, панно,
хлебницы, вазочки из тонких газетных трубочек).

внутреннее умиротворение. Из бросового материала (газета и
лоскутки ткани) можно сделать хороший подарок для коллег,
родным, друзьям. Занятия проводятся как в групповой, так и в
индивидуальной формах и направлены на развитие воображения,
мелкой моторики, наглядно – образного мышления, внимания,
восприятия, памяти. Приучают к усидчивости и старательности,
прививают социальные и вербальные навыки, навыки рисования, а
ведь именно эти навыки лежит в основе создания специальной
коррекционно-развивающей
среды,
способствующей
саморазвитию и самореализации детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Детям важно чувствовать, что их понимают, когда они расстроены,
не могут сосредоточиться. Если мы хотим освободить их разум,
чтобы они могли мыслить и учиться, то нам нужно уважать их
эмоции. Вместо критики, вопросов и советов, в ходе работы
стараться разработать такие методики обучения, которые не ранят
их достоинства. Только тогда учитель может добиться
положительных результатов в своей работе, когда в первую
очередь он дарит не только ученикам и родителям, но и
окружающим много позитивных моментов.
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Работа в этих техниках соединяет в себе сразу несколько видов
творчества. Также как и все виды рукоделия, помогают обрести
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Система обновленного образования способствует поиску более
эффективных методов и подходов для реализации данных задач.
Перед учителем – русоведом стоит определенная задача –
способствовать развитию коммуникативной компетенции каждого
учащегося.
Преподавателю необходимо приложить немало усилий для того,
чтобы заинтересовать учащихся не только во время урока, но и во
внеурочное время самостоятельно стремиться овладевать
знаниями, а соответственно, и коммуникативными компетенциями
в области русского языка.
Обучение детей русскому языку должно строиться так, чтобы
оно было максимально приближено в реальной речевой
коммуникации.
Изучение учебного предмета «Русский язык и литература»
способствует развитию коммуникативных навыков в устной и
письменной речи.
Большое внимание уделяется развитию универсальных навыков
работы с текстом, графической и аудиовизуальной информацией,
которые будут использованы учащимся в постижении разных наук
на протяжении всей жизни.
Огромную, первостепенную роль при изучении любого языка,
для более эффективного усвоения материала, более прочного
овладения коммуникативными навыками играет высокая и
определенная мотивация обучающегося. Этому процессу
способствуют правильно поставленный учебный процесс при
сбалансированных нормах обучения, полный, хорошо и интересно
поданный
лингвострановедческий,
лингводидактический
материал.
Задача учителя состоит в том, чтобы поддержать и усилить
мотивацию обучающегося, помочь каждому ученику раскрыться,
создать оптимальные условия для личностного развития.
Эффективность же современного урока основывается на
широкой реализации связи с жизнью, на применении новых форм
обучения. Урок русского языка и литературы должен заставлять
учащихся мыслить, анализировать, отстаивать свою точку зрения.

Повышение положительной учебной мотивации учащихся на
уроках русского языка и литературы
А.К.Умбетаева, М.Бисенова
Преподаватели русского языка и литературы
СОШ №22,г. Уральск, ЗКО
Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его
способным развиваться без помощи учителя. Э. Хаббард
Современный урок русского языка и литературы. Каким он
должен быть?
В современных условиях обучающихся ориентируют на такое
использование русского языка, которое дало бы возможность
общения между людьми - носителями разных языков. Общение –
это практическое использование языка. Общение – это основная
цель обучения любому языку и русскому в том числе. Основной
задачей уроков русского языка в классах с казахским языком
обучения является вовлечение детей в процесс овладения живым
русским словом.
Главной задачей школы является – научить обучающегося
«функциональной грамотности на уровне носителя русского
языка»
«Совершенствование
навыков
речевой
деятельности,
основываются на владении системой разноуровневых языковых
средств, соблюдении правил и норм русского литературного
языка, правил речевого этикета. Все это способствует развитию
функциональной грамотности учащихся и являются целью
учебного процесса»…
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Это невозможно сделать при сухом, догматическом подходе к
преподаванию. Одна из серьезнейших проблем сегодняшней
школы – резкое падение интереса учащихся к русскому языку и,
как следствие, снижение грамотности, неумение правильно,
логично выразить свою мысль. При изучении мотивации встаѐт
вопрос, что является еѐ движущей силой, что, в свою очередь, еѐ
формирует. Как она меняется и от чего эти изменения зависят?
Мотивы определяются убеждениями, идеалами, установками,
потребностями, интересами. Все эти психические образования
взаимосвязаны и влияют друг на друга. Задача педагога –
диагностировать мотивацию детей и в случае необходимости
направлять еѐ в нужное русло.
По собственному опыту мы все замечали, что существует
проблема утраты познавательного интереса учащихся к учению и,
как следствие, происходит ухудшение успеваемости. Поэтому
встали вопросы: Как сделать учение интересным для учащихся?
Как изжить скуку на уроке?
Чтобы ответить на эти вопросы необходимо обратиться к
проблеме формирования и сохранения познавательного интереса к
учению как способу развития личности. Для того, чтобы
школьники стали активными участниками процесса обучения,
необходимо так организовать учебную деятельность, чтобы
учащимся было интересно приобретать новые знания, умения и
навыки.
Привить интерес к уроку русскому языку и литературы – значит
добиться в дальнейшем высокого уровня обученности учащихся и
хороших показателей качества знаний, то есть достичь основной
цели обучения.
Существует множество методов, посредством которых можно
заинтересовать детей на уроках русскому языка, повысить их
учебную мотивацию.
Применение при подготовке к уроку информационных
технологий заставляет пересматривать не только планирование, но
и содержание учебного предмета. Также меняется и роль
обучающихся. Задача школьников сводится к постоянному

самостоятельному поиску, обобщению и систематизации
изучаемого материала, так как современные информационные
системы обеспечивают доступ к большому объему знаний.
И для того, чтобы ―не потеряться‖ в этом потоке информации
ребенку нужна помощь учителя, владеющего современными
педагогическими технологиями.
На своих уроках мы используем следующие виды работы:
• работа с демонстрационными материалами;
• компьютерные тесты;
• использование ресурсов Internet для подбора справочных
материалов.
• использование слайд – презентаций.
Привлечь внимание ученика, удивить его - это лишь начало
возникновения интереса, и добиться этого, в общем-то, не так
трудно. Гораздо труднее удержать интерес, сделать его достаточно
стойким. Интерес к той или иной работе надо воспитывать
постепенно, поддерживая его ко всем предметам различными
приѐмами. Сначала это будет интерес к непосредственной
деятельности во время выполнения определѐнной работы, позднее
перерастет в интерес к процессу мыслительной деятельности, к
новым знаниям.
Для создания проблемных
ситуаций
на занятиях мы
применяем методические приемы, которые:
1. подводят школьников к противоречию и предлагаем им самим
найти способ его разрешения;
2. сталкивают противоречия практической деятельности;
3. излагают различные точки зрения на один и тот же вопрос;
4. предлагают классу рассмотреть явление с различных позиций
(например, с позиций кибернетика, врача, художника);
5. побуждают учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из
ситуации, сопоставлять факты;
6. ставить конкретные вопросы (на обобщение, обоснование,
конкретизацию, логику рассуждения);
Мотивация-это самая сложная проблема, с которой приходится
работать, но и самая интересная. На уроках русского языка и
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литературы
можно
использовать
ряд
упражнений
и
педагогических приѐмов, позволяющих формировать и развивать
мотивацию.
Эти упражнения могут быть использованы и на других
предметах.
Приемы и стратегии учебной рефлексии.
 Прием «Плюс-минус-интересно» (автор Эдвард де Боно).
Цель: формирование умения рассматривать явления с точки
зрения сильных и слабых, положительных и отрицательных
сторон.
Этот прием используется при получении первого аналитического
материала или для обратной связи.
·Концептуальная таблица. Этот прием очень полезен, когда
предполагается сравнение трех и более аспектов или вопросов.
Категория сравнения, персоналии, факты
2. Приемы, направленные на развитие критического мышления.
 Прием «толстые и тонкие вопросы».
Цель: формирование грамотного задавания вопросов и осознание
их уровня сложности. Он может быть применен для
самостоятельной учебной и домашней работы.
«Толстые»
вопросы выводят учеников на более высокий уровень мышления:
сравнение, анализ, синтез, оценку.
«Толстые» вопросы: Объясните, почему…? Почему вы
считаете…? В чем различие…? Предположите, что будет если…?
На что похоже…?
«Тонкие» вопросы: Кто? Что? Когда…? Может…? Будет…? Мог
ли…? Было ли ?
 Прием «Рефлексивные вопросы».
Цель: получение эмоционального отклика одной личности на
переживания другой. Применяется на стадии рефлексии в конце
урока.
 Набор рефлексивных вопросов:
Что показалось вам сегодня трудным?
Что в изученном сегодня для вас самое главное?
Что показалось неубедительным, с чем вы не согласны?

Какие новые мысли, чувства у вас появились?
Были ли у вас моменты радости, удовлетворения от своих удачных
ответов? Были ли моменты недовольства собой?
Какую пользу вы извлекли из этого урока, изученного текста?
Заметили ли вы свои успехи?
Практическое использование этих и многих других приемов
способствует повышению уровня предметной мотивации на
уроках, что в свою очередь положительно отражается на
результатах обучения русскому языку и литературы у учащихся.
Учение только тогда станет для детей радостным и
привлекательным, когда они сами будут учиться: проектировать,
конструировать, исследовать, открывать, т.е. познавать мир в
подлинном смысле этого слова.
Воспринимая русский язык через призму родного казахского,
обучающиеся часто переносят явления родного языка в русскую
речь.
Когда русский язык не является родным для учащихся,
скудный лексический запас, закономерная интерференция,
влияние разговорной речи, характерной для среды современных
школьников, общение семьи на родном языке учащихся приводят
к допуску ошибок.
Тщательно подобранный дидактический материал, подборка
интересных заданий способствуют воспитанию интереса у детей к
изучению русского языка. Правильно составленные задания,
творческого, поискового характера формируют умения и навыки
учащихся, потребность самостоятельного пополнения своих
знаний.
Красота и богатство русского языка в полной мере могут
раскрыться лишь в процессе повседневной кропотливой работы на
каждом уроке, цель которой - пробудить интерес к слову. Решать
эти задачи необходимо не только на уроке, но и в процессе
внеклассной работы с учащимися. Благодаря этой работе, которая
проводится целенаправленно, систематически развивается интерес
к изучению русского языка. Язык – это наследство. Нельзя быть
безразличным к тому, как мы пользуемся языком. И этому
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необходимо научить учащихся.

кеңейтуге жол ашады.
Н.Ә.Назарбаевтың ―Қазақстан-2050‖стратегиясы қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты‖ атты Қазақстан халқына
жолдауында: «Білім беру жҥйесін жаңғырту барысында оқыту
ҥдерісіне қазіргі заманғы әдістемелер мен технологияларды енгізу,
біліктілікті бекітудің тәуелсіз жҥйесін қҧру қажет»,-деп атап
кӛрсетті.Әлем тәжірбиесі кӛрсеткеніндей кез- келген мемлекеттің
экономикалық жетістігі сол елдің білім жҥйесі мен азаматтарының
білім дәрежесіне байланысты. Қазіргі заманда нені оқыту емес,
қалай оқыту маңыздырақ болып отыр. Сабақ барысында
оқушының ізденуі мен зерттеу дағдыларын қалыптастыра отырып,
пәнге деген қызығушылықтарын арттыру басты мақсатым деп
тҥсінемін. Жаңартылған білім беру бағдарламасымен 4 жыл
жҧмыс жасап шықтым.Жаңа пәндер қатарынан жаратылыстану
пәні ерекше екенін тәжірибемде байқадым. Жаратылыстану
бағытында білім беру кіші мектеп жасындағыларда табиғи
білімқҧмарлықтың дамуына, әлем жайлы ой-ӛрістің кеңеюіне,
ғылыми ҧғынудың және қоршаған әлемді тҧтастай қабылдаудың
дамуына
кӛмектеседі. Бастауыш
мектепте
оқушыларға
жаратылыстану пәнінің негізгі мазмҧны – оқушы білімді дайын
кҥйінде алмай, оны ӛзі ӛндіреді, ӛзінің оқу әрекетінің мазмҧны мен
тҥрлерін ҧғынады, оның ережелер жҥйесін тҥсінеді және
қабылдайды, жетілдіруге белсенді қатысады. Ол ӛз кезегінде
білімдердің, біліктердің, оқып-ҥйрену және кең ауқымды
дағдылардың белсенді әрі сәтті қалыптасуын қамтамасыз
етеді.Оқушылардың оқу әрекеттері келесі басты санаттар бойынша
топтастырылған: «біледі», «тҥсінеді», «талдайды», «бағалайды»,
«синтездейді».
Жаратылыстану пәнінің
ерекшелігі – оқушының немесе оқушылар тобының ғылымизерттеушілік, шығармашылық немесе практикалық сипаттағы
проблемаларды шешу жӛніндегі нәтижелерге қол жеткізу ҥшін
бағытталған. Оқу бӛлімдері әрі қарай жинақталған білім, тҥсінік
және дағдыларды қалыптастыру мақсаттарын кӛздейтін
бӛлімшелерден тҧрады. Әр бӛлімше ішінде дәйектілікпен
ҧйымдастырылған оқу мақсаттары мҧғалімдерге ӛз жҧмысын
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Білім мазмҧнын жаңартуда – жаратылыстану пәнінің
ерекшелігі
Жалмуханова Жупар Жолболдиевна
Ақтӛбе қаласы, №14 орта мектеп
Бастауыш сынып мҧғалімі
Аннотация
2016-2017 оқу жылынан бастап жаңартылған білім беру
мазмҧнына кӛшкені белгілі. Оқу бағдарламаларында кӛптеген
ӛзгерістер болды. Солардың бірі – бастауыш буында жаңа пән –
жаратылыстану енгізілді.«Жаратылыстану» пәні оқушылардың
ғылыми –зерттеушілік дағдыларын дамытуға негізделген. Негізгі
буында оқылатын физика, химия, биология пәндерінің негізін
қалайды. Бастауыш оқушыларының пәнге қызығушылығы мен
танымдық белсенділігін арттыруға әсері мол. Алған білімді
ӛмірмен байланыстыра отырып, ғылым
туралы тҥсініктерін
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жоспарлауға және оқушылар жетістігін бағалауға бағытталған.
Жаратылыстану» пәнінің мақсаты-бастауыш сынып оқушыларын
әрі қарай жаратылыстану ғылымы пәндерін (биология, химия,
физика) меңгеруге дайындау, кҥнделікті ӛмірде (ҥйде, мектепте,
табиғатта) кӛрген, бақылаған қҧбылыстары мен ҥдерістерді
тҥсіндіру, сипаттау ҥшін алған білімдерін пайдалана білу
дағдыларына
бағытталған.Оқушының
функционалдық
сауаттылығын қалыптастыру,ӛзінің мектеп қабырғасында алған
білімін ӛмірінде қажетке асыра білуге ҥйренеді,яғни «Ӛмірмен
байланыс» ҧғымына қҧрылған. Артықшылығы : бала тапсырманы
ӛздігінен ізденіп орындауына және дҧрыс тҧжырым жасауына
бағыттайды ,баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен
айналысуына ықыласын туғызады. Әр жаңа тақырыпты толық
меңгеру ҥшін оқулықтың бас кейіпкерлері Негеш пен Эврика
кӛмектеседі. Негеш пен Эврика оқушыларды ғылым әлеміне
бағыттап, болжам жасауға, тәжірибе немесе зерттеу жҥргізуге,
табиғи қҧбылыстарды ашуға ынталандырады. Сондай-ақ әр тарау
бойынша тапсырмалар жабық тест арқылы нақтыланып,
тексеріледі. Қытай философы Конфуций айтқан «Маған айтып
берсең-ҧмытып қаламын, кӛрсетсең-есте сақтаймын, ӛзіме
жасатсаң-ҥйренемін» дегендей баланы бастауыш сыныптан бастап
мамандыққа бейімдеу - осы жаратылыстану пәнін дҧрыс
жҥргізуден басталады. Жаратылыстану пәні арқылы оқушылар
тӛмендегі қажеттілікті ҥйренеді;- қоршаған әлем қҧбылыстарына
бақылау жҥргізуге;
- ӛлі және тірі табиғатта болып жатқан кейбір табиғи қҧбылыстар
мен ҥрдістердің себептерін анықтауға;
- заманауи технологияларды сауатты пайдалануға;
-ӛзіндікқарапайым
зерттеулерден қорытындыларын жасауға ҥйренеді.
«Жаратылыстану» пәнін оқыту ҥдерісінде оқушылардың
коммуникативтік дағдыларын тыңдалым және айтылым дамытуға
ықпал ететін тапсырма ҥлгілері: белгілі бір бағытта алдын ала
қҧрастырылған сҧрақтарды қолданып мамандармен сҧхбат
жҥргізу, мысалы, тіс гигиенасы туралы стоматолог дәрігермен

әңгіме және оның жауабын ауызша әңгімелеу; экскурсия бойынша
әңгімелесу (мысалы, саябаққа барып келгеннен кейін
оқушылардың бақылаулары туралы пiкiр алмасу); тапсырмаларды
бӛлу және ӛзара оқу (мысалы, ӛсiмдiкке маусымдық ӛзгерiстердiң
ықпалы туралы тақырыпты зерттеу барысында, топтар арасында
ӛсiмдiкке әрбiр жыл мезгілінің ықпалдарын сипаттау тапсырмасын
бӛлiп беру); белгілі тақырып бойынша туындаған сҧрақтарды
талқылау, бір-бірінің пікірін тыңдау және ойын айту.
Оқушылардың тілдік дағдыларының дамуына кӛмектесе отырып,
ҥш тілді оқыту саясатын енгізу кӛзделген. Пәндік мазмҧнды
меңгеруге қолдау жасау ҥшін, мҧғалім атаулы пәнге тән ғылыми
тілді дамытады. Осыған орай, әрбір сабақтың тілдік мақсаты
анықталады, мысалы, «оқушылар жануарлардың аттары мен
суреттерін ауызша және жазбаша тҥрде сәйкестендірулері
қажет».Сонымен қатар, мҧғалім оқушылардың бай ғылыми тілін
қалыптастыру мақсатында диалог пен жазылымға қажетті
тіркестерден тҧратын жҥйелі тілдік қолдауды жҥзеге асырады.
Пәнді оқыту барысында әртҥрлі педагогикалық әдіс-тәсілдерді
қолдану мҧғалім шеберлігіне байланысты.
Проблемаларды анықтау және шешу тәсілдерінің ҥлгісін
оқушыларға тҥсінікті жолмен қҧру және кӛрсету;
жеке және топтық, ҧжымдық жҧмыстарды ӛзара ҥйлесімділікпен
қолдану;
зерттеу жҧмыстарына негізделген оқушылардың сын тҧрғысынан
ойлау қабілетін дамытатын белсенді оқуын мадақтау;
оқу проблемаларын шешу барысында мҧғалім мен оқушының
ынтымақтасқан шығармашылық ізденіс әдістерін қолдану;
оқушының оқуын «оқыту ҥшін бағалау» арқылы қолдау жасау.
сенімді қатынас пен әріптестік ҥшін жағдай жасау;
ғылыми проблемалардың шешімін табу ҥшін басқалармен бірге
және ӛздігінен іздеу әдістерін қолдану және жоспарлау;
оқушылардың жеке мҥмкіндіктерін есепке алып, дифференциалық
тапсырмалар қҧру;
ғылыми сҧрақтарды зерттеу ҥшін жеке және топтық жҧмыс
ҧйымдастыру;
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оқушылардың сабақта зерттеу жҧмыстарын жҥргізуі, тәжірибелер
жасауы, тҥрлі дереккӛздерді пайдалану мен іс-әрекет тҥрлерін
қолдануын талап ететін проблемалық жағдаяттар қҧру;
оқушылардың зерттеу тақырыбын ӛз бетінше таңдауы,
жоспарлауы,
зерттеу
нәтижелерін
ҧсынуы
арқылы
қызығушылығын ояту;
сыныпта тҥрлі бағалауды қолдану және ҧпай қою критерилерін
қарастыру.
Ӛз тәжірибемде заманауи ресурстарды қолданып, жаңаша әдістәсілдермен ашық сабақтар ӛткізіп,әріптестеріммен тәжірибе
алмасып келемін.Мысалы: 2-класта Ғарыш бӛлімінен «Ай –
Жердің табиғи серігі» тақырыбында ӛткен сабағымда модельдеу
әдісін қолданып ермексаздан Ай мен Жердің моделін жасауды
ҧсындым.Неге мән беру керек? Кӛлеміне, тҥсіне, пішініне. Тҥсі:
Жер кӛгілдір, сары. Ай ақ және сҧр. Кӛлемі:Жер – ҥлкенірек, Ай –
кішірек.
Жер моделін тҥтікшелер қиылысатын немесе
біріктірілетін , ал Ай моделін қарама-қарсы ҧшына бекіту
керектігін тҥсіндірдім. Жер моделін айналдырып кӛріңдер.-Не
байқадыңыздар?жетекші сҧрақтар қою арқылы ойларын
білдім.Оқушылар Айдың белгілі бір қашықтықта тҧрып Жерді
айналатындығын
қолмен
жасап
тҥсінді.
bilimland,
Imektep сайттарынан осы тақырыпқа байланысты фильмдер
кӛрсеттім. Осы фильмдерді кӛру арқылы оқушылар жаңа
тақырыпты есте сақтап қалады және сол фильмдегі ойын
жаттығулары оқушаларға ӛте жақсы кӛмектесті.3-класта Жанды
табиғат.Адам бӛлімінде «Ӛкпені шынықтыру» тақырыбын ӛткенде
қолжетімді ресурстармен шарды ҥріп жаттығулар жасату және
зерттеу барысында қарапайым лента , метрлік таспа қолдану
арқылы бірқалыпты тыныс алу,терең тыныс алу,терең тыныс
шығару нәтижелерін салыстырып кӛз жеткізуге болатынын біле
алды.Оқушылардың
жалпы
жаңа
пәнге
жаңаша
кӛзқарас,ізденушілік, қызығушылығы ӛте жоғары.Ойымды
қорытындылай келе ғҧлама ғалым әл — Фараби «Адам мақсатына
ӛзін — ӛзі жетілдіру арқылы жетеді және адамның басына қонған
бақтың тҧрақты болуы жақсы мінез — қҧлыққа байланысты» деп

ой тҥйген екен. Ғалымның бҧл пікірі оқушы мен мҧғалімге тікелей
қатысты деуге болады. Шынымен де, мҧғалімнің жақсы мінез
қҧлқы оқушыға дариды және әсер етеді. Мҧғалім оны оқыту
ҥрдісінде, қолданған әдіс- тәсілдерінің барысында және ісәрекетінің нәтижесінде байқатуы мҥмкін. Оқу барысында оқушы
оны бойына сіңіреді. Егер оқушыда жақсы мінез — қҧлық болса,
ол онда ӛзінің оқудағы жетістігін тҧрақты ҧстап тҧра алады және
ӛзін - ӛзі жетілдіреді.
Қолданылған әдебиеттер:
1. Жаратылыстану оқу бағдарламасы 1-4 кл 2015ж. Астана
2. Жаратылыстану оқулықтары 1-4 кл 2016-2019ж
3 Мҧғалімге арналған нҧсқаулық 1-4 кл 2016-2019ж
4.М.Қ.Қҧсайынова, М.Қ.Тасболатова – Астана: «Назарбаев
зияткерлікмектептері» ДДБҦ, 2016.
ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫ
ТИІМДІ ҚОЛДАНУ
Шатаева Орынгул Сапаргалиевна
Ақтӛбе қаласы
Ш.Қҧдайбердіҧлы атындағы №66 ЖББОМ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі
«...Әлемнің ӛзгеруін қаласаң, сол ӛзгерудің алғашқысы ӛзің бол.
Болашағыңның ӛзгеруін қаласаң, сол ӛзгерісті тап қазір жаса.»
М.Ганди.
Болашақтың бҥгінгіден де нҧрлы болуына ықпал етіп, адамзат
қоғамын алға апаратын кҥш тек білімде ғана.Қай елдің ӛсіп –
ӛркендеуі ,ӛркениетті дҥниеде ӛзіндік орын алуы оның ҧлттық
білім жҥйесінің деңгейніне,даму бағытына байланысты. «Білімбіліктілікке жеткізер баспалдақ,ал біліктілік сол білімді іске асыра
білу дағдысы» дейді А.Байтҧрсынов.
Сапалы білім беру – оқыту мен тәрбиелеудің ҥздіксіз ҥдерісі.
Қазіргі кезде білім берудегі мақсат жан-жақты білімді, ӛмір сҥруге
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бейім ӛзіндік ой- талғамы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті
жеке тҧлғаны қалыптастыру. Бҧрын оқытуда оқушылар тек қана
тыңдаушы, орындаушы болып келсе, ал қазіргі оқушы ӛздігінен
білім іздейтін жеке тҧлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек.
Мҧндай тҧлғаға қойылатын бірінші кезектегі нақты талаптар –
шығармашылық, белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, кәсіби
сауаттылық. Бҧл талаптарды жҥзеге асыру ҥшін оқушы білімін
бағалауда мҥлдем жаңа бағытта жҧмыс істеу қажеттілігі
туындайды. Осы қажеттілікті шешу жолдарының бірден–бір жолы
оқушы білімін критериалды бағалау жҥйесі бойынша сараптау.
Сонымен қатар оқушылардың оқуға мҥмкіндіктерін арттыруда
критериалды бағалау да тиімді. Критериалды бағалау жҥйесінде ең
маңызды нәрсе – оқу процесінің ӛзі, сол арқылы оқушы ӛзін-ӛзі
бағалауды ҥйреніп, ӛз білімінің артықшылықтары мен
кемшіліктерін кӛріп, әрі қарай қалай даму керектігін тҥсінеді, яғни
бҧл жҥйеде оқушының қалай жҧмыс жасағаны , қалай ойланғаны
бағаланады. Бағалауды ӛткізу ҥшін, оқушылардың нені
білетіндігін және не істей алатындығын анықтау қажет.
Критерийлер - оқытудың міндеттерін жҥзеге асыратын
ӛлшемдер, атап айтқанда, оқушылар жҧмыс барысында
орындайтын іс-әрекеттер тізбесі.
Критериалдық бағалау - бҧл білімнің мақсаты мен
мазмҧнына сәйкес келетін, оқушылардың оқу-танымдық
біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, айқын анықталған,
ҧжыммен шығарылған, білім процесінің барлық қатысушыларына
алдын ала белгілі критериялармен оқушылардың оқу жетістіктерін
салыстыруға негізделген процесс.
Егер балаға оның белгілі бір деңгейге жеткендігін айтса,
онда бҧл оған ҥздік нәтижеге жету ҥшін не істеу керектігін
тҥсінуге кӛмектеспейді; бҧл ретте егер баламен бірге оның
жҧмысында мҧндай бағалауға не әкелгенін және бағалау
ӛлшемдерін тҥсіндіруге талдау жасаса, онда бҧл балаға ӛзінің
нәтижесін жақсарту ҥшін кейін не істеу керектігін тҥсінуге
мҥмкіндік береді.
Қазіргі заманда оқушылардың белсенді танымдық және

шығармашылық қызметі сҧранысқа ие болу керек. Оқушылардың
танымдық және шығармашылық белсенділігін дамытуда екі
альтернативтік мәселені шешіп алу керек:
1) «Ҧйқыдағы» оқушыларды ояту керек, яғни ортақ мақсатқа жету
ҥшін белсенділігі жоғары оқушылардың арқасында белсенділігі
тӛмен оқушыларды оқу процесіне тарту керек.
2) Заманауи қоғамның шынайы проблемаларын шешуге тарту
арқылы дарынды oқушылардың әлеуетін барынша ашу керек.
Қазақ
тілі
сабағында
қолданылатын
педагогикалық
технологияларды қолдану әдістері:
 «Қорғаныс парағы»
 «Сенім кредиті»
 «Білім беру стратегиясы»
 «Ризамын-риза емеспін»
 «Зияткерлік сергіту»
 «Кездейсоқтық ойыны»
 «Мені сипатта»
 «Ӛрмекші торы»
Бҧл әдіс-тәсілдерді барлық сабақта тиімді қолдануға болады.
Менің бҥгінгі тoқталғым келіп отырған тақырыбым — сабақта
критериалды бағалаудың тиімділігі. Мҧғалімдер оқушылардың
ҥйренгенін ҥнемі жинақтап отырады, ӛйткені, оқушылардың оқу
ҥлгерімін тиімді бағалауды тҥсіну, олардың бҧдан былайғы оқуда
алға жылжуларының ажырамас бӛлігі болып табылады.
Бірақ бҧл сыныпта қолданылатын бағалаудың жалғыз тәсілі емес.
Оның ата-аналар ҥшін баланың оқу ҥлгерімі бойынша есеп беруде,
оқушыны белгілі бір сыныпқа бӛлу кезінде мектеп басшысына
кӛмек кӛрсетуде; оқушыға оқу барысында қосымша сабақтарды
таңдауда кӛмек кӛрсетуде; сыртқы біліктіліктің барлық немесе
жеке қҧрылымдарын қалыптастыруда; оқушылардың мектепте
жеткен нақты жетістіктері туралы ақпарат беру мақсатында
қолданылуы орынды. Ақпараттың сенімділігі мен дҧрыстығы
мҧғалім ӛткізетін жиынтық бағалаудың негізгі ҧстанымы бoлып
табылады. Сенімділік оқушының оқу ҥлгерімі туралы шынайы
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және толық ақпарат беру дәрежесін білдіреді, ал дҧрыстығы
бағалау ҥшін маңызды және тҥбегейлі болып табылатын барлық
тҧстарды бағалауды талап етеді.
Оқушының еңбегін бағалау жӛніндегі мҧғалімнің пікірі маңызды
болып табылады, әрі дәлел ретінде кеңінен қолданылады. Тҥптеп
келгенде, бҧл мектептен тыс агенттіктер әзірлеген қандай да бір
бағалаудың әдістеріне қарағанда, мҧғалімнің оқушылар жҧмысын
айтарлықтай мҧқият бағалау қабілеттілігімен тҥсіндіріледі. Бҧл
бағалау сенімділігін (бағалаудың сырттай әзірлеген әдістеріне
қарағанда, айтарлықтай кӛп ақпарат ҧсынады), бағалаудың
дҧрыстылығын да (дәлелдеудің жеткілікті ауқымын ) қамтамасыз
етеді.
Ақпарат дҧрыстығының сапасы мен оңтайлы сенімділігі бірігіп,
бағалау ҥрдісіне кепілдік беріп, сенімділігін арттырады. Бағалау
сенімділігі әділетсіз немесе бір жақты бағалауды, мҧғалімдер
қолданатын ҥлгілердің алуандығын, тҥсіну мен машықтардың
маңызды аспектілері туралы ойлау қабілетсіздігі сынды
мәселелерді жoюға мҥмкіндік береді. Сыныпта жиынтық бағалау
жҥйесін әзірлеуде, бағалау нәтижелерін пайдалану әдістерін
ескергені ӛте маңызды: мақсатты тҥрде пайдалану немесе
фактілерге негізделген бағалау (кейде мақсатсыз) ретінде
пайдалану.
Сыныптағы сапалық жиынтық бағалау келесі мәселелерді
қарастырады:
 оқушыларды жеке оқу ҥлгерімі мониторингіне қатыстыру;
 мҧғалімнің ҧмтылуға қажетті келешек мақсаттарын нақты
қалыптастыру тҥсінігі мен қабілеттілігі;
 оқушының еңбегін бағалауда мҧғалімнің әр тҥрлі әдістерді
пайдалана білуі;
 мҧғалімдердің оқу барысы мен нәтижелерін жазбаша белгілемей,
әрбір оқушының оқу ҥлгерімін бақылауға мҥмкіндік беретін, есеп
беру ҥрдісін іске асыру;
 мҧғалімнің әрбір оқушымен тіл табыса алу қабілеті.
Жалпы мектепішілік сапалы жиынтық бағалау келесі мәселелерді

кӛздейді:
 мҧғалімнің ӛзі жауап беретін оқушыларының еңбегі туралы
есепті жҥйелі тҥрде беріп отыру;
 пікір айтудағы бір жақты пікірлерді жою мақсатында, әр тҥрлі
мҧғалімдердің қолданатын стандарт айырмашылықтарын жою;
 мҧғалімнен алған жиынтық бағалау нәтижелерін мектепте
ойластырып қолдану (іске немқҧрайды қарамау);
 ата-аналарға/қамқоршыға оқушының оқу ҥлгерімі туралы
ақпаратты беру жауаптылығы.
Әділ бағалауды қамтамасыз ету мақсатында, сыныпта осы
рәсімдерді жҥргізуге қажетті тестілер мен тапсырмалардың
сапасына ерекше назар аудару керек.
Мысалы, орта білім беру мҧғалімдердің кӛбісі оқулықтан немесе
ӛткен емтихан тапсырмаларынан алынған тест сҧрақтарын
пайдаланады.
Сыныпта кҥнделікті бағалау ҥрдісі ҥнемі арнайы тапсырмалар мен
тестілер әзірлеуді қажет етпейді.
Кӛптеген жағдайларда оқушылардың оқу ҥлгерімін кҥнделікті
сабақ уақытында бағалап, солардың негізінде қорытынды
бағалауды жасаған да жеткілікті.
Осы бағалау нысаны ортаңғы сыныптар мҧғалімдеріне қарағанда,
әрбір оқушының жетістігі туралы ақпаратты жҥйелеуге мҥмкіндігі
мол бастаушы сынып мҧғалімдері ҥшін қолайлы Бағалау
сенімділігі ең басында сынып немесе мектеп ішінде пайдалануға
арналған жағдайда тҥбегейлі болып есептелмейді. Сондай-ақ,
негізгі мақсаты oқыту негіздерін қалыптастыру болса, кҥн
сайынғы жиынтық бағалауды реттеу қажеттілігі жоқ.
Ақпараттың сенімділігі мен дҧрыстығы бағалау нәтижелері
сырттай пайдалануға арналған жағдайда ғана қажет.
Қорытынды бағалауды сапалы жасау мҧғалімдердің жоғары
шеберлігін талап етеді. Сонымен қатар, мҧғалімдердің фoрмативті
бағалауы жиынтық бағалау талаптарымен бҧрмаланбауы керек, ал
бҧл ӛте кҥрделі іс. Кейбір оқушылар сыныптастарына немесе
мҧғалімге баға бергеннен гӛрі, ӛзінӛзі бағалағанды артық
санайды.Ӛзін-ӛзі бағалау тҥсінуді және сенімділікті дамытады.
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Ол мҧғалімге қарағанда, оқушыдан кӛп жігерді талап етеді және
жалпы алғанда тиімді оқыту әдістерінің сипаттамасы болып
табылады. Мҧндай әдіс oқушылардың ӛзара бағалау әдістеріне
жатады. Шын мәнінде, оқушының таңдауы бoйынша бір немесе
екі тҥрін ӛткізу ҥшін осындай қайнар кӛздерді пайдалануға
болады.Оқушылардың жауап ҥлгілерімен алмасуы, бірақ
қажеттілігіне қарай, туындаған сҧрақтарды бірігіп талқылай
отырып, ӛз жҧмыстарын тексеруі «ымыралы» әдіс болып
табылады. Осы әдіс оқушыларға, сіздің ойлағаныңыздан гӛрі,
барынша кӛбірек ҧнайды. Онда кері байланыстың жылдам әсері
болғандықтан, ӛте ынталандырады, оның ҥстіне кері байланыс
тезірек туындаған сайын oл барынша уәждейтін болады. Сҧрақтар
мен жауап ҥлгілерін ӛзінӛзі бағалау, шамамен, әрбір бес минут
сайын ӛткізілетіндей етіп дайындап кӛріңіз. Бҧл жерде Сіз
оқушылардың жауап берген сҧрақтарға қатысты жауап ҥлгілерін
ғана кӛріп отырғандарына кӛз жеткізуіңіз қажет! Кейбір
оқушыларға ӛз жауаптарын жауап ҥлгілерімен салыстырудан
олардың не ҥйренгенін жинақтау ҥшін кӛмек қажет болады. Сіз
олардың бҧны жазып алуын немесе жҧмысты жалғастырмас
бҧрын, осы туралы айтып беруін ӛтіне аласыз.Олардан «осыны
орындаудың ережелері қандай» деп сҧраңыз. Жауап алғаннан
кейін дҧрыс жауаптарды белгілеңіз және «неліктен?» деп сҧраңыз,
яғни,
аталған
ереженің
«неліктен»
қолданатынын
сҧраңыз.Жҧптағы бірлескен жҧмыс кезіндегі тҥсіндірудің
артықшылықтары Тапсырмаларды тҥсіндіру‘ оқушылардың ӛз
тҥсігінін тҥсіндірулерін және оны тeксерулерін талап етеді.
Сондай-ақ осындай тҥсінік негізінде жасалған тҥзету жҧмысы
орындалуы мҥмкін.Тҥсіндірулер сияқты шeшуші тармақтардағы
шоғырлану, әдeтте қысқа. Ол оқушылардың ӛз тҥсініктерін оны
ҧзақ уақыт жадында сақтау мақсатында жіктеуін талап етеді.
Қорытындылай келе, сабаққа кҥнделікті критерий қҧрып, онымен
oқушыларды таныстырып отырсақ, оқушылар ӛзін-ӛзі бағалауды
ҥйренеді, сол сияқты ӛзгені де бағалауды ҥйренеді.
Олар ӛз білімінің деңгейін сралап, алға ҧмтылады, жақсы
жетістікке жетуге тырысады. Сондай-ақ мҧғалімге деген ӛкпе-

реніш болмайды, себебі ӛз білімінің әділ бағаланатынына сенімді
болады деп ойлаймын.
Жаңартылған білім мазмҧны- заманауи қоғам талабы
Халапов Серик Байтенович
Ақтӛбе қаласы,Сазды орта мектебінің
География пәнінің мҧғалімі
Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің
ҧлттық моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру
жҥйесін әлемдік білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады.
Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс
тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілін оқытуда
жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде қолдану-заман
талабы болып отыр. Оқытудың парадигмасы ӛзгерді. Білім берудің
мазмҧны жаңарып, жаңаша кӛзқарас пайда болды. Осыған
байланысты ҧстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі
жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді
қолдана білу міндеті тҧр. Мемлекетіміздің білім беру ҥдерісіне
енген жаңартылған білім беру
бағдарламасы - заман талабына
сай келешек ҧрпақтың сҧранысын қанағаттандыратын тың
бағдарлама.
Қай елдін болсын ӛсіп-ӛркендеуі, ғаламдық дҥниеде
ӛзіндік орын алуы оның ҧлттық білім жҥйесінің деңгейіне, даму
бағытына байланысты. «Ҧрпағы білімді халықтың болашағы
бҧлыңғыр болмайды» дегендей, жас ҧрпаққа сапалы, мәнмағыналы, ӛнегелі тәрбие мен білім беру-бҥгінгі кҥннің басты
талабы.
Шындығында мҧғалімнің алдында оқушыларға білім мен
тәрбие беруде ҥлкен жауапкершілік тҧр. Әрбір оқушыны оқытып
тәрбиелеуге
байланысты
мәселелерді
ӛздігімен
және
шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мҧғалім
керек. Жаңа, тез ӛзгермелі, білімді де білікті, тың серпіліске,
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ӛзгеруге дайын және жаңа талап межесінен кӛріне алатын
шығармашыл да кәсіби шебер мҧғалімдерді қажет етіп
отырғанына кӛзіміз жетті. Оқушылардың мектепте табысты оқуы
ғана емес, ӛмірде де табысты болуы мҧғалімнің қабілетіне, оның
қҧзыреттілігіне байланысты екенін терең тҥсіндік. Мҧғалім
оқушылар ҥшін қандай да бір пән 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 қарымқатынас барысында әрбір жағдаят ҥстінде ерекше білім деңгейін
кӛрсетуді және шығармашыл шешім қабылдай алуын талап етіп
отыр.
Оны
қанағаттандыру
ҥшін
қазіргі
заманның
мҧғалімі жаңашыл, икемді, ӛзгерісті тез қабылдай алатын, жанжақты, жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды
меңгерген болуы керек.
Соңғы жылдары педагогикалық теорияда және оқу-тәрбие
ҥдерісінде айтарлықтай ӛзгерістер болып жатыр. Білім берудегі
жаңғырту мен инновациялық ҥрдістердің жалғасуына ықпал
етудің маңызды факторының бірі мҧғалімнің кәсіби шеберлігі.
Солай бола тҧра «кәсіби шебер» тҥсінігіне пәндік, дидактикалық,
әдістемелік, психология-педагогикалық білім мен дағды ғана емес,
педогогтің жеке тҧлғалық потенциалы, кәсіби 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 кәсіби шеберлігіне
байланысты. «Мҧғалім кӛп әдісті білуге тырысуы керек. Оны ӛзіне
сҥйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек»,-деп Ахмет
Байтҧрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру
мәселесі сол қоғам мҥддесіне сай болуы керек. Ӛз ісінің шебері
ғана жоғары жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең
білетін, кҥнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, оны
оқушыға жеткізе алатын, әр тҥрлі деңгейдегі тапсырмаларды білу
іскерлігі, оқытудың дәстҥрлі және ғылыми жетілдірілген әдіс-

амалдарын, қҧралдарын еркін меңгеретін, оқушылардың пәнге
қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы
іздену-зерттеу бағытындағы тапсырмалар жҥйесін ҧсыну ӛмір
талабы. Ал оның негізі бастауыш сыныптарда қаланбақ.
Сондықтан да бастауыш сыныпта әр сабаққа әр тҥрлі тиімді әдістәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын
арттыру ең басты мәселе.
Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім
мазмҧнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жҥйесін
енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртҥрлі қҧралдарын
қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.
Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы
оқу мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап
зерттей білуді талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жҥйесі
қҧзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған
білім берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасының ҥйлесімді
қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлау,
зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану,
коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта
жҧмыс жасай білу. Жаңа білім беру бағдарламасы сыни тҧрғыдан
ойлауға, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жҥзеге
асыру ҥшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу,
модельдеу,
бағалау
жҥйесі,
бағалаудың
тиімді
стратегиялары) ҥйретеді. Жаңартылған
білім
беру
бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. Оған
оқу мақсаттарын зерделей отыра тапсырмаларды. ықшам
сабақтарды қҧрастыру барысында кӛз жеткіздік.
Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі ӛзгеріске ҧшырап,
критериялық бағалау жҥйесіне ӛтеді.Критериалды бағалау кезінде
оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің
нақты жиынтығымен ӛлшенеді. Оқушылардың пән бойынша
ҥлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және
жиынтық бағалау. Бҧл бағалау тҥрлері баланың жан-жақты
ізденуіне ынталандырады. Критериялық бағалау жҥйесі
Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды
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дамыған елдерде пайдаланылады. Бҧл бағалау жҥйесінің
артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен
айналысуына ықыласын туғызады. Қалыптастырушы бағалау
кҥнделікті оқыту мен оқу ҥдерісінің ажырамас бӛлігі болып
табылады және тоқсан бойы жҥйелі тҥрде ӛткізіледі.
Қалыптастырушы бағалау ҥздіксіз жҥргізіле отырып, оқушылар
мен мҧғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және
балл не баға қоймастан оқу ҥдерісін тҥзетіп отыруға мҥмкіндік
береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның бӛлімдерін
(ортақ тақырыптарын және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу
жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының ҥлгерімі туралы
ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы ӛткізіледі.
Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер
бойынша қолданылады.
Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі
пәнінің берілу жайы да ӛзгеше. Бағдарлама оқушының тӛрт тілдік
дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым жетілдіруге
бағытталған. Бҧл тӛрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық
әдісімен» орналастырылған және бір –бірімен тығыз байланысты.
Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және сынып
ӛскен сайын тілдік мақсат та кҥрделене тҥседі.
Бҥгінгі кҥні барлық елдер жоғары сапалы білім жҥйесімен жҧмыс
істеуде. Ӛйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның
азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім
беру жҥйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс.
Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой –ӛрісі кең,
саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен
туындап отыр. Оның ҥстіне білім берудің жҥйесін қарқынды
дамытқан бҧл ҥрдістің жалпы білім беретін мектептерге де
енгізіле бастауы кӛңілді қуантады.
Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың
функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы ӛзінің
мектеп қабырғасында алған білімін ӛмірінде пайдалана білуі керек.
Сол ҥшін де бҧл бағдарламаның негізі «Ӛмірмен байланыс»
ҧғымына қҧрылған. Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік міндеттелді.

Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда ӛмірдің барлық салаларында
табысты болу ҥшін, қажетті дағдыларды дарыту ҥшін, мҧғалімдер
тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы
аясында тек ӛз пәнін, ӛз мамандығын шексіз сҥйетін, бала
ҥшін ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті деп санайтын білімді мҧғалімдер
ғана жҧмыс істей алады. Ҥйренгеніміз де, ҥйренеріміз де кӛп Ҥнді
халқының тарихи тҧлғасы Махатма Гандидің «Егер сен
болашақтағы ӛзгерісті байқағың келсе, сол ӛзгерісті уақытында
жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы бойындағы қабілетті
жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы
отырмыз. Жаңартылған білім – болашақтың кепілі.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Жанпейісова М.М. Технология модульного обучения, 2012ж
2.Мҧғалімге арналған нҧсқаулық 2012ж
3.Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан
жолы- 2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ»,17.01.2014 ж.
4.Интернет материалдары.
5.«Білім технологиялары» № 3, 2016 ж.
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҦНЫНЫҢ
ТИІМДІЛІГІ
Калыбаева Задагул Боранбаевна
физика пәнінің мҧғалімі
Ш.Кҧдайбергенов ат.№ 66 орта мектеп
Ақтӛбе қаласы
Аннотация
Жаңа білім беру бағдарламасы қазіргі таңдағы бҧл жаңаша оқу
ҥдерісі мҧғалім ҥшін де, оқушы ҥшін де берер пайдасы кӛп.
Мҧғалімнің нҧсқауымен ӛз еркімен білім алатын жеке тҧлға ғана
білімді ҧрпақ бола алады.
Сейчас актуальной проблемой является введение обновленного
содержания среднего образования. В этой статье автор делает
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вывод, что
новое содержание программы
образования
направлено на развитие самостоятельного поиска,критического
мышления и оценки функцональной грамотности учащихся. И
новая программа эффективна и для учителей,и для учащихся.
One of the actual problems is an introduction of the restorinq content
of secondary education.In this article the author,as an attendant of the
course makes conclusion,that this proqramm is directed to the
development of the independent work of students,their
critical thinkinq and assessment of their functional literacy. The
new proqramme is effective both for teachers and students.
«Орта білім жҥйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев
зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп
тҥлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс, оларды
оқыту нәтижесі сындарлы ойлау, ӛзіндік ізденіс пен ақпаратты
терең талдау машығын игеру қажет» Н.Ә. Назарбаев
Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ҧлттық
моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жҥйесін
әлемдік білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі
таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі
және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа
идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың
тиімді жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде қолдану –заман талабы
болып отыр.
Оқытудың парадигмасы ӛзгерді. Білім берудің мазмҧны жаңарып,
жаңаша кӛзқарас пайда болды. Осыған байланысты ҧстаздар
алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жаңартып отыру және
технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тҧр.
Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмҧнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жҥйесін енгізу және
оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртҥрлі қҧралдарын қолданудың
тиімділігін арттыруды талап етеді. Жаңартылған білім беру
бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі.
Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі ӛзгеріске ҧшырап, критериялық
бағалау жҥйесіне ӛтеді. Критериалды бағалау кезінде
оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің

нақты жиынтығымен ӛлшенеді. Оқушылардың пән бойынша
ҥлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және
жиынтық бағалау. Критериялық бағалау жҥйесі Филиппин,
Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде
пайдаланылады. Бҧл бағалау жҥйесінің артықшылығы, баланың
ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына ықыласын
туғызады. Кеңестік заманнан қалған бес балдық бағалау жҥйесі
жойылады. Қалыптастырушы бағалау кҥнделікті оқыту мен оқу
ҥдерісінің ажырамас бӛлігі болып табылады және тоқсан бойы
жҥйелі тҥрде ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау ҥздіксіз
жҥргізіле отырып, оқушылар мен мҧғалім арасындағы кері
байланысты қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан оқу
ҥдерісін тҥзетіп отыруға мҥмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу
бағдарламасынның бӛлімдерін (ортақ тақырыптарын және белгілі
бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған
оқушының ҥлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл және
баға қою арқылы ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және
жиынтық
бағалау
барлық
пәндер
бойынша
қолданылады. Бағдарлама оқушының тӛрт тілдік дағдысын:
тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым жетілдіруге бағытталған.
Бҧл тӛрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен»
орналастырылған және бір –бірімен тығыз байланысты. Яғни, жыл
бойына бірнеше рет қайталанып отырады және сынып ӛскен сайын
тілдік мақсат та кҥрделене тҥседі.
Бҥгінгі кҥні барлық елдер жоғары сапалы білім жҥйесімен жҧмыс
істеуде. Ӛйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның
азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім
беру жҥйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс.
Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой –ӛрісі кең,
саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен
туындап отыр. Аталмыш бағдарламаның мәні, баланың
функционалды сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы ӛзінің мектеп
қабырғасында алған білімін ӛмірінде қажетке асыра білуі керек.
Сол ҥшін де бҧл бағдарламаның негізі «Ӛмірмен байланыс»
ҧғымына қҧрылған. Ҧстаздарға ҥлкен жауапкершілік міндеттелді.
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Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда ӛмірдің барлық салаларында
табысты болу ҥшін, қажетті дағдыларды дарыту ҥшін, мҧғалімдер
тынымсыз еңбектену керек.
«Адам адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен
озады» деп ҧлы ақын Абай айтқандай, алдыңғы қатарда тҧрған
ақыл, ғылым қашан да биіктен кӛрінерге жол ашатын бірден-бір
биіктік. Тамырсыз ағаш, тарихсыз халық болмайтыны секілді,
білімсіз адамды елестету де, әсте, мҥмкін емес. Білім негізі бір
болғанмен, әр заманның талабы мен адамның ойлау, сезіну
қабілетіне қарай білім жҥйесі де жылдан-жылға ӛркендеп,
кҥрделеніп келеді. Биыл да білім беру мазмҧны жаңартылып,
жаңаша сипатқа ие болды. Мектеп – білім теңізі болғанмен, онда
еркін бағытта жҥздіріп ҥйрететін ҧстаз болғандықтан, ізденімпаз
мҧғалімнің орны ерекше. Ӛйткені, сабақты тҥрлендіріп, тҧлғаның
жҥрегіне жол табу, ӛзгермелі қоғамдағы жаңа формация мҧғалімі
болумен қатар, жаңартылған білім беру мазмҧнына тӛселу –
мҧғалімнің бірден-бір жетістігі. Жаңаша білім беру жҥйесінің ең
бір озат тҧсының бірі – бағалау тҥрлері. Сабақтың әр кезеңінде
кері байланыс жасау – мҧғалім мен оқушы арасындағы
байланысты кҥшейтіп, нәтижесінде оқу ҥдерісін тҥзетуге септігін
тигізеді. Жиынтық бағалау белгілі бір оқу кезеңінде оқу
бағдарламасының мазмҧнын меңгеру деңгейін тіркеу, анықтау
ҥшін жҥргізіледі. Мҧғалімге оқу ҥдерісінде бағалау нәтижелеріне
жҥйелі талдау жҥргізу ҧсынылады. Мысалы, қалыптастырушы
бағалау нәтижелеріне толық талдау жҥргізу ҥшін мҧғалім арнайы
қҧрастырылған
бақылау
парағын
қолдануына
болады.
К.Д.Ушанский айтқандай, «Мҧғалім – ӛзінің білімін ҥздіксіз
кӛтеріп отырғанда ғана мҧғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатқанмен
оның мҧғалімдігі де жойылады». Іздене отырып, оқушы бойына
жаңаша сипаттағы бірден-бір мәліметті беру арқылы ол бала ойсезіміне ҥлкен ӛзгеріс әкелуі мҥмкін. Білім нҧрымен оқушыны
ерекше жетістіктерге жетелей отырып, оқу жетістігін бағалаудың
бір тҥрі – критериалды бағалау жҥйесі. Критериалды бағалау
жҥйесі бойынша ақпараттарды мҥдделі тҧлғаларға жеткізеді, есеп
жҥргізеді. Әр тоқсан соңында оқушылардың кӛрсеткен

нәтижелеріне
талдау
жҥргізе
отырып,
есеп
жҥргізуді
қалыптастырады. Критериалды бағалау жҥйесі ҥш тарапқа да
тиімді. Мҧғалімдер ҥшін, сапалы нәтиже алуға мҥмкіндік беретін
критерийлерді қҧрастыруға, оқушылар ҥшін, ӛзінің тҥсінгенін
жеткізу ҥшін қабілеттерін, ойлау әрекеттері тҥрлерін, оқудың тҥрлі
стильдерін қолдануға, ата-аналар ҥшін, ӛз баласының білім
деңгейіне қатысты нақты дәлелдер алуға және оқудағы ілгерілеуін
қадағалауға кӛмектеседі. Жаңартылған білім беру мазмҧнының
мақсаты – бәсекеге қабілетті маман дайындау. Елбасымыз
Н.Ә.Назарбаев айтқандай: «Болашақта ӛркениетті дамыған
елдердің қатарына ену ҥшін заман талабына сай білім қажет.
Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең
ететін – білім».Сабақ барысында әлеуметтік ӛзара әрекеттестік
оқуда маңызды рӛл атқарады. Тақырыпты мҧғалім меңгертіп
тҥсіндіргеннен гӛрі, бірігіп топпен оқу тиімді деген, яғни Мерсер
қҧрдастар тобындағы ӛзара қарым-қатынас оқуда ерекше маңызды
рӛл атқаратынын атап кӛрсетті. Оқушылар жҧпта немесе топта
жҧмыс істегенде, олар «мҧғалім-оқушы» және «оқушы-оқушы»
ӛзара іс-қимылға қарағанда мейлінше «симметриялы» болып
келеді. Баланы оқытудың мақсаты - оны әрі қарай
мҧғалімнің кӛмегінсіз-ақ дамытуға қабілетті ету деп атап кӛрсетті
Эльберт
Хаббарт.Ол ҥшін мҧғалім кӛштен қалмай ӛз
біліктілігімізді арттыру мақсатымен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдерді
енгізу арқылы сабақ беру ҥдерісін қызықтыру. Дәстҥрлі сабақта
оқушылар тыныш отырып, сабақ тыңдап, мҧғалімнің
тҥсіндірмесімен қабылдап, әр қатар бойынша жҧмыс жасалып
келді. Және оқушылар бағалау жҥйесіне қатыспаушы еді. Ал
қазіргі таңда осы жаңартылған білім беру ҥдерісі кӛптеген
жаңалыққа толы. Соның ішінде «Жаңартылған білім беру»
бағдарламасында әр пәнге байланысты тҥрлі ӛзгерістер кӛп.
«Жаңартылған білім беру мазмҧнының» ерекшелігі қандай?
Бҧл бағдарламаның дәстҥрлі бағдарламадан ерекшелігі неде деген
сҧраққа
1.Пән мазмҧнының спиралді қағидатпен берілуі. Яғни пән
мазмҧны қарапайымнан кҥрделенуі.
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2.Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының иерархиясы;
3.Бір білім беру аясындағы және пәнаралық байланыстарды жҥзеге
асыру мақсатында «ортақ тақырыптардың» берілуі
4.Оқу ҥдерісін ҧзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді
жоспарлар арқылы ҧйымдастыру;
5.Оқытудың тәрбиелік
әлеуетін
арттыру,
оқушының
адамгершілік-рухани қасиеттерін қалыптастыру
6.Білім беру деңгейлері аралығында пән бойынша сабақтастықты
ескеруге мҥмкіндік беретін толық оқу курсы бойынша
педагогикалық мақсат қою;
7.Бӛлімдердің мазмҧны мен ҧсынылған тақырыптардың уақыт
талабына сәйкес келуі, әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға
назар аударылуы;
8.Оқытудағы жҥйелі-әрекеттік ҧстаным (оқушының білім алу
ҥдерісіне белсенді қатысу) болып табылатынын бәріміз оқып
білдік.
Бҥгінгі кҥні барлық елдер жоғары сапалы білім жҥйесімен жҧмыс
істеуде. Ӛйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның
азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім
беру жҥйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс.
Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой –ӛрісі кең,
саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен
туындап отыр. Оның ҥстіне білім берудің жҥйесін қарқынды
дамытқан бҧл ҥрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле
бастауы кӛңілді қуантады. Бҧл бағдарламаның маңыздылығы да
осында.
Зерттеулік білік пен дағдылар адамға тек ғылыми жҧмыспен
айналысқанда ғана емес, сонымен бірге оның басқа да қызмет
аясында қажет. Шығармашыл - зерттеушілік ізденіс кез-келген
кәсіптің ажырамас бӛлігі болып табылуда. Баланы зерттеушілік ісәрекетке дайындау, зерттеулік ізденістің біліктері мен
дағдыларына ҥйрету қазіргі кезде білім берудің маңызды міндеті
болып отыр.
Елбасымыз Н.А. Назарбаев «Дамыған,бәсекеге қабілетті мемлекет
болу ҥшін, біз жоғары білімді ҧлт болуымыз керек» дей келе,

ӛскелең ҧрпақтың функционалдық сауаттылығына аса назар
аударуды талап етіп отыр.К.Ушинский: «Мҧғалім - ӛзінің
білімін ҥздіксіз кӛтеріп отырғанда ғана мҧғалім, ал оқуды,
ізденуді тоқтатқанда, оның мҧғалімдігі де жойылады», - деген
екен. Бҥгінгі кҥн- білім беру мазмҧнына, оқушы мен педагог
тҧлғасына және қызметіне деген кӛзқарастардың тҥбегейлі
ӛзгеріске бет бҧрып отырған кезең. Бҧл жӛнінде Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Назарбаев ӛз сӛзінде: «Біз қазір
«білім-ғылым-инновация» атты ҥштік ҥстемдік қҧратын жоғары
индустриялық әлемге қарай бағыт алып барамыз», - деген еді.
Қазақстанның әлемдік ҥрдістерге кіруі, дамыған елдердің
стандарттарына деген ҧмтылысы білім беру жҥйесінің жаңа
сапалық деңгейге ӛту қажеттілігін арттыруда. Біліктілікті арттыру
жҥйесінде мҧғалімдердің функционалдық сауаттылығы – қазіргі
білім берудегі жаңа және нақты жағдайға икемделу дегенді
білдіреді.
Қазіргі кезде білім беру жҥйесінде жасалып жатқан реформалар
барлық деңгейлердегі білім мазмҧнын жаңартуға және ӛсуден
тҧрақты даму кезеңіне ӛтуге бағытталған. Білім беру әдісі ӛзгереді,
білім беру мазмҧны жаңарып, жаңа кӛзқарас, жаңаша қарымқатынас пайда болады. Жаңартылған Бағдарлама жаңашыл ой
тудырды. Себебі әр жаңашылдық, біріншіден, стандартты іске
асыруда мҧғалімнен кәсібилік, екіншіден, одан әрі сапалы нәтиже
алу мақсатында жігерлі іс-әрекеттерді талап етеді.Мектептегі білім
беру мазмҧнын жаңартудағы мҧғалімнің атқаратын маңызды рӛлін
ескере отырып, педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру
бойынша жҧмыстар атқарылды.Орта білім жҥйесінде жалпы білім
беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту
деңгейіне жеткізу керек. Мектеп тҥлектері қазақ, орыс және
ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі
оқушылардың сындарлы ойлау, ӛзіндік ізденіс пен ақпаратты
терең талдап,машығын игеруі тиіс» деп атап кӛрсеткеніндей,
қазіргі
таңда
елімізде
жаппай
білім
беру
мазмҧны
жаңғыртылуда. Білім мазмҧнын жаңғырту – сапалы білім, жарқын
болашаққа негізделген.
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Қазақстан
Республикасының
Президенті
Н.Ә.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.Қазақстан 2050 стратегиялық бағдарламасы білім берудің
ҧлттық моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру
жҥйесін әлемдік білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады.
Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс
тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілін оқытуда
жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде қолдану-заман
талабы болып отыр.
Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмҧнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жҥйесін енгізу және
оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртҥрлі қҧралдарын қолданудың
тиімділігін арттыруды талап етеді. Бағдарламаның мәні, баланың
функционалды сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы ӛзінің мектеп
қабырғасында алған білімін ӛмірінде қажетке асыра білуі керек.
Сол ҥшін де бҧл бағдарламаның негізі «Ӛмірмен байланыс»
ҧғымына қҧрылған.Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда ӛмірдің
барлық салаларында табысты болу ҥшін, қажетті дағдыларды
дарыту ҥшін, мҧғалімдер тынымсыз еңбектену керек.
Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек ӛз пәнін, ӛз
мамандығын шексіз сҥйетін, бала ҥшін ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті
деп санайтын білімді мҧғалімдер ғана жҧмыс істей алады.
«Білімдіден не пайда, білгенін кӛпке айтпаса, ҥйреткеннен не
пайда , қайырымы қайтпаса» деген екен А.Байтҧрсынов.
Сондықтан ҥнемі кәсіби біліктілігін артып, жаңашылдыққа
ҧмтылған педагог қана шығармашылықпен, зор қуатпен
еңбектенеді. Себебі, әлем таныған елде рухани бай және
интеллектуалды тҧлғалар мекендеу қажет.
«Білімді болу деген сӛздің мағынасы – белгісіз нәрсені ашуға
қабілетті болу»,-деген Әл-Фарабидің сӛзіне жҥгінетін болсақ, ел
ертеңі білімді ҧрпақпен ғана ӛлшенбек.
Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек ӛз пәнін, ӛз

мамандығын шексіз сҥйетін, бала ҥшін ҧстаз ғҧмырын қҧдіретті
деп санайтын білімді мҧғалімдер ғана жҧмыс істей алады.[3,206]
Мемлекетіміздің білім беру ҥдерісіне енген жаңартылған білім
беру бағдарламасы — заман талабына сай келешек ҧрпақтың
сҧранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама. Аталған білім
беру бағдарламасы туралы тҥсінгенім мен ҧғынғаным мол.
Жалпы қорыта айтқанда, аталған бағдарламаға сәйкес алынған
тәсілдерді сабақта тиімді қолданысқа енгізсеңіз, баланың
танымдық белсенділігін арттыруға, ӛз бетінше білім алуға,
шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылар оқудың
қызықты жеңіл ӛтетіндігін, ҧжымда бірлесіп жҧмыс жасауға
ҥйрететіндігін,
білімнің
тереңдігі,
әрі
тиянақтылығы
артатындығын баяндайды. Яғни, оқушы ӛз ой-пікірін ашық еркін
айтады, бір-бірін тыңдауға ҥйренеді сыныпта ынтымақтастық
атмосферасы қалыптасады. Сондықтан басқа пәндердің де
осындай оқыту формасымен оқытылса, тиімді болатындығын
айтуға болады. Осы бағдарламаны меңгергенде ғана жан-жақты
дамыған, болашағы айқын, бағдары анық, бәсекеге қабілетті
рухани бай тҧлға қалыптастыра алатынымызға сеніміміз мол.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Жанпейісова М.М. Технология модульного обучения, 2012ж
2.Мҧғалімге арналған нҧсқаулық 2012ж
3.Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан
жолы- 2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ»,17.01.2014 ж.
4.Интернет материалдары.
5.«Білім технологиялары» № 3, 2016 ж.
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ
Досмагамбетова Айгул Габбасовна
Ш.Қҧдайбердіҧлы атындағы
№66 жалпы білім беретін орта мектептің
бастауыш класс мҧғалімі
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Баланың қабілеттерін дамыту мәселесі ӛзінің тамырын
адамзат тарихының тереңінен алады. Ежелгі грек ғалымы және
философы
Сократ
ӛз
оқушыларының
дамуына
ҥнемі
қамқорлық жасап отырған. Адамның ақыл-ойын, қабілеттерін
дамыту арқылы оны бақыт жолына жеткізу мәселесіне бірнеше
кҥрделі еңбектерін тікелей арнаған шығыстың әйгілі ойшылы ӘлФараби болды.
Бҥкіл бір халықтың ҧстазы ҧлы Абай ӛзінің қара сӛздерінде /43
сӛзі / бала ӛмірге келгендегі қабілеттері әрі қарай дамытуды,
шыңдауды қажет ететін, сонда ғана олар пайдаға асатынын
жазған. Ал назардан тыс қалған қабілеттілер бара-бара
жойылып, жоқ болатынын айтқан.
М.Жҧмабаев ӛзінің педагогика оқулығында баланың дамуының
мәселелерін кӛтереді. Ол ҥшін оның танымын, ақылын, еркін,
зейінін
қалыптастыру
керек
екенін
жазады.
Баланың
шығармашылық қабілеттерін дамыту мәселесін таңдау ең
алдымен «қабілет» ҧғымының мәнін терең
тҥсініп алуды
талап етеді.
Философияда «қабілеттерді» тҧлғаның белгілі бір әрекетті
орындауға жағдай жасайтын жеке ерекшеліктері, дей келе олар
қоғамдық тарихи іс-әрекеттердің нәтижесінде қалыптасып, әрі
қарай дамып отыратынын атап кӛрсетеді.
«Қабілеттер» - білім алуға қажетті адамның психологиялық
ерекшеліктері - дейді А.В.Петровский. «Қабілет іс-әрекеттің
белгілі бір тҥрін ойдағыдай, нәтижелі орындауға тырысатын
адамның жеке қасиеті»,- деп жазады Т.Тәжібаев.
«Қабілеттер» - адамның іс-әрекетінің белгілі бір тҥрін орындай
алу мҥмкіндіктері» - деген де анықтама бар. Мҥмкіндік білім
де, дағды да емес. Ол адамның белгілі бір істі орындауға
даярлығы»,- деп қарастырады Ә.Алдамҧратов.
Психологтар қабілеттердің 2 тҥрлі деңгейі болатындығын
дәлелдеген.
Репродуктивті /ӛнімсіз/ - іс-әрекетті, не білімді берілген ҥлгі
бойынша қабылдай, меңгере алу деңгейі.
Ал «шығармашылық» сӛзінің мәні неде?

«Шығармашылық» сӛзінің тӛркіні /этимологиясы/ «шығару»,
«іздену», «ойлап табу» дегенге келіп саяды. Демек бҧрын
тәжірибеде болмаған жаңа нәрсе ойлап, жетістікке қол жеткізу
деген сӛз. Ал «шығармашылық» мәселесін терең зерттеген
Я.Н.Пономарев оны «даму» ҧғымымен қатар қояды. Ӛйткені
әрбір жаңалық, әсіресе интелектуалдық тҧрғыдағы баланы
жаңа психикалық сапаға кӛтереді.Бҧдан біз «шығармашылық»
ҧғымының негізгі белгісі «жаңалық» болғанымен, ондағы
тҧлғаның, адамзаттың, қоғамның дамуына әсер ететін ерекше
кҥштің бар екенін байқаймыз.
Шығармашылық
қабілет
деген
не?
Қабілеттердің
шығармашылық деңгейге кӛтерілуі неге байланысты деген
сҧрақтар
әрбір
ҧстазды
мазалайды
деп
ойлаймыз.
Шығармашылық әрекет ӛте кҥрделі процесс және ол адамға
ғана тән.Шығармашылық қабілет әр баланың табиғатында әуел
баста салынған. Мҧғалімнің міндеті - оқушыға оның бойында
жасырынып жатқан мҥмкіндікті ашып кӛрсету.
Шығармашылық - бҥкіл тіршіліктің кӛзі. Адам баласының
сӛйлей бастаған кезінен бастап, бҥгінгі кҥнге дейін жеткен
жетістіктері шығармашылықтың нәтижесі. Бҧған бҥкіл халық
және жеке адамның шығармашылығы арқылы келдік. Әр жаңа
ҧрпақ ӛзіне дейінгі ҧрпақтың қол жеткен жетістіктерін
меңгеріп қана қоймай, ӛз іс-әрекетіне сол жетістіктерді жаңа
жағдайға бейімдей, жетілдіре отырып, барлық салада
таңғажайып табыстарға қол жеткізеді.
Ал бҥгінгі кҥрделі әлеуметтік-экономикалық жаңарулар
тҧсында шығармашылық қабілеттер басты нысана болып,
керісінше оқушыда шығармашылық қабілеттің болмауы ҥлкен
проблема саналып, ойландыруы тиіс деп ойлаймыз. Себебі
ӛмірдегі сан алуан қиыншылықтарды шешу тек шығармашыл
адамдардың қолынан келеді. Тек шығармашылық қана қандай
тҥрде, қандай деңгейде болмасын адамға ӛмірдің мәнін
тҥсінуге, бақытын сезінуге мҥмкіндік береді.
Оқушының қабілеттері екі тҥрлі әрекетте дамиды. Біріншіден,
кез-келген бала оқу әрекетінде адамзат баласының осы кезге
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дейінгі жинақталған тәжірибесін меңгерсе, екіншіден, кезкелген оқушы шығармашылық әрекеттер орындау арқылы
ӛзінің ішкі мҥмкіндіктерін дамытады. Оқу әрекетінен
шығармашылық әрекеттің айырмашылығы - ол баланың ӛзін-ӛзі
қалыптастыруына, ӛз идеясын жҥзеге асыруына бағытталған
жаңа әдіс-тәсілдерді іздейді. Проблеманы ӛзінше, жаңаша
шешуге талпыныс жасайды.
Екі әрекетте оқушылар екі тҥрлі мҥдделер кӛзделген әртҥрлі
мақсаттар шешеді. Мысалы, оқу әрекетінде белгілі бір ережені
меңгертетін, дағдыны қалыптастыратын жаттығулар орындалса,
шығармашылық әрекетте баланың іздену жҧмысы басты
нысанада болады. Сондықтан оқу әрекеті баланың жалпы
қабілетін дамытса, шығарма- шылық әрекет нақты жағдай
шешу барысында нәтижеге жеткізетін қабілеттерін дамытады.
Балалардың бойындағы шығармашылық қабілеттерін ашудың
және дамытудың кӛп тәсілі бар:
Әңгіме бойынша сурет салу
Оқушылардың жаңа ғана айтылған ертегі немесе нақылға орай
қандай да болмасын сурет салуды сҧраңыз. Бала ӛзін бейнелеу
ӛнерінің шебері ретінде сезінеді, сонымен бірге әңгіменің
мазмҧнын есінде жақсы сақтап қалады. Ӛйткені ол әңгіменің
мазмҧнын ішкі сезімімен жеткізуді кӛздейді.
Белгілі бір суретке қарап, соның суретін салғызуға болады. Ол
ҥшін:
1. Суретті мҧқият қарауға уақыт беру.
2. Оқушыларға берілетін тірек-сызбалар:
- Сенің ойыңша мына сурет қашан салынған?
- Суретші қандай кӛңіл кҥйде болған?
Осы сияқты тағы басқа да суреттер бойынша әңгіме
қҧрастыруға болады.
Жалпы адамзаттық қҧндылықты бейнелеу.
Сабақтың тақырыбы бойынша балалардан адамның әлдебір
сапасы туралы айта -тын бір нәрсені бейнелеуді сҧраңыз.
Мҥмкін бҧл оларға алғашқыда қиын тапсырма болып кӛрінер.
Алайда, балалар уақыты келгенде кез-келген шығармашылық

ойды қағаз бетінде тҥсіруге болатынын тҥсінеді және оны
ӛзіндік пікірмен қоса, әсерлі жеткізуді мақсат етеді.
Проза және ӛлең шығару.
Балалардың ішінде әлдекімге ӛзінің сезімдерін суреттер
арқылы емес, сӛзбен жеткізу жеңіл болады. Бҧл қабілет егер
оқушылар ән айту немесе музыка тыңдау кезінде ӛздерінің
әсерленушілігі туралы жазуға талаптану кезінде байқалады.
Кейбір балалар сезімдерін ӛзі шығарған ӛлеңдерінде айқын
кӛрсетуге қабілетті келеді. Соны -мен қатар ӛзінің ішкі ойын
толықтыру мақсатында ақындардың ӛлеңдерін пайдаланады.
Ішкі дҥниенің бейнелері.
Бҧған
дейін
айтылғандай,
тыныштықта
отыру
шығармашылыққа кеңістік береді. Егер балалардан ӛз бойына
шолу кезінде олардың нені кӛргенін қағаз бетіне тҥсіруді
сҧраса, баланың ішкі дҥниесінің қаншалықты бай екеніне кӛз
жеткізуге болар еді. Балалар ойы ғажайып бейнелерді қамтуға
қабілеті жететінін тәжірибе кӛрсетті. Солардың бірі жарыққа
малынған бҥкіл әләмді бейнелейді, басқалары ӛз жҥрегіндегі
әдемі гҥл тҥрінде ӛзінің сезімдерін жеткізуге тырысады.
Біздің ойымызша бҥгінгі бастауыш сынып оқушыларының кез
келгені шығармашылық тапсырмалар шешуді табыспен меңгере
алады.Ол ҥшін мына тӛмендегі шарттар орындалуы тиіс:
Біріншіден, баланың шығармашылық қабілеттерін дамыту ісін
ерте бастан қолға алу. Мысалы, біз тіл ҥйрету ҥшін баланың
туған сәтінен бастап сӛйлесе бастаймыз ғой. Немесе
музыканттар жан ҧясында ҥнемі музыка естіп ӛскен баланың
сол ӛнерге қабілеті ерте ашылады. Осыны басқа қабілеттер
дамытуға неге пайдаланбасқа!
Екіншіден, баланың жҥйелі, тҧрақты ҧйымдастырылған
шығармашылық әрекеттер жағдайында болуы. Ерекше ойды
талап ететін әлеуметтік қарым-қатынастар шығармашылық
қабілеттер дамытуға тиімді әсер етеді деп ойлаймыз.
Ҥшіншіден, шығармашылық жҧмыстар баланың ойлау
мҥмкіндігінің ең жоғарғы деңгейіне жетуі керек. Кҥн асқсн
сайын ол деңгей биіктей беретіндей болуы қажет. Осындай
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тынымсыз ой қызметі ғана бала дамуына ҥлкен нәтиже береді.
Тӛртіншіден, ең негізгі шарт - бала әрекеттің әр тҥрімен
айналысуға, тыңдауына деген еркіндігінің болуы. Баланың
жҧмыспен айналысуға деген қызығушылығы, қанша уақыт
айналысамын десе де ӛз еркі болуы керек. Мҧндай
қызығушылық, қажеттілік, табысқа жетудің бірден-бір кепілі
болып табылады. Бірақ балаға берілетін еркіндік ҥлкеннің
қамқорлығын, кӛмегін талап етеді. Міне, бҧдан шығармашылық
қабілеттер дамытудың бесінші шарты шығады. Еркіндік - ойға не
келсе соны істеуге, ал қамқорлық, кӛмек бала ҥшін жҧмыс
істеуге айналмауы керек. Балаға елеусіз болса да ӛз кҥшімен,
ӛз ойымен, қиындықты жеңе отырып «жаңалық» ашуға жағдай
жасауымыз керек.
Осы жағдайларды ескере отырып, ӛз сыныбымның
оқушыларын 1- сыныптан бастап бақылау жасай отырып,
дамыта оқыту технологиясымен жҧмыс жасап келемін.
Мысалы: ана тілінен баспа тҥрінде берілген сӛздерді
жазба тҥрімен жазу.
Мҧндағы мақсатым: оқушылардың әріптердің жазба
тҥрін есте сақтауын, әдемі, кӛркем жазуын меңгерту, бекіту,
тексеру. Және әртҥрлі сҧрақтарға тест тапсырмалары беріліп
отырды.2- сыныптан бастап шығармашылық тапсырмалар
кҥрделене тҥседі. Мысалы, әртҥрлі сызба бойынша сӛздер
ойлау, және осы жылы оқушылардың ой шапшаңдығын
дамытып, шығармашылығын арттыратын жҧмыстардың бірі
ӛлең қҧрастыру. Ең алғаш «ҧйқас» деген сӛздің мағынасын
тҥсіндіріп, оқыған ӛлеңдегі ҧйқастарды тауып, қалай жазылып
тҧрғанын талдаудың мәні зор. Осыдан келе шығармашылық
тҧлға негізі бастауыш сыныпта қаланатыны анық. Осы жастағы
балалар бойында шығармашылық қабілеттің бастаулары жатыр.
«Бҧлақ кӛрсең, кӛзін аш» деген халқымыз. Жалпы шығармашылық буынды ӛмірге келгенге дейін ҧстаз шәкірттің ӛнеге
тҧтар ақылшысы, пікір -лес досы, бапкері болуға тиіс. Оқушы
шығармашылығы ҥнемі ҧстаз, сынып ҧжымы, ата-аналар
тарапынан қолдау тауып отыруы керек. Мысалы: Біздің сынып

- кабинетте оқушылар шығармашылығына арналған
әдеби
бҧрыш бар. Мҧнда оқушылардың әдеби шығармалар бойынша
салған суреттері, жазған ҥздік шығармалары, ертегілері,
ӛлеңдері, жинаған әдеби материалдары т.б. жазылып, апта
сайын ауыстырылып отырады.
Мен ӛз тәжірибемде бастауыш сынып оқушыларымен
шығармашылық жҧмыстың тӛмендегідей тҥрлерін жҥргізуге
болатынын байқадым.
1. Балаларға белгілі бір тақырыпта (баспасӛз бетіне)
әңгіме оқып, оқушыларға басқаша аяқтауға кілт боларлық
сюжет ҧсыну.
2. Әңгіменің, ертегінің сюжетін бастап беру, аяқтауды
оқушыға тапсыру.
3.Ҧйқас ҧсыну арқылы ӛлең шығару.
4. Белгілі мақал негізінде әңгіме жазу.
5. Мәтін бойынша мақал қҧрастыру.
6. Табиғат қҧбылысына байланысты жҧмбақтар шығару.
7. Берілген тірек сӛздер арқылы қызықты мәтін
қҧрастыру т.с.с.
Шығармашылық тапсырма тҥрлерін сынып оқушыларының жас
ерекшелігіне, шығармашылық қабілеттің даралығына қарап әрі
қарай жалғастыра беруге болады.
Сонымен, менің байқауымша бастауыш сыныптарда
шығармашылық жҧмыс істеуге ҥйренген оқушы жоғары
сыныптарда шығармашылық жҧмыстың қай тҥріне болсын
бейім болады. Олар жаңа идеяға проблемаларды ӛздігінен
шешуге тырысады
деп білемін.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. Игенбаева Б.Қ. «Мен-Адаммын»// Алматы,2000.
2. Жанпейісова М.М «Модульдік оқыту технологиясы оқушыны
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4. Т.А. Ильина «Педагогика» - Алматы , 1997

использованием блочного системного структурированного
представления изучаемого материала разработана доктором
педагогических наук Темиром Тлековичем Галиевым в 80-е годы и
апробирована в вузовской системе г. Джамбула (ныне г. Тараз).
С 1994 года технология системного подхода адаптирована для
работы в системе среднего образования школьным психологом,
кандидатом педагогических наук
Куттыкужановой Зоей
Александровной, апробирована и внедрена в ряде школ города
Шымкента.
Для учителей общеобразовательных школ особый интерес в работе
по данной технологии вызывают вопросы преобразования учебной
информации, создания структурных схем. В работе по
сворачиванию информации в лаконичные структурные схемы,
составлении карточек с трехуровневыми заданиями участвуют и
ученики. Учителя отмечают значительный рост активности
учащихся, развитие навыков мышления. Блочные системные
структурные схемы помогают быстро запомнить материал,
увидеть его с разных сторон, понять взаимосвязи элементов в
теории, увязать материал с действительностью.
Зачем надо знать системный подход?
Чтобы правильно формулировать свои цели и обеспечивать их
выполнение.
Чтобы научиться прогнозировать события.
Чтобы уметь объединять знания многих наук.
Нарушение системности в конструировании теоретического и
практического материала приводит к нарушению осознанности
его восприятия, а поэтому затрудняется реализация главной задачи
современного
образования
–
развития
познавательных
возможностей
школьников.
В
основу
формирования
аналитических умений учащихся как составной части
критического мышления положен универсальный эвристический
алгоритм:
―причина-сущность-следствие‖,
позволяющий
осуществить анализ любого биологического или химического
явления. Умения выявлять причины, сущность, следствия
образуют структуру ученического анализа.
Мир настолько

Проектирование уроков по технологии системного подхода
Т.Т. Галиева как средство организации самостоятельной
работы учащихся на уроках химии и биологии.
Г.Б. Сеитова
ГУ «Окжетпесская средняя школа отдела образования
Бурабайского района»
Акмолинской области.
Технология системного подхода Т.Т.Галиева предполагает
использование
блочного
системного
структурированного
представления изучаемого материала. Блочные системные
структурные схемы помогают быстро запомнить материал,
увидеть его с разных сторон, понять взаимосвязи элементов в
теории, увязать материал с действительностью. У учащихся
отмечается значительный рост активности, развитие навыков
мышления. Современный мир переживает эпоху глобализации,
предъявляет новые требования к образовательной системе.
На сегодняшний день перечисленные тенденции определяют
содержание современного образования. В настоящее время цель
школьного образования во всем мире заключается в
удовлетворении потребностей современной экономики и
общества. Для решения поставленных задач в условиях высокой
динамики
глобальных,
государственных
и
локальных
экономических, политических, социальных и иных процессов,
роста объема и быстрой смены информации, непрерывного
совершенствования и смены технологии, техники и средств труда,
внедрения ноу-хау необходимо формирование умений и навыков
системного подхода.
В связи с этим наиболее востребованными
компетенциями, способностями людей, являются умения получать
знания, применять их, структурировать в логические схемы,
превращать знания в предмет целенаправленной работы. [1]
Технология обучения на основе системного подхода с
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сложен, что изучить его "в целом, во всех подробностях и сразу" невозможно, хотя к этому и надо стремиться. Поэтому мир
изучают по частям, называя такое изучение анализом (от греч. "расчленение"). Любое изучение следует начинать с анализа. Надо
хорошо знать, с чем имеешь дело. Без анализа нет синтеза
(соединение частей в единое целое на основе знаний, полученных
при анализе). Творчество – это создание нового, синтез на основе
анализа(синтез1+ анализ + сравнение + выделение главного +
синтез 2)
Преподавание предметов естественного цикла в школе должно
способствовать формированию ценностных ориентаций ученика,
решению им морально-нравственных проблем, ориентация,
прежде всего,
на общечеловеческие ценности, воспитание
гуманизма. Выполнение этих задач невозможно без того, чтобы
ученик не получил за время обучения полноценные знания,
которые к концу школы должны стать основой системы его
мышления. Они должны представлять не совокупность оценок
избирательно подобранных общечеловеческих фактов, а прежде
всего сведения, помогающие человеку, вступающему в жизнь,
ориентироваться в мировом пространстве.
Основная процедура системного анализа – это построение
хорошей модели реальной системы или ситуации для
последующего изучения. Моделирование или составление СЛС–
это прежде всего умение выделить главное.
Для полноценной реализации технологии системного подхода
необходимо:
- обучение проводить в соответствии со всеми элементами
технологии, а не выборочно;
- переводить на обучение по технологии всю школу, начиная со
второго класса, и по всем предметам;
Наблюдатели и эксперты отмечают интенсификацию обучения,
сокращение времени на изучение материала, развитие навыков
мышления, рост познавательной активности, оздоровление
психологического климата на уроках, возможность творческого
роста учителя.

Работа по технологии требует соблюдения следующих моментов:
- показ изученного с выделением ведущей идеи, входной контроль
с актуализацией опорных знаний и информацией о коррекции
знаний;
- обучение рациональным способам сворачивания информации,
что позволяет лучше понять и быстрее запомнить ее;
- при объяснении нового материала привлечение передового
научного опыта, опыта детей, обучение умениям системного
мышления: обобщению, анализу, сравнению, выделению главного,
установлению причинно-следственных связей;
- исследовательская работа (если позволяет учебный материал) с
учебником или схемой по выявлению влияющих факторов,
проблем по изучаемым явлениям, событиям. Исследовательская
работа проводится либо в группах с распределением ролей, либо
всем классом по типу «мозгового штурма». Работа по выявлению
и учету влияющих факторов и их последствий оживляет материал,
позволяет увидеть связи с другими науками, сферами жизни;
- при изучении нового материала решение проблем,
существующих в изучаемых событиях, явлениях с целью
повышения интереса к более подробному изучению материала;
- уже на уроках изучения новых знаний организация
познавательной деятельности учащихся на 2 и 3 уровнях
познавательной деятельности;
на каждом уроке возможность для учащихся иметь оценку
(самооценку
или
взаимооценку,
оценку
по
тестам)
соответствующую целям обучения, что повышает ответственное
отношение к уроку. Развитие навыков самоконтроля, самооценки
приводит к включению механизмов самоуправления в учебе и
поведении.
В современных условиях, когда требуется гарантированный
педагогический результат, задача усложняется тем, что появляется
необходимость создания не только технологий деятельности
педагогов, но и новых технологий учебно-познавательной
деятельности учащихся. Если человек учится, испытывая
отвращение к учебе, значит, он психологически угнетен. Нужна
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забота не только об уровне знаний детей, но и о сохранении их
физического, нравственного, психического здоровья, о развитии
их творческих способностей. Всем этим требованиям отвечает
технология системного подхода Т.Т.Галиева. [2]
По философской основе это гуманистическая педагогическая
технология,
еѐ фундаментом является система воззрений,
признающая ценность человека как личности.
По концепции усвоения это развивающая педагогическая
технология, поскольку организация обучения осуществляется по
теоретическому типу, наиболее благоприятному для умственного
развития ребѐнка.
По подходу к ребѐнку еѐ можно классифицировать как
личностно ориентированию, так она ставит в центр
образовательной
системы личность ребѐнка, обеспечение
комфортных, бесконфликтных, и безопасных условий еѐ развития,
реализацию
еѐ
природных
потенциалов
(здесь
четко
прослеживается связь со здоровье сберегающими технологиями).
По организационным формам технология сочетает в себе и
групповое, и индивидуальное обучение, и работу в парах.
И, наконец, по категории
обучающихся, то есть
по
контингенту учащихся, к которым была бы применима данная
технология обучения, технология
Т.Т. Галиева
идеально
подходит как для работы с учащимися, требующими
педагогической коррекции и поддержки, поэтому еѐ можно было
бы назвать технологией компенсирующего обучения, так и для
учащихся массовой общеобразовательной школы. [3]
Ц
Е
Л
И

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ПРИНЦИПЫ
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДЫ

СРЕДСТВА
ФОРМЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

принципы и содержание. Причѐм, чтобы достигнуть результата,
необходима совместная деятельность учителя и учащихся и
проведение обратной связи на различных этапах урока.
Обучение по технологии, основанной на системном подходе, по
составлению структурно-логических схем, строится в форме
непрерывной дидактической игры, которая состоит из нескольких
этапов
- целеполагания;
- планирования;
- реализации цели;
- анализа результатов, в которых личность
полностью реализует себя как субъект. Необходимо чѐтко
поставить цель обучения и спрогнозировать педагогический
результат.
На первом этапе проводится входной контроль знаний и
умений (по вопросам, связанным с изучаемой темой) для
определения готовности учащихся к активной познавательной
деятельности и возможной коррекции знаний учащихся. По
результатам входного контроля и в зависимости от адаптации к
учебному процессу
распределяются роли: консультант,
успевающие, неуспевающие, причѐм эти роли меняются в
зависимости от успехов в учѐбе. Консультанты привлекаются к
собеседованию с неуспевающими для коррекции их знаний.
На
втором
этапе
осуществляется
планирование
самостоятельной
деятельности.
Учащиеся
знакомятся
с
карточками самоуправления, которые содержат вопросы для
оценки знаний. Уровни знаний и умений отмечаются самими
учащимися (чаще всего они вполне объективные), аналогичную
оценку в свой журнал ставит учитель. Карточка самоуправления
хороша тем, что в ней отмечаются характерные
черты
познавательной
активности (отношение к занятиям, умение
исследовать, умение обобщать, умение решать проблемы, умение
сотрудничать,
самостоятельность),
что
реализует
и
воспитательную функцию оценки.
Третий этап – организация учебной деятельности. По
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СИСТЕМА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Схема 1 Система учебного процесса
По данной схеме видно, что в системе учебного процесса учитель
ставит цели, направленные на результат, для этого он использует в
работе с обучающимися различные методы, средства, формы,
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технологии, основанной на системном подходе, возможны два
пути достижения системных знаний у детей это:
- особое структурирование учебного материала;
- обучение школьников методам научного познания.
Наиболее оптимальным вариантом является сочетание обоих
этих путей. Изучение информации на уроке начинается с блочной
системной структурной схемы, которая состоит, как правило, из
нескольких частей: блока основной теории; системного анализа;
влияющих факторов; проблем, которые могут сопутствовать
основной теории или существовать в ней, практики, опыта,
эксперимента.
После изучения основной теории, учащиеся должны заняться
системным анализом изучаемой информации, еѐ составом,
связями, функциями, изучением терминов, понятий.
Затем учащиеся приступают к выполнению практических
работ с включением опыта, знаний и дальнейшим подробным
изучением данного блока информации.
Схемы, сконструированные по логике системного подхода к
представлению изучаемого материала, используются в качестве
инструментария для активизации познавательной деятельности и
творческого мышления обучаемых.
На заключительном этапе изучения темы ещѐ раз надо
обратить
внимание учащихся на общую схему с целью
закрепления и уточнения взаимосвязи между отдельными еѐ
компонентами. В процессе своей деятельности, учащиеся
постепенно осваивают отмеченные в карточках самоуправления
вопросы, предварительно оценивая себя и затем корректируя эти
знания с преподавателем или консультантом.
Для самоконтроля и аттестации учащихся используются
карточки трѐхуровневых заданий, которые содержат контрольные
вопросы, задания трѐх уровней сложностей: высокого, среднего и
низкого. Уровень задания учащиеся выбирает сами, что позволяет
им в ходе учебного процесса откорректировать самооценку до
адекватной. В конце каждого информационного блока
предусматривается объективный контроль знаний в виде текстов.

Карточка трѐхуровневых заданий по теме «Дыхание»
Теория
Объясните понятие
«легочное дыхание»
и
«тканевое
дыхание»

Практика
Каковы
преимущества
носового дыхания
перед дыханием
через рот

«4»

Чем
дыхательная
система
млекопитающих
отличается
от
дыхательной
системы
земноводных
и
пресмыкающихся

Что
вводят
в
организм
при
лечении
антидифтерийной
сывороткой, а что
при
вакцинации
против
этой
болезни?

«5»

Каким
образом
неповрежденное
легкое
может
работать, несмотря
на то, что второе
легкое выведено из
строя?

Каждое из двух
легких
земноводных
и
пресмыкающихся
представляет
собой воздушный
мешок;
легкое
человека
имеет
около 700 млн.
альвеол,
общей
поверхностью
свыше 100 кв.см.
Объясните какие
преимущества
дает
такое
строение легких
для поддержания
газообмена
и
теплорегуляции

«3»
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Задание самому себе
Сделайте ряд глубоких и
частых
вдохов
и
выдохов. Почему после
них
происходит
непроизвольная
задержка дыхания?
Проследите
путь
эритроцита
от
капилляров
стенки
легочной альвеолы до
капилляров мышц руки и
его обратный путь. По
каким
сосудам
он
движется в малом круге
и по каким в большом.
Для
того
чтобы
проверить проходимость
носовых
ходов
у
маленьких
детей,
нередко
используют
такой прием: закрывают
одну ноздрю, а ко второй
подносят полоску тонкой
бумаги шириной 0,5 см и
длиной 10см. В случае
проходимости носовых
ходов
она
будет
отклоняться от ноздри
при
выдохе
и
прижиматься к ней при
вдохе.
Попытайтесь
проверить этот прием на
себе.
Ответьте
на
вопросы:
1)
почему каждую
половину
носовой
полости надо проверять
отдельно;
2)
почему
при

его исследовательских возможностей по получению новой
информации, возможность утвердиться, показать свои знания,
применить знания на практике, увидеть их значимость.
Сотрудничество ученика с учителем и одноклассниками
рождает в совместном труде рефлексивные знания о собственных
возможностях, а развиваемое в результате сотрудничества
самосознание повышает эффективность деятельности и является
исходным началом мотивации, которое усиливается по мере
развития образовательных потребностей, а вслед за осознанием
самого себя постепенно на деле начинают надѐжно развиваться
процессы самовыражения, самореализации и само регуляции.

проверке одной ноздри
надо закрывать вторую;
3)
какие
заболевания
можно
выявить этим приемом?

Структурно-логические схемы можно учителю представлять
самому, или давать задание ученикам. В общей биологии есть тема
«Обмен веществ». Тема сложная. Один процесс имеет три разных
названия и учащимся очень сложно их запомнить. Я создала
следующую схему, где ключевым словом является слово САПА.
Теперь ученикам не сложно запомнить одно слово САПА и сразу
вспоминать как называется процесс синтеза органических веществ.
Обмен веществ (метаболизм)
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Синтез органических веществ
Разложение органических
веществ
Название процесса
Ассимиляция
Диссимиляция
Пластический обмен
Энергетический обмен
Анаболизм
Катаболизм
Далее представлена СЛС к теме «Алканы», в которой представлен
материал нескольких параграфов учебника.

Бастауыш сынып оқушыларының оқу процесінде
қолданылатын дидактикалық тапсырмалар - баланың ойын
дамытудағы басты қҧрал

СЛС к уроку «АЛКАНЫ»
Природные
источники: Газ, нефть

АЛКАНЫ
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горения

Әр баланың ӛмірге қадам басқандағы алғашқы әрекеті бҧл –ойын.
Ойын
арқылы
бала
ӛзінің
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 тҥрі. Ойлау сӛйлеу әрекеті

АНАЛИЗ, СИНТЕЗ, СРАВНЕНИЕ, АБСТРАГИРОВАНИЕ,
ОБОБЩЕНИЕ, КОНКРЕТИЗАЦИЯ

Следует отметить, что использование даже некоторых элементов
технологии способствует рождению внутренней мотивации к
обучению. Решение этих вопросов способствует раскрытию и
использованию творческих способностей учащихся, выявлению
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арқылы іске асады. Ойлау нақты сҧрақтарға жауап беруді іздеуден
басталады. Бастауыш сынып оқушыларының ойлау қабілетін
зерттеу әдістері арқылы біріншіден - айнала қоршаған ортаны
танып білу, екіншіден - баланың тапсырмаларды шешуге деген
ӛзіндік талаптардың кҥшеюі, ҥшіншіден - сӛздік қорының кеңеюі
әсер етеді.
Бастауыш мектеп кезеңінде алған білімдерді бала ӛз іс-әрекетінде
қолдануға машықтанады және ой қорытынды жасай алу, себепсалдарды анықтау, тҥсінік беру, ойлау қабілетінің дамуы анық
кӛріне бастайды және осы кезеңде оқушының ойлауы нақтыбейнеліден абстрактылы ойлауға қарай дамиды, заттарды тиісті
ҧғымдарға жатқызып, ӛзінің ойын дәлелдеуге ҥйрене бастайды. Ал
ойлау қабілеттері белгілі зерттеу әдістеріне сҥйенеді.
Сондықтан баланың ойлау қабілетін ойдағыдай дамыту ҥшін
тиімді технология мен тәсілдер қолдану арқылы арнайы жҧмыстар
жҥргізіп,оқушылардың ӛздеріне талдау, салыстыру, жалпылау,
қорытынды жасалу қажет. Ойланудың негізгі қызметі жҧмбақ
мәселелерді шешу. Мәселелердің шешілуі адам басында реттеліп
отырылады. Ой процесі кӛзге кӛрінбейтіндіктен оның дәл ӛзін
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, ӛлеңдер,
мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар бар. Олардың терең мазмҧны
балалардың тіл байлығы мен ой-ӛрісін дамытады. Бірінші сынып
оқушыларын оқуға тек ойынмен ғана қызықтыруға болады. Ойын
ойды қозғайды. «Баланың ойынын тыйғаның – ойлауын
тыйғаның» деген қағида бекер айтылмаған.
Әр ойынды жҥргізу және қатысушылардың орындау ережелері
бар. Ол ережелердің тәрбиелік мәні ӛте ҥлкен. Ойынның барысы
белгіленеді, балалардың тәртібі мен іс-әрекеттің реті, олардың
ӛзара қарым-қатынасына қойылатын талаптар анықталады. Қай
ойынды алсақ та, бәрінде де би элементтері кездеседі, ән, кҥй,
тақпақ, мәнерлі қимыл мен ыммен жасалатын кӛріністер бірбірімен алмасып жатады. Ойын барысында қатысушылар ӛздерін

кҥнделікті тіршілік жағдайында сезінбейді, керісінше, мҥлде бӛлек
ортада сезім, поэзия, ӛнер әлемінде сезінеді. Олар ойнаған
рольдерінен эстетикалық ләззат алуға талпынады.
Ойындар шапшаңдықты, ептілікті, тиянақтылықты, тез бағдар
табуды, ҧжымдық ҧйымшылдық кӛрсетуді, бір-біріне кӛмектесуді,
жауапкершілікті, батыл қимылды талап етеді.. Сауат ашу
сабақтарында ойынды ҧтымды пайдалану сондай әдістерге
жатады. Оқушылардың кейбір әріптерге, әсіресе «Р», «Л», «С»,
«Ж», «Ң» дыбыстарына тілдері еркін келе бермейді. Бҧл жерде
жаңылтпаш ойындарын пайдаланудың мәні зор. Сондайақ,Жаңғақта бар, қармақта жоқ,
Қаңбақта бар, бармақта жоқ, - деген сияқты әріптік жҧмбақтар
шешуі қандай дыбыс екенін тауып, хормен, жеке қайталатып,
дыбыстық талдау жасалса, оқу процесін жандандырып, сабақтың
сапасын арттыруға толық мҥмкіншілік бар. Жҧмбақтағы әр зат
атауына тоқталып, мағынасын аштыру, баланың сӛздік қорын
молайтып, сӛзді еркін, ӛз мағынасында қолдануға тез жылдам
сӛйлеуге жаттықтыруға ойын - бірден-бір таптырмайтын қҧрал.
Жҧмбақ шешу ойынын топқа бӛліп, жарыс тҥрінде ӛткізуге
болады. Жҧмбақ ойыны балалардың ӛздігінен ойлауына мҥмкіндік
жасайды, оларды дерексіз ойлаудан нақтылы ойлауға жетелей
тҥседі. Ойын арқылы бала ӛмірден кӛптеген мәліметтер алады,
білім алады, нашар оқитын оқушылардың ӛздері де ойынға
араласып сабаққа ынтасы артады. Баланы ҧшқыр ойға,
тапқырлыққа жетелейтін жҧмбақтарды әр сабақ сайын жҥйелі
пайдаланып отырамын. Сабақта жҧмбақтарды жатқа айтқызудың
ӛзі 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 мәдениетін меңгереді
Ынтымақтастық атмосферасын, жылдамдықты, жҥйелілікті, санау
есептеу, ойлау қабілеттерін арттыру мақсатында:
«Шынжыр» ойыны - балалар жазылған санға сәйкес,
шынжырларды бір-біріне байланыстыра отырып, әрі санауды
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ҥйренеді, әрі саусақ ҧштарына жаттығу жасайды;
«Қҧрастырмақ қызық-ақ» - кеспе қималарын қҧрастыру арқылы
тура санау және кері санауға ҥйреніп, «кӛрші» 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 сәйкестендіреді.
Уақытты анықтайтын терминдерді дҧрыс қолдана білу,
оқиғаларды ретімен баяндау дағдылары қалыптасу ҥшін:
«Ретін тапшы, кәнеки!» - оқушылар қолдан жасалған сағат
уақыттарының тҧстарына сол уақытта жасайтын іс-әрекеттер
суреттерін тауып, қыстырғышпен қыстырады;
«Бҧл қай кезде болады?» - оқушылар дӛңгелек картонға
жапсырылған жыл мезгілдерінің суреттерінің тҧстарына, әр
мезгілде қандай табиғат қҧбылыстары болатынын анықтап,
қыстырғышпен қыстырады;
«Жеті кҥлте» - гҥл кҥлтесінің ортасындағы тілді қай цифрге қойса,
сол цифрге сәйкес апта кҥнін атау қажет. Мысалы: 3 – сәрсенбі, ... .
«Ойнайық та, ойлайық!» - уақыт жазылған карточкаға сәйкестеп,
қатырма қағаздан жасалған сағат макетінде ҧзын және 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 әлеміне 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
сәйкестеп орналастыру арқылы геометриялық фигураларды
ажырата біледі.
«Он кӛлеміндегі сандар» тақырыбын ӛткенде ойналған ойындар
оқушылардың қызығушылығын арттыра білді. Мысалы:

«Шытырман дәнектер» ойнынында оқушылар себеттегі асқабақ
дәнегін, жҧмыртқа сауытының табанына жазылған санға сәйкес
етіп санап салды; «Қалталы ҥйшік» - қағаздан жасалған
ҥйшіктерге салынған нҥктелерді санай отырып, қалташаға сол
цифрды тауып салады.
Оқушылардың белгілі бір қабілетін жетілдіруге бағытталған
«Сӛзжҧмбақ», «Ребус», «Ҧйқасын тап» ойындары арқылы
балалардың «білсем» деген ҧғымы артады. Ребустар шешудің
баланың ой ҧшқырлығын дамытуға әсері мол. Сабақ ҥстінде
ребустарды ҥнемі пайдаланып отырамын, сонымен бірге ҥйге
ойдан ребустар, сӛзжҧмбақтар қҧрастырып келуді тапсырамын.
Оқушының ізденушілік қабілетімен бірге белсенділігі артады.
«Кім кӛп біледі?» ойыны арқылы сӛздердің мағынасын
ажыратқызуға
болады. Ойын тәртібі: Оқушылар «мҧғалімдер» және «оқушылар»
болып екіге бӛлінеді. «Мҧғалімдер» әртҥрлі мағынасы бар сӛздерді
атайды, ал «оқушылар» осы сӛздердің мағынасын тҥсіндіреді.
«Мҧғалімдер» мен «оқушылар» ӛз рольдерін ауыстырып отырады.
Мысалы: 1) ара-жәндік 2) алма-жеміс 3) ою-зат
Ара-қҧрал, алма-қимыл, ою-қимыл. «Топтай біл» ойынын алатын
болсақ, бҧл оқушылардың ой-ӛрісін кеңейтіп, заттарды белгілі бір
тақырып бойынша топтай білуге, олардың не ҥшін қажеттігін
ажыратуға, қатесіз жазуға дағдыландырады. Мысалы, сәбіз, қияр,
алма, тҥйе, жылқы, жҥзім, картоп, сиыр, алхоры тағы басқа сӛздер
беріледі. Оқушылар бҧл сӛздерді топтап жазады. Сәбіз, қияр,
картоп - кӛкӛністер т.с.с
Оқыту жҥйесіндегі
оқушылардың
ойлауын
дамытудағы
дидактикалық ойын арқылы жҥргізілген тәжірибелік жҧмыстар.
Әр сабаққа ойын тҥрлерін орнымен қолдану арқылы оқушылардың
оқуға
ынтасын,
пәнге
деген
қызығушылығын
қалыптастыруымызға болады. Ӛз тәжірибемде кӛрсеткендей,
оқушылар ойын тҥрінде берілген қызық та, шытырман
тапсырмаларды ҥлкен ынтамен орындайды. Бҧл тапсырмалар
мектеп оқулығындағы қалыпты және қҧрғақ мәтіндерді және
жаттығуларды анықтап тҥсінуге, орындауға ӛте қолайлы. Қорыта
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айтқанда, ойын элементтері араласқан сабақ оқушыларға әсерлі
болып, олардың ойлау қабілеттерін арттырып, тҥсініктерін
тереңдетеді.
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развитии речи и мышления детей. Дана полная информация в том,
как использовать вопросы высокого уровня по таксономии Блума.
Қазіргі кезде шапшаң жҥріп жатқан жаhандану ҥрдісі әлемдік
бәсекелестікті
кҥшейте
тҥсуде.
Елбасы
Н.Ә.Назарбаев
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру
стратегиясы атты жолдауында: «Білім беру формасыҚазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге
мҥмкіндік беретін аса маңызды қҧралдарының бірі» деп атап
кӛрсетті [1].
Заманауи тәсілдің ең негізгі ерекшелігі оқушылардың алған
білімдерін жай ғана иеленіп қоймай,оларды орынды жерде
қолдана білуіне басты назар аударту болып табылады.
Сондықтан оқушыларды тақырып бойынша және сындарлы
сӛйлеуге ынталандыруда сҧрақты дҧрыс қоя білудің маңыздылығы
жоғары екенін білдім. Оқу мен оқыту ҥдерісінде тақырыптың
терең ашылуы мен зерттеу, талдау жҧмыстары барысында және
балалардың ойы мен тіл шеберлігін дамытуда сҧрақтарды ҧтымды
пайдалану, сапалы білім кілтіне бастама болатынын байқадым.
Мақсаты:
Оқу мен оқыту ҥдерісінде сҧрақтарды оқу мақсаты мен
оқушылардың білім алу қабілеттеріне сәйкес негіздеу арқылы,
тақырыптың тҥйінді ойларын игерту.
Сабақта диалогтық оқытуда сҧрақ қою тҥрлері мен техникаларын
пайдалану мәселелерін талдап,іс-тәжірибеге енгізу жолдарын
кӛрсету.
Міндеті:
- оқушыларды тақырып бойынша және сындарлы сӛйлеуге
ынталандыру.
- оқушылардың шынайы қызығушылығы мен сезімдерін анықтау.
- білімге қҧштарлықты дамыту және зерттеуге ынталандыру.
- оқушыларға білімін қалыптастыруға және вербалдандыруға
кӛмектесу.
- оқушылардың сыни тҧрғыдан ойлауына ықпал ету.

Диалогтік оқытуда сҧрақты дҧрыс қоя білудің маңыздылығы
Галиева Жемис Кулжановна
Атырау қаласы, Алмалы орта мектебі
География пәнінің мҧғалімі
Аңдатпа
Оқушыларды тақырып бойынша және сындарлы сӛйлеуге
ынталандыруда сҧрақты дҧрыс қоя білудің маңыздылығы ерекше.
Мақала барысында диалогтық оқытуда балалардың ойы мен тіл
шеберлігін дамытуда сҧрақ қою тҥрлері мен техникаларын тиімді
пайдалану туралы айтылады.
Блум таксономиясы бойынша жоғары дәрежелі сҧрақтарды
қалай қолдана білу керектігі жӛнінде толық ақпарат берілген.
Annotation
During conversation speech or about the effective use in the
dialogve educating of forms ang methods, guestions to development
of speech and thinking of children. Full information is given about that,
how to use the guestions of high level on Blooms tahonomy.
Аннотация
В ходе статьи речь идет об эффективном использовании в
диалоговом обучении форм и методов постановки вопросов в
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- оқушылардың бір-бірінен ҥйренуіне, басқа оқушылардың
идеяларын
қҧрметтеуіне және бағалауына ықпал ету.
Дҥниені танып білу ҥшін адам баласы ҥнемі сҧрақ қойып,
сол сауалға жауап беруге тырысады. Сҧрақ арқылы адамның
білімі дамиды, ол ҥнемі ізденісте болады, ойланады, ӛз ісәрекетіне баға бере алады. Демек адам ӛмірінде маңызды орын
алатын сҧрақтардың оқыту мен оқу ҥдерісінде де қызметі зор.
Сыныпта сҧрақ қоюдың ҥлгісі «Бастама-жауап-кейінгі әрекет»
нысаны бойынша қойылған сҧрақ екендігі анықталды. Мысалға:
Бастама (мҧғалім): Жер шарында неше материк бар? Жауап
(оқушы): 6. Кейінгі әрекет(мҧғалім): Дҧрыс. Бҧл модель әңгімеге
сыныпта бастама жасайтын және де оны бақылап отыратын адам
мҧғалім болатын жағдайларды кӛрсетеді. Бҧндай сыныптарда
оқушыларға білім алуға ықпал ететін диалогтік сҧхбат қҧруға
мҥмкіндік берілмейді. Сҧрақ қою маңызды дағдылардың бірі
болып табылады, себебі сҧрақ дҧрыс қойылған жағдайда сабақ
берудің тиімді қҧралына айналады және де оқушылардың білім
алуына қолдау кӛрсетіп, оны жақсарта және кеңейте алады.
Оқушылардың тақырыпты тҥсінуіне қол жеткізу ҥшін мҧғалімдер
қолданатын сҧрақтардың екі тҥрі: тӛмен дәрежелі және жоғары
дәрежелі сҧрақтар кең қолданылады. Кей кездері тӛмен дәрежелі
сҧрақтарды «жабық» сҧрақтар деп те атайды. Олар жаттап алуға
бағытталған және де оған берілген жауап ( «дҧрыс» немесе «дҧрыс
емес») деп бағаланады. Ал жоғары дәрежелі «ашық» сҧрақтар
қойылғанда, оқушылар ақпаратты белгілі бір жолдармен
қолдануға, қайта қҧруға, кеңейтуге, бағалауға және талдауға тиіс
болады. Тиімді педагогика аясында бҧл сҧрақтардың екі тҥрі де
колданылады, тек қойылатын сҧрақтың тҥрі оның мақсатына қарай
ӛзгеріп тҧрады. Оның ҥстіне, сҧрақты оқушылардың білім алу
қабілеттеріне сәйкес болатындай етіп қҧру қажет.
Оқушының білім алуын қолдау ҥшін сҧрақ қоюдың тҥрткі болу,
сынақтан ӛткізу және қайта бағыттау сияқты әртҥрлі техникаларын
пайдалануға болады.
Тҥрткі болу: тҥрткі болуға арналған сҧрақтар бірінші жауап алу

ҥшін және оқушының жауабын тҥзетуге кӛмектесу ҥшін қажет,
айталық, сҧрақтарды қарапайым етіп қою, ӛткен материалға оралу,
ойға салу, дҧрысын қабылдау және толығырақ жауап беруге
итермелеу.
Мысалға: Табиғат зоналарын қандай факторлар қалыптастырады?
- Ӛз облысыңның аумағын қандай табиғат зонасы алып жатыр?
- Салмағы 16 кг болатын ірі қҧс қай табиғат зонасында тіршілік
етеді?
Қайта бағыттау: сҧрақты басқа оқушыларға қайта бағыттау,
мысалы, «Кӛмектесе алатындар бар ма?» деген сҧрақтар қойып
оқушылардың толық жауап беруіне мҥмкіншілік жасау. Сҧраққа
берген жауаптарына сенің жауабың «дҧрыс» емес деп кесіп айтуға
болмайды, тағы кішкене ойлан, кім жалғастырады, кім
толықтырады деген жетекші сҧрақтармен кӛмектесу керек. Қайта
бағыттау сҧрақтары
тақырыпты
толық қанды ашуға,
оқушылардың жаңа деңгейге кӛтерілуіне мҥмкіндік жасайды.
Бірнеше баламалы ойлардың тҥрленуіне, ой жҥйелерін қайта
қҧруға, бағалауға, талдауға мҥмкіндіктер беріледі.
Ал, сынақтан ӛткізу сҧрақтары оқушының ӛз ойларын анық
білдіруге, ӛз идеяларын дамытуға кӛмектесетіндей етіп қҧрылуы
қажет және "Сіз мысал келтіре аласыз ба?" деген сияқты сҧрақтар
тапсырманы
орындау барысында оқушыға бағдар беріп
отырады.[2]
Мысалға: - Қазақстанда кездесетін емдік қасиеті бар ӛсімдіктерге
мысал келтіре аласыз ба?
Білім берудегі бҥгінгі кҥннің талабы еркін, ӛзіндік дәлелуәждерін нанымды жеткізе білетін, сыни пікір-кӛзқарастары
жҥйелі дамыған
тҧлғаны қалыптастыру болғандықтан,
оқушыларға пікірлерін білдіре алатындай етіп, сҧрақ қоюды
қолдануымыз шарт.
Блум таксономиясы бойынша жоғары дәрежелі сҧрақтар
қою арқылы сыни ойлауға жетелеу оқушылардың белсенділігі мен

463

шығармашылық пен жҧмыс жасауына мҥмкіндік береді.

Мысалы: Сіз қалай ойлайсыз, Жайық ӛзенінің суы тартыла берсе
не болады?
- Неге осындай болжам жасадыңыз?
- Бҧл шешімге қалай келдіңіз?
- Неге бҧлай болды?
- Қарсы мысалды елестете аласыз ба?
- Оны қалай дәлелдей аласыз?
- Дәлел ретінде неге осы мысалдарды алдыңыз?
5.Практикалық сҧрақтар
Зерттеуге негізделген қорытынды шығару сҧрақтары. Шағын
бӛліктерді біріктіру арқылы жаңа нәрсе алу тапсырылады.
Мәселенің шешімі, оқиғаның ӛрбуін болжау сияқты тапсырмалар
орындалады.
Жайық ӛзені мен Сырдария ӛзенінің суы немен ерекшеленеді?
Сіздің ойыңызша, ондай ерекшеліктер неге байланысты болады?
6.Баға беру немесе спецификалық сҧрақтар
Алған ақпаратқа баға беріп, ӛз ӛмірімен байланыстыра отырып,
пікір білдіреді, ҧсыныс жасайды, белгілі бір кӛзқарасты қорғайды.
- Қалай ойлайсыңдар, Жайық ӛзенін қорғау керек пе еді?
- Қорғау ҥшін не істеу керек еді?
- Бҧл әңгіме, ақпараттың, т.б. маған пайдасы қандай?
- Не ҥшін бҧл мысал келтірілген?
Сабақ барысында қарапайым сҧрақтан бастау міндетті емес.
Кҥрделі сҧрақтарға жауап бере отырып та, оқушылар мәліметті
қалай меңгергендерін таныта алады.
Дҧрыс таңдалған сҧрақтар оқу мен оқыту ҥдерісінде нәтижелі
болады:
1. Оқушылардың белсенді әрекеті қалыптасады, қызығушылығы
артады;
2. Оқушылардың қабілеттеріне сәйкес әрекет ету - балалардың
ӛздеріне деген сенімділігін нығайтады;
3. Тақырып аясында дамиды, бірін-бірі қолдайды, толықтырады
және ойлаудың жоғары сатысына ҧмтылады;
4. Сыни ойлау дағдылары қалыптасады. Жаттанды оқу мәтінінен
жаңа ой тҥзу мҥмкіндігіне ие болады;

Қарапайым сҧрақтар немесе «Ҧмытшақтықтың пайдасы»
Жадының жҧмыс істеуіне, нақты фактілерді білуді талап ететін
сҧрақтар.
Кім? Не? Қашан? Қайда? деген сҧрақтарға жауап беруді сҧрайды.
Мысалы: Ӛзен дегеніміз не? Жайық ӛзені қайда қҧяды?
Анықтағыш сҧрақтар
Оқушыларға алған ақпаратты дәл мәтіндегідей емес, оқығанын
тҥсініп,
обьектілерді салыстыру, негізгі идеяны анықтау
тапсырылады.
«Менің тҥсінгенімше,», «Сізді дҧрыс тҥсіндім бе?» деген сияқты
сҧрақтар.
Мысалы: Менің тҥсінігімше Жайық ӛзенінің біраз бӛлігі кӛршілес
ел Ресейге тиесілі деп ойлаймын.
Талдау сҧрақтары(интерпретация)
Оқушыларға алған ақпаратты тҥйсініп, осыған ҧқсас жағдайларда
қолдану, мәселелерді шешу жолдарын табу ҧсынылады.
Интерпретацияға итермелеу арқылы біз оқушылардың тҥрлі
пікірлер мен әрекет себептерін тҥсіну дағдысын қалыптастырамыз.
- Неге Жайық ӛзенінің суы ҥнемі жаз мезгілінде тартылып қала
береді?
- Егер сен табиғатты қорғау министрі болсаң, Жайық ӛзенінің
қалыпты деңгейде ағуы ҥшін не істер едің?
4.Шығармашылық сҧрақтар немесе итермелеу сҧрақтары
Оқушылар ақпаратты шағын бӛліктерге бӛліп, оның қҧрылысын
анықтау тапсырылады. Оқушылар тҥрлі кӛзқарастарды талқылап,
«неге?» деген сҧраққа жауап іздеп, мотивацияны, себептерді
анықтап, алған фактілер бойынша қорытынды жасайды.
Оқушылар мектепте оқып жатқан материал мен шынайы
ӛмір арасындағы байланысты кӛреді, бҧл дегеніңіз оқыту ҥрдісіне
олардың кӛзқарасын ӛзгертуі мҥмкін.
Оқушыларға ойлану мен анализдің арқасында жаңа ҧғымдарды
тҥсінуге кӛмектеседі:
- Сіз қалай ойлайсыз, не болады?
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5. Тақырыптың терең ашылуы мен тҥйінді ойларды саралауға
дағды қалыптасады;
6. Бірлескен, диалогтық оқыту барысында тіл қҧдыреттілігін
ҧғынып, сӛздік қорлары дамиды, жалпылама сӛйлеуден - нақты
жауап беруге дағдыланады.
Оқу мен оқыту ҥдерісіндегі сҧрақтардың маңыздылығы сабақтың
нәтижелі болуына жол ашады. Білім сапасына қол жеткізу
жолында, мҧғалім сҧрақтарды жоғары деңгейде әзірлеуге оқушы
бойына дағды қалыптастыратын
әдіс-тәсілдерді тҥрлендіріп
қолдану арқылы қол жеткізеді.
Мҧғалім жауаптардың барысын бақылап, қажет кезінде сынақтан
ӛткізу сҧрақтары арқылы бағыт-бағдар беріп, жауаптың жетілуіне
мҥмкіндік беруі тиісті. Мҧғалім оқушылардың жауабын олардың
білім деңгейлерін тексеру ҥшін ғана емес, оларға ӛз ойларын анық
жеткізуге, дамытуға, кеңейтуге мҥмкіндік беру ҥшін пайдалана
алады. Бҧл жағдайда мҧғалім ҥдеріске тез бейімделу арқылы тҥрлі
әрекеттерді қолданады. Оқушының әрбір жауаптары мҧқият
тыңдалуы тиісті, бҧл баланың сенімділігін арттырып,
белсенділігін қалыптастырады. Оқушының сӛздік қоры жетіледі.
Жоғары деңгейлі сҧрақтар баланың сыни ойлау дағдыларының
дамуына да ықпалы болады.
Қымбатты әріптестер, жаңа заманға сай тҧлғаны қалыптастыру
бізге парыз. Оқу мен оқыту ҥдерісіндегі сҧрақ қою тәсілдерімізді
де жаңа бағытта қҧру маңызды дегім келеді.
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Шымкент қаласы
Саттар Ерубаев атындағы
№24 мектеп-лицей директоры
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру
жҥйесінің басты міндеті – ҧлттық және жалпы адамзаттық
қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке
адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіптік шыңдауға
бағытталған сапалы білім ҥшін қажетті жағдайлар жасау; жеке
адамның шығармашылық, рухани және кҥш-қуат мҥмкіндіктерін
дамыту, адамгершілік пен салауатты ӛмір салтының берік
негіздерін қалыптастыру, даралықты дамыту ҥшін жағдай жасау
арқылы ой-ӛрісін байыту» деп атап кӛрсетілген. Аталған
міндетттерді жҥзеге асыру ҥшін оқытудың жаңа технологияларын
енгізу және тиімді пайдалану секілді мәселелерді анықтап алу,
білім беру жҥйесіндегі басты ҧстаным ретінде әркімнің ӛзінің
білім алуға деген жеке әлеуетін қоғамда барынша пайдалануға
кӛмектесетін оқыту жҥйесін дамытуды қамтамасыз етуді кӛздейді.
«Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылғы 27 қаңтардағы
«Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының
басты бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауын іске асыру
жӛніндегі
шаралар
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Президентінің 2012 жылғы 30 қаңтардағы № 261 жарлығына
сәйкес Қазақстан Республикасының Ҥкіметі қаулы етеді:
Қоса беріліп отырған балалардың функционалдық сауаттылығын
дамыту жӛніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ҧлттық іс-қимыл
жоспары бекітілсін.
Осы Қаулы алғаш рет ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік

Пайдаланылған әдебиеттер:
Н.Ә Назарбаев Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің
қатарына кіру стратегиясы. Егемен Қазақстан №6
Мҧғалімдерге арналған нҧсқаулық, 41-бет.
А.Қ. Әлімов Астана «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҦ
Педагогикалық шеберлік орталығы, 2014ж. 77-83 бет.
Электрондық қор:
1.bilimland.kz
2.www.dialog.ua
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он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың
бастамасымен ӛмірге келген функционалдық сауаттылықтың
мақсаты – балалардың білімдерін ӛмірде тиімді қолдануға ҥйрету.
Сонымен қатар, ол орта білім жҥйесінің парадигмасын тҥбегейлі
ӛзгертудің негізі болып табылады.
Функционалдық сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында жалпы білім
беретін мекемелерде зияткерлік, дене және рухани тҧрғысынан
дамыған ел азаматын қалыптастыру, оның ӛзгермелі әлемде
әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ететін білім алудағы
қажеттіліктерін қанағаттандыру деп айқын кӛрсетілген.
«Функционалдық сауаттылық» ҧғымы алғаш рет ӛткен ғасырдың
60-шы жылдары ЮНЕСКО қҧжаттарында пайда болды және
кейіннен зерттеушілердің қолдануына енді. Функционалдық
сауаттылық, кеңінен алғанда, білім берудің (бірінші кезекте жалпы
білім беруді) кӛп жоспарлы адамзат қызметімен байланысын
біріктіретін тҧлғаның әлеуметтік бағдарлану тәсілі ретінде
тҥсіндіріледі. Қазіргі тез қҧбылмалы әлемде функционалдық
сауаттылық адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және
экономикалық қызметтерге белсенді қатысуына, сондай-ақ ӛмір
бойы білім алуына ықпал ететін базалық факторлардың біріне
айналуда.
Ҧлттық жоспардың мақсаты, міндеті.
Ҧлттық жоспардың мақсаты - Қазақстан Республикасындағы
мектепке дейінгі және мектеп оқушыларының функционалдық
сауаттылығын дамыту ҥшін жағдай жасау.
Ҧлттық-жоспардың-міндеттері:
1. Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын
дамытудың отандық және халықаралық практикасын зерделеу.
2. Мектепке дейінгі мекеме және мектеп оқушыларының
функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша шаралар жҥйесін
іске
асырудың
тетіктерін
анықтау.
3. Білім мазмҧнын жаңғыртуды қамтамасыз ету: стандарттар, оқу

жоспарлары-мен-бағдарламалар.
4. Білім беру процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу.
5. Мектеп оқушыларының білім сапасын бағалау және мониторинг
жҥргізу-жҥйесін-дамыту.
6. Мектептің және қосымша білім беру жҥйесі ҧйымдарының
материалдық-техникалық базасын нығайту.
Аталған міндет Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің
қатарына кіруі процесінде де маңызды болып табылады. Еліміз
ҥшін маңызды болып табылатын аталған стратегиялық міндетті
шешу жағдайында тҧлғаның ең басты функциялық сапалары
белсенділік, шығармашыл тҧрғыда ойлауға және шешім қабылдай
алуға, кәсіби жолын таңдай алуға қабілеттілік, ӛмір бойы білім
алуға дайын тҧруы болып табылады. Бҧл функционалдық
дағдылар балабақша қабырғасында қалыптасады.
Егеменді еліміздің бҥгінгі таңдағы ең басты мақсаты елдер
қатарына кӛтерілу болса, оған жетудің бірден-бір жолы әлемдік
білім кеңістігінен орын алу болып табылады. Мҧның ӛзі ҧлттық
білім беру жҥйесінің даму бағыттарын айқындап, оның тың арнаға,
жаңа сапаға жеткізу қажеттілігін міндеттейді. Сондықтан да білім
мазмҧнын байыту, оқыту ҥрдісін жетілдіру, инновациялық
технологияларды ӛмірге әкелу, жан-жақты дамыған, рухани
жетілген жас ҧрпақты қалыптастыру-ӛз шешімін қажет ететін,
кезек кҥттірмейтін мәселе. Осыған сәйкес білім беру мақсаттары
мҥлде жаңа арнаға бет бҧрды. Дәстҥрлі оқытуда оқушыға білім,
іскерлік, дағды қалыптастыру бірінші орында тҧрса, қазіргі
кезеңде білім парадигмасы ӛзгерді. Білімді жеке тҧлғаға қарай
бағыттау, оқушыны ӛзін-ӛзі тану, соған сәйкес ӛзін-ӛзі дамыту,
тәрбиелеу, әр баланың дарынын ашу мҧғалімдер қауымына тың
міндеттер жҥктеп, келелі істерге бағыт берді. Осыған байланысты
Қазақстан Республикасының «Орта білім беруді дамыту»
тҧжырымдамасында: «Әрбір баланың жеке тҧлғалық қасиеттерін
ашу, оның мҥмкіндігін, ӛмірдегі мәнін кӛрсету арқылы білімге
тереңірек ҧмтылуына, сондай-ақ ізденісіне, бейімділігіне кӛмек
беру, жағдай туғызу және оған ӛмір сҥру ҥшін жаңа рухани кҥш
беру-білім берудің тҥпкілікті мақсаты» екендігі айқындалған. Осы
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ретте Қазақстан Республикасының ҧлттық білім беру саласында
қоғамның экономикалық саяси ӛркендеуіне орай жҥйе
қалыптасуда. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының
білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы негізінде қазіргі кезде егеменді
еліміздің білім берудің жаңа жҥйесі жасалып, әлемдік білім
беру кеңістігіне енуге бағыт алды. Себебі, білім беру
парадигмасы ӛзгерді, білім берудің мазмҧны жаңарып, жаңа
кӛзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болды. Жаңашылдық
балалардың білімін бағалауына да ӛзгерістер енгізуде, яғни
оқушылардың білімі критериалды бағалаумен анықталады .
Бҥгінгі кҥні білім әлеуметтік және экономикалық прогреске
жеткізетін
маңызды
факторлардың
бірі
ретінде
қарастырылуы керек. Тәуелсіз елді ӛркениетті әлемге
танытатын, дамыған елдер қатарында терезесін тең ететін
кҥш - білім және білімді ҧрпақ. Сондықтан да президентіміз
Тоқаев Қ.К. ӛзінің кешегі Жолдауында білім саласына
айрықша кӛңіл бӛліп, еліміздің жарқын болашағы білікті де
парасатты жастардың қолында екенін назардан тыс
қалдырмаған. Президентіміз алға қойған мақсат-талаптарын
жҥзеге асыру ҥшін білім беруді жаңа бағытта жҧмыс істеуді
қажет етеді. Осы орайда онлайн дәріс беруде М.Әуезов
атындағы ОҚМУ-ң «Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту
теориясы мен әдістемесі» кафедрасының бітіруші тҥлектері
ӛздерінің педагогикалық диплом алды іс-тәжірибелерін Саттар
Ерубаев атындағы №24 мектеп-лицейінде жҥргізілді. Онда
студенттер тәжірибелі ҧстаздарымен біріге отырып онлайн
дәрістерді тҥрлі әдістермен ҧйымдастырды. Студенттер
оқушылардың білім сапасын бағалауда, оқушылардың ӛзін-ӛзі
бағалауда және оқушылардың ӛздігінен ҥй тапсырмаларын
орындауда ӛз ықпалдарын тигізді. «Бірлесіп кӛтерген жҥк
жеңіл» - дегендей болашақ мамандарға Елімізде дамыған елу
елдің қатарына қосылу мақсатында дамыған мемлекеттің
дамыған қызметкері болу, ал оқушыларды білімді де, білікті
заман талабына сай сауатты етіп тәрбиелеу.

ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ БІЛІМ БЕРУ
Дуйсебек А.Ж
Шымкент қаласы Саттар Ерубаев атындағы
№24 мектеп-лицейінің ,тарих пәні мҧғалімі
.
Уақыттың зымырап ӛтіп бара жатқанын кешегі
жастардың бҥгінгі кҥні ӛзіңмен қатарлас болып қалғанында
сезбейді екенсің деген сӛзді жиі естуші едім. Расында кеше
мектеп табалдырығынан тҥлек болып, студент атағын алғанымада
таңырқай қарайтынмын. Ал енді сол кешегі студент бҥгінде жас
маман болып біліктілігін арттыруда.
Соңғы жылдары мектеп ӛміріне еніп жатқан ӛзерістер
мҧғалімдерге тың серпіліс бергені мәлім. Мектеп табалдырығын
жаңадан аттап, ӛз бетімен кәсіби қызметке араласуды бастаған
мҧғалім ҥшінде практикалық тҥрде ӛзін - ӛзі шыңдау аса оңайға
тҥспесі анық. Жас маман педагогикалық жҥйенің ҧстанымдарын
білу
арқылы мектеп жҧмысының ырғағына ілесіп, оның
қызметінің
кҥрделі
тетіктерін
тҥсініп,
әкімшілікпен,
әріптестермен, оқушылармен және ата-аналармен кәсіби іскер
қарым-қатынасқа тҥсе біледі.
Қазіргі заман талабына сай мҧғалім әрқашан ізденісте болып
отыруы қажет. Тҧңғыш елбасымыз Н.Ә.Назарбаев жолдауында
айтқандай: «Болашақта ӛркениетті дамыған елдердің қатарына ену
ҥшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50
елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім».
Сондықтанда қазіргі даму кезеңі білім беру жҥйесінің алдында
оқыту ҥрдісін технологияландыру негізгі мәселе болып отыр.
Оқытудың әр тҥрлі технологиялары таңдалынып қазіргі таңда
мектеп ӛміріне енуде.Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай,
қазіргі заман талабына сай, әр мҧғалім ӛз білімін жетілдіріп ескі
бірсарынды сабақтарға қарағанда жаңа талапқа сай инновациялық
технологияларды ӛз сабақтарында пайдаланса, сабақ тартымды да
мәнді, тиімді болары сӛзсіз. Бҧл жӛнінде Қазақстан Республикасы
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«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 кӛрсеткен.
Қазіргі білім беру жҥйесінің негізгі мақсатының бірі бәсекеге
қабілетті маман дайындау. Мектеп – ҥйрететін орта, оның жҥрегі
мҧғалім. Әрқашанда ізденімпаз мҧғалімнің шығармашылығындағы
ерекше тҧс – оның сабақты тҥрлендіріп, оқушының жҥрегіне жол
таба білуі. Ҧстаз атана білу, қадірлі болу, арындай таза ҧстау – әр
мҧғалімнің борышы. Ол ӛз кәсібін, барлық шәкіртін, ӛз пәнін
шексіз сҥйе білуі қажет. Ӛзгерістегі қоғамда жаңа формация
мҧғалімі – педагогикалық қҧралдардың барлығын меңгерген,
рухани дамыған, ӛзін-ӛзі жетілдіруге талпынған, жан-жақты
шығармашыл тҧлға. Мҧғалім ӛзінің табысы, біліктері арқылы
қалыптасады, дамиды. Қазіргі мҧғалімдерге қойылатын талаптар
бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби
шеберлігі, әдістемелік жҧмыстағы шеберлігі.
Мектептің мақсаты – тҧлғаның базалық базалық мәдениетінің
негізін қҧрайтын интеллектуалдық, адамгершілік, эстетикалық,
экономикалық тағы басқа мәдениетін, яғни кӛп мәдениеттілікті
қалыптастыру. Бала тҧлғасының дамуына, оның ӛзін-ӛзі
дамытуына жағдай жасауы, дҧрыс бағыт - бағдар беру мҧғалімнің
негізгі міндетінің бірі. Әлем тәжірибесі анықтағандай кез келген
мемлекеттің экономикалық жетістігі сол елдердің білім жҥйесі мен
азаматтардың білім дәрежесіне байланысты.
Бабамыз Әл-Фараби «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі
керек, тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы, ол
келешекте оның барлық ӛміріне апат әкеледі»,-дейді. Бҧл жерде
білімге жету ҥшін тәрбиенің орны орасан зор екенін кӛрсетіп тҧр.
Қазақстан Республикасының білім беру тҧжырымдамасында
«білім беру» дегеніміз – қоғам мҥшелерінің ӛнегелі,
интелектуальды, мәдени дамудың және кәсіпқой қҧдіреттілігінің
жоғары деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған ҥздіксіз оқыту
және тәрбиелеу ҥдерісі болып тҥсіндіріледі. Оқыту саласында
басты міндеттерді ҧлттық ерекшеліктерді ескере отырып жастарға

терең білім мен тәрбие беру.
Білім беру ісі қашанда озық ойшылдар мен ел басыларының
ерекше назарында болған. Бҧл жҥйе – кӛп салалы, ӛте кҥрделі
жҥйе. Ғылымның негізі білімде болса білімнің іргетасы орта
мектепте қаланады. Тарихымызға қарайтын болсақ қазақ
зиялыларының әмбебап дарынды және қоғамдық саяси
белсенділігі кҥшті, қуаты шоғыры қалыптасқан еді. Олардың
кӛпшілігі алғашқы қадамдарын мҧғалімдіктен бастаған, ағарту
ісіне жетік кісілер еді. Олар халықтың болашағын жас ҧрпақты
оқытып, оларға жаңаша білім, тәрбие беретін ҧлттық мектеппен
байланыстыра қарастырды. Қазақ топырағындағы ояну кезеңінің
ең кӛрнекті кемел тҧлғасы А.Байтҧрсынҧлы «мектеп – оқу таза ана
тілінде жҥретін мектеп болу керек, ондағы оқу мазмҧны халық
білімін, бағзыдан бірге жасасып келе жатқан салт – дәстҥр, тәрбие,
жол – жосынымен, бостандыққа ҧмтылған мақсат – мҧратымен
етене қабысып жатуы, заманауи білім беруі керек» деп жазды.
Бәрімізге белгілі, біздің қоғам жалпы әлем жҧртшылығы аса
кҥрделі жағдайларды бастан кешіруде. Ӛтпелі кезеңнің
ауыртпалықтарын ешкім жоққа шығара алмайды. Бірақ адам
қандай жағдайда да ӛзінің биік адамгершілік сипаттарын, кісілік
қасиеттерін сақтап қалуға тиіс. Егеменді еліміздің ең басты
мақсаты ӛркениетті елдер қатарына кӛтерілу болса, жан-жақты
дамыған тҧлғаның алатын орны ерекше. Қазіргі білім берудің
басты мақсаты да сол жан-жақты дамыған рухани бай жеке тҧлға
қалыптастыру.
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различные современные электронные учебники, а также легко и
эффективно строить схемы геометрических фигур с помощью
новых программ. Использование новых технологий показывает,
что учащиеся могут проявить интерес к предмету и развивать
логическое мышление. С помощью практической работы было
определено, что график уравнения можно нарисовать с помощью
компьютерной программы.
Ключевые слова: математика, новая технология, интеграция,
электронный учебник, график, педагогическая технология.

ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ
Зарбат Ҧлданай Сунақбайқызы
Алматы қаласы Алмалы ауданы
«Inter – Lingua» лицейінің математика пәнінің мҧғалімі
Аңдатпа
Білімнің сапасын кӛтеру, оқушылардың кәсіби біліктілігін
қалыптастыру, оқытуда белгілі бір нәтежиеге жету мақсатында,
қазіргі таңда «технологияландыру» жҧмыстары негізгі мәселе
болып отыр. Бҧл мақала, пәндерді
оқушыларға тҥсіндіру
барысында жаңа технологияларды не себепті пайдалануға
дағдыландыру керек екенін баяндайды. Математика пәнінде,
қазіргі заманғы әртҥрлі электрондық оқулықтарды пайдалануға
болатынын, сонымен қатар жаңа бағдарламалардың кӛмегімен
геометриялық фигуралардың сызбасын оңай, әрі тиімді жолмен
салуға болатыны қарастырылады. Жаңа технологиялардың
пайдалана отырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын
арттырып, логикалық ойлау қабілетін дамытуға болатынын
кӛрсетеді. Теңдеудің графигін, компьютер бағдарламасының
кӛмегімен салуға болатыны практикалық жҧмыс арқылы
анықталды.
Тҥйін сӛздер: математика, жаңа технология, интеграция,
электрондық оқулық, график, педагогикалық технология.

Annotation
In order to improve the quality of education, the formation of
professional competence of students, and achieve certain results in
training, the main problem is currently "technologization". This article
explains to students why it is necessary to use new technologies when
explaining subjects. The subject of mathematics provides that you can
use a variety of modern electronic textbooks, as well as easily and
effectively build diagrams of geometric shapes using new programs.
The use of new technologies shows that students can show interest in
the subject and develop logical thinking. Using practical work, it was
determined that the graph of the equation can be drawn using a
computer program.
Keywords: mathematics, new technology, integration, electronic
textbook, schedule, pedagogical technology.
МАТЕМАТИКА ПӘНІН ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯМЕН
ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

Аннотация
В целях повышения качества образования, формирования
профессиональной компетентности учащихся, достижения
определенных результатов в обучении, в настоящее время
основной проблемой является «технологизация». Эта статья
рассказывает учащимся о том, почему необходимо использовать
новые технологии при разъяснении предметов. В предмете
математики предусматривается, что можно использовать

Қазіргі кезде білім беру жҥйесінің барлық саласында ақпараттық
технологияларды
жоспарлы
тҥрде
енгізіп,
жҥйелілік
интеграциялауды ӛткізу немесе қамтамасыз ету қажеттілігі туып
отыр. Интеграция латын тілінен аударылғанда, қалпына келтіру,
толықтыру. Интеграция дегеніміз педагогикалық тҧтастықты
қалыптастырып, білімді жҥйелеу мен жинақтауда әр тҥрлі
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ғылымдарды біріктіру. [1]
Білім жҥйесін ақпараттандыру және мәселені шешу
қҧзыреттілігін әрі қарай дамыту барлық пәндер бойынша
компьютерлік оқулықтарды, кеңінен, оқу процесіне енгізу арқылы
оқу жҥйесін жаңа сатыға кӛтеру болып табылады. Міне, осыған
байланысты тҧлғалық ӛзекті тақырыптың мақсаты: «оқу
танымдылық коммуникативтік қҧзыреттіліктің және ақпараттық
оқу технологияларын жетілдіре отырып, математикаға деген
оқушылардың қызығушылығын арттырып, ой-ӛрісін кеңейту және
шығармашылыға септігін тигізу. [2]
Бҥгінгі таңда математика сабағында тек қана кӛрнекі
қҧралдарды қолдану жеткілікті емес, сондықтан жаңа
педагогикалық ақпараттық технологияларды пайдалану ӛте тиімді:
Біріншіден, мҧғалімнің жҧмыс ӛнімділігін арттырады. Оқу
нәтижелерін, оқушының сынып жҧмысы мен ҥй жҧмысының
орындалуын тексеруге кӛбірек уақыт бӛлуге кӛмектеседі. Әрі,
барлық оқушыларды толық қамти алады.
Екіншіден,
объективті
тҥрде
қадағалай
отырып,
оқушылардың алған білімін бағалауды жҥзеге асырады.
Ҥшіншіден, бақылау технологиясына ғылыми элементтер
енгізіп, білім мен дағдалану деңгейлерін нақты тҥрде стандарттау
технологиялары жайлы айтуға негіз бола алады.
Бҧл процесстің негізгі мәні – мҧғалім тексеру нәтижесі
жайлы толық ақпарат ала отырып, оқушылардың әрқайсысына,
олардың қатесіне байланысты жазылған қосымша ақпаратты беру
болып табылады.
Негізгі мақсаты – мҧғалімнің оқушыға баға қою мақсатында
емес, оқушының қай тақырыпты қандай деңгейде меңгергені
жайлы мәлімет беретін тест алу. Бҥгінгі таңда басты мақсат – білім
берудің және тәрбиелеудің сапасын жоғарлату, математика пәнін
жоғары дәрежеде оқыта білу. [3]
Білімнің мазмҧны, қҧндылығы жаңа біліктер мен
ақпаратты қабылдау қабілеттерімен, дамуымен, ғылымдағы
шығармашылық және нарықтық жағдайдағы білім беру
бағдарламаларының нақтылануымен байи тҥседі. Баланың жеке

басын тәрбиелеуде - оның жан дҥниесінің рухани баюына, тҧлға
ретінде қалыптасуына кӛп кӛңіл бӛлу және мектеп, отбасы және
қоршаған әлеуметтік ортаның бала тәрбиесіндегі іс - әрекетіне
ҧмтылыс жасау.
«Қазақстан 2030» бағдарламасында «Білім беру жҥйесінің басты
міндеті – жеке тҧлғаның ҧлттық және жалпы адамзаттық
қҧндылықтары, ғылым мен практика жетістіктері негізінде
қалыптасуы, дамуы және кәсіби тҧрғыда жетілуі ҥшін қажетті
жағдайлар жасау»,- деп корсетілген. Демек, окыту процесінде
жаңа технологияны қолдану - білім мен біліктілікке
коятын талаптарды кайта карап, жетілдіріп, жҥйелеуді талап етеді.
Міне, жаңа технологияның маңызы ӛте зор. Қазіргі замандағы
акпараттық технологиялар, әрбір окушының білім беру ҥрдісінде
шығармашылық қабілетін дамытуға айкын мҥмкіндіктер береді.
Сондай-ақ окушының танымдық іс әрекеттері кҥшейіп, ӛзіндік
жҧмыстарды тез орындау мҥмкіндіктері артады. Дыбыстық,
графикалык, видео, мультимедия, гипертестік элементтер мен
қашықтықтан компьютерлік оқытудың мҥмкіндігі пайда болады.
Осылайша, оқыту қҧралдарының бірі - электрондық оқулық екенін
тҥсінеміз. Электрондық оқулық мҧғалімге де, оқушыға да ӛте
тиімді болып табылады. Электрондық оқулық мҧғалімдердің де
қызығушылығын, шығармашылық ізденісін арттырады. Мысалы:
10-11 сыныптарда алгебра мен геометрия пәніне арналған
электрондық оқулықты, сабақта пайдалану ӛте қолайлы.
Оқушылар жаңа сабақты толық меңгереді. Геометриялық
сызбаларды нақты сыза алады. Мҧғалімге де, окушыға да
электрондық оқулықтарды қолдану әдістерін игеруге ҧмтылысын
тудырады .
Электрондық оқулық – жоғары мобильділігі мен оқуға, ҥйренуге
икемділігімен ерекшеленеді. Бҧл оқулық ғылыми - педагогикалық
қҧрал. Бҧл оқулықтың нәтежиелігі мынада:
қажетті ақпараттық материалдарды жылдам тауып алуға
мҥмкіндік береді.
гипермәтіндік тҥсіндіруден жан – жақты ақпараттық материал
алады.
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теориялық материалды жылдам тауып алуға мҥмкіндік береді.
сабақты иллюстрациялық материал ретінде жабдықтауға
кӛмектеседі.
Жаңа технологиялар педагогтың мҥмкіндігін кҥшейтетін кҧрал,
бірақ ол оқытушыны алмастыра алмайды. Оқушылардың, әртҥрлі
компьютерлік техникалық қҧралдарды игеріп, соларды тҧтыну
тәсілдерінің қалыптасуы, яғни оларды игеру оқушыларды жаңа
білім ортасына жылдам енгізеді. Ақпараттық технологиямен
оқытудың ӛз максаты, мазмҧны, формасы және ӛткiзу тәсілі бар
екені, белгілі.
Осындай сабактар жасаудың негізгі кезеңдері бар:
- оқытудың мақсатын анықтау;
- ӛтілетін такырыптың, бӛлімнің материалдарын талдау;
- оқыту тәсілін талдау;
- сабақты жобалау, яғни оның жоспарын қҧрастыру;
- сабақты жҥргізудің программасын жасау;
- оқу процесінде компьютерлік сҥйемелдеуі бар, сабақтарды
кіргізу.
10 сынып оқушылармен алгебра пәнін информатика пәнімен
кірістіріп, информатика пәнінің мҧғалімімен бірге ӛткіздік.
Сабақтың тақырыбы: «Кӛрсеткіштік теңдеулер және олардың
жҥйелері»
1. Қайталау. Кӛрсеткіштік функция және оның қасиеттері;
2. Дыбыстык компьютерлік оқыту;
3.
функциясының графигін салу бағдарламасы.
Информатика пәнінің мҧғалімі, бҧл функцияның графигін
компьютерде салуды тҥсіндірді.
Окушылар функцияның аналитикалык кӛрінісін программа енгізіп,
кӛрсеткіштің теңдеуінің графигін экраннан кӛріп, теңдеудің
қасиеттерін график бойынша айтып берді. Математика пәнін
информатика пәнімен біріктіре отырып, графиктік операторды
пайдаланып, геометриялық әртҥрлі фигураларды, әртҥрлі қҧралжабдықтардың бейнелерін салудың программаларын қҧра білуді
ҥйренді. Оқушылар компьютермен жҧмыс істеу дағдыларын
қалыптастыру мақсатында сабақты теориялық білімдерімен

практикалық машықтарын байланыстыра отырып, ӛз білімдерін
кӛрсете білді.
Математика пәнінің тақырыптарын информатика пәнімен
байланыстыра отырып, ӛткізген сабақтарда оқушылардың
логикалық ойлау қабілеттері дамып, қызығушылықтары арта тҥсті.
Осындай
кірістірілген
сабақтардың
нәтежиесінде
ҥлкен
жетістіктерге жетуге болады.
Қорыта келгенде, педагогикалық технология
– сатыланған және тәртіптелген іс – әрекет жҥйесі. Мҧны,
мҥртіксіз орындау – белгілі бір тарау кӛлемінде мемлекеттік білім
беру стандарты жоспарлаған нәтежиеге жетуге мҥмкіндік береді.
Оқушының кәсіби қызметін жаңарту жаңа технологиядағы басты
мәселе, оқушының оқу – танымдық әрекеттерінің қҧрылымы мен
мазмҧны, алға қойған мақсатқа толығымен жетуі.
Білімнің сапасын кӛтеру, оқушылардың кәсіби біліктілігін, ойлау
мәдениетін қалыптастыру, жеке тҧлғаның ішкі әлемін, ӛзіндік
тҥсінігін, ӛзіндік дамуын қамтамасыз ету, оқытуда белгілі бір
нәтежиеге
жету
мақсатында
ғалымдар
оқу
ҥрдісін
«технологияландыру», яғни оқытудың межелі нәтежие беретін
ӛндірістік технологиялық ҥрдіске айналдыру мәселесін - бҥгінгі
таңдағы негізгі мәселелердің бірі. Білімнің сапасын кӛтеріп,
оқушылардың шығармашылығын арттыру ҥшін, пәнді оқыту
барысында жаңа таехнологияларды пайдалануды әдетке
айналдыру қажет. [ 4 ]
Пайдаланылған әдебиеттері тізімі
1. Суртаева Н.Н. Гуманитарные технологии в современном
образовательном пространстве. – Омск.: БОУ ДПО «ИРОУОО»,
2009.
2. Фотина И.В. Математика. 5-11 классы. Коллективный способ
обучения. - Волгоград, 2011 .
3. Всероссийская видеоконференция Орешкина Виктора
Георгиевича «Критическое мышление: технология и приѐм», март
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2012 г.
4. Мҧхамбетжанова C.T. Meлдeбекова М.Т. Педагогтардың
ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану бойынша
кҧзырлықтарын
қалыптастыру әдістемесі. Алматы: ЖШС «Дайыр Баспа», 2010 ж .

обеспечении трудовой и академической мобильности. В Послании
Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу
Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность» отмечено: «Наша задача — сделать
образование центральным звеном новой модели экономического
роста. Учебные программы необходимо нацелить на развитие
способностей
критического
мышления
и
навыков
самостоятельного
поиска
информации…
Казахский язык сохранит свою доминирующую позицию.
Большое внимание будет уделяться его дальнейшему развитию.
Вместе с тем сегодня английский язык является языком новых
технологий, новых производств, новой экономики… Без овладения
английским языком Казахстан не достигнет общенационального
прогресса».
Идея триединства языков получила реальный старт и програм
му еѐ воплощения в жизнь в Послании народу Казахстана 2007
г. «Новый Казахстан в новом мире» начать поэтапную реализацию
уникального культурного проекта «Триединство языков». В целях
обеспечения конкурентоспособности страны необходимо развитие
[3
слайд]трех
языков:
казахского
—
как государственного, русского- как языка межнационального
общения и английского — как языка успешной интеграции в
глобальную экономику. Конкретные направления по реализации
поставленных задач по внедрению и развитию полиязычия нашли
отражение в Госпрограмме развития образования на 2011–2020 гг.
и деятельности Министерства образования и системы высшей
школы по поиску и разработке наиболее оптимальных моделей
языкового образования, национально-стандартизирующих и
обеспечивающих концептуальную платформу для реализации
культурного проекта «Триединство языков» как программного
документа языковой политики республики.
I-й
этап
необходимо
было
подготовить
единую
стандартизирующую платформу для внедрения «Системы
централизованного
управления
языковым
образованием»,
скоординированной по единым требованиям ГОСО для каждого из

Когнитивно - лингвокультурологическая методология
реализации национального проекта «Триединство языков» в
Республике Казахстан.
Есенбаева Б.Т. школа-гимназия №44 г.Алматы
Развитие полиязычного образования сегодня является одним
из главных приоритетов государственной политики.
В этих условиях правомерны пересмотр и разработка
методологических основ современного языкового и иноязычного
образования,
соответствующего
уровню
образовательных
потребностей общества, на основе которого станет возможным
создание национальной целостной и преемственной системы
иноязычного
образования,
многовариантной
по
своим
содержательно-функциональным и целевым установкам и задачам,
структурно объединяющей в рамках единого иноязычнообразовательного пространства все существующие и прогнозновозможные формы и уровни обучения иностранному языку. На
основе обобщения и укрупнения имеющихся наработок в области
теории межкультурной коммуникации профессором С.С.
Кунанбаевой был определен современный методологический базис
иноязычного
образования,
состоящего
из
когнитивнолингвокультурологической методологии и теории межкультурной
коммуникации.
Существующие региональные образовательные сообщества
демонстрируют [1,2 слайд]определенные преимущества создания
согласованных единых интеграционных моделей образования,
объединения возможностей региона в повышении качества
интеллектуальных ресурсов, гармонизации стандартов качества,
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языков триединства.
Второй этап должен был обеспечить модернизацию системы
подготовки педагогических кадров по языкам триединства на
основе
единой
методологической
«когнитивнолингвокультурологической» базы, с одной стороны, и с другой —
разработать научно обоснованную систему для совершенствования
содержательных и организационных основ языкового и
иноязычного образования в соответствии с требованием времени.
В этих условиях правомерны пересмотр и разработка
методологических основ современного языкового и иноязычного
образования,
соответствующего
уровню
образовательных
потребностей общества, на основе которого станет возможным
создание
национальной
целостной
и
преемственной
системы иноязычного образования, многовариантной по своим
содержательно-функциональным и целевым установкам и
задачам, структурно объединяющей в рамках единого
иноязычнообразовательного пространства все существующие и
прогнозно-возможные формы и уровни обучения иностранному
языку.
На основе обобщения и укрупнения имеющихся наработок в
области теории межкультурной коммуникации профессором С.С.
Кунанбаевой был определен современный методологический базис
иноязычного образования,
состоящего
из
когнитивнолингвокультурологической
методологии
и
теории
межкультурной коммуникации, а именно:
понимание языка как междисциплинарного конструкта «язык–
культура–личность» в отличие от традиционной трактовки языка
больше как формально фиксированной системы;
выбор современной методологии языкового образования как
когнитивно-лингвокультурологической;
определение теории
межкультурной
коммуникации как образовательной парадигмы языкового и
иноязычного образования;
расширение предметных границ языка до уровня «языкового
образования»;

определение реализационного механизма через систему
методологических принципов — когнитивного, концептуального,
коммуникативного,
лингвокультурного,
социокультурного,
рефлексивно-развивающего
—
как базовых основ, формирующих целостную образовательну
ю парадигму и в своей совокупности определяющих требования
к образовательному процессу в целом и к отдельным его
составляющим (целям, содержанию, методам, технологиям,
средствам обучения), определяя, таким образом, стратегию и
тактику обучения;
принятие методологической категории — «лингвокультуры»,
которая
в
качестве
учебной
единицы
выступает
уже
как
когнитивнолингвокультурологический
комплекс
(КЛК),
и
целерезультативной ее категорией определить «межкультурную
компетенцию», отражающую компетентностную результативную
систему языкового и иноязычного образования;
рассмотрение конечного результата языкового и иноязычного о
бразования в
диапазоне от
субъекта
межкультурной
коммуникации до первичной языковой личности, в зависимости от
закономерностей становления полиязычной личности в условиях
многоязычия.
При таком ранжировании предлагается следующую модель:
для казахского и русского языка как родного свойствен диапазон
от уровня А1 до уровня С2;
для
казахского
и русского
языков
как
второго
языка число уровней сокращается и максимально достижимым
результатом в условиях основной средней школы является уровень
В1. Высшим достижимым результатом является уровень С2,
характерный для послевузовского образования;
для иностранного языка с учетом отсутствия благоприятных
условий обучение начинается со стартового, нулевого уровня
программы. [4,5 слайд]
Что же позволяет объединить эти две предметные области
(языковое и иноязычное образование) в рамках единой модели
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образования и централизованной системы управления:
единая методология — когнитивно-лингвокультурологическая;
единая организационная основа учебного процесса;
моделирование общения по коммуникативным сферам в фор
мате КЛК (когнитивно-лингвокультурологических комплексов).
По реализации программы «триединства языков» была выработана
программа «Система централизованного управления языками
триединства», обеспечивающая следующий состав новых
принципов и требований ГОСО языков:
универсализация языкового образования через принципы
когнитивности, концептуальности, коммуникативности, лингвои
социокультурологической базируемости;
уровневая ранжированность предметного содержания и конечных
показателей владения языками;
нормативная
закрепленность
государственно-стандартных
требований по уровням владения языками;
распределение этих уровней преемственно за каждой стадией
школьного, вузовского, послевузовского образования;
унифицирование квалификационно-качественных требований по
владению языками по типовым уровням;
обеспечение критериально-параметровой шкалой измерения
языковой компетенции и единым контрольно-оценочным
механизмом владения языками, построенным с учетом
международных квалификационных уровней владения языком;
компетентностная базируемость языкового и иноязычного
образования с качественной оценкой конечных результатов
составом сформированных компетенций;
наличие разработанных учебно-методических и обучающих
комплексов для каждого уровня;
принятие методологической категории — «лингвокультуры» — в
качестве
учебной
единицы
в
когнитивнолингвокультурологическом
комплексе
(КЛК)
и
как
целерезультативную
ее
категорию, определяющую «межкультурную компетенцию»;
рассмотрение конечного результата языкового и иноязычного

образования в
диапазоне от
субъекта
межкультурной
коммуникации до первичной языковой личности, в зависимости от
закономерностей становления полиязычной личности в условиях
многоязычия.
Существуют три статусные группы языков: родной язык, второй
язык, иностранный язык.
Каковы же задачи по развитию государственного — казахского
языка на этом уровне, призванные обеспечить модернизацию и
совершенствование технологии и компетентностный уровень
владения всеми или большинством функциональных регистров
казахского языка? Эти задачи следующие:
обеспечить сквозную представленность казахского языка на всех
уровнях бакалаврских программ по всем специальностям высшей
школы;
стандартизировать и ранжировать уровни языковых компетенций
для тех профессий, где казахский язык является обязательным
квалификационным
требованием, проводя
одновременно
уровневую стандартизацию и по другим специальностям,
определяя для них более скромные уровни требований к их
компетенциям; [6,7 слайд]
выделить в ГОСО «Казахский язык для вузов» два
последовательно включаемых варианта казахского языка —
общеакадемический и профессионально-базируемый казахский
язык;
обеспечить по предложенной в ГОСО языков триединства
модернизацию системы подготовки и переподготовки кадров по
казахскому языку и разработку пакета вариативных учебных
программ и учебных комплексов для профессионально-отраслевых
потребностей по государственному языку, а также подготовку
электронных обучающих и самообучающих мультимедийных
программ для средней и высшей школы по государственному
языку.
Задачами по развитию русского языка как средства
межнационального общения являются:
сохранение общекультурных функций русского языка;
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в ГОСО языкового образования целевой задачей определяется
сохранение функций русского языка как языка науки и культуры;
выделить в русском языке также компетентностные стандартные
уровни владения, в основном 3, 4, 5 уровни;
создавать отечественные речекоммуникативные учебные комп
лексы нового
поколения с предметным содержанием,
отражающим реалии, историю, культуру Казахстана для
казахстанской и зарубежной учебной аудитории.
В развитии английского языка, обеспечивающего интеграцию в
глобальную экономику, наряду с выполненными нами задачами, а
именно: обновление методологического базиса, модернизация
иноязычного образования, разработка концепции иноязычного
образования и внедрение через ГОСО языков единой национальноадаптивной
шестиуровневой
стандартизации
иноязычного
образования, намечены разработка и внедрение программ
системного формирования межкультурной компетенции и
моделирования «субъекта межкультурной коммуникации»,
разработка международно-стандартной квалиметрии оценки
качества и многое другое. [8 слайд]
Следовательно, эффективное развитие и реализация задач по
внедрению ГОСО языков триединства, основной из которых
является подготовка педагогических и профессиональноотраслевых кадров, владеющих языками триединства, зависят от
качественной и ускоренной доработки положений ГОСО языков с
их адекватной проекцией на конкретный язык триединства или его
отраслевые
профессиональные
варианты, а также от разработки необходимого состава обуча
ющих материалов и учебных комплексов. Эти задачи и являются
постановочными на следующем этапе развития полиязычия.
[9слайд]

содержательно-технологических
основ
и
уровневого
ранжирования предметного содержания до определения
универсальной уровневой структуры формирования триединства
языков и являют собой сплав передового международного и
отечественного опыта и учета современных тенденций развития
языкового образования.
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Атадан қалған асыл мҧра
Әбді Толқын Жҧманәліқызы
Алматы қаласы Алмалы ауданы
«Inter – Lingua» лицейінің бастауыш пәнінің мҧғалімі
Пәні: Әдебиеттік
оқу
Сыныбы: 2
Сабақтың
тақырыбы:

Заключение отметим,что научнометодические основы полиязычия,
разработанные в университете, охватывают все компоненты
полиязычия — от концептуальной универсализации языкового
образования,
определения
методологических
принципов,
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Мектеп: «Inter-lingua» лицейі
Мұғалімнің аты-жӛні: Әбді Толқын Жҧманәліқызы
Атадан қалған асыл мұра.

Осы сабақта қол
жеткізетін оқу
мақсаты:
Бӛлім:
Бӛлімше:
Ортақ тақырып:
Бағалау
критерийлері:

Сабақ мақсаты:
Сӛздік қор:

Құндылықтарды
дарыту:
Денсаулық және
техника
қауіпсіздігінің
сақталуы
Пәнаралық
байланыстар:
АКТ
қолдану
дағдысы :
Алдыңғы
меңгерілген білім:

2.2.6.1. кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінезқұлқы мен іс-әрекетін бағалау;

Сабақ барысы:
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері:
Сабақтың басы:
5 минут

2. Оқылым
2.6.Кейіпкердің іс-әрекетін бағалау.
Салт ˗дәстүр және ауыз әдебиеті
Барлық оқушылар:
Ауыз әдебиеті түрлерін атайды, ертегінің мазмұнын
түсінеді, ертегінің түрін ажырата алады,
Кӛптеген оқушылар:
Кейіпкерлерді суреттейді, бір бірімен салыстырады, іс
әрекеттерін талдайды.
Ертегідегі
кейіпкерлеріне
мінездеме
береді,
сипаттайды, саралайды, ертегіге сай мақал-мәтел
ұсынады.
Кейбір оқушылар:
Ертегідегі кейіпкерлердің ісін
шынайы ӛмірмен
байланыстырады,ӛздерінің пікірлерін білдіреді,ертегіні
ӛмірмен байланыстыра отырып, дәлелдер келтіреді;
Ертегіні
түсініп
оқи
отырып,
кейіпкерлерді
сипаттайды, кейіпкерлердің мінез-құлқы мен іс-ірекетін
бағалайды;
Қулығына басады -қулық жасайды ,алдайды.
Жер отты - жері шӛпті.
Ауыр азап шегіп - шаршап ,қиналып.
Жұғын да жоқ - түк те жоқ.
Ертегі кейіпкерлерін бақылай отырып, денсаулық,
достық және айналадағыларға қамқорлық кӛрсету
құндылығын дарыту.
Акт мен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техника
ережелерін
сақтай
отырып
жұмыс
жасау.
Жаттығулар арқылы дене мүшеміздің шаршаған
аумақтарын демалдыру.
Жаратылыстану пәнінен жан-жануарлар түрлері
туралы алған білімдерін қолданады, сауат ашу пәнінен
алған салт-дәстүрлер туралы алған білімдерін
тереңдетеді;
АКТ ны қолдану арқылы жеке және топпен жұмыс
істей білу қабілеттерін арттыру
Ертегіні ажырата алады, түлкінің, арыстанның,
есектің қандай болатынын сипаттап айта алады;

Сабақта жоспарланған іс-әрекет:
Ширату тапсырмасы.
«Ертегі еліне саяхат»
-Балалар, ерте-ерте ертеде деп қандай шығарма
басталушы еді?
-Олай болса, ертегі әнін барлығымыз бірге айтайықшы.
Оқушыларға бейнебаян арқылы
«Ертегілер елінде » әнін қосып айтқызу;
Дисриптор:
Сұраққа жауап береді,әнді қосылып айтады.
Атадан қалған асыл мұра
Белгілері
Ертегілер
Аңыздар
Ӛтірік ӛлеңдер
Мысалдар
Жұмбақтар
Жаңылтпаштар
Мақал мәтелдер
Шешендік сӛздер

ауызша
тараған
халық
шығармалары

-Балалар, атадан қалған асыл мұраларымыз ӛте кӛп.
Қазір сендердің назарларыңа кестені кӛрсете отырып,
сол ауыз әдебиеті түрлерімен топтарға бӛлінсек.
Ертегі, аңыз, ӛтірік ӛлең, мысал, жұмбақ, жаңылтпаш,
мақал-мәтелдер, шешендік сӛздер.
Осы сӛздерді сендерге тарата отырып, үш топқа
бӛліп алайын.
1-топ: Ертегі тобы
2-топ: Жұмбақ тобы
3-топ: Мақал-мәтел тобы
(Мұғалімнің түсіндірмесі) Балалар осылардың ішінде
ертегі дегеніміз не?
Оқушылардың айтқанын мұғалім толықтырады.
Ертегі - халқымыздың ертеден бері келе жатқан
мәдени мұраларының бірі, ауыз әдебиеті. Ертегіні
мазмұнына қарай, әр алуан ерекшеліктеріне қарай бір
неше
түрге
бӛлуге
болады.
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Сабақ ортасы:

- жануарлар жайында (суреті, немесе кітабын кӛрсету)
қиял
ғажайып
ертегілер
шыншыл
ертегілер
Ертегіден халқымыздың тұрмыс - салтын, әдеп ғұрпын білеміз. Онда шындық оқиға мен қиял - ғажайып
оқиға аралас келіп отырады.
Кіріспе бӛлімі:
Топпен жұмыс: «Жұмбақ шеш»
«Ой қозғау» жұмбақ шешу арқылы жүргізіледі.
-Біздің бүгінгі сабағымыздың басты кейіпкерлерін табу
үшін мына жұмбақтарды шешіп алайық .
Дескриптор: Оқушыларға үш топқа үш жұмбақ
беріледі. Оқушылар жұмбақты шешіп, сол жұмбақ
шешуі болған жан-жануарды сипаттап айтады.
1-топ: Арыстан
Бір аң бар қайраты кӛп болған күшті,
Басынан ӛткізеді әрбір істі. (Арыстан)
2-топ: Есек
Әр түрлі, орта бойлы, ұзын құлақ
Ӛзіне міндеттесе, қызмет қылмақ. (Есек)
3-топ: Түлкі
1.Ӛзі ширақ ӛзі қу,
Жүрген жері айқай шу. (Түлкі)
ҚБ: «Отшашу»

Топпен жұмыс:
1-топ: РАФТ жазу.
Р-роль-Оқушылар
А-аудитория-Түлкі
Ф-Форма -хат
Тақырып: «Ӛтіріктің арты бір тұтам»
Дескриптор:
Оқушылар ӛздерінің атынан түлкіге арнап ӛтірік
айтудың зияны жайлы хат жазады,
2-топ: «Бес жолды ӛлең» жазу;
Дескриптор: Топтағы оқушылар біріге отырып,
арыстанға бес жолды ӛлең құрап жазады.
3-топ: «Семантикалық карта» толтырады.
Дескриптор: Оқушыларға топқа дайын кесте беріледі.
Оқушылар мәтінді оқи отырып, кестені толтырады.
Аты

Азығы

Мінезі

Мекен
ортасы

Баст
ы
сипат
ы

Түлкі

Оқулықпен жұмыс:
Оқушылар оқулықтан ертегіні ӛз бетінше оқып
шығады.
Дискриптор:Мағынасы ауыр сӛздерді талдайды. Сӛздік
жұмысын жүргізеді.
ҚБ:
Орындаған
тапсырмаларына
қарай
жұлдызшаларды таратамын
Сергіту сәті: «Кірпі»

Арыстан
Есек
Қ Б. Топтаға оқушылар бірін-бірі «Жапондық мимика»
әдісімен бағалайды.
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Молдаханова Г.Б.
С.А.Ходжиков атындағы №39 мамандандырылған лицейдің
математика пәні мҧғалімі
Сабақтың мақсаты:
8.2.2.10 біреуі сызықтық, екіншісі - квадрат теңсіздік болатын екі
теңсіздіктен қҧралған жҥйелерді шешу (1-сабақ)
Конспект Біреуі сызықтық, екіншісі - квадрат теңсіздік болатын
екі теңсіздіктен қҧралған жҥйелерді шешу ҥшін, келесі
алгоритмдер орындалады:

Олай болса, қазір 1-топ осы суретке қарай отырып,
ӛтірік ӛлең құрап жазады.
2-топ, осы ертегіге сай келетін мақал-мәтел жазады.
3-топ осы ертегі кейіпкерлеріне байланысты жұмбақ
құрап айтады.
Дескриптор: Оқушылар үш топ ӛздеріне берілген
тапсырманы топпен орындап, жұмыстарын ортада
қорғайды.
Қ. Б. «Жапаондық» бағалау әдісі

Сабақтың
соңы:

Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік

Бір айнымалысы бар
квадраттық теңсіздік
берілген бір айнымалысы
бар
квадраттық
теңсіздікке
қарап,
қолданатын
тәсілді
таңдау:
графиктік тәсіл;
аралықтар (интервалдар)
тәсілі;
квадраттық теңсіздіктің
тҥбірлерін сан
ӛсінде
дҧрыс белгілеп, теңсіздік
таңбаларын анықтау;

теңсіздіктің бір жақ бӛлігін немесе екі жақ
бӛлігін де теңбе-тең тҥрлендіріп, ықшамдау;
теңсіздіктегі белгісізі бар мҥшелерді теңсіздіктің
бір жақ бӛлігіне, белгісізі жоқ мҥшелерді
теңсіздіктің екінші жақ бӛлігіне жинақтау;
теңсіздіктегі ҧқсас мҥшелерді біріктіру;
теңсіздіктің
екі
жағын
да
белгісіздің
коэффициентіне (егер ол нӛлге тең болмаса)
бӛлу;
теңсіздіктің екі жағын да белгісіздің оң
коэффициентіне
бӛлсе,
теңсіздік
белгісі
ӛзгермейді;
теңсіздіктің екі жағын да белгісіздің теріс
коэффициентіне бӛлсе, теңсіздік белгісі қарамақарсы таңбаға ӛзгереді;
теңсіздіктің шешімін сан аралығында белгілеу.
Сонымен, жауап ретінде:
егер бҧл – теңсіздіктер жҥйесі болса, әр теңсіздіктен пайда болған
шешімдердің қиылысуы болады;
егер бҧл – теңсіздіктер жиынтығы болса, әр теңсіздіктен пайда болған
шешімдердің бірігуі болады.

Кері байланыс
Кері байланыс:
«Бес саусақ» әдісі
Бас бармақ – басты мәселе. Бүгін сабақта ең құнды
мәселе қандай болды?
Балалы үйрек – бірлесу.
Мен топта/жұпта қалай жұмыс жасадым?
Кімге кӛмек бердім?
Ортан терек – ойлану.
Мен бүгін қандай жаңа білім мен тәжірибе алдым?
Шылдыр шүмек – шынайылық. Сабақ маған ұнады?
Неліктен?
Кішкентай бӛбек – кӛңіл –күй ахуалы. Мен сабақта
ӛзімді қалай сезіндім?
Алақан – алға ұмтылу. Жұмысты жақсарту үшін нені
жасау керек? Білімімді қалайша толықтырам?

Мысал 1.
15x  12x  45
Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер:  2
x  1  0
Шешуі: жүйенің бірінші теңсіздігі – сызықтық, екіншісі –

Теңсіздіктер жҥйелерін шешу
(қашықтан оқыту кезіндегі 8 сынып оқушыларына арналған
кӛмекші тірек конспект)
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 x 2  x  12  0
х  4х  3  0



36х  14  67,5  9 х  67
36х  14  97,5  х   67

квадраттық теңсіздік. Олардың
әрқайсысын шешу үшін ӛзімізге
қажетті тәсілді пайдаланамыз.
Бір айнымалысы бар сызықтық
теңсіздікті шешу үшін 12х
қосылғышын қарама-қарсы таңбамен теңсіздіктің сол жақ
бӛлігіне кӛшіреміз де, ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Сосын
теңсіздіктің екі жақ бӛлігінде 3- ке бӛлеміз. Теңсіздіктің шешімі
15-тен артық барлық сандар жиыны.
Ал
жүйедеге квадрат теңсіздіктің түбірлері жоқ
2
х  1  0 болғандықтан, бұл теңсіздіктің шешімін графиктік
тәсілмен табайық: у  x 2  1 функциясының графигі - парабола.
Парабола Ох осінен жоғары орналасқандықтан функция тек оң
мән

 х  4  х  3  0
 х  4  х  3  0
 х  4  х  3  0




36х  9 х  0,5  14
27 х  13,5
 х  0,5

 х   ;3  4; 

 х   ;0,5

х   ;3
Жауабы: х   ;3
Мысал 3.
Теңсіздіктер
жиынтығын
шеш:
20

4
х

6
х

5

 2
х  4  0
Шешуі:
20  4 х  6 х  5
6 х  4 х  20  5
10х  15
 х  1,5




 2
х  2х  2  0
х  2х  2  0
х  2х  2  0
х  4  0
әр теңсіздіктен пайда болған шешімдер бірігуі, теңсіздіктер
жүйесінің жауабы болады.
Жауабы: х   2; 
Мысал 4.
Теңсіздіктер
жиынтығын
шеш:
2
2 х  1  3  х2 х  5

2 х  3  х  1

2
Шешуі:
2 х 2  1  3  х2 х  5
2 х 2  1  3  2 х 2  5 х
 х  0,8
5 х  4





2 х  3  х  1
2 х  х  3  1
х  2 2
3х  8

3

2
2



дер қабылдайды, сондықтан
x 2  1  0 шешімі болмайды.
15x  12x  45
15x  12x  45
3x  45
 x  15
 2
 2
 2
 2
x  1  0
x  1  0
x  1  0
x  1  0



Жа

уабы:
 x 2  x  12  0
Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер: 
36х  14  97,5  х   67
Шешуі: жүйенің біріншісі – квадраттық, екіншісі – сызықтық
теңсіздіктер. x 2  x  12 =0 квадраттық үшмүшесінің түбірлері
x1=-3 және x2=4. x 2  x  12  0 теңсіздігінің шешімін аралықтар
тәсілімен табайық:
Демек, х   ;3  4;
Ал сызықтық теңсіздіктің шешімі: х   ;0,5
болады. Онда,
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Жауабы: х  4

2
Сонымен, әр теңсіздіктен пайда болған шешімдер бірігуі: х  2 .
3
2

Жауабы: х    ;2 
3


Мысал 7.
х 2  6х  0
Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер: 
х  8  0
Шешуі: жүйенің біріншісі – квадраттық, екіншісі – сызықтық
теңсіздіктер. Толымсыз квадраттық теңдеу түбірлері x1=-6
және x2=0. Аралықтар тәсілін пайдаланып,
теңсіздіктер
жүйесін шешіп, жауабы ретінде әр теңсіздіктен пайда болған
шешімдердің қиылысуын аламыз.

Мысал 5.

2х  8  5 х  4  3х
Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер: 
2
4 х  33  4 х   х  16х
Шешуі:
2х  8  5 х  4  3х
2 х  16  5 х  4  3х
 3х  3х  4  16






2
2
2
х 2  6х  0
 хх  6  0  х   6;0
х  9  0
4 х  33  4 х   х  16х
16х  9  х  16х  0



х


8
х

8

0

 х   8; 

0  х  12
Жауабы: х   6;0

 
х  9
Мысал 8.
0  х  12 теңсіздігінің шешімі болмағандықтан, жүйенің
шешімі болмайды.
 x 2  16  0
Теңсіздіктер
жиынтығын
шеш:

Жауабы: 
3 x  7  4 x  2 x  1
Шешуі:
Мысал 6.
Теңсіздіктер жиынтығының біріншісі-квадраттық, екіншісі х 2  3х  4  0
сызықтық
теңсіздіктер.
Түрлендірулер
жасау
арқылы
Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер: 
теңсіздіктер жиынтығын шешіп, жауабы ретінде әр
3х  12  0
теңсіздіктен пайда болған шешімдердің бірігуін аламыз.
 x 2  16  0
x  4x  4  0
x  4x  4  0
x  4x 




3x  7  4 x  2 x  2
3x  7  6 х  2
3x  9
Шешуі:



3x  7  4 x  2x  1
2
 х  3х  4  0
х  4х  1  0
х  4х  1  0




3х  12
х  4
3х  12  0
 x  4  x  4   0  x   4;4

x  3
 х   1;4

 x  3; 



х

4
;


Жауабы: x   4;
әр теңсіздіктен пайда болған шешімдердің қиылысуы: х  4
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 х 2  5 х  16  0

х  0
Шешуі:
 х 2  5 х  16  0

х  0

Мысал 9.
2 x  3  1
Теңсіздіктер жиынтығын шеш:  2
x  4x  3  0
2 x  3  1
2 x  4
x  2


 2
x  4x  3  0
 x  1 x  3  0
 x  1 x  3  0
Шешуі: 
 x   ;2


 x   ;1  3; 
теңсіздіктер жиынтығын шешіп, жауабы ретінде
теңсіздіктен пайда болған шешімдердің бірігуін аламыз.
x   ;2  3;
Жауабы: x   ;2  3;

x 2  5 x  16  0 квадраттық теңдеудің түбірлері жоқ. Себебі,
D  25  4 16  39  0 .

Онда х  5 х  16  0 болады, егер х   ; 
Жүйедегі теңсіздіктер шешімдерінің қиылысуы: х  0; 
Жауабы: х  0; 
2

әр

Мысал 12.
Мысал 10.
14х  х 2  49
Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер: 
2 х  3  4 х  32  х 
Шешуі:
х  7 2  0
х  7 2
14х  х 2  49
 х 2  14х  49  0







2 х  3  4 х  32  х 
2 х  3  4 х  6  3х
2 х  3  х  6
х  9
х  7

х  9
2
Ал  х  7   0 теңсіздігі тек x=7 болғанда ғана орындалады.
Сонымен, теңсіздіктер шешімдерінің қиылыспау себебінен
жүйеде шешім болмайды.
Жауабы: 

Мысал 11.

x 2  4х  4  0
Теңсіздіктер жиынтығын шеш: 
x  6  7x  4
Шешуі:
2

 х  2  2  0  х  2   0
 x 2  4 х  4  0  х  2  2  0



 0
х  1
x

6

7
x

4
7
х

х

6

4
6
х

2



 3
теңсіздіктер жиынтығының жауабы ретінде әр теңсіздіктен
1

пайда болған шешімдердің бірігуін аламыз: x   2  ; 
3

1

Жауабы: x   2  ; 
3


Мысал 13.

2  х х  1
Теңсіздіктер жиынтығын шеш: 
 9 х  12х  42

Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер:
481



Шешуі:
х  12  0
2 х  х 2  1
х 2  2х  1  0
2  х х  1


 9 х  12х  42  

12х  9 х  42
21х  42
х  2

х  1
х  2  х  R

екі теңсіздіктен пайда болған шешімдердің бірігуі x  R .
Жауабы: x   ;  немесе x  R .

БАСТАУЫШ КЛАСТА ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУ
МАҚСАТТАРЫНА САЙ ЖҦМЫС ТҤРЛЕРІН
ҦЙЫМДАСТЫРУ
Калдина Венера Талгатовна
Ақтөбе қаласы, №51 гимназияның
бастауыш класс мҧғалімі



Қазіргі таңда білім беру жҥйесі әлемдік тәжірибенің озық
ҥлгісі жаңартылған
білім беру мазмҧнына сай жҥргізіліп
жатқаны белгілі. Мақсаты- оқушыларға алған білімдері мен
ҥйренген дағдыларын кез-келген орта жағдайында бәсекеге
қабілетті болуға, қарым-қатынас ҥдерісінде тиімді қолдануға
мҥмкіндік беретін білім беру.
Аталған мақсатты жҥзеге асыратын қазақ тілін оқытудың
жаңартылған бағдарламасының негізгі ерекшеліктері:
 Қазақ тілін функционалдық-коммуникативтік тҧрғыдан
оқытуға назар аударылып, тыңдалым, оқылым, жазылым,
айтылым коммуникативтік дағдыларын жағдаятқа сай
дҧрыс қолдана білуді дамытады.
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Оқу бағдарламасында коммуникативтік әрекеттер мен
дағдыларды
жҥзеге
асыратын
оқу
мақсаттары
ҧсынылған. Оқу мақсаттары әр сынып деңгейіне
сәйкес динамикалық даму бағытында жасалған
 Бағдарлама «спиральді оқыту» тәсіліне негізделе қҧрылған.
Әр сынып сайын оқу мақсаттары қарапайымнан кҥрделіге
қарай ӛсіп, қайталанып отырады.
 Бағдарлама мазмҧны әдебиеттік оқу, жаратылыстану,
дҥниетану пәндерімен тығыз байланысты. Лексикалық
тақырыптарды меңгерту осы пәндермен тығыз байланыста
жҥргізіледі.
 Бағдарлама оқушылардың функционалдық сауаттылығын
арттыруға, сыни тҧрғыдан ойлау дағдысын дамытуға ықпал
етеді.
 Оқу бағдарламасында оқушылардың жас ерекшеліктеріне
сай оларға қызықты болатын ӛмірмен байланысты
лексикалық тақырыптар ҧсынылған.
Оқу бағдарламасындағы коммуникативтік әрекеттер жыл сайын
қайталанып, қарапайымнан кҥрделіге қарай ӛзгеріп отырады. Сол
себепті де оқушылардың бойында дағды қалыптасады, пәннің
мазмҧнын меңгеру жеңіл әрі нәтижелі болады.
Сабақты жоспарлауды бастағанда мҧғалім бҧл сабақтың
мақсаты қандай болатынын шешеді. Сабақтың мақсаты оқу
бағдарламасында қарастырылған оқу мақсатына сәйкес келуі
керек, бірақ оқу мақсаттарының барлық тармақтарын қамтуы
міндетті емес.Сабақ мақсатын анықтаған соң, мҧғалім осы
мақсатқа қол жеткізу ҥшін сабақты қалай жоспарлау керек
екендігін шешеді. Сабақ мақсатына жету ҥшін мҧғалім бірқатар
белсенді оқу тәсілдерін қолдана алады. Оқыту мен оқудың
заманауи әдістері оқушылардың жеке ерекшеліктері мен
қажеттіліктерін ескеру арқылы оқу ҥдерісін ҧйымдастыруға аса
мән береді және бҧл бағыттағы мҧғалімнің табыстылығы
оқушылардың оқу ҥлгеріміне оң әсерін тигізеді. Мҧғалімдер пән
бойынша оқу бағдарламасының талаптарын орындау ҥшін,

сабақты барынша тиімді жоспарлауы қажет. Оқытудың барлық
аспектілері сындарлы оқыту теориясымен ҥйлесім табуы шарт.
Сындарлы оқыту тәсілдері оқыту кезінде жоғары нәтижелерге
қол жеткізуге мҥмкіндік береді.
Қазіргі кезде қазақ тілін оқытуда балалардың ойлау, есте
сақтау, кӛру қабілеттерін жетілдіре отырып, танымдық әлеуетін
қалыптастыруға жағдай жасап, оқытушының ӛзінің жеке басының
интелектісін барынша қолдануға мҥмкіндік туғызып, сондай
ҥйлесімнің нәтижесінде тақырып мазмҧнын кең аша білудің
маңызы зор. Ҧстаз ҥшін ең басты мәселе – оқыту әдісін дҧрыс
таңдау. Деңгейлеп оқыту технологиясы оқушының жеке тҧлғалық
әлеуетін арттырып, шығармашылық ойының дамуында басты рӛл
атқарады.
Оқушының
жанжақты
дамып,
жетілуіне,
шығармашылықта жҧмыс істеуге бейімделуіне, топта, жҧпта
жҧмыс істей алу қажеттілігіне жетелейтін бірден-бір әдіс. Оны
меңгеру мҧғалімнің зияткерлік, кәсіптік, адамгершілік, рухани,
азаматтық және басқа да кӛптеген адами келбетінің қалыптасуына
игі әсерін тигізеді, ӛзін-ӛзі дамытып, оқу-тәрбие ҥрдісін тиімді
ҧйымдастыруына кӛмектеседі. Қазіргі кезде ғылым мен
техниканың даму деңгейі әрбір оқушыға сапалы және терең білім
беруіне жағдай жасап отыр. Мҧғалім әңгімелейді, тҥсіндіреді, ал
оқушы тыңдайды, қабылдайды, ойланады, т.б. таным әрекеттерін
жасайды. Осы орайда, сабақтың сапасын арттыру ҥшін
мҥмкіншілігіне қарай, мультимедиялық проекторды пайдаланып
отырса, мҧғалімнің ҧтары мол. Яғни, қазақ тілі сабақтарын
тҥрлендіріп, тартымды слайдтар қолдану арқылы ӛткізсек, әр
сабағымыздың
ӛзінде
оқушыларды
тілге
деген
қызығушылығымызбен баурап алатынымыз сӛзсіз. Тек оларды
тиімді, жҥйелі тҥрде қолдану оқытушының шеберлігіне
байланысты әрқилы жҥзеге асырылуы мҥмкін. Бҧл қҧралды
пайдаланудың тиімді тҧстары: - оқушының пәнге деген жеке

қызығушылығын
оятады;
танымдық
қабілеттілігін
қалыптастырады; - оқушыны шығармашылық жҧмысқа баулиды; мҧғалімнің уақытын ҥнемдейді; - қосымша мәліметтер береді. Біз
ӛз тәжірибемізде кӛз жеткізген деңгейлеп оқыту технологиясының
мынадай мысалдарын ортаға салуды жӛн санадық. Мысалы,
сыныптағы оқушылар ӛз деңгейіне сәйкес тапсырма таңдап алады.
Бҧл тапсырмалар оқушының білім деңгейін бағалауға,
мҥмкіншіліктерін байқауға, мҧғалімнің әрі қарай қандай жҧмыс
атқару керектігін кӛрсетіп береді. Осы мақсатта оқушылардың
ойлау қабілетін арттыру ҥшін, сӛйлеу тілін дамыту ҥшін мәтінмен
жҧмыс тҥрлерін әзірлеу керек болады. Ол оқушының
функционалдық сауаттылығын кӛтеруге септігін тигізеді.
Ҥлгі ретінде ӛз тәжірибемде қолданып жҥрген оқу
мақсаттарына сай қазақ тілінен біршама жҧмыстардың тҥрлерімен
таныстырып ӛтемін.Оқушылар мәтін, мәтін тҥрлерін ӛткен кезде
ҧсынылатын жҧмыс тҥрлері.
4-класс қазақ тілі.
4.2.3.1 Мәтін мазмҧны бойынша шешім табуға бағытталған
сҧрақтар қҧрастыру және жауап беру.
Шешім табуға бағытталған сҧрақтар қҧрастыру және жауап
беруге кӛп мән берілмейді. Алдымен шешім табуға бағытталған
сҧрақ дегеніміз не, ол сҧрақтарды қалай қҧрастыруға және қалай
жауап беруге болады. Шешім табуға бағытталған сҧрақтар
қҧрастыру ҥшін кӛмекші сӛздер қолдану қажет, шешіміне жауап
табуға байланысты сҧрақтар қойылады. «Не істер едің? Қандай
шешім ҧсынар едің? Неліктен? Басқа қандай жолдары бар?»деген
сияқты сҧрақтар қоюға болады.
Мысалы:
Мәтінді оқы.
Балалар әжейді үйіне дейін жеткізіп салды. Әжей балаларға
алғыс білдірді. Екі бала сабаққа кешіксе де ренжімеді, олар үлкен
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жұмыс атқарғандарына қуанды.
Шешім табуға бағытталған сҧрақ:
– Не себепті балалар
сабаққа кешігіп келді?
Шешімін тауып, оқушы жауап береді. Солмен қатар қазақ
тілінде сҧрақтардың тҥрлеріне басқа да тапсырмалар беріледі.
Пікір білдіруге арналған сҧрақтар.
Адамның пікірін, ойын білу мақсатында мынадай сҧрақтар
қойылады, «Қалай ойлайсың? Сенің ойыңмен қалай болғаны
дҧрыс? Сен орнында болсаң, не істер едің?»
Мысалы:
Табиғат - күллі тіршілік атаулысының құтты қоныс мекені,
алтын ұя, тал бесігі. Барша адамзат ӛкіліне ауа, су, жер ортақ.
Сондықтан жердің қадірін, байлығын бағалай білу, жалпы
табиғатты қорғау баршамыздың міндетіміз.
Пікір білдіруге арналған сҧрақ: – Қоршаған ортаны қалай
сақтап қалуға болады?
Жабық сҧрақ – жабық сҧрақ қойылған кезде сҧраққа нақты қысқа
ғана жауап қайтарылып, нәтижесінде әңгіме жалғаспай қалады.

заттарға, адамдарға қарап мазмҧнын жорамалдау, тҧспалдау.
4.2.4.1 Мәтіннің тақырыбы мен мазмҧнының ӛзара сәйкестігін
анықтау және ондағы негізгі ойды тҧжырымдау.
Мәтінді оқы, мәтіндегі негізгі ойды анықта.
Әзірет
Әлиден
бір
жұт
келіп
сұрады
дейді:
Толық
байлық
қайтсең
табылады?
Әли
айтты:
- Қанағат ете білсең. Қанша мал кӛп те болса қанағаты жоқ кісі
байлыққа жеттім деп тоймайды; қанша мал аз да болса барына
қанағат ете білсе, бұл адамның кӛңілі жайлы, тынышырақ
болады; - соның үшін Әзірет Әли,- байлық - қанағатта,- дейді.
Мәтіндегі негізгі ой – автордың айтайын деген басты
пікірі.Мәтіндегі негізгі ой мен тақырып бір-бірімен тығыз
байланыста болады.
Бҧл мәтіндегі негізгі ой – қанағат, қанағат ете білу.
Мҧндай жҧмыс тҥрлері қалыптастырушы және жиынтық
бағалауда кӛптеп кездеседі. Сондықтан мҧғалім әуелі ӛзі жете
тҥсініп барып, оқушыларға тҥсіндіру қажет.
Қорыта келгенде, қазақ тілінен жҧмыс тҥрлерін ҧйымдастыру
барысында ең бастысы оқу мақсаттарына сай ҧйымдастырып,
оқушылардың жас ерекшелігін ескере отырып, берілген мақсатты
ашатындай етіп беру қажет. Жҧмыс тҥрлерін мақсатқа сай
тҥрлендіріп алуға болады. Сол уақытта баланың пәнге деген
қызығушылығы да, қҧштарлығы да артады.

Мысалы, жабық сұрақ:
Сұрақ: Ауылдан қашан келдіңіз?
Жауап: Кеше.
Сұрақ: Сізге фильм ұнады ма?

Жауап: Иә.
Ашық сҧрақтар – ашық сҧрақтар тҥсіндіруді, ӛз кӛзқарасын
білдіруді талап етеді
Ашық сұрақтар:
-Бұл жердежұмыс істеудің тиімділігі туралы не ойлайсыз?

Пайдаланылған әдебиеттер:

-Не себепті осы бағытты дҧрыс деп ойлайсың?
4.1.2.1* Мәтіннің тақырыбы мен берілген диаграмма, сызба, кесте
бойынша мәтіннің мазмҧнын болжау және ӛз ойын дәлелдеу
Суретке қарап мәтін мазмҧнын болжап кӛр.
Суретке қарап мәтін мазмҧнын болжау – суретте бейнеленген

1. Қазақ тілінде оқытатын мектептердегі «Қазақ тілі» және «Қазақ
әдебиеті» пәндері бойынша педагог кадрлардың біліктілігін
арттыру курсының білім беру бағдарламасы. Мҧғалімге
арналған нҧсқаулық «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҦ
Педагогикалық шеберлік орталығы, 2017 жыл
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2. Қалыптастырушы бағалау бойынша тапсырмалар жинағы және
жиынтық бағалау бойынша әдістемелік нҧсқаулықтар
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҦ Педагогикалық
ӛлшеулер орталығы, 2017 жыл
3. Мирсеитова С. Оқыту ізденіс ретінде және ізденіс оқыту
ретінде. – Қарағанды.
4. Қожахметова К.Ж. Этнопедагогика. - оқу қҧралы. – Алматы.
«Қарасай». – 2012.

(тҥрік, ӛзбек, татар, әзербайжан тілдерінен кейінгі) бесінші орында
тҧратын, ӛзіндік ерекшелігі мол, ӛте бай, жан-жақты дамыған,
дербес ҧлттық тілдердің бірі болып саналады. Совет Одағындағы
қазақтардың жалпы саны бҥгінде 6. 556 мың адам болса, оның
5.289
мыңы
Қазақстанда,
қалғандары
басқа
туыстас
республикаларда тҧрады. Қазақтардың бірқатары шет елдерде
(атап айтқанда, Монғолияда – 70 мыңнан астамы, Қытайда – 100
мыңнан астамы, Ауғанстанда – 20 мыңға жуығы, Тҥркия мен
Иран, Пакистанда – 10 мыңнан кӛбірегі, т. б. жерлерде) тҧратыны
мәлім. Демек, тек қазақ тілінде сӛйлеуші қазақтардың саны
(Қазақстанда тҧрып, қазақ тілін ана тіліндей білетін 114 мыңнан
астам басқа халықтардың ӛкілдерін есептемегенде) 7 миллионнан
әлдеқайда асып жатыр. Біздің арнайы сӛз еткелі отырған тіліміз де
осы 7 миллионнан астам адам сӛйлейтін, қазақ топырағында туып,
қалыптасып, дамып, халықтық, ҧлттық тіл деңгейіне кӛтерілген,
тамаша тарихы бар, дәстҥрі мол, болашағы жарқын ҚАЗАҚ ТІЛІ.
Бҧл – біздің ана тіліміз, қадірлеуге де, қастерлеуге тҧратын рухани
қазынамыз, ҧлттық байлығымыз. Неге біз оны ана тілі дейміз?
Here кӛптеген халықтар ӛз тілін «ата тілі» демей, «ана тілі», «туған
тілі», «родной язык» деп атайды? Осында бір ортақ эаңдылық бар
сияқты. Мҥмкін, сәбидің алғашқы тіл ҧстартушы ҧстазы ана
болғандықтан және ол жай ҧстаз емес, барша жақсылықты
бӛпесіне арнап, бесік жырын шерткен, ыстық ықыласы мен
мейлінше мол мейір-шапағатын лебізінен танытқан ана-ҧстаздың
асыл қасиетіне байланысты осылай аталған шығар? Қалай да
болса, марксизм классиктерінің ана – ӛз тілінің ҧйтқысы, оның
іргесін берік сақтайтын алтын қазығы деген пікірі де ананың осы
қасиетіне барып саятын секілді. Бірақ осыған қарап, ана тілі,
жалпы тіл біткеннің бәрі тек әйелдер қауымы арқылы ғана
таралатын қҧбылыс екен деген теріс ҧғым тумаса 172 керек. Жас
нәресте ҥшін ана тілі о баста ана аузынан шыққан алғашқы асыл
сӛз, ыстық та етене лебіз іспеттес болғанымен, оның есейе келе ана
тілін толық меңгеруі алдымен семья жағдайынан басталса, барабара ол туғантуысқан, кӛрші-қолаң, жолдас-жоралармен араласу
арқылы, ауыл-аймақ, ел-жҧрт ортасында ӛмір сҥруге байланысты

АНА ТІЛІМІЗДІ АРДАҚТАЙ БІЛЕЙІК
Дюсебаева Анар Акановна
С.А.Ходжиков атындағы №39 мамандандырылған лицейдің
қазақ тілі мен қазақ әдебиет пәнінің мҧғалімі
Тылсым табиғаттың адам баласына тарту еткен тамаша да
дарқан сыйының бірі – тіл. Тіл – сирек кездесетін қоғамдық
феномен, сыры мол ғаламат дҥние. Оның ең басты қасиеті – адам
баласының жер бетінде пайда болған сонау балаң дәуірінен бастап
бҥгініне дейін олардың ӛзара қарым-қатынас жасауына қажетті
қҧралы болуында. Не кӛп, жер бетінде тіл кӛп. Оның саны қазіргі
кҥнде 2 мыңнан асып отыр. Біздің елімізде туыстық жағынан
бірнеше топқа бӛлінетін 130 дербес тіл бар екен. Олардың ең ірісі
– славян тобы. 171 Совет Одағындағы тілдердің тағы бір ірі тобы –
тҥркі тілдері. Оған ӛзбек, татар, қазақ, әзербайжан, тҥрікпен,
қырғыз, ноғай, башқҧрт, қарашай-балқар, қарайым, гагауыз, тҥрік,
қарақалпақ, чуваш, сақа (якут), ҧйғыр, хакас, алтай, тува, тофалар,
шор т. б. жиырмадан астам дербес тіл енеді. Тҥркі халықтарының
жалпы санына шаққанда Совет Одағындағы әрбір он адамның бірі
осы аталған тҥркі тілдерінің біреуінде сӛйлейді екен. Тҥркі тілдер
семьясына жататындардың бірі – кең-байтақ Советтік Қазақстан
жерін мекендейтін қазақ халқының тілі. Ол тіл сӛйлеушілердің
саны жағынан алып қарағанда барлық тҥркі тілдерінің ішінде
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қалыптасып, дамып, жетіліп отырады. Сӛйтіп, адам ӛз тілін ӛмір
бойы ӛзі ӛмір сҥрген ортадан ҥйренумен болады. Әрбір адамның
тілі жас кезінен бастап осындай бір белгілі ортада қалыптасуына
байланысты, ол сол ортаның тілдік дәстҥрін, кейбір жергілікті
ерекшеліктерін бойына сіңіріп, кӛпке дейін сақтауы мҥмкін. Оның
ешбір айып-шамы жоқ, бҧл барлық тілдерде болатын табиғи
заңдылық. Ондай ӛлке тілінің ӛзгешеліктері әдеби тілді жетік
меңгеруге байланысты ӛзінен ӛзі-ақ тілдік қолданыстан қалып
қойып отырады. Ӛйткені, жалпыхалықтық тілдің негізінде, немесе
оның бір аймақтық диалектісі негізінде калыптасқан жазу дәстҥрі
бар, кӛпшілік қолды әдеби тілімізде таза сӛйлеу, сауатты жазу
әркімнің білім дәрежесіне, мәдени ӛрісі мен ӛмір тәжірибесіне
байланысты жҥре пайда болатын тамаша қабілетті әркімнен-ақ
талап етеді. Ана тілі арқылы адам дҥние таниды, білім алады, ӛнер
ҥйренеді, ғылымды игеріп, творчествоға қҧлаш ҧрады. Coл ана
тілімізді біз жақсы білеміз бе, оның нендей сыр-сымбаты бар,
оның ҧшан-теңіз байлығын қалай меңгердік? Ана тілінің табиғаты
туралы бҧрын-соңды ойланып кӛрдік пе? Ойға орала беретін осы
бір сауалдар бәрімізге де ортақ сияқты. Бірақ оларға берілетін
жауап, меніңше, бірдей бола бермеуі мҥмкін. Қай тіл болмасын, ол
адам қоғамы тәрізді ҧзақ ӛмір сҥреді, оның ӛзіндік тарихы, басып
ӛткен жолы, даму сатылары болады. Бірақ бірде-бір тілдің жасын
тап басып, ашып айту кімге болса да қиын. Ӛйткені, бҧл тарихи
сҥрлем
–
мыңдаған-миллиондаған
жылдардың
қойнауқырқаларында жатқан сыры мол, ғаламат дҥние. Дегенмен, кейбір
жазба, қазба ескерткіштерге қарап, туған ӛлкенің жер-су атаулары
мен сӛздік қорымызда сақталған кӛненің кӛзі іспеттес деректерге
сҥйене отыра, кӛз жетпесе де ой жететін тілдің тарихи даму
белестерін елестетуге болатын сияқты. Мәселен, қазақ тілінің
халық тілі болып қалыптасу дәуірін XIV–XV ғасырлар десек, оны
тарихымыздағы белгілі саяси-әлеуметтік жағдайға, бытырап
жатқан ру тайпалардың бірлесіп бір тҧтас халыққа айналуына
байланысты
айтамыз.
Бірақ
бҧл
халқымыздың
этнолингвистикалық тарихының ҧшар басы емес, белгілі бір кезеңі
ғана. Ал оның кӛзі әріден басталып, тарихи соқпақ бізді сонау

орхон-енисей дәуіріне жетелейді. 173 Қазақ тілінің басқа туыстас
тҥркі тілдерден бір айырмашылығы – оның тҧтастығы. Ҧшықиыры жоқ, ҧлан-ғайыр қазақ даласында кӛшіп-қонып жҥрген
халқымыздың тілі академик В. В. Радловты таңқалдырған, ӛзінің
осы монолиттей тҧтастығын калай сақтаған десеңізші? Жер
бетінде бірде-бір таза тіл жоқ. Ӛйткені, кӛрші халықтармен ҧдайы
болып келген тарихи, мәдени, географиялық, экономикалық т. б.
қарымқатынастар тілге әсерін тигізбей қоймайды. Сол сияқты
біздің ана тілімізде де осындай лексикалық ауыс-тҥйістер аз емес.
Оның сӛздік қҧрамында әр дәуірдің жемісі болып саналатын
санскрит, иран, араб, қытай, орыс және сол арқылы енген европа
тілдерінің злементтерін кӛптеп кездестіруге болады. Тіл баюының
бҧл бір арнасы болса, оның негізгі жолдары тілдің ішкі даму
заңдылығына және сыртқы әлеуметтік себептерге байланысты
болып келеді. Қай заманда болмасын тіл қатынас қҧралы ретінде
қызметін атқару ҥшін әрдайым ӛзінің коммуникативтік қабілетін
сақтауға тырысады. Бҧл тілдің ішкі даму заңдылығына сәйкес
болса, оның сыртқы даму заңдылығы қоғамның тілге деген
қамқорлығына байланысты. Мҧндай қамқорлықты ҧлттық
тілдердің жан-жақты дамуына, гҥлдене тҥсуіне толық жағдай
жасап отырған біздің советтік болмыстан айқын кӛруге болады.
«Тіл ҧдайы дамып, ӛзгеріп отырады» дегеннен біз нені аңғарамыз.
Тіл ӛзінің тҥпкі тҧлғасын, ғасырлар бойы қалыптасқан
қҧрылымын, тҧла бойында тҧнып тҧрған сӛз байлығын тӛкпейшашпай сақтай отыра, жаңа толқын жас буынмен бірге ылғи
жасарып, жаңаланып, толассыз толығып отыратын ерекше бір
қасиетке ие. Осы бір объективті себептерге байланысты басқа
тілдер сияқты қазақ тілі де ең бай тілдердің қатарынан орын алады.
Біз жоғарыда адам ӛле-ӛлгенше ӛз тілінің байлығын меңгерумен,
ҥйренумен болады дедік. Шынында солай. Бірақ ешбір жан ана
тілінің сӛз байлығын толық меңгерген де, сарқа пайдаланған да
емес. Ҧлы Абай ӛзінің артында қалдырған асыл мҧрасын жазу
ҥшін қазақ тілінің байлығынан бар болғаны 6 мыңдай ғана сӛзін
қолданған екен. Бҧл қазіргі сӛз байлығымыздың шамамен оннан
бірі ғана. «Тілімізде қанша сӛз бар?» дегенде дәл жауап бере
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алмаймыз. Оны айту қиын, ӛйткені тіл байлығы бір орында тҧрған
тҧрақты шама емес, ол ҧдайы, дамылсыз ӛзгеріп, жаңаланып
отыратын қҧбылыс. Сондықтан да бҥгінгі дерек ертең-ақ дәл
болмай шығады. Оның ҥстіне тіл байлығы дегенде тек сӛздің
санын ғана есептеуге болмайды. Тіл байлығы ӛзінің мазмҧнымен
де бағаланады. Бір сӛздің бірнеше мағынасы болады, бір ҧғымды
білдіруге болатын бірнеше сӛз тілде қатар ӛмір сҥруі мҥмкін, сӛз
174 мағынасын кӛпшілік жағдайда сӛз тіркесімен де беруге
болады: ал тілдің кӛркемдік тәсілдері, әсіресе теңеу, салыстыру,
экспрессивті лексика мен тҧрақты сӛз тіркестері болса, ӛз алдына
бір тӛбе. Ана тілімізді қадірлеу деген не? Әрине, бҧдан тілімізді
реті келген жерде мақтай беру, мадақтай беру керек деген ҧғым
тумаса керек. Мен ӛз басым, ана тілді қадірлеу дегенді ең алдымен
оның тамаша табиғатын ерекше зейіндікпен тани білу, оның алуан
тҥрлі сырын, сиқырлы кҥшін тап басып, қисынды да орнымен
колдану деп тҥсінемін. Тілге кездейсоқ сӛздің жиынтығы деп
қарамай, атадан балаға мҧра боп келе жатқан халық даналығының
қамҧсы (энциклопедиясы), ӛткен ӛмір мен бҥгінгі тҧрмыстың
айнасы, рухани қазынамыз деп қарағанда ғана оның қадіріне
жетеміз, оны ардақтай аламыз. «Қазақстан әйелдері» журналы
кӛтерiп отырған ана тілі проблемасы – бәрімізді де қатты
ойландыратын, толғандыратын ортақ проблема. Бҧл мәселені жанжақты талқылауға қатысып, қажетті жерінде пікір айтып,
атсалысуды тіл мамандары да ӛзінің тӛл ісі, абзал борышы деп
санайды. Ол ҥшін журнал бетінде ана тіліміздің сан алуан
«шаруашылығын» ҧдайы сӛз етіп, пікір алысып тҧратын арнаулы
мҥйісі болса екен дейміз.
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шешу ҥшін қолдануға мҥмкіндік береді. Оқушылардың тҧтастық
туралы тҥсініктерін дамыту, қоршаған әлем туралы білімнің
интеграцияланған сипаты, оларды «физикалық», «химиялық» және
басқаларға бӛлудің мҥмкін еместігі, шешілетін мәселеге
байланысты
осы
терминдерді
қолдану
арасындағы
айырмашылықтарды тҥсініп, сӛйлеу барысында пәнаралық
терминдерді саналы тҥрде қолдану дамуына ықпал етеді.
Информатиканың метапәні тек қана мазмҧнында ғана емес,
сонымен қатар оның әдістемелік аппаратында да жатыр.
Информатика әдіснамасын сипаттай отырып, Ресей ғылым
академиясының Информатика мәселелері институтының осы
мәселеге
қатысты
ҧстанымын
ҧсынуға
болады:
«...
информатиканың маңызды әдіснамалық қағидаты - қоршаған
әлемнің объектілері мен қҧбылыстары, олар туралы ақпаратты
жинау, ӛңдеу және шығару процестерінің тҧрғысынан зерттеу,
сонымен қатар олар жҥзеге асырылған кезде жасанды және табиғи
(биологиялық және әлеуметтік) жҥйелердің белгілі бір ҧқсастығы»
[3].
Оқушылардың ақпаратпен жҧмыс жасау әдістерін меңгеруі
олардың танымдық және белсенділік салалары ҥшін ғана емес,
сонымен бірге эмоционалды бағыттары ҥшін де маңызды. Бҧл
қазіргі хаотикалық ағынға байланысты ақпарат (кӛбінесе теріс)
белгісіздік, шиеленіс, мазасыздық, агрессивтілік тудырады,
нәтижесінде эмоционалды дағдарыс пайда болады. В.С. Степин
атап ӛткендей: «... әлем адамнан оның психикасына ҥлкен
жҥктемелермен байланысты, оның ӛсіп келе жатқан сан алуан
әлеуметтік қҧрылымдарға қосылуын талап етеді, оның
денсаулығын бҧзады. Ақпараттың қҧлдырауы, стресстік
жҥктемелер, канцерогендер, қоршаған ортаның ластануы, зиянды
мутациялардың жинақталуы - осының бәрі бҥгінгі кҥннің, оның
кҥнделікті ӛмірінің проблемалары » [5].
Зерттеу нәтижелері кӛрсеткендей, қазіргі жасӛспірімдер әлсіз,
белсенді емес, таңдау жасаудан қорқады және ақпарат ағынында
«жоғалады». Бҧл бағыттағы информатиканың міндеті –
оқушыларды тиімді іздеу әдістері және ақпаратты ӛңдеумен
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Қазіргі ақпараттық қоғамда табысты мектеп тҥлегін қалыптастыру
ҥшін информатика рӛлін асыра бағалау қиын. Қазіргі кез-келген
мамандықтың адамдары информатика әдістері мен қҧралдарын
тиімді пайдалана білуі керек, ӛйткені олардың кӛпшілігі
информатикада
ғана
емес,
басқа
да
ғылымдарда
жалпыәдіснамалық болып қолданылады, сондай-ақ қоршаған
ортаның шынайы қҧбылыстарын тҥсіндіреді. Осылайша,
информатиканың мектеп пәні ретіндегі бірінші ерекшелігі - оның
метапәні болып табылады.
С. А. Бешенков атап ӛткендей, «... информатикада адам ӛмірінің
әртҥрлі қҧбылыстары арасындағы терең байланыстарды табуға
мҥмкіндік беретін пәнаралық сипаттың ҥлкен мҥмкіндіктері
жатыр» [1]. Информатика бойынша метапәндік білім әр тҥрлі
салалардағы
білімді
біріктіріп,
оқушылардың
тҧтас
дҥниетанымының қалыптасуына ықпал етеді. Бҧл айтарлықтай
оқушылардың білім қорын белсенді кеңейтіп, оларға информатика
қҧралдарын басқа пәндерді оқуда және нақты ӛмірлік міндеттерді
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таныстыру, ақпараттық жҥйелер мен т.б. тиімді жҧмыс жасауға
ҥйрету.
Информатиканың мектеп пәні ретіндегі екінші ерекшелігі сыныпта ӛзара әрекеттесудің арнайы коммуникативті ортасын
қҧру, бҧл жерде компьютермен қатар, толыққанды қатысушы бола
алады. Сонымен, Я. Л. Коломинский пәндік педагогикалық ӛзара
әрекеттесу [2] жҥйесінде екі арналы байланыс сызбасын ҧсынады,
оны информатикаға қатысты келесідей кӛрсетуге болады (1-сурет).
Берілген сурет тікелей арнаны («тҧлғааралық ӛзара іс-қимыл»)
және информатиканың объективті мазмҧнымен делдал болған
субъект арқылы байланыс арнасын («жеке-субъектілік ӛзара
әрекеттесу») кӛрсетеді.

алуға
ҥйрету
информатиканың
ӛзекті
міндеті
болып
табылатындығын атап ӛтеміз. Бҧл әлемнің жаһандануына, біртҧтас
әлемдік кеңістіктің дамуына байланысты, бір жағынан
оқушылардың ӛзіндік білім алуына, ӛзін-ӛзі жетілдіруіне ҥлкен
мҥмкіндіктері бар екендігіне (қызығушылық танытатын
тақырыптар бойынша қашықтықтан оқыту, ӛзекті мәселелерді
талқылауға арналған халықаралық форумдарға қатысу, ана тілімен
қашықтықтан байланыс және т.б.) байланысты. Екінші жағынан,
әлеуметтік желілердің, желілік ойындардың және т.б. таралуы
«тірі қарым-қатынасты» қашықтан басқарумен негізсіз ауыстыру
проблемасын туғызады және нәтижесінде оқушылардың
басқалармен қарым-қатынас жасаудағы қиындықтары туындайды.
С. А. Сладковтың айтуынша, табысты оқушы «еркін сӛйлсес
алатын, қарым-қатынасқа тҥсе алатын, тҥсінігі бар» дегенмен
сипатталады [4]. Информатиканың коммуникациялық дағдыларды
қалыптастыру саласындағы мҥмкіндіктері В.А.Тищенконың
жҧмысында қарастырылады. Автор информатика пәнінің ӛзіндік
ерекшеліктерінде компьютер - сабақ жҥйеcінің коммуникативті
элементтердің бірі болып табылатынын ескере отырып, жҧмысты
диалог режимдерінде ҧйымдастыру арқылы оқушылардың
коммуникативті белсенділігіне назар аударады.
Осылайша, оқушылардың компьютермен және бір-бірімен саналы
тҥрдегі қарым-қатынасы дәстҥрлі де, жаңа қарым-қатынас
дағдылары мен қабілеттерін дамытуға мҥмкіндік береді. Сонымен
қатар, танымдық сфера тҧрғысынан, компьютер мен адамның
ақпаратты ӛңдеулері ҧқсас болғандықтан, оқушылар адамның
сӛйлеуі мен ойлау қабілетінің қалай жҧмыс істейтінін жақсы
тҥсінеді.
Информатиканың ҥшінші ерекшелігі - балаларға берілетін білім
беру ақпаратының мультимодалдылығы. Мультимодализм оқу
процесінде оқушылар ақпараттың әр тҥрлі кӛріністерімен
айналысатынын кӛрсетеді: мәтін, графика, формулалар, кез-келген
бағдарламалау тіліндегі бағдарламалар және т.б. Табысты оқу
ҥшін балалар әр тҥрлі қол қою жҥйелерінде жҧмыс істей білуі,
олардың ерекшеліктерін білуі және белгілі бір мәселені шешудің

1-сурет. Пәндік педагогикалық ӛзара әрекеттесу жҥйесіндегі екі
арналы байланыс сызбасы.
Информатика сабақтарында компьютер оқу қҧралы да, зерттеу
нысаны да болуы мҧғалім мен оқушы арасындағы тікелей
тҧлғааралық қарым-қатынас уақытының азаюына әкеледі.
В.А.Тищенко ӛз зерттеулерінде атап ӛткендей, оның жағымды
жақтары да (зияткерлік потенциалды дамыту, оқушылардың
танымдық белсенділігін арттыру) және теріс (оқытушымен «тірі»
қарым-қатынасты, оқыту бағдарламасы «байланысына» ауыстыру)
жақтары бар [6].
Осыған қарамастан, оқушыларды қарым-қатынас жасауға,
телекоммуникациялық технологиялар арқылы ӛздігінен білім
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оңтайлы жҥйесін таңдай алуы керек. Осылайша, информатиканың
ӛзіндік ерекшеліктері оқу жетістіктерінің қҧрамдас бӛліктерінің
дамуына әсер етеді деген қорытынды жасауға болады (1-кесте).

ОҚУШЫЛАРДЫҢ БИОЛГИЯ ПӘНІНЕ ДЕГЕН
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН АРТТЫРУ
Жҧмабаева Жанар Қалдыбекқызы
Алматы қаласы, Алмалы ауданы
«Inter – Lingua» лицейінің биология пәнінің мҧғалімі

1-кесте. Оқу жетістіктері компоненттерінің дамуына мектеп пәні
ретінде информатика сипаттамаларының әсері
Аңдатпа

Информатиканың
пән Оқудағы
пәндік
жетістіктің
ретіндегі ерекшеліктері
дамуына әсер ету
Метапәні
Оқушылардың пәнді оқуға деген
ынтасын дамыту, тиімді білімнің
кӛлемді қорын қалыптастыру.
Компьютер
арнайы Оқушылардың
қарым-қатынас
байланыс ортасы сияқты
дағдыларын дамыту (
процестің
толыққанды дәстҥрлі және жаңа)
қатысушысы
Мультимодалдылық
Символдық белсенділікті дамыту
Демек, мектептегі информатика пәні оқушылардың пәндік оқу
жетістіктерін дамытудың әлеуетті мҥмкіндіктерінің маңызы зор.
Сонымен қатар, мектептің әр тҥрлі бӛлімдері информатиканың
дамуында әр тҥрлі рӛл атқарады.

Білімнің сапасын кӛтеру, оқушылардың кәсіби біліктілігін
қалыптастыру, оқытуда белгілі бір нәтежиеге жету мақсатында,
қазіргі таңда «технологияландыру» жҧмыстары негізгі мәселе
болып отыр. Бҧл мақала, пәндерді
оқушыларға тҥсіндіру
барысында жаңа технологияларды не себепті пайдалануға
дағдыландыру керек екенін баяндайды. Биология пәнінде, қазіргі
заманғы әртҥрлі электрондық оқулықтарды пайдалануға
болатынын, сонымен қатар жаңа бағдарламалардың кӛмегімен
оңай, әрі тиімді жолмен пайдалануға болатыны қарастырылады.
Жаңа технологиялардың пайдалана отырып, оқушылардың пәнге
деген қызығушылығын арттырып, қабілетін дамытуға болатынын
кӛрсетеді.
Тҥйін сӛздер: биология, жаңа технология, интеграция,
электрондық оқулық, педагогикалық технология.
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В целях повышения качества образования, формирования
профессиональных навыков учащихся, достижения определенных
результатов в образовании основной задачей сегодня является
работа «Технология». Эта статья объясняет, почему студентов
нужно учить использовать новые технологии при объяснении
предметов. В биологии считается, что различные современные
электронные учебники могут использоваться, а также легко и
эффективно использоваться с помощью новых программ. Это
показывает, что использование новых технологий может повысить
интерес студентов к предмету и развить их способности.
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оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай таңдап алудың маңызы
зор.
Қазіргі
таңда
оқытудың
озық
технологияларын
меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мҥмкін емес.
Сабақта қолданылған жаңа технологиялардың ӛзі әрбір мҧғалімнің
шеберлігіне байланысты әрқалай жҥзеге асырылуы мҥмкін.[1]
Биология - бҧл орта буында алғаш қосылатын пән.
Сондықтан орта буында ӛсімдік қҧрылысы ӛсімдік жайындағы
білім берудің алғашқы баспалдағымен танысады. Осы пәнді
оқытуда жаңа технологиялардың тиімді әдісін алып жетілдіру
барысында есте сақтауға негізделген ақыл ойын дамыта отырып
оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыруға болады.
Сын тҧрғысынан ойлау жобасы арқылы стратегияларды
пайдалануда оқушылардың ізденушілік, зерттеушілік әрекетін
ҧйымдастыруға жол ашады. Оқушы жҥрегіне жол тауып, оның
білімге деген қҧштарлығын арттырып, ӛзін-ӛзі тәрбиелеуін
ғылыми деңгейде ҧйымдастыру ҥшін, әр оқушының дара
ерекшеліктерін ескере білім алуға қабілетін зерттей отырып,
тҧлғалық негізінің ашылуына жол ашатын ҧстаз. [2]
Әрбір ҧстаздың алдына келген бала да әртҥрлі ойлау
қабілетінде болады, мысалы кейбірі шапшаң ойлап, тез жҧмыс
істесе, кейбірі тақырыпты баяу қабылдап, оған тапсырманы
(тақырыпты) қайтадан қарап шығу тиімді болып табылады. Осы
орайда биология пәні бойынша, «қҧстардың қҧрылысы мен
ерекшеліктері», «қан айналым жҥйесі», «тіршіліктің пайда болуы»
атты тақырыптардағы сабақтарда жаңа технологиялардың тиімді
әдістерін қолдануға болады. Сонымен қатар сабақтарда «кубизм»,
«топтастыру», «бес жолды ӛлең», «тҥртіп алу жҥйесі», «венн
диаграммасы» стратегияларын жиі пайдалануға болады.
Оқушылардың қызығушылығын арттыру ҥшін осындай тиімді
әдістердің пайдасы бар. Бҧл сабақтардың дәстҥрлі сабақтардан
ӛзгешелігі топтап отырып, оқушыларға жеке, жҧпта, топта
ойларын ортаға салып талдайды. Осы стратегияларды пайдаланып
ӛткізген сабақтарда ӛз ойын анық айтып, ӛзін еркін ҧстап, ӛз
білімін ӛзі талқылауға оқушыларға мҥмкіндік жасалынады.
Ортаға салған ойларын мәтіндегі негізгі ойға сәйкестендіріп

Annotation
In order to improve the quality of education, to form professional
skills of students, to achieve certain results in education, the main task
today is the work of "Technology". This article explains why students
need to be taught to use new technologies when explaining subjects. In
biology, it is believed that various modern electronic textbooks can be
used, as well as easily and effectively used with the help of new
programs. This shows that the use of new technologies can increase
students' interest in the subject and develop their abilities.
Key words: biology, new technologies, integration, electronic
textbook, pedagogical technologies.
ОҚУШЫЛАРДЫҢ
БИОЛОГИЯ
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН АРТТЫРУ

ПӘНІНЕ

ДЕГЕН

Оқытушының міндеті білімді кӛбейту емес, осы білімдерін ӛз
бетімен алуға мҥмкіндік беретіндей қҧралмен қамтамасыз ету
және оқушының жекелей дамуы, жеке тҧлғаның қалыптасуы, ӛзін
ӛзі жетілдіру және қоршаған әлемді жетілдірудің инновациялық
қажеттіліктерін қалыптастыру. Білім беру ҥрдісінде жаңа
технологияларды дамыта оқыту, оқу-тәрбие ҥрдісінің сапасын
жоғарлатуды кӛздейді.
Осы тҧрғыдан бҥгінгі кҥні жаңа технологияның тиімді әдістәсілдерін жас ҧрпақтың бойына сіңіре отырып тәрбие беру
мҧғалімнің басты міңдеті. Сондықтан әрбір педагог сапалы білім
беру ҥшін сабақты ҥнемі қалыптасқан формада ӛткізуден кӛрі
оқытудың жаңа технологиясын, жаңа әдіс-тәсілдерін және дәстҥрлі
емес сабақ тҥрлерін ӛткізу тиімді. Бҧл бағытта білім берудің
әртҥрлілігі, нҧсқадағы мазмҧны, қҧрылымы ғылымға және
тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар бар.
Сондықтан оқыту ҥрдісіндегі жаңа әдіс-тәсілдер оқу мазмҧны мен
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қағаз бетіне тҥсірерде де қорғайды. Әр топ қағаз бетіне тҥсірген
сызбаларды талқылап, сӛйлейтін оқушы да топ мҥшелерімен
бӛліскен ойларын жинақтап сӛйлеуге дайындалады. Бірінші
кезеңде оқушылар әрі ойланып, әрі еске тҥсіріп, әрі жазып, ӛз
ойларын саралап, ӛзге оқушылардың пікірін тыңдап, білімін
кеңейте тҥседі. Ортамен қарым қатынас жасай білуге, басқаны
тыңдай білуге, топта бір тҧжырымға келуге, топ алдында ӛз ойын
қорғай білуге, айта білуге ҥйретеді. Оқушылардың жазған пікірі
басқа оқушылардың пікірін тыңдап толықтырып, топта сызба
ретінде тҥсіргенде ойындағы негізгі қажеттігін жазады.
Эссе - ӛз ойын еркін білдіру, ішкі жан дҥниесін ҧғу,
кҥнделікті ӛмірде туындайтын ойларды айту мақсатында
қолдануға мҥмкіндік жасайды. Бҧл жерде оқушыларға
«Дәрумендердің маңызы», «Ӛсімдіктердің адам ӛміріне пайдасы»,
«гҥлді ӛсімдіктер» тақырыптарында ҥйге эссе жазып келуге
тапсырма беруге болады.
Сын тҧрғысынан ойлау технологиясының негізіндегі сабақ
процесінде мҧғалім мына нәтижеге жетеді.
жҥйелі тапсырма беруге ҧмтылады
оқушыны басқа жақтарынан таниды
ӛзін жетекші бағыттаушы ретінде таниды
ӛзі білмейтін ақпараттарға тап болады
оқушының жҧмысын бағалайды
Осы міңдеттерді орындауды ҧстаз ӛзінің тақырыбы мен сабақ
ҥрдісінде стратегияларды ҧтымды пайдаланып, оқушылар
арасында жеке, топтық іс әрекеттерді ҧйымдастырады.
«Сын тҧрғысынан ойлау ҥшін оқу мен жазу» стратегияларын
сабақта пайдалана отырып ӛткізу барысында мынадай
қорытындыға келуге болады:
оқушы мен мҧғалімнің кең дәрежеде сыйласуына;
оқушыларға ӛз пікірін айта білуіне;
оқыту процесіне барлық оқушыларды қамтуға;
шығармашылық қабілеттерін ашуға жағдай жасайды.
Ең басты сын тҧрғысынан ойлау бағдарламасы оқушылардың
жеке тҧлға болып қалыптасуына оң нәтижесін беретін жоба. Жаңа

технологияларды кҥнделікті сабақ процесінде пайдалану ҥшін, әр
мҧғалім ӛзінің алдында отырған оқушылардың жас ерекшеліктерін
ескере отырып, педагогикалық мақсат мҥддесіне байланысты,
ӛзінің шеберлігіне байланысты таңдап алуға болады. Жаңа
технологияны
жҥзеге
асыруда
мҧғалім
белсенділігі,
шығармашылық, ізденіс, ӛз мамандығына деген сҥйіспеншілігі,
алдындағы шәкірттерін бағалауы ерекше орын алады.[3]
Сондықтан оқыту ҥрдісіндегі жаңа әдіс-тәсілдер оқу мазмҧны
мен оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай таңдап алудың
маңызы зор. Қазіргі таңда оқытудың озық технологияларын
меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мҥмкін емес.
Сабақта қолданылған жаңа технологиялардың ӛзі әрбір мҧғалімнің
шеберлігіне байланысты әрқалай жҥзеге асырылуы мҥмкін.
Қорыта
келгенде
жаңа
технологияны
қолдануда
оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана
қоймай, ҥлкен ізденіспен, шығармашылыққа жетелеуге де болады.
Нәтижесінде оқушы:
тіл байлығы жетіледі;
еркін ойлауға мҥмкіндік береді және ӛз ойын еркін жеткізе алады;
оқыту процесінде жаңа технологияларды қолдана отырып білімін
шыңдайды;
жаңа оқыту ҥрдісін қалыптастырады;
ӛздігінен ізденімпаздық қабілеті артады, жан-жақты ізденеді;
ақпараттық сауаттылығы мен ақпараттық мәдениеті қалыптасады.
ақыл-ойын дамытады;
шығармашылық белсенділігі артады;
ҧжымдық іс-әрекетке тәрбиелейді.
Әр мҧғалім сабақ ӛткізген кезде оқушыларға сапалы білім
беру ҥшін жаңа технологияларды пайдалана отырып, сонымен
қатар компьютерді, интерактивті тақтаны қолдану арқылы білім
берсе, оқушылардың қызығушылығы арта тҥсері анық. «Қазіргі
заманда жастарға жаңа технологиямен байланысты әлемдік
стандартқа сай мҥдделі жаңа білім беру ӛте қажет» деп, Елбасы
атап кӛрсеткендей, жас ҧрпаққа білім беру жолында жаңа
технологияны оқу ҥрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін
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арттырудың маңызы зор деп білемін.

технологияның жиынтығын ақпараттық жҥйе деп қабылдаймыз.
Ақпараттық жҥйелер ішкі жҥйе деп аталатын жеке бӛлімдердің
жиынтығынан тҧрады. Ішкі жҥйе бҧл ақпараттық жҥйенің белгілі
бір қасиеттері бойынша бӛлектенген бӛлімі [1].
Ақпарат жҥйесінің теориясы деп, ақпарат алуға, ӛткізуге, ӛңдеуге
және сақтауға байланысты сандық заңдылықтарды меңгеретін
ғылымды айтуға болады. Жҥйе, ақпарат, ҥлгі, басқару - ҧғымдары
әртҥрлі жҥйелердегі басқару барысының ҧқсастықтарын және
олардың ақпараттық ҥрдіс арқылы ӛрнектелетінін байқатты.
Ақпараттық жҥйе басқарудағы ҥрдістерді ҥлгілеудің ыңғайлы
екендігінде кӛрсетіп отыр [2].
Қазіргі кезде қоғамның дамуы адамзатқа қажетті ақпаратты жедел
және нақты тҥрде бере алатын ақпараттық ҥрдістердің дамуына
байланысты болуда.
Ӛндіріске ақпараттық жҥйе енгізу ісінде бірнеше бағыттар бар.
Жекелеген мәселелерді шешу ҥшін дайын бағдарламалық
ӛнімдерді сатып алу арқылы біртіндеп тар аймақтарды жабуға
болады (бухгалтерлік немесе
қоймалық есеп, жоспарлау).
Ақпараттық жҥйені ӛз мамандарының кҥшімен жасауға да болады.
Сонымен қатар арнайы компьютерлік технологиясы мен аталған
істе тәжірибесі бар фирмаға тапсырыс беруге де болады.
Автоматтандырылған жҧмыс орны «СмартЭлектроМонтаж» ЖШС
-ның орталықтарында да қолданады. Бҧл жҧмысты тездетеді,
жеңілдетеді және жҧмыс ӛнімділігі артады.
Ҥздік визуалды бағдарламалардың бірі болып табылатын
Delphi 7.0 бағдарламасымен, дерек қорымен жҧмыс істей алатын
Access бағдарламасының барлық мҥмкіндіктерін пайдалана
отырып,
мықты
бағдарламалық
комплекс
қҧру,
яғни
«СмартЭлектроМонтаж» ЖШС ақпараттық жҥйесінің деректер
қорын қҧру болып табылады.
Жҧмыстың Borland Delphi объектке бағытталған программалау
ортасында жасалыну себебi, біріншіден, Borland Delphi объектiке
бағытталған программалау ортасы кез-келген қосымшаны
дайындауға болатын, жылдамдығы тез қуатты тiлдердiң бiрi болуы
және де басқа деректер деректер қорымен жақсы байланысатын
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АВТОМАТТАНДЫРУДЫ ҦЙЫМДАСТЫРУ ІСІН
ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ
Исатаева Ақерке Сағатқызы
Алматы қаласы, Алатау ауданы №181 ЖББ мектеп
информатика пәні мҧғалімі, модератор
Бҥгінгі таңда ақпараттық технологиялар ӛте ҥлкен
қарқынмен дамуда және бҧл жай барлығымызға да мәлім. Соңғы
технологиялық
жетістіктердің
арқасында
компьютерлер
ӛміріміздің барлық саласында қолданысқа еніп, кӛптеген
жҧмыстарын жеңілдетіп, жаңа жетістіктерге жетелеуде.
Әр мекеменің кӛптеген қҧжаттар айналымы болады. Оларды
қолмен дайындау уакыт жоғалтумен байланысты. Сонымен қатар
мекеме туралы барлық мәлімет аса маңызды: мәселен әрбір
бӛлімге тиісті жеке каталог болып оларды сақтау, қажет кезінде
қолдану қажет. Оның бәрін бӛлімде бір адам істейтін жҧмыс емес.
Сонымен қатар қызметкерлердің алтын уақытын мәліметтер
іздеумен кетеді. Ал есептеуіш техниканың дамуы нәтижесінде
автоматтандырудың комплексті жҥйелері пайда болды. Бҧл
қызметкерлердің уақытын іс-қағаздар толтырумен жоғалтпай,
тиімді пайдалануға мҥмкіндік береді.
Ӛндірісті автоматтандыру – мақсатқа жету жолындағы қҧралдар,
әдістер және адамдар арасындағы байланыстардың жиынтығы.
Автоматтандыруды компьютерсіз амалға асыру мҥмкін емес.
Сондықтан да ақпаратты сақтау, ӛңдеу және жеткізу
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болуы.
Екіншіден, ол Windows операциялық жҥйесінде программалаудың
ыңғайлы қҧралы болып саналады. Онда кӛптеген операторларды
пайдаланып программа дайындау, программа мәзірін қҧру,
анимация,
мультимедия
ҥрдістерін
ҧйымдастыру,
OLE
технологиясын пайдаланып, басқа офистік қосымшаларды
шақыру, олармен жҧмыс істеу және тағы басқа іс-әрекеттерді
орындау мҥмкіндігі бар.
Қазіргі кезде барлық алгоритмдік тілдер - объектке бағытталған
бағдарламалау технологиясын қолдануда. Бҧл технология
алгоритмдік тілдің дамуының жоғарғы эволюциялық сатысы
болып есептеледі. Объектке бағытталған бағдарламалау
технологиясы - басқа бағдарламалау әдістерінің жетістіктерін ӛз
ішіне ала отырып, бағдарламалау ҥрдісінде абстракттық
қҧрылымдардан пайдалана алады. Әдісте қолданылатын негізгі
ҧғым - объекттің ҥш қасиеті бар. Осы қасиеттер негізінде, кӛптеген
абстракт объекттер қҧрылып, олар библиотекаларда сақталуда.
Пайдаланушы ӛз бағдарламасында сол объекттерді шақырып,
визуалды пайдалана алады, қажет болса, дамытады.
Жалпы мемлекет кӛлемде
басқару
жҧмыстарын
автоматтандыруды ҧйымдастыру ісін жоспарлау мен басқарудың
қазіргі ғылми әдістерін неғҧрлым тиімді енгізуді қамтамасыз етеді.
Кӛптеген абоненттер мен телефон желісі арқылы тікелей
байланыстырылып, алуан мақсатта пайдаланылатын қуатты
есептеу орталықтары қҧрылуда. Ал кәсіпорындар мен
экономикалық басқару органдарын комплексті тҥрде қамтамасыз
ету мақсатында ірі мәліметтік есептеу орталықтары қҧрылды.
Жеке ҥлкен кәсіпорындар мен басқару органдарында есептеуіш
машина станциясы немесе орташа шағын электрондық есептеуіш
машиналары болуы мҥмкін.
Ӛндірісті комплексті тҥрде автоматтандыру, ӛнеркәсіп кӛлемі мен
ӛндіріс қарқынының артуы және халық шаруашылығының әр тҥрлі
салалары арасындағы ӛндірістік байланыстардың кҥрделенуі
экономикалық мәліметтер мен статистикалық мәліметтер жинау
және оларды ӛңдеу процестерін, документация тҥрлерін есепке

алып, таратып отыру, жоспарлау және басқару міндеттерін шешу
ісінде автоматтандыру қажеттігін туғызды.
Басқару
жҧмыстарын
автоматтандырудың
ғылми
негізі халық шаруашылығын басқарудың ӛзіндік ерекшеліктерін
ескеріп, басқарудың оптимальдық жҥйесін синтездеу әдісін
зерттейтін
және экономикалық мақсаттарға математикалық әдістерді
пайдалану
мәселелерімен
шҧғылданатын экономикалықкибернетика.
Оның басты проблемасы – халық шаруашылығымен оның жеке
салаларын басқаруды автоматтандырудың бір тҧтас жҥйесінде
адам мен кибернетикалық машиналардың ӛзара әрекетінің
методологиялық және принциптік мәселелерін шешу. Басқару
жҧмыстарын автоматтандырудың негізігі 3 жҥйесі бар:
басқарудың
жалпы мемлекет территориялық
органдарын
(Мемлекеттік
жоспарлау
комитеті,
Орталық
статистика
басқармасы, сауда, ауыл шаруашылық, әкімшілік органдары)
қамтитын автоматтандырылған мемлекеттік жҥйе;
ӛнеркәсіптің жеке салаларын қамтитын автоматтандырылған
салалық жҥйе;
бір
не
жақын
орналасқан
бірнеше
кәсіпорындарда экономикалық мәліметтерді
ӛңдейтін
және
олардың жҧмысын жоспарлау, басқару міндеттерін шешетін
автоматтандырылған жҥйе[3].
Басқару жҧмыстарын автоматтандырудың негізгі қҧралдары –
электрондық есептеуіш машиналар мен электрондық басқарғыш
машиналар. Олардың ішінде цифрлық есептеуіш машина (ЦЕМ)
кеңінен тараған. ЦЕМ мәліметтерді ӛңдеудің орталық жҥйесін
ҧйымдастыру, жоспарлау, статистика, жол есебін жҥргізу,
детальдарды ӛңдеудің оптимальдық технологиясын есептеу,
участок, цех және тҧтас кәсіпорын жҧмысын жоспарлау,
қоймадағы материалдар мен бҧйымдардың есебін оперативті тҥрде
жҥргізу , қажетті материалдарға сҧрама беру, ӛзіндік қҧн есебін
кҥнделікті шығарып отыру, жабдықтарды пайдаланудың
оптимальдық жоспарын жасау, ӛндірістік және транспорттық
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графиктер қҧру т.б. ҥшін қолданылады. Оны басқару жҧмыстарын
автоматтандыруда қолдану бірқатар шетелдерде де жҥзеге
асырылуда.
Мысалы, АҚШ-та барлық шығарылатын ЦЕМ-нің 90%ы экономикалық есептеулерге
және
ӛндірісті
басқару
жҧмыстарында пайдаланылады. Аналогты есептеуіш машина
технологиялық процестерді оптимальдық реттеу қызметін
атқарады. Оны электрондық басқару машиналарымен біріктіре
отырып, процестерді тек оптимальды технологиялық режимде ғана
емес, оптимальды экономикалық режимде де реттеуге болады.
Аналогты
машинаның
жаңа
типі
–
автоматты
оптимизатордыэкономикалық басқару мақсатында пайдалануға
болады.
Басқару жҧмыстарын автоматтандыруда электрондық есептеуіш
машинадан басқа сан алуан арнаулы жабдықтар қолданылады.
Оларды былайша топтастыруға болады:
Мәлімет тіркегіш машиналар – перфораторлар, жазу машинасы,
тіркеуіштер, ӛнімнің саны мен сапасын есепке алатын автоматты
санауыштар басқарылатын процестердің ӛтуі туралы мәлімет
беретін сигналдық аппаратуралар, магнитофондар, диктофондар,
стенографиялық машинкалар, документті кӛшіру әрі кӛбейту
аппаратуралары т.б.;
Мәліметтерді
ӛңдейтін
машиналар-клавишті
есептеуіш
машиналар, фактур жинақатуыш табулятор т.б. аналитикалық
есептеуіш машиналар;
Mәлімет тҥрлендіретін жабдықтар – конверторлар, оптикалық
және басқадай оқу, кодтау қҧрылғылар, перфокартадан
перфолентаға және керісінше кӛшіріп жазатын қҧрылғылар,
фикрофильмдеу және микрокарта оқу аппаратуралары т.б.;
Mәлімет шығару жабдықтары – декодтауыш қҧрылғымен
біріктірілген
автоматтық
перфорациялауыш
машиналар,
автоматты басу машиналары т.б.;
Mәлімет іздейтін және оны сақтайтын жабдықтар – картотека
сҧраптағыштар, документ іздеу машиналары, кӛп таңбалы
сандарды жинақтай алатын және сыйымдылығы кӛп еске сақтау

қҧрылғылары бар арнаулы мәліметтік электрондық машиналар;
Байланыс
жабдықтары
–
телеграф,
телефон,
радио
аппаратуралары, ішкі байланыс және сигнализация қҧралдары –
директорлық және диспетчерлік телефон коммутаторлары, ішкі
АТС, селекторлар, электрлік, механикалық және пневматикалық
тәсілдермен документ беру қҧралдары т.б.
Автоматтанған жҧмыс орны (АЖО) не болмаса шетел
терминологиясында «жҧмыс станциясы» кез-келген мамандықты
пайдаланушы маманның жҧмыс орны, бҧл жер тҧлға мен арнайы
қызметті орындауды автоматтандырылған тҥрде жҥзеге асыруға
арналған қҧралдар мен қамтамасыз етілді. Ондай қҧралдар,
негізінен ДК болады, ол қажет етілген жағдай да басқа қосымша
электрондық қҧрылғылармен қамсыздандырылады: дискілік
сақтағыштар, басып шығару қҧрылғылары, оптикалық оқу
қҧрылғылары немесе штрихтік кодты санағыштар, графикалық
қҧрылғылары, басқа АЖО және локальді есептегіш желілерімен
байланысқан қҧралдар және т.б.
Дҥние жҥзінде IBM PС архитектурасы бар маманданған ДК
негізіндегі АЖО ең кӛп таралған.
АЖО нгізінен есептегіш техниканы пайдалану бойынша арнайы
дайындығы жоқ пайдаланушыға бағытталған. АЖО-ның маңызды
белгіленуі
жҧмыс
орнында
мәліметті
орталықтанбаған
ӛңдеушілігін, АЖО және ДК локальдік желіге ал кейде қуатты
ЭЕМ-мі бар есептегіш желілерге бірдей уақыт ішінде ену
мҥмкінлігі
кезінде
«ӛзінің»
тиісті
мәліметтер
қорын
пайдаланушылығын есептеуге болады.
Қазіргі уақытта кӛптеген кәсіпорындарда ауыл шаруашылығын
басқарудың таратылған жҥйе концепциясы жасалуда. Оларда
иерархияның әртҥрлі деңгейлерінде мәліметтің локальді және кӛп
жағынан аяқталған ӛңдеушілігі кӛзделеді. Бҧл жҥйелерде
тӛменнен жоғарыға мәліметті жоғары деңгейде қажет етілгендерін
жіберу ҧйымдастырылады. Сонымен қатар мәліметті ӛңдеу
нәтижелерірің маңызды бӛлігі және бастапқы мәліметтер
мәліметтің локальдік банктерінде сақталу керек.
Таратылған басқару ойларын жҥзеге асыру ҥшін басқарудың әрбір
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деңгейіне және әрбір пәндік облысқа маманданған персоналды
компьютер негізінде автоматтанған жҧмыс орнын қҧру талап
етілді. Мысалы, экономика саласында осындай АЖО да
процесстерді жоспарлауға мысалдауға және аптимизациялауға,
әртҥрлі мәліметтік жҥйеде және шешімдердің әртҥрлі сәйкестігі
ҥшін шешімдерді қабылдауға болады. Басқаруды әрбір объектісі
ҥшін оларға сәйкес келетін АЖО-ны қарастыру керек. Бірақ кезкелген АЖО-ны қҧру ҧстанымдары жалпы болу керек:
Жҥйелік;
Икемділік
Тҧрақтылық;
Нәтижелілік.
АЖО-ны жоспарлау тәсілдері оның қызмет ету тәсілдерімен
байланыса алмайды, ӛйткені АЖО-ның қызметінің дамуы
пайдаланушылардың ӛзі мен оның даму мҥмкіндігін кӛздейді.
АЖО-ның тілдік қҧралдары ақырғы (соңғы) пайдаланушы кӛз
қарасы жағынан тәсілдік қҧралдарын тарату болып табылады, ол
бағдарламалықтар пайдаланушының тілдік қҧралдарын таратуды
және ақырғы пайдаланушыға барлық қажет етілген әрекеттерді
орындауға мҥмкіндік береді.

экологиялық мәселелері
Кайдаулова Динара Кабылбековна
Алматы облысы Талғар ауданы Белбҧлақ ауылы
№10 ЖББ мектеп
география пәні мҧғалімі
Қазіргі таңда әлемді алаңдатып тҧрған мәселе ол - климаттың
ӛзгерісі. Соңғы уақыттары Жер шарында климаттың ҥлкен
қарқынмен ӛзгеріп жатқанын байқауға болады. Әлемнің бір
нҥктесінде қар тҥсіп аяз орнаса, енді бір жерде аномалиялық аптап
ыстық болып, климаттық ӛзгерістер айқын кӛрініс табуда.
Экологияның кҥрт нашарлап кетуі адамдардың табиғатқа
антропогендік әсерінен болып отыр. Атмосферадағы кӛмірқышқыл
газдардың концентрациясының артуына байланысты климат
ӛзгеріп, температураның жоғарлауына әкеліп соғады. Энергия кӛзі
ретінде кӛмір, мҧнай, табиғи газды пайдалану нәтижесінде және
машиналардың
кӛбейіп
индустриялық
революциясының
ӛркендеуіне байланысты бҧл процесс тезірек жҥреді. Жер
планетасындағы атмосфераның температурасы артатын болса,
планетаның кӛптеген бӛліктерінде қҧрғақшылық болады, басқа
жерлерде жаңбыр кӛп жауып, жер бетінде су қаптайды. Полюстегі
мәңгі мҧздар еріп аралдар мен жағалауларды, мҧхиттар мен теңіз
сулары басып кетеді. Табиғатты қорғау мәселесі бҥкіл
дҥниежҥзілік проблемаға айналуда.
Кейінгі жылдардағы экономиканың қарқынды дамуымен
байланысты, елімізде жаңа технологиялардың дамуы, зауыт
фабрикалардың дамуы белгілі бір деңгейде елімізге оң жағдайын
тигізетін болса, екінші жағынан алсақ, зауыт фабрикалардан
шыққан тҥтін, әр тҥрлі газдар, тҧрмыстық қатты қалдықтар
арқылы қаланың ластануы, атмосфераны ластаушы стационарлы,
қозғалмалы кӛздердің артуына байланысты қала атмосферасының
ластану деңгейі халықтың денсаулығына кері әсерін тигізіп
отырғаны аса маңызды экологиялық проблемаға айналып отыр.
Қазіргі кезде климаттың ӛзгеруі биосфераның экожҥйесінің де
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ӛзгеруіне әсер етеді. Ауыл шаруашылығында ӛндірілетін ӛнім
белгілі бір деңгейде климаттық жағдайлар мен ауытқуларға
байланысты болып келеді. Егіншілік аудандарында 20 ғасыр бойы
климаттың қҧрғашылық деңгейі ҧлғайды. Климаттың ӛзгеруі
ауылшаруашылығы дақылдарының ӛніміне айтарлықтай әсер
етеді.
Климаттың ӛзгерулері – тҥгелдей жер бетінде немесе оның ірі
аймақтарында климат жағдайларының ҧзақ бағытты (он жылдан
астам) немесе ырғақты (геологиялық уақытта, тарихи уақытта)
ӛзгерулері.
Палеогеографиялық
зерттеулердің
негізінде
анықталған геологиялық климаттың ӛзгерулері Жер тарихында
ҧзаққа созылған жылы және суық кезендердің болғанын
дәлелдейді.
Кӛбінесе метеорологиялық байқаулардың негізінде, сондай-ақ
дендрохронологиялық және т.б. әдістермен анықталатын қазіргі
климаттың ӛзгерулері кейінгі ондаған (кейде жҥздеген) жылды
қамтиды және циклді сипатта болады. Әртҥрлі себептерден
туындаған ҧзақтығы 11, 35, 80—90 жылдарға созылған, сондай-ақ
ғасырдан асқан климаттык ырғақтар (мысалы, 1900—2000 жылдық
ырғақтар) және т.б. анықталды. Климаттың кҥн активтілігінің
ғасырлық және ғасырдан ҧзақ ӛзгерістерімен байланыстары
туралы болжамдар да бар.
Климаттың ӛзгерулері әртҥрлі
дәрежеде табиғи ортаның барлық қҧрам бӛліктері мен
ауылшаруашылығы ӛндірісіне әсер етеді. Бҧған климаттың
ӛзгеруімен туындаған қҧрғақшылық немесе су тасқыны сияқты ел
экономикасына әкелуі мҥмкін ҥлкен залалдың ықтималдығын
қосуға болады. Тек соңғы 5 жылда тӛтенше жағдайлардың
салдарын жою ҥшін республикалық бюджеттен 30 млрд. теңге
жҧмсалғанын айта кетуге болады [3].
Халық шаруашылығы ӛндірісінің заманауи ӛркениетінің
техникалық және технологиялық дамуы экожҥйелердегі
экологиялық тепе-теңдікті бҧзып отырғаны анық. Қоғамның
қоршаған ортамен ӛзара әрекеттесуі кӛптеген келеңсіз салдарды
туындатуда, табиғи ресурстарды тиімді тҥрде пайдалану және
табиғи экожҥйелер сақтап қалу негізгі мәселенің бірі.

Климаттың ӛзгерісіне әсер ететін факторлар антропогендік
факторлар, оның ішінде атап айтсақ: ауаға кӛмірқышқыл газы мен
метанның кӛп мӛлшерде шығарылуы, химиялық зиянды
қосылыстар әсерінен азон қабатында тесік пайда болуы, ғаламдық
жылыну.
АЛМАТЫ
ҚАЛАСЫНЫҢ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
МӘСЕЛЕЛЕРІ
Қазақстан аумағының созылып жатуына, сондай-ақ жер бедерінің
әртҥрлілігіне байланысты температураның таралуы да әркелкі. Ауа
температурасының тәулік ішінде, сондай-ақ жыл ішінде ауытқып
тҧруы бҥкіл республикаға тән. Сонымен бірге жазық, аласа таулы
бӛлікте жылдық және айлық орта температура солтҥстіктен
оңтҥстік бағытқа қарай ӛзгерсе, биік таулы аймақтарда биікке
кӛтерілген сайын ӛзгереді.
Қазақстан аумағы Евразия континетінің ортасында орналасқан
және мҧхиттардан кӛптеген арақашықтықта (2000-3000 км), соған
қарамастан Жер шарының және солтҥстік кеңдікке қарағанда
орташа мӛлшерінен тезірек жылыйды. Қазақстан мен Жер
шарының ең жылы жылдар тізімінде де айырмашылықтары да бар.
Қазақстан аумағында байқалған ең жылы жылдардың 5 жылы ғана
Жер шарының ең жылы он жылдар аралығына кірді. Қазақстан
климатының ӛзгеру мониторингісі бюллетені бойынша қырық
жылдағы кӛрсеткішті салыстыру әдісі бойынша талдасақ:
1978-2018 жж. аралығында орташа жылдық ауа температурасының
сызықтық тренд коэффициенті Жер шары бойынша +0,18 °С/10
жыл қҧраған (трендпен тҥсіндірілген қатардағы дисперсияның
ҥлесі – 84%), +0,34°С/10 жыл Солтҥстік жарты шар ҥшін (трендтің
дисперсияға қосқан ҥлесі – 83%) және Қазақстан ҥшін +0,34°С/10
жыл қҧрап отыр [4].
2016 жылы Жер шары ҥшін ауа температурасының орташа
жылдық аномалиясы
(қаңтар-желтоқсан) 1961-1990 жылдар
аралығындағы
орташа
жылдық
мәнге
қатысты
ауа
температурасының ауытқулары +0,83°С қҧрады, бҧл 1850 жылдан
бастап тарихи максимум болып, ол 2015 ж. + 0,07 °С-қа рекордқа
жетті.
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Қазақстан бойынша орташа жылдық ауа температурасының
10
2007
1997
1,26
орташа жылдық (қаңтар-желтоқсан) ауытқуы 2016 жылы 1961Аномалиялар 1961 - 1990 жылдар кезеңіне қатысты есептелген.
1990
жж.
аралығындағы
орташа
кӛпжылдық
мәнмен
салыстырғанда +1,48°С қҧрады – бҧл тӛмендеу бойынша
1976-2016 жж. кезеңінде Қазақстан аумағы бойынша орташа
сараланған ауа температурасының ауытқуының алтыншы шамасы
жылдық ауа температурасының жоғарылау жылдамдығы 0,34
және (1,48 - 0,83°С) =+0,85°с қҧрады. Қазақстан территориясында
қҧрады.С/10 жыл, бҧл ретте трендтің жиынтық дисперсияға қосқан
1961 – 1990 жылдар аралығында ауа темрпературасының орташа
ҥлесі жоғары және 25% қҧрайды. Соңғы 40 жылда ауа
мәні 5,5°C қҧрады. Ал 2016 жылы ауа темрпературасы 7,2°C жетті.
температурасының ең жоғары ӛсуі кӛктемгі кезеңде байқалады
Соңғы бес жылда 2012-2016 жылдары ауа температурасы орташа
(0,67 .С / 10 жыл), ең аз және статистикалық болмашы - қысқы
мәні ең жоғарғы мәнге ие болды +6,66 °С. Ал соңғы он жылдықта
кезеңде (0,13 .С/10 жыл).
(2007 - 2016 жж.) ауа температурасының мәні +6,50 °С қҧрап, ол
Орта есеппен Қазақстан бойынша 1976 - 2016 жылдар аралығында
қалыпты нормадан, яғни 1961 - 1990 жж. кезеңнен 1,01 °C асты,
атмосфералық жауын-шашынның жылдық санының 7 мм/10
бҧл кӛлемі жағынан екінші оң аномалия болып, 1997-2006 жж.
жылға ҧлғаюдың әлсіз ҥрдісі байқалды. Жауын-шашынның
соңғы рекордты жылы онжылдықты қҧрады (кесте.1).
маусымдық сомаларына статистикалық шынайы ӛзгерістер
Кестеде орта есеппен Жер шарының (жер ҥсті желісінің деректері
анықталған жоқ.
бойынша) және Қазақстан бойынша ең жылы он жыл дәрежесі
2006-2017 жылдардағы Алматы облыстық Қазметеоқызметінің ҚР
берілген. Бҧл жыл Қазақстан ҥшін ең жылы жылдар қатарында
Ауылшаруашылығы министрлігінің статистикалық мәліметтеріне
бола ма деген ойға оңай мҥмкіндік береді[5]. Қазақстандағы ең
талдау жасайтын болсақ.
жылы бес жыл ғана жер шары ҥшін ең жылы он жыл тізіміне енді.
Климатқа байланысты ең маңызды оқиға XX ғ.жаһандық жылыну
Кесте 1 - Жер шары (1850 - 2016 жж. кезеңінде) және Қазақстан
болып табылады, әсіресе 80-жылдардың аяғында айқын кӛрінген.
(1941-2016 жж. кезеңінде) ҥшін ең жылы жылдардың дәрежелері
Бҧл оқиға экологияның іргелі проблемаларының қатарына
және Қазақстан аумағы бойынша орташаланған жер бетіндегі
климаттың ӛзгеруі әсерінен табиғи ортаның жаһандық ӛзгеруі
ауаның орташа жылдық температурасының тиісті ауытқулары.
проблемасын тудырды.
Ранг Жер шары Қазақстан Орташа жылдық температура аномалиясы
Мамандардың бағалауы бойынша, жаһандық жылынудың ауыл
Қазақстан аумағы бойынша орташаланған,
°С
шаруашылығына
әсер етуі бір мәнді емес, теріс салдарлар оң
1
2018
2013
1,89
әсермен ҥйлеседі. Кӛптеген климаттық сценарийлер мен
болжамдарда
климаттық
жағдайлардың
ӛзгеруі
ауыл
2
2015
1983
1,76
шаруашылығы ҥшін қолайсыз қҧбылыстар жиілігінің ӛзгеруіне
3
2014
2015
1,66
алып келеді. Бірқатар егін шаруашылығы ӛңірлерінің
4
2010
2002
1,53
аумақтарында кӛптеген болжамдарда ауыл шаруашылығы ҥшін
5
2005
2004
1,54
жаһандық ӛзгерістердің теріс салдары байқалады. Дәстҥрлі
6
1998
2016
1,48
аграрлық аудандарда ауа райының айтарлықтай ӛзгеруі байқалады,
7
2003
2007
1,48
бҧл климаттың тек жылы ғана емес, сонымен қатар қҧрғақ
8
2002
1995
1,41
болатынын кӛрсетеді.
9
2013
2008
1,38
ҚР аумағында климаттың жылынуы жаһандық деңгейден едәуір
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жоғары болды: Қазақстанның оңтҥстік-шығыс аумағы бойынша
(Алматы қаласы) зерттеу жылдарында орташа жылдық
температураның ауытқуы (кесте-2) 3оС және 4оС-қа (2006 жылғы
деректер бойынша 3,5 оС және 2017 жылы 4оС-қа дейін) жетеді, ал
жер шары ҥшін олар тек қана 1ос-тан асып тҥседі.
Кесте 2 – Зерттеу жылдарында ай бойынша ауа температурасының
кӛрсеткіші
Зерт I
II II I
V V VI V I X X X Ж
теу
I
V
I
I
II X
I II ыл
жыл
I
ды
дары
қ
0
Орташа жылдық температура, t С
2006 1 1 2 24, 2 1 1 5, - 11,
6,4 1,7 7. 3, 7, 2, 0
4, 7, 3, 5 6, 2
5 3 4 4
6 7 4
7
2007 0,4 3, 1 1 2 24, 2 1 8, 5, - 10,
3,7
5 4, 7, 2, 6
3, 9, 3 2 5, 8
4 4 9
4 6
9
2008 9, 1 2 2 25, 2 1 1 3, - 10,
10, 4,2 1 0, 0, 4, 8
5, 8, 0, 8 4, 8
4
4 8
2 1 7
2
2009 4, 9, 1 1 22, 2 1 1 1, - 9,3
3,3 2,2 9 7 4, 9, 6
1, 5, 0, 2 2,
8 6
2 4 2
8
2010 2, 1 1 2 22, 2 1 1 4, - 9,5
2,5 5,9 9 0, 4, 0, 1
2 6, 0, 8 2,
8 7 3
3 9
7
2011 0, 1 1 2 22, 2 1 9, 1, - 8,8
9,8 3,7 3 2, 6, 1, 7
2, 7, 9 3 6,
9 3 3
3 8
1
2012 2, 1 1 2 23, 2 2 1 0, - 9,3
10, 6,0 0 5, 8, 3, 7
3, 3, 1, 1 1
2
6 6 5
4 3 6
3,
6

2013

3,
9,6 8,8 8

2014

4,3 13,
6
+1
2,5 ,1

2015

3,
6
4,
5

2016

0,2 0,0 9,
1

2017

1,8 1
2,8
0,
6

1
2,
3
1
0,
1
1
3,
5
1
3,
4
1
4,
1

1
6,
9
1
8,
6
1
8,
8
1
6,
6
1
9,
2

2
1,
3
2
3,
0
2
2,
6
2
3,
1
2
4,
8

24,
9
24,
5
27,
3
23,
7
25,
5

2
3,
0
2
4,
1
2
5,
5
2
2,
9
2
3,
8

1
9,
9
1
8,
0
1
9,
8
2
0,
3
2
0,
8

1
3,
4
9,
4

3,
7

1
0,
5
9,
6

1,
2

9,
7

2,
1

0,
9

1,
1

3,
5
3,
3
4,
8

9,8

4,
4
6,
9

10,
3

9,2

11,
4

11,
7

Темп
1 1 2
2 1
- ерат
0,
24,
8,
10,
0, 6, 1,
2, 6,
0, 7, 7,7
ура
8,5 7
1
3
8
4 4 2
1 0
9 6
t0 С
Ауаның орташа жылдық температурасы зерттеу аумағындағы
орташа кӛпжылдық мәннен асып тҥседі және аумақтың орташа
кӛпжылдық мәніндегі 8,80 С және 11,70 с шегінде ауытқиды-7,70 С
(1-сурет).
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сурет. Ауаның орташа жылдық температурасы
1-сурет бойынша таладау жасайтын болсақ зерттеу аумақтарында
жылдың сәуір-мамыр айларында жауын-шашынның жылдық
сомасының ҥштен бір бӛлігі келеді. Бҧл айларда жауын-шашын
бар кҥндер саны 10-14 жетеді. Кҥндерде жауын-шашынсыз ауа
температурасы кҥрт кӛтеріледі. Алайда, жоғары температуралық
фонға қарамастан, жиі жаңбырдың арқасында гидротермиялық
коэффициент кӛктемгі уақытта ӛте жоғары және 2,0-3,8 қҧрайды,
бҧл аймақтың жоғары маусымдық жауын-шашынмен қамтамасыз
етілуін сипаттайды. Сәуір айында жауын-шашынмен қатар ауаның
ең жоғары температурасы плюс 300С дейін, ал мамыр айында плюс 350С дейін жетуі мҥмкін.
Климаттың ӛзгеруін негіздеу нәтижелері біздің зерттеулеріміз
жағдайында климаттың ӛзгеруінің жалпы ҥрдісін "қуаңшылықты
кҥшейте отырып жылыну" деп сипаттауды дәлелдейді.
Алматы қаласы орналасқан тау беткейінің климат жағдайларының
ӛте қолайлы екендігіне қарамастан қала атмосферасының ӛздігінен
тазару қасиеті тӛменгі дәрежеде, бҧнымен қатар атмосфераны
ластаушы
стационарлы,
қозғалмалы
кӛздердің
артуына
байланысты қала ауасының
ластану деңгейі халықтың
денсаулығына кері әсерін тигізіп отырғаны аса маңызды
экологиялық проблемаға айналып отыр.
Алматы қаласы еліміздегі ең ірі мегаполис болып табылады.
Қазіргі танда Алматы еліміздің экономика, қаржы, мәдени және
білім беру орталығы. Мегаполистің дамуы мен әлеуметтiкэкономикалық тҧрғыда тҧрақты iлгерi жылжуы, республикалық
бюджеттiң тӛрттен бiр бӛлiгiн қамтамасыз етуi осының айқын
белгісі.
Сондай-ақ ӛндірістің ӛсуі, экономиканың дамуы мен халықтың әлауқатының жақсаруы қоршаған орта мен экологияға кері әсерін
тигізуде. Ауаны ластаушы стационарлы, қозғалмалы кӛздердің
жылдан-жылға артуына байланысты қала атмосферасының
ластану деңгейі халықтың денсаулығына кері әсерін тигізіп
отырғаны аса маңызды экологиялық проблемаға айналып отыр.
Қаламыздың Қазақстандағы ең лас қала аталуының басты ӛзекті

кӛзі - автокӛліктер, қалалық жол полициясының деректері
бойынша, дәл қазір 721 мыңнан астам кӛлік қҧралдары тіркелген.
Бҧлардың қатары жылына 40 мыңға дейін кӛбейіп, халықтың
автомобильдерге ие болу деңгейі әрбір 1000 адамға 350-ден астам
жеңіл кӛлікке жетті.
Қоршаған орта ауасының тазалығы бойынша ҥнемі мониторинг
жҥргізу арқылы, антропогенді әсерден болатын ластаушылардың
кҥйін, мӛлшерін, шығу кӛздерін білуге болады.
Алматы қаласы 2017 жылғы Казгидрометтің бақылау
нәтижелерінің қорытындысы бойынша, Қазақстан қалаларының
ішіндегі ауа ластануының жоғары деңгейін кӛрсетіп, бірінші
орынға шыққан. Бҥгінгі кҥнде Алматы дҥниежҥзіндегі 25
ластанған қаланың тізіміне еніп отыр.
1990 және 2016 жылдар аралығындағы кезеңде атмосфералық
ауаға ластайтын заттар шығарындыларын талдайтын болсақ,
шығарындылардың негізгі ҥлесі кҥкірт диоксиді мен азот
оксидтары, аммиак, кӛміртегі оксиді, кӛмірсутек болып табылады.
Осы шығарындылар жылына 4649,9 мың тоннаны қҧрады. 2016
жылы стационарлық кӛздерден атмосфералық ауаға ластайтын
заттар шығарындыларының кӛлемі жылына 2271,6 мың тоннаны
қҧрады. 2016 жылдың жиынтық шығарындылары 1990 жылдың
жиынтық шығарындыларының 44,0% қҧрады [3].
Сондай-ақ қалаға орта есеппен кҥнделікті 200 мыңның шамасында
автомобильдер келіп -кетіп жатады, маятниктік қозғалыс
бойынша. Ластағыш заттардың зиянды әсер ету сипаты алуан
тҥрлі: Олар тҥрлі металдардың коррозиясын ҥдетіп, ӛсімдіктер
ҥшін улы болып келеді, сонымен қатар ыс туындауының бір себебі
болады, жаппай ӛкпе және басқа да ауруларға ҧшыратады.
Ал әрбір мың автомобильден кҥніне ауаға 3000 кг кӛміртек
оксидтері, т.с.с отынның толық емес жану ӛнімдері бӛлінеді. Жыл
сайын олар 280 млн тонна шамасында кӛміртек тотығын, 56 млн
тонна кӛмірсутек, 28 млн тонна азот тотығын ауаға қосады. Бҧл
газдардың қҧрамында 200-ден астам ӛте кҥрделі заттар
қосындылары (Pb, Hg, Cd, т.б. ауыр металдар, ішкі жану
қозғалтқышының газдары - бензапирен, альдегидтер) бар.
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Олардың ішінде зиянсыздары - азот, оттек, сутек, су булары,
зияндылары - кӛміртек, азот тотығы, этилен, бензол, этан, метан,
толуол, бенз(а)пирен, кҥйе, кҥкіртті тҥтін т.б. Бҧл физикалықхимиялық қоспалар тыныс алу кезінде адам мен жануарларға аса
зиянды. Ластаушылар автомобильді қыздырған кезде және аз
жылдамдықпен жҥрген кезде ауаға тез тарайды.
Машина тоқтаған уақытта кӛмірсутегі мен кӛміртек оксиді, ал
жҥргенде азот оксиді шығады. Дизельді моторлы машиналар
қҧрамында CO, NO заттары бар болғандықтан бензинді
пайдаланатын машиналарға қарағанда кемшілігі мол. Себебі, олар
тҥтінді кӛп шығарады, адам денсаулығына зиянды әсері жоғары.
Атмосфераға кӛліктен бӛлінген газдардың қҧрамында 25-27%
қорғасын болатыны анықталған және оның 40% диаметрі 5 мкм-ге
дейін жетеді.
Ауада
ҧзақ уақыт сақталып, онымен бірге адам ағзасына
тҥсетіндігі белгілі. Автокӛлік тҥтіні жасыл желекке зиянды әсер
етуде - лас ауадан ӛсімдікте аурулар пайда болады. Жапырағы
химиялық кҥйікке ҧшырайды. Атмосфералық ауаның ластануы
автокӛліктің техникалық жағдайына тікелей байланысты. Қала
магистральдары бойында жҥргізілген тексерулер бойынша
автокӛліктің 80%-да тҥтіндерінде зиянды заттар нормативтен 3-4
есе жоғары болған.
Атмосфералық ауаның ластануы автокӛліктің техникалық
жағдайына тікелей байланысты. Қала магистральдары бойында
жҥргізілген тексерулер бойынша автокӛліктің 80%-да тҥтіндерінде
зиянды заттар нормативтен 3-4 есе жоғары болған.
Автокӛліктер
ауаны
кӛбінесе
кӛшелер
қиылысындағы
бағдаршамдардың алдында және кӛше бойында бӛгет болғанда
басымырақ ластайды. Себебі, ондай жерлерде автокӛлік кӛбірек
шоғырланады және олардың моторы аз айналымда істеп тҧрғанда
ауаға улы газ кӛп бӛлінеді.
2 миллион халқы бар Алматы ауасы бҧлайша ластанып жатқанда,
20 миллион халқы бар ірі қалаларды салыстырып кӛруді жӛн
кӛрдік. Ластану кӛрсеткіші жағынан қаламыз 20 миллионнан
астам тҧрғыны бар Мехико, 17 миллиондай халық ӛмір сҥретін

Тегеран мен Шанхай, 10-15 миллионның аралығында халқы бар
Нью-Йорк , Лос-Анжелес, Лондон, Ыстамбҧл, Токио мен Мәскеу
сияқты қалалардың алдында тҧр. Осыған байланысты, ауаны
тазартып бағыттында істеп жатқан жҧмыстарымызда шамалы.
Әлемдегі ірі қалалардың тәжірибесін ӛзімізге ҥлгі етуімізге
болады. Мәселен, 90 - жылдардың ортасында Шанхайдың
ортасынан ағып жатқан Сучжоу ӛзені "ӛлі" ӛзенге айналып,
Шанхайлықтар ӛзенді "Шанхайдың соры" деп атаған болатын.
Қалалықтар қоршаған ортаны кҥн сайын 10 мың тонналық
қоқысқа кӛмсе, 700-ге тарта ӛндірістік кәсіпорынның
қалдықтарыы Шанхайдың экологиясын нашарлатып жіберген.
Шанхайлықтар, Шанхайды әлемдегі ең таза қалалардың біріне
айналдыруды мақсат етіп, дереу кӛгалдандыруға кіріскен. Жасыл
- желек қала аумағының 35 пайызын қҧраған. Демек, 17 миллион
қала тҧрғынының әрбіріне 9,2 шаршы метрлік кӛгалдандырылған
алаңқай тиеді деген сӛз.
Қаланың экологиялық ахуалын жақсарту мақсатындағы шараларға
бірнеше миллиард доллар бӛлінген. Такси мен автобустарды
жанар - жағармайдан газға кӛшірген. Қоршаған ортаға зиянын
тигізген кәсіпорындарға, ондағы халыққа, оларға қала
басшылығының ҥкімі ауыр, қомақты айып салады, тіптен қала
кӛшесінде тҥкіруге тиым салған.
Міне, осы іс-шарадан соң Шанхай қытайдың ең таза қаласы деп
танылып, Қытай ҥкіметі "Экологиялық - жасыл бақша"- деп тауып,
арнайы марапаттаған. Міне, осыдан ҥлгі алуымызға болады.
Ҥкімет тарапынан арнайы қолдау кӛрсетіліп, экологиялық таза
қалаларымызды дәріптеп, мадақтап отырса, әрине, қалаларымыз
экологиясын тазартуға ҧмтылып, араларында бәсекелестік туатын
еді.
Автокӛліктердің шығаратын улы газдармен кҥрес жҥргізу ӛте
қиын. Себебі мына шараларды да іске асыру ҥшін: ауыр жҥк
машиналардың қаланың ішімен жҥруге тыйым салу, бір
маршутпен жҥретін бірнеше автобустардың шоғырлануына жол
бермей, бензинмен жҥретін кӛліктердің ауаға шығаратын газдарын
ҧстап қалатын бақылап-реттегіш қондырғыларды пайдалану,
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сондай-ақ барлық жеңіл, жҥк және қоғамдық автокӛліктерді газға
кӛшіру тиімді. Ол ҥшін қаланың іші мен сыртындағы жанармай
қҧю бекеттерін жауып, олардың орнына газ қҧю бекеттерін орнату
қажет.
Газды пайдалану ӛте тиімді, себебі одан ауа ластанбайды және
оны қолдану ӛте арзанға тҥседі. Алматыда негізінен метро мен
троллейбус кеңінен пайдаланған тиімді. Қалада метро қҧрылысы
әлі де салынып ҧзартылып жатыр, метро аумағын ҧзартатын
болсақ, келешекте
Алматыдағы кӛліктердің жҧмыстарын
айтарлықтай жақсаратын болар еді.
Соңғы кезде, Алматы шаһарында ауаның ластануынан әр тҥрлі
аурулардың таралуы, тыныс алу, ӛкпе дерттерінің кӛбеюі ауаның
ластануынан болып отыр. Осындай жағдайлардың алдын алу ҥшін
ӛте кӛптеген іс шаралар жасалынуы тиіс. Мәселен:
Алматы қаласының ауа қҧрамының ластануын азайту мақсатында
-автокӛліктерге, қоғамдық кӛліктер пайдаланатын
жанармай
сапасын жақсарту арқылы ауаға таралатын улы газдар қҧрамын
азайту керек. Ол ҥшін қаланың іші мен сыртындағы жанармай қҧю
бекеттерінде сапасы жоғары жанармай бекеттерін салу қажет.
Машиналардың сапасына талапты кҥшейтіп, ауыр жҥк
кӛліктерінің қала ішінде жҥруіне 20-30% тыйым салу керек.
Барлық ТЭЦ-1-ді толықтай сығымдалған газға кӛшіру,
кәсіпорындар мен жекеменшік секторларға газ тарту жҧмыстарын
жҥргізу керек. Бҥгінгі таңда жеке ҥйлерді газбен қамтамасыз ету
мақсатында газ қҧбырларын салу.
Қаланы кӛгалдандыру шаралары жҥргізілуі керек.
Тҧрмыстық қатты қалдықтардың проблемасын шешу ҥшін
қалалық қоқыс ӛңдеу станциясына реконструкция жҧмыстары
жасау, аудандық қоқыс жинақтау станцияларын ашу.
Тҧрмыстық қатты қалдықтарды сҧрыптайтын және қайта ӛңдейтін
кәсіпорындар санын кӛбейту, полигондарды бақылау;
Тҧрмыстық қатты қалдықтарды бӛлек жинауды, органикалық
(азық-тҥлік) қалдықтарын қайта ӛңдеу және кәдеге жаратуды
ҧйымдастыру бойынша пилоттық жоба жҥзеге асыру.
Қаладағы ӛзен –кӛлдердегі су ресурстарының ластануын азайту

мақсатында, ӛзен-кӛлдерде маусымдық тазалау жҧмыстарын
кӛптеп ҧйымдастыру;
Қалада су кӛздерін ҧтымды пайдалануын қамтамасыз ету;
Су ресурстарын ластанудан, былғану мен сарқылудан қорғау,
судың зиянды ықпалын болдырмау және оны жою мақсатында су
қатынастарын реттеп отыру керек.
Осы аталған шаралар іске асырылғанда ғана – оңтҥстік астанамыз
Алматы қаласы ӛз экожҥйесін сақтап қалады.
«Таза ауа – жанға дауа». Ендеше, туған қаламыз тек қана
экологиялық таза тҧғырдан кӛрінсін десек бәріміз бірге ат
салысайық!
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Статья посвящена организации учебного процесса в
начальной школе с использованием активных и интерактивных
методов в рамках обновленной системы образования. Содержит
теоретический материал – определение понятий, связанных с
проблемой, сопоставительный анализ этих понятий, методический
конструктор занятий, описывающий 3-этапную структуру урока.

методов обучения – одно из условий, способствующее соединению
теоретических
знаний
с практическими
потребностями,
обеспечивающее переход от информационно-объяснительных
методов обучения к активным, от знаний к деятельности.
Активные
теории…

В
современном
образовании
обучение
в
школе
характеризуется увеличением объема и быстрым устареванием
информации. Поэтому важней задачей обучения стало воспитание
учеников, не только знающих, но и умеющих самостоятельно
добывать и эффективно применять на практике необходимые
знания.
Анализ концептуальных и нормативно-правовых документов
показал, что изменение парадигмы образования, государственных
образовательных стандартов вызывает необходимость изменения
требований к образовательному процессу. Ученики должны
учиться в образовательной среде, которая научит их применять
полученные знания и умения в жизни, что предполагает
использование активных и интерактивных методов обучения,
способствующих организации познавательной деятельности
учеников.
Об этом свидетельствуют множества исследований ученыхпедагогов в данной области, так, к примеру, по результатам
исследования американских ученых Р. Каникау и Ф. Макэлроу
обучаемые сохраняют в памяти 80% того, что говорили сами, 90%
того, что делали самостоятельно, тогда как при чтении
запоминается только 10% информации, услышанной 20% ,
увиденной 30%, увиденной и услышанной информации 50% [1].
Суть активных и интерактивных методов обучения состоит в
побуждении учеников к практической и мыслительной
деятельности, в создании условий, обеспечивающих возможность
ученикам самостоятельно овладевать умениями и навыками в
процессе выполнения тех или иных задач.
Таким образом, внедрение активных и интерактивных

и

интерактивные

методы

обучения

от

В научно-педагогической литературе описывается множество
различных моделей обучения, однако выделяют три основных
модели: пассивное, активное и интерактивное.

Пассивная модель обучения обеспечивает взаимодействие
учителя и ученика (односторонняя форма коммуникации), в
которой учитель активно управляет ходом занятия, а все ученики
являются пассивными слушателями и исполнителями директив
учителя.
Активная модель обучения – это тоже форма
взаимодействия учеников и учителя (форма двусторонней
коммуникации), однако здесь уже не все, а каждый ученик
взаимодействует с учителем и его роль уже не пассивная, он
является активным исполнителем заданий учителя.
Особая
характеристика данной модели-это задачный подход: учитель
ставит перед учеником дифференцированные учебные задачи и
организует его самостоятельное решение, в ходе решения они
взаимодействуют между собой используя демократический стиль.
Интерактивная модель обучения – это форма
взаимодействия всех учеников и учителя (форма многосторонней
коммуникации). По сравнению с вышеназванными моделями
обучения интерактивная модель обучения ориентирована на
взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с
другом. Интерактивное обучение – это диалоговое обучение и
совместная деятельность обучающихся, которое проходит в
атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки,
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обеспечивающей эмоциональное, духовное единение учащихся.
Источником их взаимообучения являются опыт и знания
учащихся. Строится интерактивный образовательный процесс не
от освоения теории к практике, а от приобретенного нового опыта
к его теоретическому осмыслению. Совместная познавательная
деятельность
способствует
повышению
мотивации
и
продуктивности обучения учеников, так как в этом случае
«Действует такой психологический феномен, как заражение(не
подражание, а именно заражение), и любая высказанная соседом
мысль способна непроизвольно вызвать собственную…» [2], что в
свою очередь позволяет возместить то, «что упущено в самой
главной сфере, где человек должен быть тружеником, - в сфере
мысли» и предотвращает самую страшную по мнению В. А.
Сухомлинского опасность в традиционной системе образования –
«безделье за партой: безделье шесть ежедневно, безделье месяцы и
годы, которое развращает, морально калечит человека». При
использовании интерактивной модели обучения необходимо
придерживаться следующих основных правил:
1.
2.

3.

4.

5.

поднятой руки» и т. д.
6. Группы надо создавать, используя разные способы:
по желанию или принципом случайного выбора.
Итак, вовлечение учеников в самостоятельную
познавательную деятельность в учебном процессе обеспечивается
реализацией активной и интерактивной моделями обучения и
применением методов, получивших обобщенное название
активные и интерактивные методы обучения.
Активные методы обучения – это способы активизации
самостоятельной учебно-познавательной деятельности учеников,
обеспечивающие
субъективно-объективное
взаимодействие
учеников и учителя через индивидуальные, фронтальные формы
обучения.
Интерактивные методы обучения ((«Inter» - это взаимный,
«act» - действовать) – это способы активизации учебнопознавательной
деятельности
учеников,
обеспечивающие
субъективно-субъектное взаимодействие, диалог между всеми
участниками учебного процесса (учителя и учеников, учеников и
учеников) через парные, групповые, коллективные формы
обучения.
Таким образом, в связи с тем, что активные методы и
интерактивные методы различаются только особенностью
взаимодействия участников учебного процесса, то один и тот же
метод обучения, в зависимости, от того через какую форму
обучения реализуется, можно отнести к активному или
интерактивному методу обучения
Методы активного и интерактивного обучения могут
использоваться на различных этапах традиционного учебного
процесса.
Активные и интерактивные методы обучения позволяют в
учебном процессе решить одновременно три учебноорганизационные задачи:
1)обеспечить эффективное управление процессом обучения
учителем;
2) вовлечь в активное участие в учебном процессе каждого

Все ученики должны быть включены в работу, в той
или иной степени.
Перед работой надо проводить различные разминки
для создания благоприятной среды и условий
самореализации.
Чтобы работа была продуктивной надо создавать
малочисленные группы. Поэтому в классе не должно
быть много учеников. Оптимальное количество 2530челловек.
Заранее надо продумывать учебное пространство.
Усадить детей так, чтобы они могли общаться с
малой группой, а также сидеть вполоборота к
учителю.
Перед работой надо создать правила, в которых
указаны регламент и закреплены процедуры.
Например: уважение к выступающему, «правило
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ученика;
3)вести непрерывный формирующий контроль за процессом
усвоения учебного материала.

материалов, обеспечивающих достижение поставленных целей и
задач урока. При этом можно использовать «Конструктор занятий»
- применяемый в современной педагогике как эффективное
средство для «сборки занятий», для разработки тематического
плана уроков. Идея «конструктора занятий» описана в книге
Анатолия Гина «Приемы педагогической техники» раздел
«Автоматизации труда учителя» [4]

Задачами активных и интерактивных методов обучения
являются:
 развитие у учеников мотивации к изучению
дисциплины;
 эффективное усвоение учебного материала;
 развитие способностей самостоятельно решать
поставленные учебные задачи, умения самостоятельно
находить и обрабатывать нужную информацию.
 развитие коммуникативных навыков у учеников,
умение работать в команде.
 увеличение объема самостоятельной работы учеников
 формирование у учеников своего мнения и
отношения.

При создании конструктора мы остановились на следующих
разделах:





этапы урока
функции урока
ожидаемы результат
АМО

По мнению психологов, учебный процесс состоит из 3-х
этапов: вводно-мотивационного, операционально-познавательного
и рефлексивно-оценочного или контрольно-оценочного этапов.
Знание отдельных этапов и их взаимосвязи позволяет правильно
понять сущность учебного процесса и грамотно организовать его,
поэтому в «Методическом конструкторе урока» использовано
подробное описание каждого этапа урока.

Использование методов активного и интерактивного
обучения
в
преподавании
педагогических
дисциплин
представляется очень эффективным и незаменимым средством, так
как способствует лучшему и более глубокому усвоению
информации, дают ученикам опыт интерактивного обучения уже в
процессе обучения.
Новая дидактическая модель среднего образования,
складывающая в результате внедрения новых стандартов, требует
от учителя выбора новых форм организации учебного процесса,
методик и технологий обучения, проектирования деятельностного
занятия.
Организационной единицей учебного процесса в школе
является урок, и функция его состоит в достижении конкретной
цели обучения, причем каждый этап урока имеет свои
«микроцели» или «ожидаемые результаты». Готовясь к уроку,
ориентированному на запланированный результат, учитель
начинает с изучением приемов и методов, учебно- методических

Этапы урока
Вводно-мотивационный
этап
Ориентирован на
вовлечение обучающихся
в познавательный процессактуализацию имеющихся
знаний, чувств,
впечатлений, вызов
интереса, создание
атмосферы
любознательности,
которая будет веси их
учение.
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Функции урока
Мотивационнаявызов интереса к
теме, побуждение
к работе с новой
информацией.
Информационна
я – актуализация
и систематизация
имеющихся
знаний.
Коммуникацион
ная
Бесконфликтный
обмен мнениями
о имеющейся
информации.
Целеполагающа

Ожидаемые результаты
Ученик сможет:
Актуализировать и
представить
собственное знание по
теме занятия; повести
самоанализ раннее
полученных знаний,
обмениваться знанием
и опытом со всеми
участниками учебного
процесса; ставить перед
собой цели и задачи, а
также находить пути их
решения.

АМО
«Ассоциация»,
«Кластер»,
«Чтение с
пометками»
или Схема
«ЗХУ» заполнение 1 и
2 колонок
таблицы,
«Ключевые
термины»2 шаг, вариант
«а» и 3 шаг,
«Фокусирующие
вопросы» -1,2,3
шаги,
«Ротация»,

я – определение
цели
исследования
темы.

Операцинальнопознавательный этап
(на данном этапе
происходит освоение
новой информации,
интеграция новых с раннее
полученными знаниями, а
также выявление
практичности и
применимости
информации к новым
ситуациям и
возможностям.

Мотивационнаяподдержка
интереса к теме, к
процессу
познания.
Информационна
я – получение
новой
информации по
теме, соотнесение
ее с имеющимися
знаниями, поиск
ответов на раннее
поставленные
вопросы.
Коммуникацион
ная
Бесконфликтный
обмен мнениями
о новой
информации.
Целеполагающа
я–
корректировка
цели обучения в
связи с
появившимися
обстоятельствами
.
Развивающая –
Развитие
интеллектуальной
самостоятельност
и учеников.
Рефлексивнооценочная
соотнесение
новой
информации и
имеющихся
знаний, а также
проявление
своего отношения

-самостоятельно
находить необходимую
информацию;
Анализировать
информацию, находить
смысл, делать выводы.
Проводить рефлексию
своих знаний.
Связывать раннее
полученные знания с
новым материалом,
находить взаимосвязь,
Кратко формулировать
информацию в устном
и письменном виде.
Критически оценивать
новую информацию.
Формулировать и
ставить вопросы к
изучаемой теме.
Прислушиваться к мнению других, а
также отстаивать свою
точку зрения
аргументировано
выражать свое согласие
или несогласие в
определенных
вопросах.
Доступно донести свою
информацию до своих
одноклассни-ков.

«Ранжирование»
«Брейнсторминг
» или
«Мозговой
штурм»,
«Таблица
«тонких» и
«толстых»
вопросов».
«Кластер»,
«Чтение с
пометками»
Схема «ЗХУ»,
«Ключевые
термины»- - 4
шаг,
«Диаграмма
Венна»,
«Взаимоопрос»,
«Один - на кон,
трое - вон»,
«ЖИГСО» или
«Зигзаг»,
«Перекрестная
дискуссия»,
«Таблица
«тонких» и
«толстых»
вопросов»,
«Чтение с
остановками»,
«Таксономия
Блума», «Дерево
предсказаний»,
«Шесть шляп»,
«Кубизм»,
«Ранжирование»
«Бортовой
журнал»,
«Таблица
предсказаний»,
«Фишбон» или
«Рыбный
скелет»,
«Ручка на
середине стола»,
«Мастерская
писателя»,
«Брейнсторминг
» или
«Мозговой
штурм

Рефлексивно-оценочный
этап
Этот этап направлен на
формирование своих
мыслей идей по поводу
освоенной информации,
новая информация
превращается в
изученную, становиться
собственным знанием.

к изучаемому
материалу.
Мотивационнаяпобуждение к
дальнейшему
расширению
информационног
о поля.
Коммуникацион
ная
Бесконфликтный
обмен мнениями
о своем
понимании, своем
отношении к
изучаемой
информации.
Рефлексивнооценочная
Выработка своего
отношения к
изучаемому
материалу,
оценка процесса.
Оценка своей
деятельности.

Критически слушать и
оценивать ответы
одногруппников.
Формулировать и
ставить вопросы для
более глубокого
понимания темы.
Обмениваться идеями.
Делать выводы о
проделанной работе.
Рефлексировать по
поводу своего
отношения к проблеме;
Оценить свой уровень
освоения учебного
материала.

«Ассоциация»,
«Синквейн»,
«Эссе» или
«Свободное
письмо»,
«Авторский
стул», «Шесть
шляп», «РАФТ
(роль/аудитория/
форма/тема)»,
«Чтение с
пометками» или
«INSERT»заполнение 2,3,4
колонок
таблицы, Схема
«ЗХУ» =
заполнение 3
колонки
таблицы,
«Ключевые
термины»- -5
шаг,
«Стенгазета» и
«Тур по
галерее»,
«Ротация»,
«Фокусирующие
вопросы» -4 шаг,
«Таблица
«тонких» и
«толстых»
вопросов»,

Эффективность урока зависит от того насколько выбор
методов обучения адекватен поставленным целям обучения,
направлен на достижение ожидаемых результатов. На каждом
этапе урока возможно использование нескольких различных
активных и интерактивных методов обучения.
Алгоритм создания плана урока на основе методического
конструктора.
1. Определить тему урока и выделить ожидаемые результаты.
2. В соответствии с темой урока и ожидаемыми результатами,
учитывая
особенности
обучающихся
выбрать
из
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конструктора урока адекватный метод обучения.
3. Сделать анализ урока на предмет реализации системнодеятельностного подхода.
4. Рассмотреть запланированные методы на предмет
использования ИКТ.
В условиях современного образования меняется подход к
обучению, благодаря грамотному использованию активных и
интерактивных методов на уроках учитель развивает множество
качеств, навыков и умений у детей. Воспитывает активного
ученика, который хорошо понимает, как применять свои знания на
практике. Воспитывает человека с активной гражданской
позицией.
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