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«ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ МЕТОДИКАСЫ
ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАР»

Атырау қаласы № 34 көпсалалы мектеп-гимназия
Жоғары санатты  қазақ тілі мен әдебиеті пәні  
мұғалімі Ізтелеуова Жаннат Тасмағанбетқызы

Қазіргі  кезде  дүниежүзіне   таралған  індетке 
байланысты  әлем  бойынша  барлық  білім  беру 
ұйымдары  қашықтан  оқыту  технологиясын 
қолдануда.

Қашықтан  оқыту  технологиясы –  оқу  үрдісі 
кезінде  оқып  үйренушілер  мен  оқытушылар 
арасында интерактивті өзара іс-әрекетте оқытылып, 
материалдың  негізгі  көлемін  оқып  үйренушілерге 
жеткізуді  қамтамасыз  ететін,  оқылған 
материалдарды  меңгеру  бойынша,  сонымен  бірге 
оқу  үрдісі  барысындағы  оқып  үйренушілердің  өз 
бетімен  жұмыс  стеуіне  мүмкіндік  беретін 
ақпараттық технология. 

Қашықтан оқыту –  білім беру үрдісінде  үздік 
дәстүрлі және инновациялық әдістерді компьютерлік 
және  телекоммуникациялық  технологияларға 
негіздеп  оқытудың құралдары мен түрлері   болып 
табылады.  Осы орайда қашықтан қазақ тілінен 11- 
сыныпта  оқытылған сабағымды ұсынамын.
 
Сабақтың тақырыбы:  Пікірталасты жоспарлау 
және оның түрлері. 33-34 бөлімдер
 Күні:   Пәні: қазақ тілі Сыныбы: 11 

Сабақтың мақсаты: а) пікірталасты жоспарлау, 
оның жай және күрделі түрлері туралы түсініктерін 
кеңейту. Оқушылардың сабаққа деген 
қызығушылығын арттыру;
 ә) сөйлеу тілін,сөз мағынасын түсініп, шапшаң ой 
қорыта алуға,көркем ұқыпты жаза білуге 
дағдыландыру; 
 б) оқушылардың тілдерін бұрмаламай анық, таза 
сөйлеуге машықтандыру;
в) Жаңа материалды игеріп, сабақты 
қызығушылықпен тындап, әр оқушы өз түсініктерін 
айтады.
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру, пікірталас
Сабақтың көрнекілігі: компьютер, интернетке 
шығу құралдары; (Zoom программасы),  ұялы 
телефон байланысы
 Пәнаралық байланыс: тарих,әдебиет
Сабақтың барысы:
 а) Ұйымдастыру кезеңі.
  б) Жаңа сабақты түсіндіру:
Жоспар-мәтіндегі ойдың берілу реті, қысқаша мәтін 
бағдарламасы.
Пікірталастың түрлеріне анықтама беру
Білімді бекіту: . Оқушыларға бірнеше сұрақтар қоя 
отырып, түсінбеген сұрақтарына жауап беремін.
Білімді бағалау: Оқушылардың жауаптарына қарай 
білімдері бағаланады.

Пікірталас (сөз сайысы, ой бөліс, ой талқы) -  
арқылы пікірсайыс білігін қалыптастыру. 
Тіл үйренушілердің шешендік сөйлеу мәнері, 
адамдармен шынайы қарым-қатынасқа түсу 
мүмкіндігі тек қана пікірталас тудыратын тақырып 
төңірегінде қатысымға түскен кезде ғана жүзеге 
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асырылады. Оқу үдерісінде мұндай пікір таластыру, 
қарым-қатынасқа түсу арқылы, тіл үйренушінің 
қызығушылығын арттыратын ойындарды қалай 
ұйымдастыру керек. 
Пікірталас ойынының негігі  мақсаты: 
1. Тіл үйренушілерді пікірталас мазмұнында шешен 
сөйлеуге, ойын дұрыс жеткізуге үйрету. 
3. Ұлттық шешендік өнер нәрін, сөйлеу мәдениеті 
аса жоғары, пікірін дәлелдейді, жеткізе алатын 
ұлылардың, белгілі ақын-жазушының ата-
бабаларынан қалған қанатты сөздерді барынша 
пайдаланып, әдемі жатық сөйлеуге үйрету. 
3. Коммуникативтік мәдениетін арттырады: 
шығармашылық ойлау қабілетін дамытады, сөйлеу, 
қозғалыс қимылы,эмоциялық мәдениеті 
қалыптасады.
Пікірталасты жүргізу бірнеше кезеңдерден тұрады: 
" Дайындық кезеңі;
" материал жинау кезеңі;
" өзара пікірлесу кезеңі;
" материалмен танысу кезеңі;
" сөйлеуге дайындық кезеңі. 
Пікір алмасу - латын сөзі (discussio), беретін 
мағынасы "зерттеу", "талқылау", "талдау". Пікір 
алмасу көпшілік арасында өтеді. Мақсаты-әр түрлі 
қозғалыстарды салыстыра зерттей отырып, шындық 
пікірді көрсету, талас мәселенің шешімін іздеп табу. 
Пікір алмасу - дұрыстыққа көз жеткізудің ең тиімді 
тәсілі, өйткені қатысқандар көзі жеткендіктен де бір 
пікірге өздері келеді. 
Ойталқы сөзі латын тілінен алынған (disputatio), 
мағынасы - "ой жүгірту", "жарыс сөз", "айтыс". 
Ойталқы ғылыми және қоғамдық мәні бар 
тақырыптардың төңірегінде көпшілік арасында 
өтетін сөз жарысы. Сөз жарысына қатысқандар 
белгілі бір пікірге тоқталады. 
Пікірсайыс - көне гректің сөзі (polemikos), мағынасы 
- "жаулық", "дұшпандық". Әрине, бүгінгі мағынасы 
басқаша: талқылау мақсатында жиналыстарда, 
баспасөз беттерінде орын алатын сайыс. Мұнда 
қарсы жақты жеңіп шығу, өз пікірінде қалып, соны 
бекіту. Сайысшылар әлеуметтік мәселелерді шешеді, 
қоғамның дамуына жол бермей отырған 
кедергілермен күреседі. 
Ойбөліс - француз сөзі (debat), мағынасы - "айтыс", 
"жарыссөз". Ойбөліс - көпшілік алдында екі 
адамның не екі топтың бірдеңе туралы ой пікірлерін 
ортаға салуы.
Сөзталас - орыс сөз (прения), мағынасы қандай да 
бір мәселені көпшілік арасында талқылау. Сөзталас 
ойбөліс сияқты, баяндамаларды талқылағанда, 
хабарламалар жасағанда, жиналыстар мен 
конференцияларда орын алады.
Айтыс - қазақтың сөзі, екі адамның, екі топтың 
арасында суырыпсалма өлеңмен кезектесе 
айтылатын сөз жарысы, өнер сайысы. 

Пікірсайыс - ұжымдағы әр түрлі көзқарастың, ой-
пікірдің ортаға салынып, көпшіліктің талқысына 
түсуі. Пікірсайыста қате көзқарасты әділ сынап жеңу 
көзделеді. Пікірсайыс түрлері: жиналыс, 
конференция, пікірталас және т.б. Пікірсайыстыру 
жиын, топ алдында екі адамның немесе екі топтың 
өзара пікір таластыруы. Пікірталас тақырыбы алуан 
түрлі болуы мүмкін. Мысалы, саясат, мәдениет, тіл, 
құқық қорғау, өнер салыстыру және т.б. 
Пікірсайыстың тақырыбы нақты, көкейтесті 
болуымен бірге, ондағы мәселе, ұсынылатын 
әдебиеттер қатысушыларға күні бұрын таратылады. 
Уақыт тәртібі сақталып, шебер жүргізуші 
тағайындалады. Пікірсайыс - ғылыми жұмысты 
қорғау алдында немесе көркем әдеби шығарманы 
жариялау алдында пікір білдіру. Пікірсайыс 
барысында жұмыстың көкейтестілігі, құрылымы, 
баяндау қисыны мен уәжі анықталып, ғылыми 
немесе көркемдік мәні бағаланады. Пікірсайыс 
әлеуметтану, психология, педагогика және т.б. 
ғылым салаларындағы зерттеулерде қолданылады. 
Пікірсайыс әдістемесі сауал қою және сұхбаттасу 
болып екіге бөлінеді.
 Әр адам пікір-пайымын дұрыс жеткізумен қатар, 
оның өз көзқарас-тұжырымдарын дәлелдей алуы - 
өте маңызды  дағды. Пікірталасқа қатысуға үйрету 
үдерісі көптеген аспектіден тұратын күрделі 
құбылыс. Оның: педагогикалық, психологиялық, 
әдістемелік, этникалық, яғни тәрбиелік секілді 
құрамдас бөліктері бар. Психологиялық тұрғыдан 
алғанда, пікірталасты сөйлеу әрекеті деп қарауға 
болады, себебі пікірталас дегеніміз - бұл ең 
алдымен, сөйлеу, өз ойыңды өзгеге жеткізу, 
дәлелдеу.Ал, пікір деген - қарапайым тілмен 
айтқанда, көрген, оқыған, естіген әңгіме, баяндама, 
көркем шығарма т.б. еңбектер жайындағы әсер, 
туған ой.
Пікірталас кезінде еркін қарым-қатынаста болып, өз 
позицияларын қалыптастыру және қорғау, оларды 
өзге пікірлермен салыстыру әрекетін жасайды және 
шынайы проблемаларды әкеліп, оларды әртүрлі 
көзқарас тұрғысынан қарастырады, ең тиімді 
шешімдерін табуға бағыттайды.  Пікірталас кезінде 
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әрбір сіздер өз мүмкіндігін айта аласың; қарсыласын 
тыңдай білуге дағдылану; біреудің сөзін бөлмеу; 
үйренушілерге ой шақыру немесе дәлелдерді 
жинақтау үшін уақыт беріп отыру. 
Пікірсайысшыда болуға тиісті қасиеттердің 
негізгілері: харизмалық қасиет, яғни шешендік, 
импровизаторлық қасиет, яғни кез келген жағдайдан 
сүрінбей өту, дер кезінде шешім шығара білу, 
риторикалық қасиет, яғни сұрақты жүйелі қоя білу, 
эмоциялық қасиет, яғни өз эмоциясын басқара алу. 
Ең бастысы, мықты пікірсайысшыға логика мен 
білім қажет екені белгілі. Пікірсайыс кезінде 
дауыстың тембрі де белгілі бір дәрежеде қызмет 
атқаратынын да оқушы білуі тиіс. 
Пікірталас - жастарды көшбасшылыққа баулудың бір 
құралы да. "Адамды даңққа бөлейтін екі қасиетті 
өнер бар: бірі - қолбасшылық, екіншісі - шешендік" - 
деп ұлы шешен-ділмар М.Цицерон айтып кеткендей, 
жеке пікірдің қалыптасып, жеткізе білудің өзі - үлкен 
өнер. Қиыннан қиыстыра, төтеден төге сөйлейтін 
тапқыр да ақылды, бейнелі де бедерлі, аталы да 
баталы, нақыл, көркемсөзді келістіре айту - кез 
келген жанның бойынан табыла бермейтін қасиет 
екені анық. 
Топтық пікірталас әдісі. Мұнда топ мүшелері 
көзқарастарының, ұстанымдары мен мақсаттарының 
мәнін ашуға (мүмкіндігінше өзгертуге) мүмкіндік 
беретін қайсыбір даулы мәселе бірігіп талқыланады. 
Топтық пікірталастың психологиялық құндылығы 
оның кері байланысқа құрылуы мен жетекшінің 
шеберлігі арқасында оған қатысушы әрбір адамның 
бір мәселенің өзін бірнеше түрлі жолмен шешуге 
болатынын түсінуіне мүмкіндік беруінен көрінеді. 
Өйткені, әр адамның өмірде кездесетін түрлі 
қақтығысты жағдайларды қабылдауы мен оны 
шешуде сан түрлі көзқарастарды ұстанатыны анық, 
ал, оны білу, тану, студенттің барлық мәселеге ой 
көзімен қарап, түрлі нұсқалардың ішінен ең 
ұтымдысын таңдауы қажеттігін түйсінуіне әкеледі. 
Пікірталастар барысында төмендегідей жағдайлар 
жиі талқыланады:
" топ мүшелерінің басым бөлігі үшін маңызды деп 
танылған мәселелер (тақырыптық пікірталас). 
Мұндай пікірталастың міндеті - талқыланатын 
мәселеге сәйкес субъектілердің өз тәжірибесін 
бөлісуі мен оны шешу жолдарына қатысты түрлі 
көзқарастарын ортаға салу. Егер талқылауға нақты 
бір мәселе қойылса, онда пікірталастың міндеті оны 
шешудің жолын таңдау болып табылады. 
" топ мүшелерінің жинақталған тәжірибесі 
(өмірбаяндық пікірталас). Өткеннің тәжірибесі тар 
мақсатта пайдаланылмайды. Егер сол тәжірибенің 
топ үшін бүгінгі мәселені оң шешуіне тигізетін 
ықпалы болса ғана қолданған дұрыс.

Әдетте топтық пікірталастардың бірнеше сатылары 
болатыны белгілі, оның жалпы реті төмендегідей 
болып келеді:
1. Бағдарлау. Бұл кезеңде пікірталастың тақырыбы 
мен мақсаты анықталады. Пікірталас тақырыбының 
барлық қатысушыға теңдей түсінікті әрі өзекті 
болғаны тиімді. Керісінше болған жағдайда ондай 
әңгімені қозғаудың өзі мәнсіз.
2. Ақпараттарды жинау. Бұл кезеңде қатысушылар 
қарастырылатын мәселеге қатысты өз ойларын, 
сезімдері мен пікірлерін білдіре алады. Егер 
пікірталас нақты бір мәселенің шешімін табуды 
көздесе, онда қатысушылардың қай-қайсысына да 
өздері ойлаған барлық шешімдерді ортаға салуға 
мүмкіндік берген жөн. Мұндайда сыни 
көзқарастардың (яғни "миға шабуыл" әдісін қолдану 
арқылы) өрістетуіне де шеек қойылмауы тиіс, сонда 
ғана ол өз мақсатына жақындай түспек.
3. Талқылау барысында алынған ақпараттарды 
реттеу, негіздеу және бірлесе бағалау кезеңі. Бұл 
кезеңде талқылауға қойылған мәселені шешудің 
бұрын ұсынылған нұсқаларына сыни талдау 
жасалады.
4. Пікірталастың аяқталуы: қорытындылар 
шығару, пікірталастың мақсаты мен алынған 
нәтижелерді өзара салыстыру. Егер нақты мәселе 
талқыланса, онда оны шешудің тәсілдері атап 
көрсетіледі.
Мәселенің себебін анықтау, терең талдау, өзбетіндік 
қорытынды жасауда
Кейде топтық пікірталаспен қатар "кейс әдісі" де 
қоса жүреді. Өйткені кейсте де нақты бір мәселеге 
топтық талдау жасалады. Олай болса, оқушылар 
үшін аса бір өзекті мәселе талқыланған тұста бұл 
әдіс тақырыптық топтық пікірталастың бір түрі деп 
саналады да, сол нақты мәселенің тақырыбы 
анықталады. Егер топтық пікірталастың тақырыбын 
және оны ұйымдастырудың ретін жүргізуші өзі 
белгілейтін болса, онда пікірталас құрылымы бірізді 
жүреді; ал егер пікірталастың тақырыбы 
қатысушыларының өзінің таңдауы арқылы алынатын 
болса, онда пікірталастың жүргізілу реті де еркін 
болады, жүргізуші пікірталасқа қатысушы 
деңгейінде ғана араласып отырады.
Кейс –ағылшын тілінен аударғанда портфель дегенді 
білдіреді. Бұл дәстүрлі және қашықтықтан кеңес 
беру.
Кезең . Жағдаятпен танысу
 Әлемде кәдімгі тұмаудан жылына әлдеқайда көп 
адам қайтыс болады, алайда емі болмағандықтан 
жаңа инфекция одан да қауіпті. Бұл латынның тәж 
шеңбер деген сөзінен шыққан. Планетаны 
дүрліктірген бұл қандай инфекция? 
Мәселені анықтайтын факторлар.  Ол қайдан 
келді? Қытайдың орталығындағы Хубей 
провинциясының Ухань қаласында  жұмбақ вирусты 
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теңіз өнімдерін сататын базардан сатушылар 
жұқтырған. . Симптомдары- тұмау, бас аурады, 
жөтеледі, дене қалшылдайды. Бұл инфекцияға әлі 
вакцина табылған жоқ. Адамнан адамға тыныс алу, 
жөтелу, түшкіру т,б жолдармен жұғады. 
Тұжырымдама, ой ұсыну. Бұны қалай емдейді? 
(Бұндай науқастарға ауруды жеңілдедетін 
лихорадкаға қарсы дәрілер ішіп, ешкіммен қарым-
қатынасқа түспей, жазылып кеткенше тынығу керек)
Шешім қабылдау.
 Қазақстанда қандай шешімдер қабылданды? 
 (16 наурыздан бастап төтенше жағдай жарияланды, 
қоғамдық  тәртіпті қатаң бақылау, спорттық 
жарыстар, той-томалақтар, шекараларды жабу, 
мектеп, бала-бақшаларды жабу.
Шешімге байланысты туындайтын мәселелерді айту. 
Қандай мәселе туындауы мүмкін? 
Үйге тапсырма:  «Әлемді жайлаған 
індет»тақырыбында топтық сайысты ұйымдастыру 
үшін  сұрақтар дайындау
Кері байланыс
Жалпы қашықтан оқыту кезінде мен нені ұттым?
1.Оқушылармен ауызша-жазбаша  байланыс 
құрылады.
2. Оқу үрдісі барысында ақпараттық технология 
арқылы оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуіне 
мүмкіндік беріледі. 
3. Сабақта жіберген өз қателіктерін, кемшіліктерін 
мойындап, сынды қабылдау арқылы өзіндік дамуын 
жүзеге асырады және мұғалім тарапынан айтылған 
кемшіліктердің алдын алу жолын көрсетеді.
4. Оқушы  өз бетімен ақпараттық әрекеттің түрлерін 
тиімді пайдаланады.

«ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ» СЕМИНАРЫ

Карантин  жағдайы  біздерге  көптеген 
мүмкіншіліктерді үйретті. Білім саласы жаңа белеске 
қадам  басты.  Қашықтан  оқыту  жүйесін  меңгеріп, 
ұстаздар,  оқушылар,  ата-аналар  барлығымыз  білім 
алудың жаңа деңгейін игердік.

«BILIMNUR» баспа редакциясы қашықтан жұмыс 
жасау  жүйесі  арқылы  ұстаздар  үшін  пікірлесу,  іс-
тәжірибе алмасу және жарияланым үшін мүмкіндік 
жасалды.

JITSI.ORG - Халықаралық бейне конференциялар 
жүйесінде  тұрақты  түрде  семинар  сабақтар 
өткізіледі.  Іс-тәжірибе  материалдары  
www.45minut.biz  порталында жарияланады.

Барлық баспа  өнімдері  электронды нұсқада  PDF 
құжаты  ретінде  беріледі. Қашықтан  білім  беру  
жүйесіне сай баспа өнімдерінің нөмірі әзірленеді.

Ұстаздар шығармашылық тақырыбына баяндама  
жасайды.  Сол  тақырыпқа  байланысты  сабақ 
жоспарын құрады. Пед оқу. Панорамалық сабақтарға 
қашықтықтан қатысу. PDF жарияланым. 

СЕМИНАР ТАҚЫРЫБЫ:
1. «Қашықтықтан оқытудың eрекшеліктері» 
2. «Кері  байланыс  —  қалыптастырушы 

бағалаудың негізі» 
3. «Жаңартылған білім беруде қашықтан оқуды 

ұйымдастыру» 
4. «Қашықтан  оқыту  методикасы  және 

практикалық сабақтар» 
5. «Жаңартылған білім беруде жетекшілер мен 

оқушылардың шығармашылық жұмыстарын, 
ғылыми жобаларын саралау тапсырмаларын 
ұйымдастыру»

Қашықтықтан оқыту – адамның білім алуға және 
ақпарат  алуға  деген  құқықтарын  іске  асыратын 
үздіксіз  білім  беру  жүйесі  нысандарының  бірі 
ретінде мамандардың негізгі қызметін атқара жүріп 
білімін, біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. 
Қашықтықтан оқыту – білім алушы мен педагог 
қызметкерінің жанама (алыстан) немесе толық емес 
жанама  өзара  іс-қимылы  кезінде  ақпараттық-
коммуникациялық  технологияларды  және 
телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып
жүзеге асырылатын оқыту.
Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша  
оқытушының негізгі міндеті білім алушының келесі  
түрдегі  орындалатын өз бетінше жұмысын басқару  
болып  табылады:  туындайтын  мәселелерді 
қарастыру;  мақсат  пен  міндеттерді  қою; білім,  
тәжірибелерді  беру;  ұйымдастыру  қызметі;  білім 
алушылардың  арасында  өзара  байланысты 
ұйымдастыру; оқу процесін бақылау. 
Тыңдаушылар  қашықтықтан  оқыту   кезінде  білім  
беру процесінің негізін қолайлы уақытта, 
ыңғайлы орында, тиімді темптегі өз бетінше жұмыс 
құрайды.
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