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ҚАЗАҚ  ӘДЕБИЕТІ САБАҒЫНДА ТОПТЫҚ ЖҰМЫС 
АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ

     Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аманөткел ауылы
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Баймағанбетова Алтынай Баймағанбетқызы

Елбасы  Н.Назарбаевтың  Қазақстан 
халқына  жолдауында:  «Біздің  міндетіміз  - 
білім  беруді  экономикалық  өсудің  жаңа 
моделінің  орталық  буынына  айналдыру. 
Оқыту  бағдарламаларын  сыни  ойлау 
қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын 
дамытуға бағыттау қажет»,-деп атап көрсетті. 
Білім  беру  мазмұнын  жаңа  бағытқа  бұрып, 
құрылымдық  жүйесін  жаңарту,  өзгерістер 
енгізу,  білім  реформасын  жүзеге  асыру 
алдыңғы орында тұрғаны баршамызға аян. 

Болашағымыздың жарқын болуына ықпал ететін, алға қарай апаратын күш-білімде.
«Қазіргі  заманда  жастарға  ақпаратты  техникамен  байланысты  әлемдік  стандартқа  сай 

мүдделі жаңа білім беру өте қажет» дегендей,белсенді оқыту әдіс-тәсілдерді кеңінен қолдану 
арқылы жаңаша білім беру- әрбір қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің міндеті.

Білім мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне 
байланысты. «Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе 
есебінде қолдануы керек»,- деп А. Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай әдіс-
тәсілдердітиімді қолдану қажет. Ұстаздар өзінің іс-тәжірибесінде оқушыларға сапалы білім 
беруде өз білімін жетілдіріп, қиындықтар мен кедергілерді жеңуге ұмтылады. 

Мен  де  оқыту  тәжірибемде  оқушылардың  сапалы білім  алып,  ойларын  еркін  айтатын, 
пікірлерін  дәлелдей  алатын,  оны  өмірде  пайдалана  алатын  тұлға  қалыптастыра  алсам 
біліктілігім мен шеберлігімнің ұштасқаны деп ойлаймын. 
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«Ақырын  жүріп  анық  бас,еңбегің  кетпес  далаға,  Ұстаздық  еткен  жалықпас,  үйретуден 
балаға» - деп Абай атамыз айтқандай, әр қадамды нақтылай отырып, тиімді тәсілді пайдалану 
қажет.  Соған  орай  өз  іс-тәжірибемде  топтық  жұмысты ұйымдастыру  арқылы оқу  үрдісін 
жүргізудемін. 

Топтық  жұмысты  тиімді  ұйымдастыруының  шарттарының  бірі  -  топты  дұрыс  іріктеу 
болып табылады. Топты іріктеуде екі белгіні негізге алуымыз керек: оқушылар арасындағы 
оңтайлы қарым- қатынастары мен оқушының оқу жетістіктерінің деңгейі.

Оқушылар  оқу  үдерісінің  барлығына  қатыса  отырып,  өз  болжамдары  мен  сұрақтарын 
құрастырады, бір-біріне кеңес береді, мақсат қояды, нәтижелерін қадағалайды, эксперимент 
жасайды және оқушылар топтық жұмыста өзінің пікірі немесе ұсынысы қате болса, түзетуге 
мүмкіндік  алады.  Осы  әрекеттер  топтық  жұмыста  жүзеге  асады.  Топ  жұмысына  топ 
мүшелерінің  әрқайсысы  тең  дәрежеде  қатысуға  тиіс.  Қазақ  әдебиеті  пәні  сабақтарында 
топтық жұмыс арқылы қалай оқытуға болады? Топтық жұмыс арқылы оқытудың бірнеше 
әдістерін қолдануға тоқталайын:  Бүгінгі таңда әрбір жаңашыл ұстаз үшін топтық жұмыс 
кезінде  ашық  сұрақ  қою,  ой  шақыру,  білім  көпірі,  бес  жолды  өлең,  еркін  жазу,  білемін, 
үйренгім келеді,  білгім келеді,  Венн диаграммасы,  пікірталас ,  болжау,  автор орындығы , 
топтастыру, т.б, стратегияларын қолдану оқушылардың мотивациясын оятып, ынталандыра 
түсері  сөзсіз.  Сонымен  қатар  бұл  стратегиялар  оқушының  қөзқарасын,  түсінігін  дамыта 
түседі. «Әуе шары»әдісі арқылы басқалармен жұмыс істеу, ойлану, шешім қабылдау, мәселені 
шешу,  ақпаратты  басқару  дағдылары  қалыптасады.  Бұл  әдісті  топтық  жоспарлау  құралы 
ретінде  пайдалануға  да  болады.  Оқушыларға  әуе  шараның  суреті  беріледі.  Белгілі  бір 
тақырып  бойынша  бірқатар  құрылымдық  сұрақтар  беріледі.  Бүгінгі  тақырып 
Б.Соқбақбаевтың  «Менің  атым  Қожа»  хикаясындағы  Қожа  бейнесі.  Шар  бізде  –  Қожа 
болады. Топтық жұмыс: әуе шарында кім болуы керек? деген сұраққа жауап іздеу. Оқушылар 
басты кейіпкер Қожаның қасында кім болуы керек деп және неліктен ол болу керек екенін 
дәлелдейді.  Қожаның  қасында  шардың  әуеге  көтеріліп,  оны  басқаруға  көмектесетін 
адамдардың болуы керектігі ескертіледі. Қожа табысты болуы үшін онда не болуы керек? 
сұрағына оқушылардың Қожаны табысты қылады деп санайтын барлық нәрселерді жазады. 
Қожаның  табысты  болуына  не  кедергі?  Қожаның  табысқа  жетуіне  септігін  тигізетін 
факторлардың  барлығын  жазады.  Қожаны  бағытынан  не  шатастыра  алады?  Тапсырма 
аяқталған  соң  топтар  әуе  шарлары  бар  жұмыстарын  салыстырады.  Бұл  топтық  жұмыс 
оқытуды қалай ұйымдастыра алады? Оқушылар сұраққа жауап іздей отырып хикаяны игереді 
және  бұған  дейінгі  өздері  білетін  мәліметтермен  байланыстырады.  Әр  оқушының  пікірі, 
көзқарасы тыңдалады.Оқушылардың ой-пайымдары негізінде жаңа идеялар болады.

     «Құпия» әдісі» арқылы құпияны табу, шешім қабылдау немесе уақиғаның болжалды 
түсініктемелерін қарастыру үшін оқушылардың проблемаларды шешу және шешім қабылдау 
дағдыларын пайдалануларына ықпал етеді. Бұл тапсырмадан кейін жауап алу міндетті түрде 
жүргізілуі керек. Бір сұрақ бойынша бірнеше тұжырымдар беріледі. Топта әрбір тұжырым 
талқыланып, талқылау барысында топ болып қабылдаған тұжырым үшін айтылған пікірлер 
қарастырылуы  керек.Топтық  талқылауға  берілген  уақыт  біткен  соң,  топ  өз  шешімдеріне 
нақты дәлелдер келтіріп негіздеп шығады. Тапсырма ретінде мысалы: М.Жұмабаев «Батыр 
Баян»  және  С.Сейфуллин  «Көкшетау»  поэмаларында  қазақ  батырларын  қалмақ  қыздары 
алдында неге әлсіз қылып суреттейді? Бұған төмендегідей тұжырымдар беріледі:
1. Қалмақ  қыздарының  бейнесінде  тарихи  шындық  жатыр.  Батырлардың  сұлуларға 
арбалуы болған оқиға негізінде берілген.
2. Авторлар  қалмақ  қыздарын  өз  елінің  патриоты,  сүйген  қалмақ  жігіттеріне  берген 
уәделеріне берік,  адал,  яғни рухы мықты етіп  суреттеді.  Қазақ батырларында осы қайсар 
рухты сындыра алатын жігер керектігі жөнінде ойландырғысы келді.
3. Екі  ақынның  жігіттерді  әлсіз,қыздарды  мықты  етіп  суреттеуі  арқылы  патриоттық 
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тәрбие анадан, ұрпақ тәрбиесінен басталатынын көрсеткісі келді.
4. Ақындар  махаббат  сезімінің  ешнәрсеге  бағынбайтындығын  көрсеткісі  келді. 
Махаббаттыңалдында батыр да әлсіз т.б

Тапсырма орындалғаннан кейін топ бұл шешімге қалай келді? Келіспеушілік болды ма? 
Келісімге қалай қол жеткіздіңіздер? Шешімдер дұрыс баяндалды ма? Таңдалған тұжырым 
дұрыс негізделді ме? деген сұрақтар қою арқылы топтық жұмыстың бұл нәтижеге жетудегі 
әрекеттерін бағалай аламыз.Оқыту үдерісінің қай кезеңінде топтық жұмысты ұйымдастырған 
маңызды,  ол  топтық жұмыс тапсырмасының мақсаты қандай,  топпен жүргізілетін  жұмыс 
неге  қол жеткізді,  олар нені  білу  керек еді,  топтың бір-бірін  оқытуы қалай жүргізілгенін 
мұғалім  реттеп  отыруға  тиісті.  Оқушылар  қандай  стратегиялар  пайдаланды,  қандай 
дағдыларын  қолдана  алды,  оқушылардың  топтық  жұмыс  жасауына  не  кедергі  болғанын 
бақылай алуға тиіс. Сонымен қатар, мұғалім өз кезегінде оқушыларға қолдау көрсетіп, сабақ 
соңында топтағы жұмыс үдерісін және оның нәтижелері туралы ойлануға түрткі болу керек. 
Сауатты ұйымдастырылған топтық жұмыс қана оқушылардың бірлескен оқу ортасын құруға 
мүмкіндік береді. Топтық жұмыстың маңыздылығы да осында.

Топтық жұмыстағы әдіс-тәсілге байланысты өз іс-тәжірибемнен бөлісетін болсам:
27 қараша күні  8-сыныпта  қазақ әдебиетінен «Бес асыл іс,  бес  дұшпан» тақырыбында 

ашық сабақ өттім,  онда «Өрмекші торы, және «Фишбоун» әдістерін қолдандым, осындай 
топтық  жұмыстар  оқушының  белсенділігі  мен  пәнге  деген  қызығушылығын 
арттырады.Топтық жұмыстың нәтижесінде:

*Топта ынтымақтастық орнайды.
*  Топтық жұмыс арқылы әдеп дағдылары дамып, қарым-қатынастары 
           артады.
*Тапсырмаларды бірге жоспарлап, орындауды ұйымдастырады.
* Сыни ойлауға дағдыланады.
* Бірлесіп жұмыс жасауды үйренеді.
«...Ұтқырлық  мұраты,мұғалімдерден  сабақтың  мақсатын  жинақты  түрде 

айқындап,белгілеп алғаннан кейін,сол мақсатты жүзеге асырудың әдіс-тәсілдерін де таңдап 
ала  білуді  талап  етеді.Ол  үшін  әр  мұғалім  оқыту  әдістемесін  жете  біліп,  әрі  оны  сабақ 
мақсатына  қарай  іріктеп  алып,  шебер  пайдалануы  керек.  Бұл  аса  маңызды,  мұғалімнен 
шығармашылық ізденісті, жүйелі, тиянақты жұмысты талап ететін мәселе болып табылады» 
деп Қ.О. Бітібаева айтқандай, әр әдіс-тәсілдің өзіндік ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін де 
жете игеру қажет деп санаймын.
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Сөзімнің соңын қорытындылай келе, бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша 
менің  көкейге  түйгенім:  алдымызға  бір  мақсат  қоя  отырып,  сол  мақсатқа  жету  жолында 
шәкірттердің жүрегіне жол тауып, әрекеттендіре білу шеберлігіне жетсек, егемен елдің ұл-
қыздары білімді  де білікті  болып шықпақ.  Соның арқасында біз  бәсекеге қабілетті,  іргесі 
мықты  ел  боламыз.  Ұстаздықтың  ұлы  жолында  өзімнің  бар  күш  жігерімді  салып,  еліме 
пайдамды тигізіп жатсам, бұл ғаламда одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. МАН Тиімді оқыту мен оқу Назарбаев Зияткерлік мектептері
ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2016

2. Қазақ әдебиетін тереңдетіп оқытудың инновациялық әдістемесі мен технологиясы, 
Бірінші кітап. 5-11 сынып мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал./ Қ.О. Бітібаева. 
Алматы қ. Дәуір -Кітап баспасы, 2012

3. http://www.google.kz Жаңа білім беру технологиясы мен әдіс-тәсілдері

4. А.Әлімов Интербелсенді әдістемені мектепте қолдану.Алматы. 2015

* * * * * * * * * *
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9 мин Мұғалімнің қолындағы жіп азайған сайын, шеңбер 
болып тұрған оқушылардың қолындағы жіп те 
өрмекші торы секілді шиеленісе береді.  
      2.Үй тапсырмасын сұрау
1) 1-топ: көрініс (Абай өмірінен)
2)2-топ: зерттеу жұмысы
3)3-топ: шығармашылық  жұмыс

Сөздік бағалау

Сабақтың 
ортасы 

7 минут

2
 минут 

         8  
минут

2 минут 

Мағынаны тану кезеңі

  1-тапсырма
 Сынып топ бойынша «Ғылым таппай 

мақтанба» өлеңіндегі көтерілген мәселені 

анықтайды

«Фишбоун»  әдісі. 

  Балықтың басы – Өлең идеясы
  Үстіңгі және астыңғы сүйектері –  Өлеңде 
көтерілген мәселелер
  Құйрығы – Ақын ұсынған шешу жолдары
  

Сергіту сәті: Абай атамыздың  «Желсіз түнде 
жарық ай» өлеңі

2- тапсырма (жеке  жұмыс)
Ғалымдар пікірін сараптай отырып «Өзің үшін 
үйренсең, Жамандықтан жиренсең» тақырыбына 
сыни хабарлама жаз. 

Сыни хабарлама белгілерін сақта!
1. Сыни хабарламаны жазушы 

басқа оқырмандарға өзі 

байқаған мәселені көрсетеді

2. Сол мәселе туралы өзіндік 

пікірін жазады

3. Өлеңнен  мысал келтіру 

арқылы дәлелдейді
     Бағалау дескрипторы
Өлеңдегі көтерілген мәселерді 
анықтайды

5.

 Сыни хабарлама белгілерін біледі 1.
Сыни хабарлама жазады 4.

Бекіту:

 

http://abai.kz/post/
49426

Бармақ арқылы 
бағалау

Қалыптастыруш
ы бағалау 

Презентация
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2  минут

Үй  
тапсырмасы
2  минут

«Миға шабуыл» әдісі арқылы 
1. Абайдың шын аты кім? (Ибраһим)
2. Абайдың ақындық  жолына алғаш есік ашқан  

кімдер? (әжесі – Зере, анасы – Ұлжан)
3. Лирика  деген  сөзді  қалай  түсінесіңдер?  

Табиғат лирикасы деген не? (Лирика - Лирика 
-  адамның  көңіл  -  күйін,  қуаныш  -  реніш  
сезімін білдіретін поэзия. Табиғат лирикасы –  
қоршаған орта, табиғат жайындағы поэзия).

4. Абайдың  табиғат  лирикасына  қандай 
өлеңдерін   жатқызамыз?  («Қыс»,  «Күз»,  
«Жаз», «Жазғытұры»)

5. Абайдың қанша өлеңі, поэмасы, қарасөздері 
бар? (300-ден астам өлеңі, 3 поэмасы, 45 қара 
сөзі бар)

6. Кейіптеу дегеніміз не? Абайдың қай өлеңінде  
кейіптеу  кездеседі?  (Кейіптеу  –  жансыз  
табиғат құбылысын кәдімгі тірі адамға, жан  
иесіне  ұқсатып,  жандандыра,  құлпырта 
суреттеу. Мысалы: Абайдың «Қыс» өлеңі).

7. Абай  қашан,  қай  жерде  дүниеге  келді?  (10  
тамыз  1845  ж.  қазіргі  Семей  облысының 
Шыңғыс  тауларында  Қарқаралыда  дүниеге  
келген).

8. Әкесі  Абайдың  зеректігін  байқағаннан  кейін  
оны қандай  оқуға  берді?  (  10  жасқа  толған  
соң Семейдегі Ахмет Риза медресесіне береді.)  
/10 мин/

Қорытынды: Біздің бойымызда  Абай атамыз 
айтқандай  қандай жағымсыз қасиеттер бар?
Қара жәшікке салайық

Үйге тапсырма:
«Білімдіден шыққан сөз...» тақырыбында ауызша 
сыни хабарлама дайында. Аудио ретінде жазып ал.

Өз жағымсыз 
қасиетін 
мойындаған 
оқушыларды

қол шапалақтау 
арқылы мадақтау

Сабақтың 
соңы

4 минут

 Сабақ рефлексиясы
Сабақтың соңында оқушыларға өздерінің 
жұмыстарының жетістіктерін әр кезең бойынша 
баспалдақ жетістігінде көрсетуге болады .

Бұл оңай ғой!
Мен жасадым!
Мен жасай аламын!
Жасап көрейін…
Қалай жасауыма болады?
Мен жасай алмаймын!
Жасағым  келмейді
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Қосымша ақпарат
Дифференциация – Сіз оқушыларға 

көбірек қолдау көрсету үшін не  
істейсіз? Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай тапсырма беруді  
көздеп отырсыз?  

Бағалау – 
Оқушылардың 

ақпаратты 
қаншалықты 
меңгергенін 

қалай 
тексересіз? 

Пәнаралық байланыс 
Қауіпсіздік ережелері 

АКТ-мен байланыс 
Құндылықтармен 

байланыс (тәрбиелік  
элемент)

Ойлан
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары 
жүзеге асырымды болды ма?
Бүгін оқушылар нені үйренді? 
Сыныптағы оқу атмосферасы  қандай 
болды? 
Дифференциацияны жүзеге асыру 
қолымнан келді ме? 
Мен жоспарланған уақытымды 
ұстандым ба? 
Мен жоспарыма қандай өзгерістер 
енгіздім және неліктен?  

Төменде берілген бөлімді осы сабақ  туралы 
ойларыңызды жазу үшін пайдаланыңыз. Сол 
жақ бағанда берілген сабағыңызға қатысты 
ең маңызды сұрақтарға жауап беріңіз. 
 

Жалпы баға
Сәтті өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (сабақ беру және оқытуға қатысты)?
1. Конспектілеуді пирамидалық тәсіл арқылы бергенім дұрыс, ұтымды болды
2.  
Қандай екі нәрсе сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (сабақ беру 
және оқытуға қатысты)?
1. 2.
Осы сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылар туралы менің келесі сабағыма 
дайындалу үшін қажет болуы мүмкін қандай ақпарат алдым?
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