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БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ АҚПАРАТТЫҚ
КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Кирилловка орта мектебі
Бастауыш сынып мұғалімі Мағзұм Манат

Уақыт талабына сай білім мазмұнын жаңғырту -   бүгінгі 
күннің  басты  міндеті.  Ізденген  ұстаз  қайтсе  де  нәтижеге 
жетуді  көздейді.  Оқыту  жүйесінің  жаңа  технологиялары 
мектеп өмірінде кеңінен орын алып келеді. 

Әр  ұстаз  өзінің  таңдаған  технологиялары  бойынша 
оқушының  білім  деңгейін  көтеруге  бар  күш  жігерін 
жұмсайды. Қазіргі заман талабы күннен – күнге жоғары.

1998 жылы желтоқсанда білім қызметкерлері үшін болған 
1  құрылтайда  Елбасы  Н.  Назарбаев  «Еліміздің  ертеңі  – 

бүгінгі  жас  ұрпақтың  қолында,  ал  жас  ұрпақтың  тағдыры 
ұстаздардың қолында», - деген болатын.

Қазір  50  елмен  бәсекелестікке  жарайтын  қабілетті,  білімі 
терең, іскер, шығармашылық белсенділігі жоғары, жан-жақты 
дамыған  болашағы  зор  ұрпақ  дайындап  беретін  де  сол 
ұстаздар қауымы.

Олай болса, жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанда өмір сүретін жас ұрпақты оқытып, тәрбиелеу, 
білікті  маман даярлау аса  күрделі  де  жауапты жұмыс.  Бір сөзбен айтқанда,  мұндай іскер 
ұстаздардың  психологиялық,  педогогикалық,  әдістемелік  біліктілігі    адамгершілік 
қасиетімен бірге, кәсіби жетекшілігі мемлекеттік білім стандартына сәйкес, жаңалыққа жаны 
құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқытудың жаңа технологиясын шебер игеруі тиіс.

Заман талабы – ғылым мен техниканың қарыштап дамуы 400 – ге жуық кәсіптің әдіс – 
тәсілін  шебер  меңгеруді  талап  етіп  отыр.  Осыған орай Қазақстан  Республикасының 2006 
жылғы  мемлекеттік  жалпыға  білім  беру  стандартында  ақпараттық-  коммуникативтік 
құзіреттілік кіргізілген.

Ақпараттық – коммуникативтік құзіреттілік дегеніміз не?  Бұл ұғымдарға жеке – жеке 
тоқталып өтетін болсақ.

Ақпарат –  латынның  түсіндіру,  баяндау,  мәлімет  деген  ұғымдарын  береді.  Ақпаратқа 
үзілді  –  кесілді  анықтама бере алмаймыз.  Оны қоршаған дүние туралы және онда жүріп 
жатқан процестер туралы хабарламалар мен мағлұматтар деп түсінуге болады.

Коммуникативтік дегеніміз – қарым – қатынас, өзара пікірлесу, сөйлесу, ұғынысу дегенді 
білдіреді.

Ал  «Құзіреттілік»  туралы  термин  білім  беру  аясында  70  жылдары  америка  ғалымы 
Н.Хомский қолданды.Құзіреттілік термині алыс- жақын шет елдердің ғылыми әдебиеттерінде 
кеңінен  қарастырылған.  Мысалы:  competense  (латынша)  сәйкес,  жарамды,   competense 
(французша)  құзіретті,  құқықты,  орыс тілі  сөздерінде құзіреттілік  «белгілі  бір  сұрақтары, 
мәселелері біреудің жеттік білуі» деген мағынаны бейнелесе, қазақ тілі сөздіктеріне сүйенсек 
ол біреуге тиселі істер, сұрақтар шеңберінде белгілі бір адамның немесе мекеме өкілдігінің 
құқықты болуы. Жалпы алғанда құзіреттілік деп игерілген білімінің практикалық, танымдыұ, 
құндылық мәні бар коммуникативті міндеттері шешуге бағдарлануын айтады.

Ақпараттық – коммуникативтік құзіреттілік дегеніміз – оқып үйренетін обьект туралы 
жаңа  мәліметтерді  алу  үшін  ақпаратты  жинауды,  оларды  өңдеу  мен  берудің  тәсілдерінің 
жиынтығы.
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Білім  туралы  заңды  білім  берудің  басты  міндеті  –  ұлттық  және  жалпы  адамзаттық 
құндылықтар,ғылым  мен  практика  жетістіктері  негізінде  жеке  адамды  өалыптастыруға, 
дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасалған. Ол 
үшін « жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 
желілерге шығу» деген міндеттер қойылады. Демек, оқу ағарту саласында өзекті мәселенің 
бірі  оқушыны  сапалы  қарым-  қатынасқа  даярлап,  тұлғаның  коммуникативті  құзіретін 
қалыптастыру.Оқушының тілдік қарым – қатынасын жетілдіру, дамыту арқылы қоғамға жан 
–  жақты  дамыған,  белсенді,өз  бетімен  жасампаздықпен  ойлай  алатын  және  өз  ойын 
шығармашылықпен жеткізіп, шебер қарым-қатынас жасай білетін,тілдік қатысымды тиімді 
қолданатын бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік қабілеттерін дамыту қажет.

Ақпараттық – коммуникативтік құзіреттілікті  орта кәсіптік білім беру жүйесіне енгізгенде 
оқыту  материалдарының  педагогикалық  мазмұндылығы  мен  әркімнің  өздігінен  оқып 
үйренуіне жағдай жасаудың маңызы зор.

Білім көзі – бастауышта демекші, төменгі сынып оқушыларына білім берудің мақсаты – 
жедел дамып келе жатқан әлем жағдайында алынған терең білімнің кәсіби дағдыларының 
кезінде, өз бағытын еркін дұрыс шешім қабылдайтын жеке тұлғаны қалыптастыру.

Бастауыш  сынып  мұғалімдерінің  ақпараттық  –  коммуникативтік  құзіреттілігін 
қалыптастырудың басты мақсаты – оқушыларға білім алу процесінде көмектесу. 

Ол  үшін  бастауыш  сынып  мұғалімдерін  оқытудағы  ақпараттық   технологиялардың 
педагогикалық мақсаты:

• Қолдану мен ақпараттық – коммуникативтік құрылғылар арасындаға байланыс;
• Есте  сақтауға  негізделген  оқып  білім  алудан,  бұрынғы  меңгергендерді  пайдалана 

отырып, ақыл-ойды дамытатын оқуға көшу;
• Оқушыға білім беретін бағдарламадан жекелеп, саралап оқыту бағдарламасына өту.

Ақпараттық  –  коммуникативтік  технологияларды  ендірудің  ең  перспективалы  үш 
бағыттарын бөліп алуға болады.

1. Интеллектуалды мұғалім жүйелерді қолдануға негізделген ол өз кезегінде, мәліметтер 
қорын,  экспертті  оқыту  жүйелерді,  жасанды  интеллекті  жүйелерін  қолдануды 
ұсынады.

2. Электрондық кітаптар, бағдарламалық құралдар, автоматтанған оқытушы жүйелерді 
жетілдіру.

3. Телекоммуникация  құралдарын  пайдалану,  комьпютерлік  желілерді,телефондық, 
теледидарлық және спутниктік байланыстарды енгізеді.

Ақпараттық  –  коммуникативтік  құзіреттілікті  қалыптастыруда  оқытушыларда  мына 
қиыншылықтармен кездеседі:

1. Педагогтардың  көпшілігінде  ең  жаңа  техникамен  жұмыс  істеуінің  практикалық 
тәжірибиесінің аздығы.

2. Қолданбалы  бағдарламалардың  жеткіліксіздігі,  ол  көп  уақытты  және  материалдық 
шығындарды керек етеді.

3. Оқу  үрдісіне  ақпараттық   технологиялардың  күрделілігі,  бір  ұжымда  істейтін 
оқытушылардың біліктілігінің елеулі айырмашылықтарынаң болуына байланысты.

4. Ақпараттық   тенологияларды  қолдану  технологиясын  түсіндіретін  әдебиеттің  аз 
болуы.

  
Олай  болса,  бастауыш  сынып  мұғалімдері  бойын  ақпараттық  –  коммуникативтік 

құзіреттілікті қалыптастыру үшін  мынадай біліктілік пен икемділікті меңгеру қажет.

4



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 13.06.2020 жыл | № II00040  -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Кез – келген ортада өзіне қойылған және бөгде біреуге қойылған сұрақтарға сауатты 
жауап беруге даяр тұруы.

2. Қарым-қатынаста  сөз  байлығын  кеңінен  қолдана  алу,  оның  ішінде  көркемдегіш, 
бейнелеуіш сөздерді қолдана алу.

3. Айтылған ойды әрі қарай жалғастырып айта білу.
4. Кез- келген  тұлғааралық қарым-қатынасты сынай білу және бағалау.
5. Тұлғааралық конфликт орнаған жағдайда дұрыс шешім қабылдап,  әңгімелесушімен 

шебер тіл табыса білу икемділігі.

Қорыта айтқанда, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңдылық сипаты, қазіргі 
заманға  сай  ақпараттандыру,  электрондық  оқулықтарды,  компьютерді,  бейне 
таспаларды,мультимедиялық  кабинет,  интербелсенді  тақта  тағы  басқа  арқылы  оқытудың 
жаңа технологиясының әлемдік және отандық үлгілерін таңдап, сабақ барысында пайдалана 
білу – бүгінгі заманның талабы. Міне, осы тұрғыда қазіргі мұғалім ерінбей, ерен еңбек ету 
керек. Бұл  - бізге жүктелген үлкен міндет.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Тақырыбы:  3 В Кеңістік фигуралар 
Текше (Куб)

Мектеп:  Кирилловка орта мектебі

Күні: 01.02.2020 Мұғалімнің аты-жөні: Мағзұм Манат

3-сынып Қатысқандар саны: 9  Қатыспағандар 
саны: 0

Оқыту мақсаттары 3 .3.2.3 кеңістіктік геометриялық фигуралардың текше (куб) 
жазбасын дайындау және олардың моделін құрастыру

Сабақтың мақсаттары Барлық оқушылар үшін: 

Геометриалық (кеңістік, жазықтық ) фигураларды ажырата 
алады, жазбасынан модельін дайындайды.

Бірқатар оқушылар үшін: 

 Текшенің төбесін, қырларын, жақтарын көрсете алады, 
текшені модельдейді, есептер шағарады, теңдеу шешеді

Кейбір оқушылар үшін: 

 Текшенің жазбасын өздігінен дайындайды, көлемін таба 
алады, тақырып бойынша  тапсырмалар, сұрақтар 
құрастырады.

Тілдік мақсаттар Оқушылар игереді: 
Текшенің жазбасын дайындуды, модельі жасауды игереді
Пəндік лексика жəне терминология: 
Текше, жазба, дизайн, жағы, қыры, төбесі

Диалог/жазу үшін пайдалы сөздердің жиынтығы 
Талқылау: 

Текше деген қандай пішін? 
Ол қандай геометриялық пішінге жатады? 

Жазу:  

Есептерді шығару, теңдеу шешу,текшенің жазбасын 
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дайындау.  

Құндылықтарды дарыту Оқушылардың бойында еңбексүйгіштік, адалдық, ептілік, 
шапшаңдық қасиеттерін қалыптастыру. Бірінің пікірін бірі 
тыңдауға тәрбиелеу, сыни ойлауын, шығармашылығын 
дарыту.

Пәнаралық байланыстар   қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, дүниетану, 
жаратылыстану, көркем еңбек

Ресурстар Қара жәшік, сыйқырлы текше,кеңістік геометриялық 
фигуралар топтамасы; ермексаз; түтікшелер; жіптер; сіріңке, 
текше жазбасы.

АКТ қолдану дағдылары Ғаламтор, видео, слайд қолдану

Алдыңғы білімдер Күнделікте білетін жазықтық және кеңістік пішіндер туралы 
білімдеріне сүйену

Жоспар 

Жоспарланған уақыт 
(минут) 

Жоспарланған іс-шаралар 

 
 

0-2 МИН 

Психологиялық дайындық. 
«Достық гүлін сыйлау» 
Сәлем достым  (қол беру)
Сен қалайсың? (иығына қолын қою)
Сен келдің? (қолын жаю)
Жақсы болды (жүрекше жасау)
Мен өте қуаныштымын! (Құшақтасу)
Сабақ басында көңіл –күйлерің қалай?

 
Сабақтың басы
3-8 мин

Өзектендіру. 
 «Болжау» әдісі.  Әр топқа (цилиндр, пирамида, шар, текше) 
кеңістік фигураларын (үшбұрыш, төртбұрыш, шеңбер, кесінді 
т.б)  жазықтық фигураларды таратып беру.Оларды зерттеп 
қарап, сұрақтарға жауап беру.
1.  Геометриялық фигураларды нешеге бөлеміз?
2. Қандай, қандай деп?
3. Жазықтық фигураларға қандай пішіндер жатады? 
атаймыз?
4. Кеңістік фигураларға қандай пішіндер жатады?
5. Кеңістік фигуралардың  жазықтық фигуралардан қандай 
ерекшелігі бар? 
Олардың кеңістік, жазықтық  фигурасы деп аталатынын 
түсіндіру. себебі оларды қолға ұстауға болатынын, үстелге 
қойғанда оның көрініп тұратынын, ішінде бос кеңістіктің бар 
екенін, сонымен бірге көлеңкелерін көруге болатынын айтып 
түсіндіремін.
Топқа бөлу: 1- топ Жазықтық пішіндер
                        2- топ Кеңістік пішіндер
Топ басшысын  сайлау: Топтың ережесі
- Жақсы осы түсініктеріңді кеңейту үшін 
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№ Аты -жөні Сұрақ –
жауап
(асық 
арқылы 
баға)

Жеке 
жұмыс 
шығармаш
ылық
Текше 
модельі

Жұптық 
жұмыс
Ойнайық! 
Текше 
лақтыру 
4балл

Шығармаш
ылық 
жұмыс
Текшені 
модельдеу

Теңдеу 
шешу

1 Бакитжан 
Жанбөпе

2 Бурабай Байбатыр

3 Ермек Бименді
4 Қайролла Әлишер
5 Құрманбай 

Рамазан
6 Манарбек 

Еркедана
7 Оразғали Инсар
8 Хабиұлы 

Алтынбек
9 Хуанышбекұлы 

Азамат
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