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Білім мазмұнын жаңарту аясында математика  пәнін оқыту

КАЙДАСОВА  ГУЛЬВИРА  МЫРЗАБЕКОВНА
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  № 71 ЖББОМ

Математика пәні мұғалімі

      Оқушыларға математика білімінің қыр-сырын жетік таныту, қабілеттерін
шыңдау,  кез-келген  ортада  өзін  еркін  ұстауға,  Қазақстан  Республикасының
азаматы  деген  атқа  лайық  болатындай  етіп  тәрбиелеу  –  біздің  міндетіміз
болмақ. Осы орайда оқушылардың білім деңгейін арттыру – маңызды іс. Бұл
мәселе  көптеген  жылдар  бойы  қарастырылып  келе  жатыр.  Матеметиканың
қиындығына,  күрделілігіне  қарамастан,  болашақ  ұрпақты  осы  пәнге
қызықтыру, білім деңгейін көтеру біз үшін орасан зор жауапкершілікті қажет
ететін оқыту әдісі болуы тиіс.
    Ұстаздың әрбір қылығы оқушыға әсер қалдырып, оның ары қарай жетілуіне
ықпал  ететіні  бәрімізге  белгілі.  Мұғалім  –  оқушы  атаулыға  үлгі  болатын
өмірінің  сан  алуан  жолынан  адаспай  өтуде  оған  бағыт  беріп,  жөн  сілтеуші,
баланы адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа және басқа да сол сияқты
ізгі қасиеттерге баулитын жан.
Қазіргі  заманымызда  оқушының  білім  деңгейін  көтеру  мәселесі  ең  басты
мәселелердің  бірі  болып  отыр.  Оқушының  білім  деңгейін  көтерудегі  басты
тұлға – ұстаз екені бәрімізге белгілі.
    Оқушының  білім  деңгейін  көтеру  дегеніміз  –  оқушыны  жан-жақты
тәрбиелеп,  ғылым  негіздерінен  берік  білім  беру,  болашақ  қоғамға  пайдалы
қызмет ететін азамат етіп шығару. Оқушының бойындағы білімін ары қарай
тереңдетіп, жетілдіре түсу.
Оқушының білім деңгейін көтерудегі мұғалімнің іс-әрекеті деген не?- деген
сұраққа жауап іздеп көрейік.
      Ғылыми-педагогикалық  және  психологиялық  әдебиеттерді  зерттеу
барысында біз ең алдымен «іс-әрекет» дегеніміз не деген сұраққа жауап іздедік.
Оқушылардың білім  деңгейін  арттырудағы  мұғалімнің  іс-әрекеті  дегеніміз  –
оқушының білімін жетілдірудегі,  түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі
мақсатқа жетуге бағытталған процессті айтамыз. Яғни мұғалімнің сабақ үстінде
оқушыға  білім  беру  мақсатымен  жүргізілетін  жұмыс  түрлері.  Оқушылардың
білім деңгейін арттырудың жолдарына тоқтала кетейік.
Ауызша есептеуге үйрету тәсілдері.
    5  сынып математикасын оқыту үрдісінде  есепті  шығара  білу шеберлігін
қалыптастыру, жетілдіру және дамытудың шешуші бағыттарына тоқталайық.
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1.  Есеп  шығаруға  үйрету  –  математиканы  оқытудағы  ең  қиын  әрі  күрделі
мәселелердің  бірі.  Бұл  балалардың  шама-шарқына,  психологиялық  жас
ерекшелігіне сәйкес салыстыру, жан-жақты талдау жасау, қарама-қарсы қою.
Жалпылау,  түрлендіру,  зерттеу,  әр  алуан  категорияларға  біріктіру,
қорытындылау, абстрактциялау сияқты түрліше меңгеруіне байланысты бірдей
дәрежеде орындала бермейді.
2.  Балалардың  топтық,  өзіндік  ерекшеліктері  қабілет  деңгейлерінің  әр
түрлілігіне байланысты, олардың бәрінен де бір тарақтың жүзінен шыққандай
есепті шығара білуге біркелкі үйренеді деуге болмайды.
3.  Есеп  шығаруға  үйрету  алғашқы  сабақтардың  өзінде-ақ  басталып,  сынып
ілгерілген сайын бірте-бірте сәйкес шеберлік те қалыптаса бастайды.
Ауызша есептеуге үйрету бастауыш сыныптан басталатыны бәрімізге мәлім. Ол
уақыт  үнемдеу  тұрғысынан  тиімді.  Бір  ғана  мысалдың  нәтижесін  бірнеше
тәсілмен  есептегенде  берілетін  түсіндірмелер,  аралық  нәтижелердің  қалай
шығатыны, ақтық нәтижеде не болатыны ауызша айтылады да, оларды жазуға
уақыт  жұмсалмайды.  Оған  қоса  қай  тәсілді  қолдану  оқушының  өз  еркінде
болғанымен, олардың барынша тиімдісін іріктеп алуды үйретуге де мүмкіндік
мол.
     Математика сабағында ауызша есептеу дағдыларын қалыптастыру 
жұмыстарын жүргізудің маңызы зор. Сабақта оқушылардың ойлау қабілетін 
дамыту үшін есеп шығарғанда орындайтын амалдарды ойша шешіп алуды 
дағдыландырған жөн.
5 сыныпта математиканы оқыту тек математикалық білімді берумен 
шектелмейді. Бұл пән оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда маңызы өте 
зор. Оқушылардың ойлау процесінің нақтылығын, тереңдігін анықтау үшін 
олардың белсенді іс-әрекетімен бірге өз бетінше жұмысын ұйымдастыру керек.
    Оқушылардың сабақта өздігінен орындайтын жұмыстарын тиімді 
ұйымдастыру үшін математика кабинеттерінде дидактикалық материалды, 
үлестірмелі материалдар, баспа негіздегі дәптерлер, тағы басқа оқу құралдары 
жинастырылуы қажет. Дегенмен оқушыларға оқулықпен жұмыс істеуді 
үйретудің орны ерекше. Барлық ғылыми-техникалық білімнің көзі – кітапқа, 
оның ішінде оқулыққа оқушылардың сүйіспеншілігі мен құрметін арттыру, 
олармен өздігінен жұмыс істеуді үйрету мұғалімнің басты міндетінің бірі. Әр 
сынып оқулықтары қажетіне орай орындалуға тиісті жаттығулармен, 
есептермен, практикалық тапсырмалармен, суреттермен қамтамассыз етілген. 
Өздігінен жұмыс істеуді оқушылардың сабақ үстіндегі қызметіне енгізу 
сабақтың құрылымына да, элементтеріне де әсерін тигізеді.
     Балалардың сабақта өз бетімен орындаған жұмысы сыныпта қандай формада
болса да ескерілуі тиіс. Мұғалім тапсырманың орындалуын қарап шығуға 
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уақыт бөлуі және өз бағасын айтып, жақсы жұмыстарды атап көрсетіп, қатесін 
табуға көмектесуі тиіс.
Мектеп оқушыларының өз бетінше жұмыстарын ұйымдастырудың басты 
формасы – жұмыстарды орындау, ептілік, іскерлік, шеберлік дағдысын дамыту.
Бұл үшін төмендегідей тиісті талаптарды орындауға тура келеді:
1. Өз бетінше істелетін кез-келген жұмыстың нақты мақсаты болу керек. Әрбір 
оқушы жұмыстың орындалу тәртібін жетік білу керек.
2. Өз бетінше жұмыс оқушылардың бойындағы танымдық қабілетін, 
творчестволық ойлау жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
3. Жұмыстың мазмұны оқушының қызығуын, талпынысын оята білуі тиіс. Яғни
оның тілегі жұмыстың соңына дейін бәсендемейтіндей болуы керек.
4. Өз бетінше жұмысты оқушылар еңбек дағдылары мен әдістерін жетік игеріп 
түсетіндей етіп ұйымдастыру қажет.
     Қорыта келгенде, оқушылардың өз бетімен орындайтын жұмыстары: 
карточкалар, өздік жұмыстар, есептер шығарту, кестелер толтыру арқылы 
жүзеге асады. Тоқсандық бақылау, өздік 5-10 минуттық бақылау жұмыстары 
жүргізіледі.
Көрнекі түрде оқыту – оқушылардың тиісті бақылауларына сүйеніп оқыту, 
бірақ көрнекі оқыту дегенді тек көрнекі құралдарды пайдаланып отыру деп 
түсінбеу керек. Көрнекілік әдісімен оқу – оқушыларды өз бетінше байқауға 
үйретуге негізделеді. Себебі қандай нәрсені болса да қабылдағанда сезім 
мүшелеріміз неғұрлым көбірек қатынасса зат және құбылыс жөніндегі 
қабылданбаған ұғым, түсінік есіңізге соғұрлым берік, тиянақты есте сақталады.
     Сондықтан сабақта көзбен көру, дыбыс органымен айту, қолмен жазу, тағы 
басқа сезім мүшелерінің белсенді қатысуы тиіс. Көрнекілікті қолдану 
оқушылардың білім сапасын арттырады, көрнекі құралды пайдалана отырып, 
мұғалімнің жетегімен, оқушылар өздігінен оңай қорытындылар жасай алады.
Көрнекі құралдар арқылы балалар амалдың идеясын да түсінетін болады, 
мысалы, тәрелкедегі сүтті жалап жатқан екі мысыққа үшінші бір мысық жүгіріп
келе жатқанын көргенде, бала барлығы неше мысық деген сұрауға жауап беру 
үшін, 2+1 керек деген ой келеді.
     Көрнекілік математика сабағында білім көзі ретінде қолданылған, ол елеулі 
мәселеде берілетін білімдерді нақтылау мақсатында көрнекі құралдар да түрлі 
тәсілдермен қолданылады.
    Оқушылар сабақта, ойын үстінде, ойлау, өлшеу, есептеу, табу, зерттеу 
жұмыстарымен шұғылданады. Оларды ұштап, жетілдіріп отыру мұғалімнің 
міндеті деп білеміз. Бастауыш сыныптарда математика пәнін оқытуда баланың 
ой-өрісін дамытып, бағдарламада өтілген негізгі материалдарды практикада 
қолдана білуіне, оқушылардың сабаққа деген ынта-ықыласын арттыруына, 
өткен материалды өз мәнінде толық игеруіне мүмкіндік жасайтын тәсілдердің 

3



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ішінде дидактикалық ойынның мәні зор. Сабақта өтілген метериалға сәйкес 
дұрыс жүргізілген дидактикалық ойындар оқушылардың сабаққа 
қызығушылығын, белсенділігін арттырып, тақырыпты дұрыс меңгеруіне ықпал 
тигізеді.
   Қоғамның өзгеруімен байланысты білім беру әдістері де білім көлемі де   
үнемі өзгеріп отырады. Ол білі беру заңдылықтарына байланысты өзгеріп  
дамып отырады. Біз ұстаздар қауымы қандай болмасын  жаңалыққа құлақ түре 
жүретініміз айқын. Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін 
қашан да жолға қоярымыз анық.
Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұнындағы модульдер:
1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2.Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3.Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4.Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
5.Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7.Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
     Математика – ұлы ғылым, адам ақылының ең бір асыл қабілеттерінің тамаша
жемісі. Шәкірттерді білім нәрімен сусындататын, өмірдің асулары мен 
шыңдарына қажымай-талмай шығуына алғашқы жол нұсқаушысы – ұстазы.
Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, шәкірт 
жанына нұр құя алады», – деген сөзі ізденімпаз, жаңаша ұстаздарға 
арналғандай. Мұны әрбір мұғалім жадында сақтауы тиіс .

I00042      23.11.2020

Биология сабағында жаңартылған білім бойынша 
әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану

САДЫКОВА  ЖАНАРГУЛ  НУРГАЗИЕВНА
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Биология пәні мұғалімі

       Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 
бағдарламасы - заман талабына сай,келешек ұрпақтың сұранысын 
қанағаттандыратын тың бағдарлама. Осыған байланысты ұстаздар алдында 
оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және оны тиімді қолдана білу 
міндеті тұр.Қай елдін болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын 
алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. 
«Ұрпағы білімді халықтың,болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас 
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ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім   беру-бүгінгі күннің 
басты талабы.
      Тиімді әдіс- тәсілдер- сапалы сабақ кепілі.Пәндерді оқытуда тиімді әдіс – 
тәсілдерді пайдалана отырып, сабақты қызықты да тартымды өткізу мұғалімнің 
шеберлігіне байланысты екені баршамызға мәлім.
     «Биология» пәні бойынша оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттары 
оқушылардан өздерінің дағдыларды үйренуі туралы ой-пікірлерін білдіріп, оны 
талдай және бағамдай білуді талап етеді. Әдістердің тиімділігі мұғалімнің 
оларды әдістемелік тәсілдермен байыта білуіне байланысты. Әңгімелеу, 
сұхбаттасу барысында табиғи объектілерді, суреттемелерді, сызбаларды, 
жүйелеуші және жинақтаушы кестелерді пайдалану оқушылардың танымдық 
белсенділігін арттыруға, негізгі материалды игеруге жағдай 
жасайды.Биологияны оқыту үдерісінде әдіс таңдаған кезде оқу материалының 
мазмұнын және шешілуге тиісті нақты оқу-тәрбие міндеттерін, биология 
кабинетінің оқу жабдығымен жабдықталуын, үлестірмелі материалдың болуын,
оқушылардың жас ерекшеліктерін, олардың дайындық деңгейін ескеру 
қажет.Оқу оқушылардың ойлауын дамытуға септігін тигізуі үшін оларды 
біліммен қатар, талдау, жинақтау, салыстыру, сәйкестендіру, ортақ, жеке және 
ерекше белгілерін анықтау, жалпылау, қорытындылар жасай білуді 
қалыптастыру қажет.
      Мысалы, мен өз сабағымда «Құрылысшы ойыны»,«Қораптағы сұрақ», 
«Серпілген сауал»,        « Температура өлшеу», «SVOT», «Сұраққа жылдам 
жауап», «Мұғалімге хат жазу», « Эссе жазу», «Сұхбат алу», «Қалың және жұқа 
сұрақтар», «Логикалық тізбекті ажырату», «Шырша немесе фишбоун», 
«Стикердегі диалог»
әдіс-тәсілдерін қолдану барысында оқушылардың сабаққа деген 
қызығушылықтарының арттатындығын аңғардым. Сабақ барысында 
ресурстарды молынан қолдануға тырысамын. Яғни, қолжетімді ресурстарды 
дұрыс, әрі ұтымды пайдалану тиімді. Ал осы әдіс-тәсілдерді сабақ үдерісінде 
тиімді пайдалану үшін сабақ мақсаты нақты әрі қолжетімді болуы 
керек.Өйткені сабақтағы ең маңыздысы қойылған дұрыс мақсат пен күтілетін 
нәтижелер. Дұрыс қойылған мақсат күтілетін нәтижелерге жету жолында нақты
іс- әрекетке жетелейді. Сондықтан сабақтарымды жоспарлауда мен үшін 
маңызды сабақ мақсатын нақты әрі қолжетімді етіп құру болды.
«Құрылысшы ойыны» өте тиімді тәсіл . Мәтін бөліктерін тез жинау.
Оқу шапшандығын , және өз ойын еркін жеткізу қабілетін дамытудағы үлесі 
зор екендігіне көз жеткіздім.
«SVOT» әдісі оқушының өзін және өзге топты бағалауына өте тиімді..
«Көршіңмен сырлас»-бұл әдіс оқушылардың өз ойын ауызша білдіруіне 
үйретеді. Сұрақ қойып, ойлануына уақыт беріңіз. Өз ойын көршісімен бөлісіп, 
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ақылдасуын сұраңыз.
« Температура өлшеу әдісі» бұл әдіс топтық жұмыс барысында мұғалім топ 
жұмысын бақылау үшін «біз не істеп жатырмыз?» деген сұрақ қою арқылы 
оқушылардың жұмысы нәтижелі болу үшін бағыт береді.
«Сұраққа жылдам жауап» тақырыпты терең түсіну және оқушылардың 
назарын сабаққа аударып,ой-өрісін дамыту мақсатында төмен дәрежелі 
сұрақтарға толық жауап алу мақсатында қолданамын.Мысалы, «Нүркен, 
Аркеннің жауабы дұрыс деп ойлайсың ба?»
«Болат,Розаның жауабын қалай толықтыруға болады?»
«Еркебұлан, айтылған барлық жауаптарды қалай біріктіруге болады?»деген 
сияқты.
«Сюжеттік кесте»
Оқушылардың мәтінді қаншалықты меңгергенін бақылау үшін сұрақтарға 
сәйкес төрт сөзден тұратын сөйлем құруды тапсырыңыз.
«Сұрақты тауып ал» бірнеше сөйлем бір сұрақтың жауабы болады.
«Мұғалімге хат жазу» сабақ аяғында оқушылар өтілген тақырып бойынша 
сұрақ қояды немесе түсінбеген, түсініксіз сұрақтар бойынша ұсыныстарын 
жазады.
« Эссе жазу» 3 минут ішінде өтілген тақырып бойынша не түсінгенін жазады. 
Сабақты қорытындылауға өте тиімді әдіс- тәсілдің бірі.
«Сұхбат алу» ортаға үш оқушы шақырылады. Екі оқушы бір-бірімен тақырып 
бойынша сұхбат құрады. Үшінші оқушы түсінгенін әңгімелейді.
«Қалың және жұқа сұрақтар» әдісі бұл әдіс топ жұмысы барысында 
оқушыларға тақырып бойынша сұрақтар құру тапсырылады.
«Логикалық тізбекті ажырату» бұл әдісті сабақ қорытындысын шығару 
кезінде қолданған тиімді.Оқушыларға тақырыпқа сәйкес негізгі сөздер тізбегін 
жүйелілікке келтіру тапсырылады.
«Шырша немесе фишбоун» бұл стратегия оқушыларды көлемі үлкен 
тақырыпты бірнеше себебі мен дәлелдемесі келтірілген шағын тақырыпшаларға
бөлуді үйретеді.
Осындай әдіс-тәжірибиелерді сабақта қолдану үлкен жетістіктерге жеткізеді , 
бала дамуында үлкен нәтиже береді ойлаймын.
      Менің ойымша сабақтың тиімділігі: оқушы шығармашылық деңгейге 
мұғалім арқылы емес, өз іс-әрекеті арқылы жетуі. Жаңа әдіс-тәсілдердің 
ұтымдылығы да осында. «Стикердегі диалог» әдісі. Бұл – үй тапсырмасын 
тексеруге, қорытынды сынақ немесе қарапайым ереже сұрауға таптырмас әдіс. 
Өйткені бұл әдісті қолданған кезде оқушы оқылған сұрақтың жауабын білуі 
тиіс . Сонымен қатар бұл әдіс оқушыны тез ойлануға, есте сақтау қабілетін 
дамытып,шапшаңдыққа үйретеді. Себебі, қағазда жазылған сұрақ басқа, жауап 
та басқа. Осы жерде оқушының шапшаңдығын, аңғарымпаздығын тануға 
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болады. Сонымен қатар, бұл әдіс сыныптағы ынтымақтастық атмосферасын 
орнатуға да мүмкіндік береді. Оқушылар өз сұрағының жауабын естуге 
тырысады және өзіндегі жауаптың сұрағын тыңдауы тиіс. Осы жерде сынып 
оқушыларының арасында сыйластық қалыптасып,бір- бірінің сөзін тыңдауға 
бейімделе бастайды.
      Кез келген сабақ өз мақсатына толық жету үшін оған белгілі бір әдіс- 
тәсілдерді таңдап, саралап қолдану керектігін тәжірибе көрсетіп отыр. Сол 
себепті сабақтарымда мен курс барысында игерген әдіс-тәсілдерімді кеңінен 
қолдану арқылы, оқушыларымның өз бетімен білім алуға дағдыландыра 
отырып, шығармашылық қабілеттерін дамытуды көздедім. Осы мақсатымды 
жүзеге асыру үшін, 7 модульді өз сабақтарыма кіріктіре отырып, жаңаша әдіс –
тәсілдерді пайдалана бастадым. Жаңашыл, іздемпаз ұcтaздың мiндeтi – сынып 
оқушыларының бұрын білмеген басқа қырларынан танытуы мен ортақ белгісін 
табуға мүмкіндік туғызатын ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру. 
Сондықтан өз сабақтарымда сапалы білім беру мақсатында қолданған бірнеше 
әдіс-тәсілдердің тиімділігі жөнінде ой бөліспекпін. 
     «Оқу мен оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер» модуліндегі «Ойлар бұлты» 
әдісінің жаңа тақырыпты бекіту , үй тапсырмасын сұрау мақсатында тиімді 
екендігіне көз жеткіздім. Себебі, біріншіден, жадыны дамытады. Оқушы жаңа 
тақырып бойынша бір түйінді сөз жазады. Кез келген сөз емес, ерекше есте 
қалған сөзді жазады.Кейін талқылау кезінде ол сөзді неліктен жазғанын,ол 
сөздің жаңа тақырыппен қаншалықты байланыстылығын өзі 
түсіндіреді.Екіншіден, бұл әдіс оқушының өз ісіне жауапкершілікпен қарауға 
үйретеді. Егер оқушы бір сабақта тақырыпты меңгермеген болып, басқа сөз 
жазса, келесі сабақта ол сыныптастарынан қалмай, түйінді сөз жазарда ойланып
жазады. Сол сөздің мағынасын өзі айтып түсіндіретін болған соң, оқушы 
ойланып жазады, жауапкершілігі артады.
    «Мен еш уақытта өз оқушыларыма ешнәрсе үйретпеймін, тек қана олардың 
оқуы үшін жағдай жасаймын» — деп, Альберт Эйнштейн айтқандай, бұл 
бағдарламаның басты мақсаты — сабақты жаңа әдіс — тәсілдерді қолдана 
отырып, дәстүрлі сабақтан өзгеше етіп өткізу.Ал оқушылардың сыни ойлауын 
дамыту, айтылым, оқылым, жазылым бойынша   ой-өрісін , сөйлеу, жазу 
дағдыларын қалыптастыру мақсатында «Сын тұрғысынан ойлауға үйрету» 
модулінің тәсілдерін қолдану көп нәтиже береді. Сын тұрғысынан ойлау деген 
тіркесінде тұрғысынан деген термин ойдың мәселені шешу үдерісінде 
шоғырлануын білдіреді. Бұл тұрғыдан алғанда сыни сөзі «мақұлдау» немесе 
«теріске шығаруды» білдірмейді. « Сын тұрғысынан ойлау «ойлау туралы 
ойлану » деп сипатталады. Ол маңызды мәселерді талқылау және тәжірибені ой
елегінен өткізуді қамтиды.Сыни тұрғыдан ойлауға оқушыны жетелеу үшін 
дұрыс сұрақ қоюға үйрету шарт. Егер оқушы өзі қойған сұрақтың 
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маңыздылығын, қай дәрежелі сұрақ қойғанын анықтап, саралай алатын 
болса,яғни ол өзіне- өзі сыни көзқараспен қарайды деген сөз.
    «Ұстаздың биігі ойлана қарасаң биіктей береді, үңіле қарасаң, тереңдей 
береді, қол созсаң қарсы алдыңда, айналсаң артыңда тұрғандай» — деп Сократ 
айтқандай бәрі өз қолымызда.Оқытушының міндеті білімді көбейту емес, осы 
білімдерін өз бетімен алуға мүмкіндік беретіндей   құралмен қамтамасыз ету 
және оқушының жекелей дамуы, жеке тұлғаның қалыптасуы, өзін өзі жетілдіру 
және қоршаған әлемді жетілдірудің   инновациялық қажеттіліктерін 
қалыптастыру. Білім беру үрдісінде жаңа технологияларды дамыта оқыту, оқу-
тәрбие үрдісінің сапасын жоғарлатуды  көздейді.Осы тұрғыдан бүгінгі күні 
жаңа технологияның тиімді әдіс-тәсілдерін жас ұрпақтың бойына сіңіре отырып
тәрбие беру мұғалімнің басты міңдеті. 
     Биология - бұл орта буында алғаш қосылатын пән. Сондықтан  орта буында 
өсімдік құрылысы өсімдік 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.                               
     Қорытындылай келе, 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.

I00048      23.11.2020

Үш тілділік – заман талабы

ХАЙРЛИНА  НАЗГУЛЬ  СИБАГАЛИЕВНА
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Ағылшын тілі  пәні  мұғалімі

     Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да қастерлі, құдіретті. Сол тілді насихаттау әр
азаматтың  борышы  деп  білемін.  Заман  талабына  сай  бүгінгі  нарық  заманы
бізден  бәсекеге  қабілетті  болуымызды,  дамыған  отыз  елдің  қатарынан
көрінуіміз үшін білімді де озық ойлы азаматтарды тәрбиелеуімізді талап етуде. 
  Әлемдегі  жоғары  дамыған  елдердің  санатына  енуді көздеген халықтың 
басты мақсаты да сауатты ұрпақ тәрбиелеу. Сауатты ұрпақ тәрбиелеу дегеніміз 
өз ана тілінде еркін сөйлей алатын, оны терең меңгерген ұрпақ. 
    Ал,  ана  тілін  жақсы  білмейінше,  сауатты  сөйлеп,  сауатты  жазып,  тіл
байлығын мол қолданбайынша, шын мәніндегі мәдениетті адам бола алмаймыз.
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    Мемлекеттік  тілді  және  басқа  тілдерді  үйрену  арқылы  балалар  мен
жастардың  әлем  және  ұлттық  мәдениетті  игерулеріне,  өз  халқы  мен  басқа
халықтардың дәстүрлері мен мәдениетін зерттеуіне және қабылдауына жағдай
жасау керек, яғни полимәдениетті тұлға қалыптастыру керек. 
        Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстандағы
тілдердің  үш  тұғырлығы  туралы  ойды  алғаш  рет  2006  жылы  Қазақстан
халқының  Ассемблеясында  айтқан.  2007  жылғы  «Жаңа  әлемдегі  жаңа
Қазақстан»  жолдауында  Елбасы  «Тілдердің  үштұғырлығы»  -  «Триединство
языков» мәдени жобасын кезендеп іске асыруды ұсынды.
Тілдердің  үштұғырлығы идеясында  Елбасы оған нақты анықтамасын берген,
қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі, ал ағылшын тілі
– жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. 
     Ағылшын тілі – бүгінгі заманымыздың кілті, ақпараттық технологияның,
компьютер  технологиясының  кілті  деуге  болады.  Бүгінгі  әлемде  мыңдаған
адамдар  шетел  тілін,  соның  ішінде  ағылшын  тілін  жұмыста  немесе  оқуда
пайдаланады және ана тілі ретінде меңгереді. Қазіргі заманда ағылшын тілі «21
ғасырдың»,  халықаралық  бизнес,  қазіргі  ғылым  мен  технологиялар  тілі
мәртебесіне ие болды. 
     Ағылшын  тілін  оқып  –  үйренемін  деушілердің  саны  күннен  –  күнге
көбеюде.. Бұл сайып келгенде, шет тілін, соның ішінде ағылшын тілін мектеп
қабырғасынан  бастап  жоғары  оқу  орындарында  оқыту  әдістемесінің  жаңа
бетбұрыстарды  қажет  екендігін  тудырады.  Қазіргі  уақытта,  ағылшын  тілін
меңгерудің талабы жоғары болғандықтан, ағылшын тілін тереңдетіп үйренуге
арналған арнайы мектептер, гимназиялар, колледждер көптеп ашылуда. 
    Бүгінде осы үштілділікті қолдау, қолдану мақсатында мен, мұғалім ретінде
өз үлесімді қосудамын, оқушыларға  аталған жаңа талаптарға сай білім беруге
ат салысып келемін. 
    Үштілді  оқыту  –  жас  ұрпақтың  білім  кеңістігінде  еркін  самғауына  жол
ашылатын,  әлемдік  ғылым  құпияларына  үңіліп,  өз  қабілетін  танытуына
мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. 
    Қарапайым тілмен айтқанда, қазақ тілді дамыту керек, орыс тілін қолданамыз
және ағылшын тілін үйренеміз. 
     Менің  ұлтым  –  қазақ.  Ең  бірінші  өзімнің  ана  тіліміне  деген  құрметті
оқушылар  бойларына  сіңіре  отырып,  ағылшын  тілін  меңгеруге  үлесімді
қосудамын.
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I00049        23.11.2020

Ағылшын тілі пәнінен тиімді әдіс-тәсілдер

УМБЕТОВА  ГҮЛМИРА СӘКЕНҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Ағылшын тілі  пәні  мұғалімі
                   
     «Шет тілдерін үйрену, әсіресе ағылшын тілі қазіргі – заманның қажеттілігі.»
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев республикалық білім
және  ғылым  қызметкерлерінің  ІІІ  сьезінде  сөйлеген  сөзінде  білім  беру  ісін
реформалаудағы  стратегиялық  міндеттердің  бірі  –  шығармашылық  тұрғыдан
бәсекелестікке сай үш тілді жетік меңгерген, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны
оқытып  –  тәрбиелеу  деп  атап  көрсетті.  Бұл  жерде  негізгі  ролді  білім  беру
жүйесі алып отыр. Қазіргі қоғам сұранысына сай білімді, шығармашылықпен
жұмыс жасайтын, өзін-өзі дамытып жетілдіре алатын жеке тұлға тәрбиелеуге
аса назар аударылуда.                                                                                 
     А. Байтұрсынов өзінің «Мектеп деректері» еңбегінде былай деп жазды:
«….Мұғалім қандай болса, мектеп, пән сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді
болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы.Сондықтан қәзіргі
заманауи мұғалім өзінің күнделікті сабағын психологиялық тұрғыда қарастыра
отырып,  көптеген тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана білсе ғана жемісін көретіні
белгілі.  Сабақты  психологиялық  тұрғыдан  дұрыс  ұйымдастыру  дегеніміз  –
оқушының  ішкі  жан  дүниесіне  терең  үңілу,  ойына  ой  қосу,  қиялына  қанат
бітіру, білім алуға деген құлшынысын, қызығушылығын ояту. Ол үшін мұғалім
барлық мүмкіншілігін пайдаланады. Өйткені жай сабақ құнарсыз тамақ секілді,
адам  бойына  жұқпайды.  Қызықты  сабақтар  мұғалімнің  ашқан  жаңалығы,
өзіндік  қолтаңбасы,  әдістемелік  ізденісі,  қолданған  әдіс-тәсілдері  арқылы
ерекшеленіп шәкірт жүрегінен орын алады.
      Қорыта айтқанда, СТО технологиясын ағылшын тілі сабағында қолдана
отырып білім сапасын арттыру және оқушыларды шығармашылыққа тәрбиелеу
жолында  жаңа  технологияларды  пайдалану  тиімді  екенін  өз  тәжірибемнен
байқадым.
Демек әр мұғалім өз ісіне жауаппен қарап, жаңа сапалы білім беру мақсатында
жаңа әдіс-тәсілдер қолдану арқылы инновациялық өзгертулер еңгізуі тиіс. Осы
мақсатта қолданылып жүрген әдіс-тәсілдердің бірі- сыни тұрғыдан ойлау.
     Сыни тұрғыдан ойлау — қазіргі таңда Қазақстандағы білім беруді дамыту
үшін  өте  маңызды  болып  табылатын  педагогикалық  тәсіл.  Бұл  әдіс
оқушылардың да, мұғалімдердің де сыни тұрғыдан ойлауын дамытуды саналы
және  оймен  қабылдауына  мүмкіншілік  береді.Сыни  тұрғыдан  ойлау  –
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бақылаудың,  тәжірибенің,  ойлау  мен  талқылаудың  нәтижесінде  алынған
ақпаратты ойлауға,  бағалауға,  талдауға  және синтездеуге  бағытталған пәндік
шешім.
Әрбір   технология   өзіндік   жаңа  әдіс-  тәсілдермен  ерекшеленеді.Әдіс-
тәсілдерді мұғалімдердің ізденісі арқылы оқушы қабілетіне қабылдау деңгейіне
қарай  іріктеліп  қолданады.  Технологияларды  күнделікті  сабақ  үрдісіне
пайдалану  үшін  мен  өзімнің  алдымдағы  оқушылардың  жас  ерекшеліктерін
ескере  отырып,  педагогтік  мақсат-мүддеме  сай,  өзімнің  шеберлігіме  орай
таңдап аламын және сыни тұрғыдан ойлау тәсілі оқушының еркін сөйлеуіне,
пікір таластыруына, достарының ойын тыңдауға, проблеманы шешу жолдарын
іздей отырып, қиындықты шешуге бағытталған әдіс-тәсіл. Ол негізінен ашық
пікір айтуға, түрлі шешімдер қабылдауға, басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға
үйретуді білдіреді.  Алғашқы кездері сыни тұрғыдан ойлау тәсілдерін жоғары
сынып оқушыларына байланысты қолданған. Бірақ уақыт өте келе кішкентай
жастағы балаларды осыған дағдыландыруға болатындығы дәлелденген.
      Мұғалімнің міндеті  –  баланың өзіне  деген сенімін арттыру,  өзін тұлға
ретінде сезінетіндей мүмкіндік ашу, өзін тұлға ретінде сезінген бала әрқашан
өмірде өз жолын таба алады.
       Білім берудің сапасын жақсарту мақсатында мұғалім жаңашыл,  сабағын да
әртүрлі  әдіс-тәсілдерді  қолданып,  қызықты  да  сапалы  сабақ  ұйымдастырсақ
еңбегіміздің жемесін көретініміз белгілі.

I00050        23.11.2020

Эффективность дистанционного  обучения

                                           АХМЕТ  ГУЛЬЖАН  БЕКТУРГАНОВНА
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Орыс тілі мен әдебиеті пәні  мұғалімі

       Дистанционное  образование  –  «комплекс  образовательных  услуг,
предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью
специализированной информационной образовательной среды, базирующейся
на  средствах  обмена  учебной  информацией  на  расстоянии  (спутниковое
телевидение,  радио,  компьютерная  связь  и  т.п.)».[11]
  Дистанционное обучение – «новая организация образовательного процесса,
базирующаяся  на  принципе  самостоятельного  обучения  студента.  Среда
обучения  характеризуется  тем,  что  учащиеся  в  основном,  а  часто  и  совсем,
отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время
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они  имеют  возможность  в  любой  момент  поддерживать  диалог  с  помощью
средств  телекоммуникации».[11]
   Дистанционное  обучение –  «это  новая  ступень  заочного  обучения,  на
которой обеспечивается применение информационных технологий, основанных
на  использовании  персональных  компьютеров,  видео-  и  аудиотехники,
космической и оптоволоконной техники».[11]
  Дистанционное  обучение –  это  «взаимодействие  преподавателя  и
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному
процессу  компоненты  (цели,  содержание,  методы,  организационные  формы,
средства  обучения)  и  реализуемое  специфичными  средствами  Интернет-
технологий  или  другими  средствами,  предусматривающими
интерактивность»[1] и «это самостоятельная форма обучения, информационные
технологии в дистанционном обучении являются ведущим средство».[1]
   В  законе  «Об  образовании  Российской  Федерации»   «под  электронным
обучением понимается  организация  образовательной  деятельности  с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных  программ  информации  и  обеспечивающих  ее  обработку
информационных технологий, технических средств,  а также информационно-
телекоммуникационных  сетей,  обеспечивающих  передачу  по  линиям  связи
указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических
работников.  Под  дистанционными  образовательными  технологиями
понимаются  образовательные  технологии,  реализуемые  в  основном  с
применением  информационно-телекоммуникационных  сетей  при
опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и
педагогических работников».[7]
    Из этого множества определений наиболее точным считается следующее:
дистанционное обучение –  это  «совокупность технологий,  обеспечивающих
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала,  интерактивное
взаимодействие  обучаемых  и  преподавателей  в  процессе  обучения,
предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению
изучаемого материала, а также в процессе обучения».[2]  Существует большой
набор  средств,  которые  могут  быть  использованы  для  организации
взаимодействия  обучаюзегося  и  преподавателя.  Наиболее  широкое
распространение в начальной школе получили следующие:
    Электронная  почта.  Данная  форма  взаимодействия  доступна  для
обучающихся  и  среднего,  и  начального  звена.  Преимущество  заключается  в
том,  что обучающийся может выполнять  задание в удобное для него время,
используя все необходимые ресурсы. Недостаток же в том, что преподаватель
не может в реальном времени «сопровождать» и «направлять» учащегося. (см.
приложение 2)
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     Использование программы «Скайп» (Skype), позволяющей общаться через 
сеть интернет по всему миру. В этом случае преподаватель может давать 
необходимую консультацию непосредственно в процессе выполнения работы, 
обсуждать с обучающимся ход её выполнения, полученные результаты, вносить
необходимые поправки. Сложности возникают с визуализацией работы 
учащегося, так как это происходит либо через веб-камеру, а качество сигнала 
не всегда позволяет это сделать, либо через электронную почту, что опять же 
приводит к «растянутости» во времени. (см. приложение 3)
    Гугл-документы. Данный ресурс можно использовать и при работе с 
документами, и с презентациями, и с таблицами. При этом доступ к ним может 
быть одновременным, т.е. преподаватель «видит», как обучающийся выполняет
задание, может корректировать его работу. Недостаток данного ресурса в том, 
что есть ряд стран, которые ограничивают работу данного браузера и 
использование его ресурсов становиться невозможным. (см. приложение 4)
    Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также 
известная как система управления обучением или виртуальная обучающая 
среда, которая представляет собой веб-приложение, предоставляющее 
возможность создавать сайты для онлайн-обучения. «Задания могут решаться 
как в специальных тетрадях, так и на личной страничке, открытой в веб 
браузере на компьютере у обучающегося. Личная страничка отображает 
содержимое веб сайта, например, созданного в специальной системе 
управления обучением «Moodle». На этой страничке обучающийся, пройдя 
авторизацию, может выбрать предмет обучения, посмотреть задания, отправить
их на проверку, посмотреть вспомогательные материалы и т.д.  В свою очередь,
этот веб сайт размещаются точно так же как и миллионы обычных веб сайтов 
интернета, на сервере, специально выделенном или виртуальном хостинге. 
Соответственно, преподаватель имеет свой уровень доступа к системе и имеет 
несколько более широкие возможности, по сравнению с обучающимися. Может
создавать  и корректировать содержимое учебных курсов, просматривать 
задания и т.д.  Тестовые задания, как правило, проверяются сразу в 
автоматическом режиме. А результаты учебы заносятся программой и 
преподавателем в электронный журнал». [5]
   Возможно также использование различных чатов, блогов, форумов, 
видеоконференций и т.д.
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I00051        23.11.2020

Қазақ тілі мен әдебиет пәнін оқытуда жеке тұлғаның 
танымдық қызметін дамыту жолдары 

БОҚАНОВА  ҚҰТТЫГҮЛ  СӘТТІҒҰЛҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Қазақ  тілі мен  қазақ әдебиеті пәні  мұғалімі

      Еліміздің болашағы ұрпақ тәрбиесінде, оқу процесінде өркениетті қоғам 
мен құқылы мемлекеттің, нарықты экономика кезеңінің қалыптасуы өскелең 
ұрпақтың рухани байлығы мен мәдениеттілігін, еркін ойлау қабілеті мен 
шығармашылығын, кәсіби біліктілігі мен білімділігін керек ететіні белгілі.
     Қазіргі таңда біздердің, қазақ тілі мұғалімдерінің, мойындарында ауыр жүк 
жатыр-өскелең ұрпақты жоғарыдағыдай талаптарға сәйкестендіру. Қазақ тілі 
мен әдебиет сабақтары балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны жалпы 
дамыту, яғни сөйлеу, оқу, қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас 
қалыптастыру, жағдайды обьективті түрде бақылап, талдау жасауға үйрету, 
ойын дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне үйретеді.
      Осы орайда егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету 
үшін жасалынып жатқан талпыныстар оқытудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін 
қолдана отырып, терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде 
шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын 
жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән берілуде. Демек, мектептегі оқыту үрдісі
оқушының танымдық белсенділігін арттырып, шығармашылық әрекеттерін 
дамытуына жол ашуы қажет.
     «Танымдық қызығушылық» жөніндегі ой-пікірлер қазіргі кездегі 
педагогикалық теориялар мен тәжірибелердің ашқан жаңалығы емес. Оның 
негізі философиялық және педагогикалық ілімдерінде жатыр.
Мен өз жұмысымда Сократ, Платон, Әл-Фараби еңбектерінен бастау алып, 
А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, Ш. Құдайбердиев, Л.В. Занков, Л.И. Божович т.б.
психолог-ғалымдардың еңбектерін басшылыққа алдым. Соның негізінде, 
танымдық қызығушылықты арттыру мақсатында сабақтарды жаңа 
технологиямен ұйымдастыру мүмкіндіктері қарастырылды.
    Оқытушының жұмысты шығармашылықпен ойлауы, оны ұйымдастыра білуі,
танымдық іс-әрекет түрлерін таңдап, оны жоспарлай білуі, ізденімпаздығын 
арттыру қазіргі кездегі көкейкесті мәселелердің бірі болып отыр. Оқытушы 
қызметінің мәні жас буынның санаткерлік, адамгершілік және дене күштері мен
қабілеттерінің үйлесімді дамуының талаптарымен анықталатын білім мазмұны 
шеңберіндегі шәкірттің оқу-танымдық іс-әрекетін басқару болып табылады. 
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Оқытушының басқару іс-әрекеті өзінің және оқушының іс-әрекеттерін 
жоспарлаудан, осы іс-әрекеттерді ұйымдастырудан, оқыту сапасын талдаудан, 
оқушының жеке тұлғалық дамуын болжаудан т.б. тұрады. Оқытушы өз 
қызметін шебер ұйымдастыра отырып, оқушының да танымдық іс-әрекеттерін 
өз бетімен жоспарлап, оны оңтайлы ұйымдастырудың әдіс-тәсілдерін үйретеді.
     Менің бірінші сабақтарымнан, оқушыларды бақылауымнан кейбір 
оқушыларға қазақ тілін үйрену қиын да қызықсыз екенін аңғардым: пәнге деген
қызығушылық жоқ екені жиі кешігуден, сабаққа дайын болмағаннан, үй 
жұмысын орындамағаннан, сабақта белсенділік танытпағандарынан байқалды. 
Тілге деген қызығушылықтарын, сабақтың тиімділігін дамыту керек болды.
Ал оқытылған материалға деген танымдық қызығушылықты арттыру үшін 
тақырыпты оқытудағы әдіс-тәсілдердің, инновациялық технологиялардың орны
ерекше.
     Сондықтан мен әрбір сабақтың мақсатын қоюдан бастап тақырыпты 
түсіндірудің әдіс-тәсілдерін жақсылап ойластырамын. Сабақты балаларға 
соғұрлым қызықты етіп беруге тырысамын. Мәселен, тақырыпты қайтала не 
бекіту мақсатында «Кірпіш» ойынын пайдаланам. Осы ойында отырған балалар
қатысушы 3-4 оқушыға кезек-кезек сұрақтар қояды, ал қатысушылар сол 
сұрақтарға соғұрлым тез жауап береді де бір кірпіштің өлемінен алға жылжиды.
Мәреге бірінші келген оқушы жеңімпаз атанады. Бұл ойынның жағымды 
жақтары өте көп: оқушылардың барлығы қатысады, ауызекі сөйлеу тілі, ойлау 
қабілеттері дамиды, білім негіздерін жаңғартады, танымдық қызығушылықтары
артады (ойнау).
     Сондай-ақ тіл дамыту уақытында әртүрлі әліпбилік жұмбақтар жасыру өте 
тиімді. Оқушыларды төл дыбыстарды дұрыс айтуға, төл дыбыстары бар 
сөздерді есте сақтап дұрыс жазуға дағдыландырады.
Мен өзімнің тәжірибемде оқушыларымның танымдық деңгейлерін арттыру 
мақсатында әртүрлі жаңа технологиялардың элементтерін қолдану арқылы көп 
болмаса да, бірақ жетістіктерге жеттім. Инновациялық әдіс-тәсілдерді 
қолданудың тиімділігі деп осыны айт. Осыған орай менің пән бойынша 
мәселем де: «Қазақ тілін оқыту барысында инновациялық әдістерді қолдану 
арқылы оқушылардың танымдық деңгейін дамыту» деп аталады.
     Оқушының танымдық деңгейін дамытудың үш факторы бар, бұл- мектеп, 
қоғам, отбасы. Баланың оқушы кезіндегі танымының дамуына, біздің, мектеп 
өкілдерінің қызметі орасан зор. Сондықтан сабақ бергенде түбінде 
оқушыларымыз терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде 
шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын 
жеке тұлға болып даму үшін оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытуда 
мен өз тәжірибемнен жаңашыл мұғалімдерге мынандай негізгі ұстанымдарды 
атағым келеді:
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    Сонымен, мұғалім білімді болса, білімге оқытқан уақытта тиімді әдіс-
тәсілдерді қолданылса, білген білімін басқаға үйрете білетін болса, ол 
мектептен балалар көбірек білім біліп шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі, 
қазіргі заманға бәсекеге қабілетті білім беретін жаңа мектепке керегі-білімді, 
жан-жақты, басқаға үлгі болатын жаңашыл ұстаз. Міне, Елбасымыздың «Біз 
бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол 
жеткізуге тиіспіз» деген мақсатты жүзеге асыру үшін ауылға маман болып 
келген мен өзімді жаңашыл ұстаз деп есептеймін.

I00052        23.11.2020

7Дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды
пайдалана отырып, білім сапасын арттыру. 

РСМАГАНБЕТОВ  ЕРБОЛ  КАНЫМКУЛОВИЧ
 Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Дене шынықтыру  пәні мұғалімі

       Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіруі жөнінде 
мемлекет басшысы алға қойған міндетті жүзеге асыруда халықтың денсаулығы 
ең маңызды мәселе болып табылады. Қазіргі уақытта әлеуметтік жағдай, өмір 
сүру ұзақтығының төмендеуі және адам экологиясының қолайсыздығы бүкіл 
өркениетті әлем үшін көкейтесті мәселе болып отыр. Еліміздің даму бағытын 
бекіткен 
     «Қазақстан – 2030» бағдарламасында салауатты өмір салтын ұстану 
мемлекеттік маңызы бар мәселелермен тең дәрежеде екендігі баса көрсетілген. 
Өмір салты мен денсаулық арасындағы өзара байланыс салауатты өмір салты 
ұғымын құрастырады. Салауатты өмір салтын насихаттауда, салауатты өмір 
сүру мәдениетін қалыптастыру мәселелерін жетілдіретін, осы саладағы 
басымдылықтарды анықтайтын ғылым да, өскелең ұрпақты оқыту, тәрбиелеу 
формалары мен жаңа әдістерді ұстанатын білім де қажет. Мектеп 
оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру туралы алған білімдері 
болашақ азаматтардың денсаулығын сақтап қалуға берік тірек болады. 
Мектеп оқушыларының салауатты өмір сүру мәдениетін қалыптастыру 
дегеніміз: 
І. Жеке тұлғаның өзін қоршаған жансыз және жанды табиғи ортамен жан – 
жақты үйлесім тауып, өз ғұмырын Отаны, елі, отбасы және өзі үшін барынша 
пайдалы өткізу дағдысын қалыптастыру; 
ІІ. Салауатты өмір салты – ол денсаулықтың үйлесімді дамып, сақталуы мен 
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орнығуын қамтамасыз ету мақсатында денсаулықты нығайтуға бағытталған іс –
шараларды жүргізу. 
Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін қандай жағдайларға назар аудару 
керек? Өмір салты дегеніміз не? 
      Бұл жеке адамның тіршілік етуге бағытталған мүмкіндіктерін 
қалыптастыру. Біздіңше, адамның әлеуметтік – психологиялық және 
биологиялық жақтан салауатты өмір салтын қалыптастыруға мына жағдайлар 
негіз бола алады: 
- белсенді қозғалыс нәтижесінде организмді шынықтыру дене тәрбиесі немесе 
спортпен шұғылдану; 
- физикалық еңбектің гигиеналық талаптарын жүзеге асыру; 
- жеке және әлеуметтік гигиеналық талаптарын жүзеге асыру; 
- қарым – қатынас және экологиялық мәдениетке жету; 
- дұрыс жыныстық тәрбие алу; 
- зиянды әдеттерден аулақ болу. 
      Сондықтан балаларды жасынан салауатты өмір салтына қалыптастыруға 
күш салып, зиянды әдеттерден сақтандыруымыз керек. Денсаулық тәрбиесі – 
ортақ мәселе. Халық санының өсуі, оның сапасы, деннің саулығы мемлекет әл –
ауқатының дамуына мұрындық болады. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы
мен дамуының стратегиясы» деген еңбегінде соның 4 негізгі күшін атап 
көрсетті. Оның бірі – жер үстіндегі байлық деп отырғанымыз – адам, оның 
білімі мен іскерлігі, таланты мен мәдениеті, денсаулығы деген еді. 
     Дене тәрбиесі сабағында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі 
жоғары. Білім – қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты
ұрпаққа сабақтастыратын құрал. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып оқытудың 
жаңа әдіс-тәсілдерін тиімді қолдану, жаңа технологияны әркімнің өз сабағында 
пайдалану арқылы оқушы жастарды халықтың дәстүр үрдісінде 
адамгершілікке, салауатты өмір сүруге баулу дені сау ұрпақ тәрбиелеу дене 
тәрбиесі пәні мұғалімдерінің басты міндеті. Олай болса, оқыту мен 
тәрбиелеудің ой елегінен өтетін әдіс-тәсілдерін, жаңашыл педагогтардың 
тапқан әдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, оны әркім өз мүмкіндігінше 
күнделікті сабақта пайдалану қажет. 
     Дене шынықтыру пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері 
бар. Мұнда негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. 
Дегенмен де оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, спортқа деген 
қызығушылығын арттыру жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты. 
Сондықтан оқушылардың пәнге қызығушылықтарын арттыру, сабақта 
тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің шығу тарихын, спорт түрлері дамыған
елдерді спорттың әр саласындағы белгілі спортшылар өмірін алуға болады. 
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      Сол себептен мұғалім сабақты тартымды етіп теория мен практиканы 
ұштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі баса назарда 
болуы қажет. Бұл мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас, сабақты 
жақсы оқитын, спортқа бейім оқушылармен белсенді жұмыс істеп қана қоймай, 
барлық баланың дамуы үшін қолайлы жақсы ойлар туғызып, қабілеті жеткен 
жерге дейін еңбек етуін ойластыру тиіс. Барлық оқушылар өз қабілетін ең 
төменгі жеңіл тапсырмаларды орындаудан бастайды, оларды міндетті түрде 
толық орындап болғаннан кейін ғана, келесі күрделі деңгейдегі жаттығуларды 
орындауға көшіп отырады. Бұл оқушылар арасындағы бәсекелестікті және әр 
оқушының өз қабілетіне, қызметіне сәйкес жоғары деңгейге көтерілуіне толық 
жағдай жасалады. 
      Жаңаша әдістерді сабақтарда үнемі қолданысқа енгізуде теория мен 
практиканың ұштасуына мән бергенде ғана жұмыстың мазмұндылығы көріне 
алады. Осы бағыттарда сын тұрғысынан ойлау және деңгейлеп оқыту 
технологияларының тиімді әдістерін дене шынықтыру пәнінде қолдануды 
ұсынамын. Алдымен «Дене шынықтыру пәні не береді?» –деген сұраққа:» 
Қимыл қозғалысты береді. Машықтандыру. Дене мәдениетін қалыптастыру. 
Денені шынықтыру, тәрбиелеу. Жалпы дамыту жаттығуларын меңгертеді. 
Мемлекеттік стандарттық бағдарламаны жоспарлай білуді, нормативтік тест 
жаттығуларды игертуді береді. 
      Дене тәрбиесі сабағында сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді 
пайдалануға да болады. Осы технологияның шығармашылық бөлігін 
басшылыққа ала отырып, ой толғау жасауға болады (мысалы, дене шынықтыру 
сабағын ойын түрінде ұйымдастыру), сол арқылы, оқушылардың бейімділігін 
арттыруға болады. 
Күтілетін нәтиже - дене тәрбиесі пәніне деген қызығушылықтарының артуы. 
Оқушы шығармашылығы, өзін-өзі басқаруы, құрметі, эстетикалық талғамы да 
артып келеді. Мысалы, дене шынықтыру сабағында 5-6 сыныптарына сергіту 
сәтін алатын болсақ, өз тәжірибемде 5-сыныптарға өткізген «Эстафеталық 
жарыстар» атты сабағымда, алдымен оқушыларға ой толғау жасау мақсатында, 
қазақтың ұлттық ойын түрлеріне тоқталдым, ұлттық ойындар туралы өз 
түсініктерін сұрай отырып, сабақ барысы кезінде орындатуды жоспарладым. 
Міне, осы арқылы оқушылар сабақтың жарыс түрінде топтық ойын әдісінде 
болатына көз жеткізеді. Ойлау қабілетін дамыту тұрғысында 6 сыныптар 
арасында «Көңілді мәре» сайысы оқушылардың ой-қабілетін, жылдамдық 
ерекшелігін, тез шешім қабылдауына және топтық әрекет жасауына пәндерді 
байланыстыра отыра кіріктірілген сабақ көрермендердің көңілінен шықты, 
сабақта биология, химия, математика, сурет, алғашқы әскери дайындық пен 
дене шынықтыру пәндерінен құралған ойындар пайдаланылды. Сабақты 
қызықты өткізу үшін мультимедиалық проектор арқылы қазақтың ұлттық 
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ойындарының тарихын таныстырып өтіп, жасырылған сұрақтарды табуға 
машықтандыру, әр топқа белгіленген ұпай сандарына қарай бағалап отырдым.   
      Кейін сабақ барысын: «Кім шапшаң?» бөлімі деп алып, бұл бөлімінде 
оқушылар белгіленген жерге дейін эстафеталық таяқшамен жүгіріп барып, 
белгілі жеріне жеткен кезде, тақтаға жазылып берілген есептерді шапшаң 
орындап шығып кейін қайтып келу талабы қойылды. Оқушылардың бұл 
бөлімде сабаққа деген қызығушылығының артуымен бірге машықтанады, 
логикалық ойлау қабілеттері артады, қимыл-қозғалыс әрекеті дамиды. 
Тәңертеңгілік бой жазу және сергіту жаттығулары мен бірге мектебімізде 
ұлттық өнеріміз «Қара жорға» биін жаңғырту үстіндеміз, биді сергіту, 
тәңертеңгі бой жазу жаттығуларының орнына да пайдалануға болатынына көз 
жеткіздік. Сондай-ақ «Спорт әлеміне саяхат» тақырыбында мультимедиалық 
проектор арқылы 5«А» сынып оқушылармен зияткерлік ойын сабағын өткізіп 
оқушылардың спортқа деген қызығушылығын арттырдық. Бұл сабақта 
Қазақстан спортының алғашқы шыққан, атақты да данықты чемпиондарынан 
бастап қәзіргі таңдағы олимпиада чемпиондары туралы викторина сайысы 
оқушылардың көңілінен шығып, оқушыларымыз өз елінің патриоты екендерін 
сабақ барысында дәлелдеп, мүдірместен жауап беруге тырысты. Сондай-ақ 
қатарынан үшінші жыл мемлекеттік тілдегі мектептердің 5-8 сынып 
оқушылары арасында ұлттық ойын және спорттық ойын түрлерінен жарыстар 
ұйымдастырып жеңіпаздарды анықтап оқушылардың кішкене кезінен бастап 
спортқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында тынымды еңбектер атқару 
үстіндеміз. Қала көлемінде Наурыз айында ұлттық мерекемізді насихаттау 
барысында «Төрт түлікке ен салу», «Арқан тарту», «Қол күрес», «Асық ату» 
ойын түрлерінен жарыстар ұйымдастырып, ұлттық ойын өнерімізді өзге ұлт 
өкілдеріне насихаттау басты міндетіміз. Екінші жыл аталып өтіп жатқан 
облыстық ұлттық ойындар фестиваліне қатысып асық ойынының «Шыр» 
түрінен топтық есепте жүлделі ІІ орынға ие болып қаламыздың қоржынына 
ұпай әкелдім. 
       Бұл ұлттық ойындар фестивалінің ұйымдастырылуы, тұсауы кесілуі 
ұлтымыз үшін үлкен жетістік деп білемін. 
Ұлттық теле арнада салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында өтіп жатқан 
жаңашыл әдістегі бағдарламалардың желісінде «Намыс дода», «Толағай» 
«Асық ату» атты спорттық, ұлттық ойындар сайысын сынып аралық топтық 
сайыс түрінде өткіздім. Әр тоқсан сайын қала қазақ мектептері арасында 
ұлттық және спорттық ойындардан жарыстар өткізіліп , әсіресе «Асық ату» 
ойыны оқушылардың арасында қызығушылығын арттырды. Себебі дене 
тәрбиесімен айналысатын адам өзін әрқашан сергек сезінеді. Ал сергек 
адамның өмірге көзқарасы ерекше.Спорт қайратты қажет етіп, өмірге 
құштарлықты арттырады. 

19



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жоғарыда аталған ұлттық спорттық ойындардың өтілу нәтижесінде оқушының:

- Салт - дәстүрді құрметтеуі; 
- Ұйымшылдығы,ізденімпаздығы; 
- Намысқойлығы; 
- Жүйке жүйесінің шынығуы; 
- Ойлау қабілетінің дамуы; 
- Білім алуға құштарлығы; 
Ал деңгейлеп саралап оқыту технологиясын қолдануда қандай нәтижелерге қол
жеткізуге болады? Сабақ барысында: 
Алдымен оқушының «Не?» деген сұрағына: Сабақта шынайылық, оқыту бар 
екенін көрсету.Оқушының «Қашан?» деген сұрағына: Сабақтан кейін болатын 
жағдайды толық анықтатуға көз жеткізу қажет.Оқушының «Қайда?» деген 
сұрағына: Оқушының және ұстаз арасындағы серіктесін анықтап, нәтижеге қол 
жеткізу қажет. 
      Өзімнің 6-сыныптарға өткізген «Акробатикалық жаттығулар» атты 
сабағымда алдымен оқушыларға өткен тақырыптарға байланысты сұрақтар 
бере отырып, бүгінгі жаңа сабақтың қандай тақырыпта өткелі тұрғанын ашып 
алдым. Сабақ барысында оқушыларға жеңілдетілген логикалық сұрақтар беріп, 
кейін күрделі сұрақтарды тапсырма ретінде бердім. Сұрақтарға байланысты 
жауабын тапқан оқушы, сол жерде практикалық түрде орындап көрсетеді. 
Сабақ кезінде оқушының ішкі позициялық көз қарасы мен бағыты айқын 
көрініс бере алады. Сонда ғана сабақ нәтижелі болып, білім сапасы артады. Осы
бағыттарда әрбір мұғалімнің оқытуға, үйретуге өз тұғырнамасы болуы қажет. 
Олар мыналар: 
- Әр оқушының білім деңгейін, қабілетін, мүмкіншілігін түсіну; 
- Оқушының бойындағы жетістіктері мен кемшіліктерін қабылдау; 
- Оқушыларға қиындықтарды жеңуге, кемшіліктерден арылуға көмектесу; 
Осылай ойын элементтерін, әдістерін деңгейлеп орындату арқылы 
оқушылардың тапсырмаларды орындауда жинаған ұпайларын «даму 
мониторингі» кестесіне белгілей отырып, оқушы біліміне талдау жасап отыру 
қажет. Өтілетін тақырыптарға байланысты қызықты сергіту ойындарын 
ойнатудың да сабақ барысының сапасын арттыруға ықпалы көп. Атап айтсам: 
«Кім шапшаң?», «Көңілді ойындар!», «Мен чемпион!», «Санамақ» сонымен 
қатар қозғалмалы ойындар және ұлттық ойындарды сабақта түрлендіріп 
өткізуге машықтандыру. 
     Сонымен, дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды 
қолданудың орны орасаң болары хақ. Оқушылардың пәнге деген 
қызығушылығын арттырып, білім сапасын көтеруге сыныптан тыс спорттық 
шаралардың да маңызы зор. Соның ішінде қазақтың ұлттық ойындары мен 
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қозғалмалы ойындарын, әр түрлі жарыстарын, тоғызқұмалақ, арқан тартыс, 
асық ату, аударыспақ сынды ойын түрлерін өткізіп отыру керек. Осындай 
жұмыстарды жүргізу нәтижесінде оқушылардың белсенділігі артып, спортқа 
деген бейімділігі қалыптасады. Оқушылардың танымдық қабілеттерін артырып,
салауатты өмір сүру, адам денсаулығы осы спортқа байланысты екендігін 
түсінеді. Нәтижесінде оқушылардың білім сапасы артып, оқу тоқсандарында 
жоғары сапаға қол жеткізуге болады. 
     Қорыта айтқанда, мен алдымен жеке тұлғаның әлеуметтік құзыреттілігін 
дамытуды керек еттім. Сол арқылы ұжымдық зерттеуге қол жеткіздім, яғни 
оқушының өзін-өзі басқарудағы әлеуеті артты. Жаңа идеяларды еңгізу 
барысындағы орындалатын міндеттер: 
1. Оқушымен қарым-қатынасты қалыптастыру. 
2. Оқушының логикалық ойлау қабілетін дамыту. 
3. Әр оқушының әрекетін, ұлттық болмысын пайдалануға жұмыстану. 
4. Оқушының ұлттық моралының орындалуын қамтамасыз ету. 
5. Оқушының санасын, сенімін, көзқарасын,білімін арттыру. 
6. Оқушының парасатын, ойлауын қалыптастыра отырып машықтандыру. 
Ең бастысы, оқу үрдісінде міндетті пәндерде оқушылардың теориялық білімін 
әлеуметтік тұрғыдан қалыптастыруға мән беру керек. 
Жұмысымның нәтижесі: 
1) Әр оқушының білімі, қабілеті қалыптасады. 
2) Оқушының бойындағы жетістіктері көрінеді. 
3) Оқушылар қиындықтарды жеңеді, әлеуеті артады. 
4) Жан-жақты дамуға қол жеткізеді. 
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Математика сабағында оқушылардың сыни  
тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту

ИМАНАЛИЕВА  ЖАДЫРА  ЖЕТКЕРБАЕВНА
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Математика пәні мұғалімі

      Бүгінде білім беру жүйесінде ауқымды өзгерістер болып жатыр. Қазақстан
Республикасының білім беру жүйесін дамыту тұжырымдамасында орта білім
берудің мақсаты – жылдам өзгеріп отыратын дүние жағдайында алынған терең
білімнің,  кәсіби  дағдылардың  негізінде  еркін  бағдарлай  білуге,  өзін  –  өзі
дамытуға және өз бетінше дұрыс адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер
қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру деп атап көрсетілген. Мектеп
жұмысы мен оқушы жетістіктерін  өрістетудегі  негізгі  тұлға-мұғалім  (Strong,
Ward&Grant,2011).  Мұғалім  қызметіндегі  маңызды  дүние  –  жекелеген
оқушылардың  тақырыпты  қабылдау  ерекшеліктерін,  оқушылардың  түсінігін
жетілдіру  немесе  жақсарту  мақсатында  олармен  жұмыс  жүргізу  қажеттігін
ұғынуы,  сондай-ақ  кейбір  оқушылардың  тақырыпты  өзіне  оңтайлы  бірегей
тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі (Мұғалімге арналған нұсқаулық, 6-7
бет).
      Сабақ – мұғалімнің шығармашылық ізденісінің жемісі.  ҚР-ның педагог
қызметкерлерінің  біліктілігін  арттыру  курстарының  үшінші  (негізгі)  деңгейі
бойынша  білім  алып,  үйренгенімді  өз  тәжірибеме  қолданып  келемін.  Осы
курсты оқу барысында мен өзімнің сабақ беруіме емес, оқушыларға қалай оқу
керектігін  үйретуге,  оқушылардың  оқу  ептілігін  дамытуға  басты  назар
аударуым керек екендігін түсіндім.
  Мен өз сабағымды жоспарлауда ең алдымен оқушылардың жас ерекшеліктері
мен қызығушылықтарын ескере отырып, өзара сыйластық пен бірлесіп шешім
табуға,  тақырыптың  мазмұнын  өз  бетімен  меңгеруіне  ықпал  ететіндей  оқу
материалы мен қажетті құралдармен қамтамасыз етуге тырысамын. Сабақтың
құрылымы оқушыларға оқу бағдарламасының (берілген тапсырманың немесе
жаңа  тақырыптың)  мазмұнын игертіп  қана  қоймай,  оқуға  деген  өз  қабілетін
дамыта  алатындай  етіп  әзірлегенде  ғана  тиімдірек  оқуға  мүмкіндік  береді.
Сабақ барысында оқушыға білім алуға ыңғайлы, жағымды орта қалыптастыра
білу табысқа жетудің бір факторы.
    Оқушыларды сабақта топқа бөлудің әртүрлі қызықты тәсілі олардың алдағы 
жұмысқа деген қызығушылығын арттырады. Бөліну кезінде араларында бір-
біріне деген жылы сезімдер орнап, өздерінде туындаған сенімсіздік пен 
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қобалжудан арыла бастайды. Ең бастысы оқушы өзінің қабілеттері мен 
ерекшеліктерін көрсете білу мүмкіндігіне ие болғандығын түсінеді.
Математика сабағында оқушылардың құзыреттілін дамыту үшін «Сыни 
тұрғысынан ойлау» технологиясының маңызы зор. Сыни тұрғысынан ойлау 
технологиясын қолдану арқылы оқушылардың өз беттерімен меңгерген 
материалдағы ұғымдардың есінде ұзақ сақталып, оның білім деңгейінің 
артуына зор ықпал ықпал етеді. Елімізде 1997 жылдан бастап дамып келе 
жатқан «Сыни ойлауды оқу мен жазу арқылы дамыту» жобасы 3 кезеңнен 
тұрады: «Қызығушылықты ояту/Мағынаны ажырату/Ой-толғаныс».
1.  Қызығушылықты  ояту: оқушылар  қарастырылатын  тақырып  бойынша
бұрынғы  білімдерін  еске  түсіреді,  яғни  жаңаны  ескімен  байланыстырады.
Үйренуші  жаңа  ұғымдарды,  түсініктерді  өзінің  бұрынғы  білімін  жаңа
ақпаратпен  толықтырады.  Қызғушылықты  оятудың  екінші  мақсаты
үйренушінің белсенділігін арттыру. Оқушы өз білетінін еске түсіреді,  қағазға
жазады, көршісімен бөліседі,  тобында талқылайды, яғни айту, бөлісу,  ортаға
салу арқылы өз білімдері мен түсініктерін өзгелерге жеткізеді. Қызғушылықты
оятудың үшінші мақсаты - бір –бірімен пікірталасқа түсе отырып, әр оқушыда
түрлі сұрақтар туындайды, бұл өз кезегінде оқушыларды ойлануға жетелейді.
2.  «Мағынаны  ажырату»  кезеңі. Жаңа  материалды  игеруде  туындаған
сұрақтарға  оқушылар  өз  тәжірибелері  тұрғысынан  жауап  беруге  тырысады,
олардың оқу процесіне деген қызығушылығы артады.
3. Үшінші кезең «Ой толғаныс». Осы кезеңде оқушылар жаңа мәліметтерді
өздерінің  бұрынғы  білімдерімен  салыстырады,  қажет  болған  жағдайда  өз
пікірлерін  өзгертеді,  жаңа  білім,  жаңа  түсінік  қалыптасады.  Сыни  тұрғыдан
ойлауды  дамытудың  мақсаты  барлық  жастағы  оқушыларға  кез  келген  ой-
пікірлеріне,  тұжырымдамаларына  сыни  тұрғыдан  қарап,  екі  ұйғарым  бір
пікірдің біреуін таңдауға,  саналы шешім қабылдауға үйрету.  Сыни тұрғыдан
ойлау технологиясының мені қызықтырғаны баланың өзі ізденіп дәлелдеуі. Ол
бұрын тек тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші, ал
мұғалім  осы  әрекетке  бағыттаушы,  ұйымдастырушы.  «Мен  шәкірттерімді
ешқашан да үйретпеймін; мен тек олардың үйренуіне тиімді жағдайлар жасауға
тырысамын»,-  деп  айтқан  А.Эйнштейннің  принципін  ұстанып  жүрмін.  8
сыныпта геометрия сабағында  «Тік төртбұрыш, ромб, квадрат және олардың
қасиеттері»  тақырыбында  өткізген  сабағым  туралы  сіздермен  ой  бөліскім
келеді.  Топты «Кеше қандай жағымды, жылы сөздер естідіңдер?» деп сұрап,
олардың тақтаға жазып қойдым. Олар: «Жарайсың, балам! Үлкен азамат бол!
Тұра ғой, жаным! Ботақаным менің!» деген сөздерді естігендерін айтты. Сол
арқылы топқа бөлдім, 1 топ «жарайсың, балам!» тобы, т.с.с. әр топ мүшелерін
топ  атымен  айтып  сөз  бергенде  олардың  жүздері  бал-бұл  жайнап,  сабаққа
көңілді,  асқан  қызығушылықпен  қатысып  отырды.  1  топқа  өткен  сабақ
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бойынша тапсырма бердім, 2-4 топтарға жаңа сабақты өз бетімен меңгеруі үшін
оқу материалы мен қажетті құралдармен қамтамасыз еттім. Мұндағы мақсатым
– өткен тақырыппен жаңа сабақтың өзара байланысын балалар өз беттерімен
анықтап, әр фигураларға тән қасиеттері арқылы анықтама бере отырып, талдау
жасай білу дағдыларын жетілдіру. Бұл тапсырмада оқушылар жүйелі ойлануға,
керекті ақпаратты өздігімен түсініп, оны талдап, оның ішінен керектісін таңдап
алуға,  өз  ойы  мен  пікірлерін  дәлелдеуге,  өз  білімдеріне  деген
жауапкершіліктерінің  артқандығын  сездірді.  Ең  бастысы  сыныптастарымен
тиімді  қарым-қатынас  құруға  тырысқандары  мені  қуантты.  «Ромбының
диагональдары  тең  болса,  оның  квадрат  болатынын  дәлелдеңдер»  деген
тапсырмада Ерболат есімді оқушы мыс сымнан квадрат жасап, қарама-қарсы
бұрыштарын  созу  арқылы  оны  ромбыға  айналдырып,  «диоганалдарының
ұзындықтары  әр  түрлі  болса,  ол  ромб,  ал  диагоналдары  тең  болса  квадрат
болатынын»  өз  бетінше  тәжірибе  жасау  арқылы  дәлелдеді.  Өзінің  тіл
байлығының  аздығын  сол  сәтте  ол  сезініп,  тәжірибені  дәлелдеуді
сыныптастарына қалдырды. Оқушылар фигуралардың өздеріне тән қасиеттері
мен  берілген  анықтама,  теоремаларды  пайдаланып  және  сынптастары
көрсеткен тәжірибеден оқушылар «Ромбының диагональдары тең болса, онда
ол квадрат болады» деген қорытындының дұрыстығына көз жеткізді.
     Сабақты қорытындылау кезеңінде бүгінгі тақырыпты алдымен топта, содан
кейін  бүкіл  сыныппен  бірге  фигуралардың  айырмашылығы  немесе  ортағын
салыстыра отырып, ойлауға, бір-бірін толықтыруды Венн диаграммасы арқылы
ұсыныс  білдірдім.  Сабақтың  соңында  бар  білімдерін  жаңа  ақпаратпен
толықтырып  қана  қоймай,  алған  білімдерін  нақтылап,  кей  анықтамаларды
өзгертіп, өздері бірін-бірі толықтырды.
  Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытудың тиімділігі – 
оқушының білімін арттырып ғана қоймай, сонымен бірге:
 Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті қарым-қатынас орнайды.
 Оқушының өздігінен жан-жақты білім алуына жағдай жасалады.
 Оқушы ойын ашық айта алуға, пікір айтуға, алмасуға үйренеді.
 Алған білімге сын көзбен қарауға, білімді сапалы түрде алуға 
дағдыланады.
 Мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады.
 Оқушылардың шығармашылық белсенділігі артады.
 Алған білімдеріне жауапкершілікпен қарауға үйренеді.
 Жеке тұлға ретінде жетілуіне, дамуына бағытталады.
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Жаңартылған білім берудің  орыс тілі мен әдебиеті
 сабақтарындағы маңыздылығы

УМАРОВА  АКШОЛПАН  СЕРИКБАЕВНА
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Орыс тілі мен әдебиеті пәні  мұғалімі

     Тәуелсіз елдің негізгі тірегі - білімді ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға
түсіп,  бәйгеден  озып  келетін  заманы  енді  туды.  Оқытудың  әдіс-тәсілдері
өзгерді.  Білім  берудің  мазмұны жаңартылып,  жаңаша  ой-пікір  пайда  болды.
Осыған  байланысты  мұғалімдер  алдында  оқытудың  әдіс-тәсілдерін  үнемі
жаңартып  отыру  және  технологияларды  меңгеру,  оны  тиімді  қолдана  білу
міндеті тұр. Ал жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының
үйлесімді  қолайлы білім беру  ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау,
зерттеу  жұмыстарын  жүргізу,  тәжірибе  жасау,  жеке,  жұппен,  топта  жұмыс
жасай  білу,  функционалды  сауаттылықты,  шығармашылықты қолдана  білуді
және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді өзара
сабаққа қатысу, коучингтер  барысында ұғындым. Орыс тілін оқыту аясында
оқылым,  жазылым,  айтылым,  тыңдалым  дағдыларын  дамыту  нәтижесінде
оқушылар  алған  білімдері  мен  үйренген  дағдыларын  кез  келген  орта
жағдайында  бәсекеге  қабілетті  болуға  қарым-қатынас  үдерісінде  тиімді
қолдануға мүмкіндік беретін білім алады. 
         Білім  беру  бағдарламасының  негізгі  мақсаты  –  білім  мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері  мен  әр  түрлі  құралдарын  қолданудың тиімділігін  арттыруды талап
ету.  Сонымен  бірге,  осы  мақсатқа  жетудің  түрлі  жолдарын  қарастыру,
кіріктірілген сабақтар, зерттеу сабақтарын жүргізу және т.б. Мысалы, орыс тілі
сабағын  еңбекке  баулу,  физика,  биология,  дене  шынықтыру,  өзін-өзі  тану
пәндерімен  байланыстыруға  болады.  Байланыстыру  нәтижесінде   оқу  мен
оқыту үрдісіне барлық сынып жаппай қатысу арқылы инклюзивті оқыту сәтті
жүзеге асары анық.  Осы оқу жылының ІІ тоқсанында 5-сыныптарға қазақ, орыс
және  ағылшын  тілдері  бойынша  сабақты  зерттеу  әдісімен  Lesson  Study
сабақтарын  берген  болатынбыз.  Басты  мақсат  -   сын  тұрғысынан  ойлауды
дамытатын тапсырмаларды қолдану арқылы айтылым дағдыларын арттыру.    
      Өйткені  осы  сыныпта  айтылым  дағдысы  оқушыларды  жекеленген
топтарында ғана дұрыс дамығандығы байқалуда болған еді.  Аталған зерттеу
сабақтары  жаңартылған  білім  беру  бағдарламасын  жаңаша  және  тиімді
әдістерді қолдану арқылы күтілетін нәтижесіне шамалап болса да жетті.  Осы
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сабақтардың сәтті  және сәтсіз тұстары болды. Әсіресе өзімнің сабағым «Кем
быть?»  тақырыбы  аясында  кәсіптік  білім  беруге,  яғни  мамандықтар  түріне
арналған  түрлі  тапсырмаларды  рөлдік  ойындар  және  тиімді  әдістер  арқылы
оқушылардың сабақ үрдісіне жаппай қатыстырылуымен ерекше сәтті шықты.
Дегенмен де жас маманның сабақтарында келесі  қадамға негіз  боларлық бір
жетіспеушілік,  яғни кемшілік болары анық, менің сабағымның сәтсіз  тұсы –
бағалаудың дұрыс жүргізілмеуі арқылы жоспардағыдай болмауы. Себебі бір 40
минутта ойыңда бар дүниенің барлығын жасай алмайсың. 
      Ендігіде жаңартылған білім беру бағдарламасы аясындағы осындай зерттеу
сабақтарының жиі  өткізілуі  керектігін  ұғындым.  Ол үшін  еңбектену,  іздену,
үйрену бере керек. Сол кезде ғана мұғалім мұғалімдігін жоғалтпайды. 

I00055               23.11.2020

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан ойлау 
технологиясын тиімді қолдану

БЛЯШЕВА  ДАНАГУЛ  ЗАРЛЫКОВНА
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Бастауыш сынып мұғалімі

  Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат,  бір
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына арналған Жолдауында: «Ұлттық
білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды істер күтіп
тұр.»  деген  болатын.  Елдің  елдігін  сақтап,  көркейтетін,  өркендететін  және
болашақты айқындап беретін – білім мен тәрбие беру ісі. Бүгінгі таңда білім
беру жүйесінде көптеген жаңалықтар мен өзгерістер өмірге келуде. Заманауи
қоғамның  өркендеп  өсуі  білім  жүйесінің  сапасын  жақсартуды,жаңа
технологияларды  тиімді  қолдануды,  жаңа  формациядағы  ұстаздар  арқылы
еліміздің білім жүйесін халықаралық стандарт деңгейіне жеткізуді мақсат етіп
отыр.   
  Қазақстандағы  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған
мемлекеттік бағдарламасында да білім беру жүйесінің сапасын арттыру үшін ең
алдымен  мұғалімнің  кәсіби  біліктілігін  арттыру  мәселесіне  үлкен  мән
берген.Бұл бағдарламаның міндеті – қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық
тәжірибелерін  жетілдіру  мен  бағалауға  көмектесу.  Бағдарлама  барысында
педагогиканың әртүрлі аспектілері талқыланады.
Әлемдік  тәжірибеге  негізделе  жасалған  бұл  жоба  оқушылардың  өз  дәлелін
еркін жеткізе алатындай, сенімді, сыни пікір – көзқарастары жүйелі дамыған
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оқушы  қалыптастыруды  мақсат  етеді.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  –  бақылаудың,
тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға,
бағалауға,  талдауға,  синтездеуге  бағытталған  пәндік  шешім.  Сыни  тұрғыдан
ойлау дағдылары: Бақылау. Талдау. Қорытындылау. 
     Өз  тәжірибемде   «Оқу  мен  жазуды сын тұрғысынан  ойлауды дамыту»
технологиясының әдіс – тәсілдерін ана тілі, қазақ тілі, дүниетану сабақтарында
қолданамын.  Тәжірибемде  қолданған  кейбір  тәсілдерге  тоқтала  кетейін.
Қызығушылықты  ояту  кезеңінде  бұрынғы  білетіні  мен  жаңа  білімді
ұштастыруда  «Топтау»,  «Ойлану»,  «Жұпта  талқылау»,  «Болжау»  әдістерін
қолданамын.  Мағынаны  ашу–  кезеңінде  оқушылар  жаңа  ақпаратпен
танысады,  тақырып  бойынша  жұмыс  істейді,  тапсырмалар  орындайды.
Сондықтан оқушының өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне жағдай
жасаймын. Бұл кезеңде көбіне INSERT әдісін қолданған қолайлы.  Ой толғау-
кезеңінде оқушы не үйренгені саралап, оны қандай жағдайда қолдану керектігін
ой  елегінен  өткізеді.   Белсенді  түрде  өздігінен  үйрену  жолына  қайта  қарап,
өзгерістер  еңгізеді.  Сабақтың  бұл кезеңінде  «Еркін  жазу  әдісі»,  «Бес  жолды
өлең», «Венн көрсетуі» т.б осы сияқты стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне
қарай    лайықты  қолданылады.  
 Белгілі бір   мәтінді толық меңгерту, кейіпкерлер бейнесіне талдау жасап, өз
ойын жүйелі жеткізе алуға үйрету, өзіндік ой қорыта білу, шығармашылықпен
жұмыс істеу қабілетін жетілдіру, ой - өрісі мен дүниетанымын кеңейту, сөздік
қорларын молайту, кейіпкерлер бойындағы жақсы қасиеттерді үлгі ету мақсат
етіп алынды.
Оқушылар  үй тапсырмасын «Шеңбер» әдісімен орындады. 
"Шеңбер" әдісі бойынша, оқушылар сыртқы шеңбер, ішкі шеңбер болып 
орналасады. Ішкі шеңбер болып орналасқан оқушылар, сыртқы шеңберге 
орналасқан оқушыларға сұрақ қоя отырып, диалог жүргізеді немесе сыртқы 
шеңберде орналасқан оқушылар сұрақ береді. Шеңбер жасап тұрған оқушылар 
сағат тілі бойынша жүре отырып, барлық оқушымен кездесіп өзара диалогтік 
қарым-қатынас орнатады. Бұл тәсіл оқушыларды өзара білім алмасуына тиімді 
және үй тапсырмасын сұрауға, қайталауға арналған тақырыптарды сұрауға 
таптырмайтын тәсіл деп ойлаймын. 
«INSERT» әдісімен   мәтінді үш бөлікке бөліп, үш топқа бөліп берілді. 
Оқушылар өздері жаңа сабақты оқып, өздері талдап, түсіндіріп, қорғайды.
  "Жауапқа сұрақ"әдісіне келетін болсам, "Сұраққа жауап" әдісінен «Жауапқа 
сұрақ»  әдісі әлдеқайда тиімді. Өйткені сұраққа жауап бергеннен гөрі , жауапқа 
сұрақ тудыру күрделі ойлауды қажет етеді. Сабаққа негіз болатын сөзді жауап 
ретінде тақтаға жазып қоямын. Оқушылар берілген жауапқа бірнеше сұрақтар 
тудыру арқылы білімдерін дамытады. 
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КСП   6 класс  «Порядок в природе» (по рассказу 
М.Пришвина «Этажи леса»)

ЖУМАГАЛИЕВА  УЗИРА  ГАЛИМОВНА
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Орыс тілі мен әдебиеті пәні  мұғалімі

                                                                 Краткосрочный план урока

Сквозная тема:
Живой  мир
вокруг нас

Школа: 

Дата:  ФИО учителя: 
Класс: 6 Количество 

присутствующих: 
отсутствующих:

Тема урока: «Порядок в природе» (по рассказу М.Пришвина 
«Этажи леса»)

Цели обучения, 
которые 
достигаются на 
этом уроке 
(ссылка на 
учебную 
программу):

6.3.5.1 составлять простой план;
6.2.5.1 участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию 
«говорящий» на «слушающий» с учетом выбранной роли.

Цели урока: Все учащиеся смогут:  
- выделить микротемы в рассказе М.Пришвина «Этажи 
леса»;
- выделить структуру рассказа и отразить её в плане;
- участвовать в блиц-интервью относительно 
обсуждаемого вопроса о воздействии человека на 
природу.
Большинство учащихся смогут
- отразить смысловые части в простом плане, точно 
формулируя его пункты;
- создать «Колесо последствий» по проблематике 
рассказа;
- строить свою речь с учетом выбранной роли, меняя 
позицию «говорящий» на «слушающий».
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Некоторые учащиеся смогут:
- составлять вопросный план к тексту.
- аргументировать свою точку зрения в блиц-интервью 
примерами из рассказа.

Критерии 
оценивания:

 - выделяет микротемы рассказа и отражает их в плане;
- составляет простой план;
- участвует в блиц-интервью;
- высказывает свою точку зрения;
- строит схему возможных последствий исследуемой 
проблемы.

Привитие 
ценностей

На  уроке  прививаются общечеловеческие ценности, 
основанные на патриотической идее «Мәңгілік Ел»: 
бережное отношение к природе.

Межпредметные
связи

Интеграция с предметом «Естествознание» 
осуществляется через 
выявление закономерностей окружающей среды.

Предшествующе
е обучение

Для эффективного достижения целей урока 
осуществляется связь с предыдущими знаниями: 
определять  основную мысль текста на основе вопросов, 
пересказывать содержание близко к тексту.

Ход урока
Запланиров
анные 
этапы урока

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы

Начало урока
 5 минут

Психологический настрой.
Метод:Релаксация  под  музыку  звуков
природы
Закройте  глаза,  положите  руки  на  колени,
расслабтесь  и  мысленно  перенеситесь  в
волшебный  осенний  лес.  Послушайте  как
шуршат  падающие  листья,  шумит  в  ветвях
ветерок,  весело  подсвистывают  синички.  А  как
пахнет  в  осеннем  лесу?  Глубоко  вдохните
чистый, свежий воздух... Окружающий вас мир -
большое  волшебное  зеркало.  Мы  видим  и
чувствуем всю красоту окружающей природы.
Подведение к теме урока
Приём «Работа с понятиями»
Задание:  расшифруйте  слова,  читайте  только
русские буквы.

https://usera
udio.net/sea
rch/
%D0%BC
%D1%83%
D0%B7%D
1%8B
%D0%BA
%D0%B0-
%D0%B8-
%D0%B7%
D0%B2%D
1%83%D0
%BA
%D0%B8-
%D0%B6%
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RCҚYҰИULҢНSDҒИZӘWWVЦIӨGRҢАYUS
JLҒSҰYWДӨSҺUРҢVӘОWLЗZRДUҒ
SҢДRYӘЯUWDТGҮFЕLҰЛVӨ
STӘRЯҢUIСӘGLЕҮVWТSҰРУЕӨSБRY 
(СИНИЦА, ДРОЗД, ДЯТЕЛ, ЯСТРЕБ)
-  Как  Вы  думаете,  о  чём  мы  сегодня  поведем
разговор?
Тема нашего урока:  «Порядок в природе». Речь
сегодня  пойдет  о  рассказе  Михаила  Пришвина
«Этажи леса». А расшифровав слова, Вы назвали
главных героев этого произведения.
-   Какие  цели  мы  поставим  перед  собой?
Сформулируйте  их,  используя  наречия:
необходимо, ясно, чётко, умело, нужно.
ФО: комментарий учителя
Актуализация прежних знаний
Метод:«Копилка интересных фактов»
Форма: коллективная
Беседа:
-Как  вы  думаете,  в  какую природную зону  мы
сегодня отправимся?
-Что вы знаете о лесе как о природной зоне?
-Чем является лес для всех живых организмов?
-Можно  ли сравнить  жителей леса   с  семьей?
Почему?
Деление  на  гетерогенные  группы  по  методу
«Мозаика»:
1 группа «Дятлы»
2 группа «Ястребы»
3 группа «Дрозды»

      

     

D0%B8%D
0%B2%D0
%BE
%D0%B9-
%D0%BF
%D1%80%
D0%B8%D
1%80%D0
%BE
%D0%B4%
D1%8B
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Середина 
урока 

30 минут

Предтекстовый этап
Метод «Ассоциации».
Цель: подведение к проблематике исследуемого 
рассказа, развитие ассоциативного мышления.
Задание: какие ассоциации возникают у вас, 
когда слышите слово «порядок»? (Слова должны 
начинаться с букв данного слова.)
П
– понятие…
О
– органичность…
Р
– разумность…
Я
– ясность…
Д
– дом…
О
– обязанности …
К
– комфорт…
Беседа:
- Как Вы думаете, как слово «порядок» связано с 
птицами? 
- Можно ли сказать, что природа – лаборатория, в
которой всё на своих местах?
- Чем грозит нарушение этого порядка?
Форма: коллективная
ФО: «Знаю – Хочу узнать – Узнал»

Текстовый этап
Прием «Чтение по частям»
Форма: групповая
Цель: первичное прочтение и восприятие текста.
Задание: прочитайте  каждый свою часть текста. 
Перескажите друг другу по очереди. Совместно 
определите основную мысль текста. 
ФО: «Три М»

Приём «Составление плана»

Приложен
ие №1
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Задание: составьте простой план к рассказу.
Способ  дифференциации  –  по  степени  и
характеру помощи учителя:
Учащиеся  с  высокими  учебными
возможностями  составляют  вопросный  план  к
тексту,  используя  вопросительные  слова:  как,
сколько, когда, почему.
Учащимся со средними учебными 
возможностями предоставляется пример 
составления простого плана:

 

Учащимся  с  низкими  учебными
возможностями предоставляются   алгоритм
составления плана:

Критерии
оценивани
я

Дескрипторы

Составляет -соблюдает  структуру  простого  плана:

Пример 
простого 
плана

Алгоритм 
составлени
я простого 
плана
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простой
план  к
рассказу

вступление, середину, заключение;
-соблюдает  логическую  связь  между
частями;
-точно формулирует название части;
-отражает  основную  мысль  рассказа  в
плане.

Форма: групповая
ФО: комментарии учителя

Метод «Колесо последствий»
Цель:  ученики  наглядно  отображают
последствия поступка охотников. 
Задание:
1.  Назовите  и поместите основное событие или
действие  в  центральном  круге   середины
страницы.
2.  Прямые  последствия  события  -  в  круге,
который  примыкает  к  главному  кругу  при
помощи прямой линии. 
3.Затем  рассмотрите  вторичные  последствия.
Нарисуйте снова в круге и свяжите с  прямыми
последствиями двойными линиями. Последствия
третьего порядка имеют три линии и т.д.

После  выполнения  проводится  опрос  мнений,
который  поможет  сравнить  и  сопоставить
последствия  действий  и  способствовать  более
глубокому  размышлению  и  обсуждению
вопросов.
- Как вы считаете, хотели ли охотники разрушить
гнездо?
-Как  вы  думаете,  какие  чувства  испытали
птенчики? Почему?
-Как бы вы поступили на месте автора?
Форма: групповая
ФО:взаимооценивание  «Правильно-
неправильно-интересно»
Презентация групп.

Послетекстовый этап
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Приём «Техника драмы - Опрос 
Общественного Мнения».
Цель: развитие навыков говорения и умений 
участвовать в диалоге-расспросе.
Задание: разыграйте  блиц-интервью  о 
воздействии человека на природу, меняя 
позицию «говорящий  на слушающий». 
Выберите заинтересовавшую  вас роль: 
журналист и эколог.
Форма: парная 
Критерии 
оценивания

Дескрипторы
Учащийся

– участвует в 
диалоге-
расспросе 
(блиц-
интервью) с 
учетом 
выбранной 
роли 

-  правильно формулирует и 
задает  вопросы;
-отвечает на заданные вопросы;
- соблюдает речевые нормы;
- аргументирует свою точку 
зрения примерами из рассказа;
- отражает позицию выбранной 
роли.

ФО:  наблюдение и оценка учителя 

Конец урока
5 минут

Рефлексия.
Приём «Чемодан, мясорубка, корзина»
На доске вывешиваются рисунки чемодана, 
мясорубки, корзины.

Чемодан – всё, что пригодится в дальнейшем.

Мясорубка – информацию переработаю.

Корзина – всё выброшу.
Ученикам предлагается выбрать, как они 
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поступят с информацией, полученной на уроке.
Домашнее задание: 
1.Составьте синквейн к слову «лес».
2. Составьте картинный план к рассказу  
М.Пришвина «Этажи леса».
3.Сравните  прочитанные рассказы «Ласточки на 
паровозе» и «Этажи леса», используя диаграмму 
Венна.

Дифференциация – 
каким способом вы 
хотите больше 
оказывать поддержку?
Какие задания вы 
даёте ученикам более 
способным по 
сравнению с другими?
1.Способ
дифференциации  –  по
степени  и  характеру
помощи учителя.

Оценивание – как Вы 
планируете проверять 
уровень освоения 
материала 
учащимися?
1.Комментарии, 
2.«Знаю – Хочу узнать –
Узнал», 
3.«Три М»,
4.взаимооценивание 
«Правильно-
неправильно-
интересно».

Охрана здоровья и 
соблюдение техники
безопасности
навыки использования 
ИКТ
Микроклимат на уроке
Аудиозапись
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I00057               23.11.2020

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

КОЖИНА АЙНҰР ЖАНАТҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Бастауыш сынып мұғалімі

       Бүгінгі  таңда  елімізде  білім  беру  мазмұны жаңа  бағытқа  бет  бұрды.
Қазақстан  Республикасында  орта  білім  беру  мазмұнын  жаңарту  шеңберінде
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде.
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері  мен  әртүрлі  құралдарын  қолданудың  тиімділігін  арттыруды  талап
етеді.   Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы  –  оқушы  тұлғасының
үйлесімді  қолайлы  білім  беру  ортасын  құру  және  коммуникативті  қарым-
қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек,
оларды  жүзеге  асырудың  бір  жолы  –  оқыту  процесінде  топтық  оқытуды
қолдану болып табылады.
     Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.
Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін 
сынып базасында құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру 
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет
үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен   қатысуын, зерттеу тақырыбын түйсініп, 
терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың танымдық 
белсенділігін қамтамасыз етеді.
    Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы 
оқыту үдерісінде оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде жағымды 
эмоциялар алып, белсенділігі артады, сөздік қоры дамиды жеке тұлғаның 
қажеттіліктері қанағаттандырылады.
   Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп 
отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай 
білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, 
қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді.
  Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп 
тапсырмаларды орындау, ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–
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бірімен ой бөліседі, өзінің білмегенін талқылау барысында тыңдау арқылы 
біледі, естігеніне қорытынды жасап, жүйелі талқылауға қатысады, бағалап, 
талдап, өз пікірлерін білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым 
шығарады.
Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 
танымдық процестерді дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 
ерекше.
   Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 
ажырамас қасиеті болып табылады.
Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу 
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады
   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-
бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа қарағанда 
топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы 
психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала тұлғасын 
қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.
    Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 
ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру қажет. 
Ол үшін:
 Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық 
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан 
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың құрамын әр 
түрлі етіп өзгертуге болады.
 Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.
 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
 Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық
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жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың 
деу керек.
 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.
 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 
шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп өту 
қажет.
 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.
 Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 
жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми топ 
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы 
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша 
топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топтың өзге мүшелеріне 
қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық қызығушылықты 
бағындыратын топтық рух басым болады.
 4. Топтық сананы құру амалдары:
 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу 
керек, бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.
 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
 мақсатқа сенімділік;
 мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
 жетекшіліктің оңтайлы стилі;
 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені
топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге өткізетініне таң қалатын 
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін 
дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның 
қиындықтарға даяр болу және оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, 
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, 
оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, топтық жұмыс 
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оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ортада ұстай білуге, 
бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан алуан болатындығын 
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.
 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, 
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 
қалыптастыру іскерлігі,
 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 
дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 
   Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық
және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті 
ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта дамушы 
болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау, баланың 
мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу, басқалармен 
тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік таңдауға 
үйрету қажет.
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