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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА СЫН ТҰРҒЫСЫНАН
 ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ТИІМДІ ҚОЛДАНУ

ДАВЛЯТОВА АКЖАН  САДЫККЫЗЫ
Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылы 

«Бизнес- академия Дара» мектеп –лицейінің бастауыш сынып мұғалімі 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру жүйесінің
басты  міндеті  ұлттық  және  адамды  қалыптастыруға  және  кәсіби  шыңдарға
бағытталған  білім  алу  үшін  қажетті  жағдайлар  жасау;  оқытудың  жаңа
технологияларын  енгізу;білім  беруді  ақпараттандыру,  халықаралық  ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту
міндеттері  көзделген.  Бұл  міндеттерді  шешу үшін  мектеп  ұжымдарының,  әр
мұғалімнің  күнделікті  ізденісі  арқылы  барлық  жаңалықтар  мен  қайта  құру,
өзгерітерге  батыл  жол  ашарлық  жаңа  тәжірибеге,жаңа  қарым-қатынасқа  өту
қажеттілігі  туындайды.Білім  берудің  маңызды  шарты-оқу  үрдісін  жаңара
отырып,  оқушылардың  қызығушылығын  арттыру,  шығармашылық
қабылеттерін  дамыту,  олардың өздігінен білім алуға  құштарлығын жетілдіру,
қол  жеткен  табыстарды  сын  көзбен  бағалай  отырып  саралауда  мұғалім  іс-
әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыру.

Қай заман болмасын адамзат алдында тұрған міндет- ұрпаққа саналы білім
беру.  Білімнің  жаңа  мазмұнын  жүзеге  асыру  үшін  заман  ағымына  орай  оқу
үрдісіне жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда
дұрыс  түсінбеу  үлкен  кедергіге  әкеледі.  Сондай  қолданыстағы  жаңа
технологиялардың бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.

Жалпы сыни ойлау деген не?
Сыни ойлау сұрақ қою мен шешімін талап ететін проблемалардан тұрады.

Мазмұнды  сұрақ  қою  арқылы,мәселені  шешуде  өзі  жолын  іздеп
тауып,шешімді,саналы  дәлелдер  айтады.  -мұғалімге  тәуелділіктен  арылып,
өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға;

-білім мәдениеттілігі мен маңыздылығын түсініп, қажетті іс-әрекетті белсене
және өз бетінше орындауға;

-жеке ерекшелігі мен қыбылетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп тауып,
белсене орындауға;

-білім  мен  мәдени  құндылықтарды  игеру  ісін  топтасып  және  ұжымдасып
мұғалім көмегінсіз атқаруы;

-құр мәлімет алумен шектелмей,  сабақ барысында өз  пікірін  ашық айтып,
сұхбат жүргізуге;

-ой-өрісі  ғана  емес,  рухани  және  әлеуметтік  жағынан  өздерін-  өздері
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дамытып, тәрбиелеуге.
Сын  тұрғысынан  ойлау  бағдарламасында  100-ге  жуық  стратегиялар  бар.

Қазіргі  кезде  мен  қолданып  жүрген  стратегиялар  Венн  диаграммасы,  «Т»
кестесі,  эссе,  ой қозғау,  инсерт,  шығу парағы,  кубизм ,  дискуссиялық өрнек,
кластер, ішіне сыртына , синквин, т.б.

Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын сабақ
үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады.

1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау.
2.Сенімділікке тәрбиелеу.
3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау.
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау.
5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау.
6. Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай жасау.
7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру.

Сын тұрғысынан ойлау- Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды
болап  табылатын  ең  басты  педагогикалық  түсінік.  Педагогика  ғылымы  еш
нәрсеге  бейімі  жоқ,  қабілетсіз  адам болмайды деп  дәлелдейді.  Тек  қабілетті
кеңінен өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады.
Сондықтан  оқушылардың  сыни  тұрғыда  ойлау  мақсатында  «қалай?  қашан?
қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни
оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем
деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының
құрылымы үш кезеңді қамтиды.

Қызығушылықты  ояту.  Жаңа  ақпаратқа  қызығушылығын  ояту,танымдық
процеске жұмылдырады,актуалдау.Бұл бөлім –білімнің іргетасы.

Екінші  кезең  -мағынаны  тану  оқу  процесін  мазмұнды  түсінудің  негізгі
кезеңі.Осы  кезеңде  мұғалім  шеберлігінің  шыңы  десек  қателеспеспіз  деймін
.Себебі  мұғалім  тиімді  стратегиялар  арқылы  оқушы  қабылдауын  дамытады.
Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады.
Ой  толғау  кезеңінде  оқушы  пікірлері  маңызды  болады.  Оқушының  сыни
ойлауын дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі.

Оқушы шығармашылығын арттыруда әр кезеңге  орай әдіс-тәсілдер таңдау,
қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді.

Сын  тұрғысынан  ойлау  -ашық  қоғам  негізі.Ол  өз  алдына  сұрақтар  қойып
және оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, оны
дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды және
сол  дәлелдемелерді  қисынын  зерттеу  дегенді  білдіреді.Сыни  ойлау-адам
өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға көптеген жолдар
мен шешімдер ішінен өздері  үшін маңызды, әрі  пайдалы екенін,  тек қажетті
ақпараттарды  ғана  жинап,  жаңа  білімді  бұрынғыдан  ажырата  білуге
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көмектеседі.
Сыни  ойлауды  дамыту  технологиясяның  дәстүрлі  оқытудан  басты

айырмашылығы-білімнің  дайын  күйінде  берілмеуі.  Бұл  жобаның  мақсаты-
демократиялық  қоғамда  өз  көзқарасы,  пайымдауы  бар,өзін-өзі  жетілдіріп
отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке
тұлғаны қалыптастыру.

СТО  жобасын  пән  ерекшелігіне  қарай  қолдана  білу-білім  беру  сапасын
арттырудың,  оқыту  мақсатына  жетудің  бірден-бір  жолы.  «Сын  тұрғысынан
ойлау»-  сынап  қарау  емес,  оқушының  шыңдалған  ойлау  әрекеті.Бұл
технологияның  негізінде  оқушылар  топпен  жұмыс  істеу  арқылы  өзара
пікірлесіп, ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын
айтуға, дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында
шыдамдылық,  мейірімділік,  ұжымдық  жауапкершілік,  бірігіп  бір  мәселені
шешу секілді жағымды қасиеттерді дамытады.

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» арнайы пәндерді оқытуда қолданып
жүрмін.  «Сын  тұрғысынан  ойлау  технологиясын  сабақтарда  қолдану»
тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу
үшін белгілі міндеттер қойдым. Олар:

1. Технологияны оқып меңгеру;
2. Тәжірибеде қолдану;
3. Нәтижесін анықтау.
1-ші  сатыда  2012-2013  оқу  жылында  технологиямен  таныстым,  баяндама

әзірленді ;
2-ші  сатыда  2013-  2014  оқу  жылында  сабақтарымда  қолдандым,  пәндік

отырысқа әдістемелік әзірлеме дайындалды ;
3-ші сатыда 2014 -2015 оқу жылына әдебиеттік оқу пәнінен «Шешендік сөз»,

«Достық» тақырыбында ашық сабақтар жоспарлап өткіздім.
2015-2016  жылы  Өзін-өзі  тану  пәнінен  «Сөз  іспен  көрікті»  тақырыбында

ашық сабақ өткізілді.
Жалпы «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» 90 түрлі стратегиясы бар,

солардың ішіндегі- Даралық пен ұқсастық, Венн диаграммасы, Бес жолды өлең,
Галереяға  саяхат,  INSERT  кестесі,  ББҮ  стратегияларын  сабақтарымда
қолданамын.

Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары:
- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту;
- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту;
- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру;
- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға тәрбиелеу.
Сабақта  белгілі  қағидалар  сақталынуы қажет.  Ол  үшін  тақырып бойынша

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі,
қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

КАЛЫМБЕТОВА  САЛТАНАТ   КАЛМАХАНБЕТОВНА
Шымкент қаласы "Дарынды балаларға арналған 

№1 мамандандырылған IT лицей-интернатының тәрбиешісі

    Бүгінде  Елбасымыз  алға  қойған,  дамыған  отыз  елдің  қатарына  кіру
жөніндегі  «Ұлт жоспары-100 нақты қадам»-баршамызға  ортақ жауапкершілік
жүктеп, Қазақстанның білім беру саласын жаңғыртуындағы негізгі бағыттарын
айқындауды көздейді.  Білім  мазмұнын жаңарту–білім  беру  бағдарламасының
құрылымы  мен  мазмұнын,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  әдістері  мен  тәсілдерін
қайта  қарастыру  болып  табылады.  Ұлттық  және  жалпы  адамзаттық
құндылықтарды бойына сіңірген, кез-келген өмірлік жағдайда функционалдық
сауаттылығы мен  бәсекеге  қабілеттілігін  көрсете  білетін  тұлғаның үйлесімді
қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру-
жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі  болуы керек .  Қазіргі  заман
талаптарына  сәйкес  қазіргі  мектеп  «білімді  тұлға»,  яғни  білім,  білік  пен
дағдылары  қалыптасқан  жеке  тұлғаны  дайындаумен  ғана  шектеле  қоймай,
өмірдің өзгерістеріне дайын болатын,  белсенді және шығармашыл ойлайтын,
интеллектуалды және жан-жақты дамыған жеке тұлғаны дайындау тиіс. Білім
мазмұнын  жаңарту  тікелей  шығармашылық  ізденістегі  мұғалімнің  кәсіби
шеберлігіне  байланысты.  «Мұғалім  көп  әдісті  қолдана  отырып,  оны  өзіне
сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде пайдаланған дұрыс»,-деп Ахмет Байтұрсынов
айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне
сай болуы керек. Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. [2] Қазіргі
таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамту,
оны  оқушыға  жеткізу,  оқытудың  дәстүрлі  және  ғылыми  жетілдірілген  әдіс-
амалдарын,  құралдарын еркін меңгеру,  оқушылардың пәнге  қызығушылығын
арттыра  отырып  дарындылығын  дамытудағы  іздену-зерттеу  бағытындағы
тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал оның негізі бастауыш сыныптарда
қаланбақ.  Сондықтан да  бастауыш сыныпта әр  сабаққа әр  түрлі  тиімді  әдіс-
тәсілдерді  қолдана  отырып,  оқушылардың  білім  сапасын  арттыру  ең  басты
мәселе. Еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ болғандықтан, оларға терең де
сапалы  білім  берудің  жаңа  әдіс-тәсілдерін  құрастыру  бүгінгі  күннің  өзекті
мәселесі  болып  отыр.  Сабақ–мұғалімнің  шығармашылық  еңбегінің  нәтижесі.
Оның  өз  мәнінде  өтуі  ұстаздың  біліміне,  ұйымдастыру  қабілеттілігіне,
шеберлігіне  байланысты.  Мемлекетімізде  болып  жатқан  өзгерістерден  білім
беру саласы шет қала алмайды. Сондықтан қазіргі уақытта оқытудың жаңа әдіс-
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тәсілдері  қарастырылып,  енгізілуде.  Қазіргі  заман  талабына  сай  сабаққа
қойылатын мақсатміндеттерінің ерекшілігі өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-
жақты дамытуға бағытталған.  Репродуктивті  білім беру кезінде оқушы тек 5
тыңдаушы,  орындаушы  ретінде  көрінген.  Қазіргі  таңда  оқушыны
қалыптастыруға  мынадай  мақсаттар  қойылып  отыр:   Оқушыларды  сын
тұрғысынан  ойлауға  үйрету;   Оқушыларды  өздігінен  жұмыс  істеуге
дағдыландыру;   Жұпта,  топта  жұмыс  жасай  білуге  үйрету;   Бір-бірінің 
білімін бағалауға;  Жетістіктерін қолдана білуге тәрбиелеу;  Тез әрі нақты 
ойлап,дұрыс шешім қабылдай алу және тапқырлық, тиянақтылық дағдыларын
дамыту:  Талабын ұштап, қиялын дамыту. Шындығында мұғалімнің алдында
оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны
оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және шығармашылық
ынтамен  шешуге  қабілетті  жаңашыл  мұғалім  керек.  Жаңа,  тез  өзгермелі
заманда  білімді  де  білікті,  тың  серпіліске,  өзгеруге  дайын  және  жаңа  талап
межесінен көріне алатын шығармашыл да кәсіби шебер мұғалімдерді қажет етіп
отырғанына  көзіміз  жетті.  Оқушылардың мектепте  табысты оқуы ғана  емес,
өмірде  де  табысты  болуы  мұғалімнің  қабілетіне,  оның  құзыреттілігіне
байланысты екенін терең түсіндік. Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән
бойынша  білім  беретін  адам  ғана  емес,  сондай-ақ  олардың  оқудағы  еңбегін
қызықты, тиімді ұйымдастыра алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы
керек. Оқушының қажеттілігін қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі
жаңашыл,  икемді,  өзгерісті  тез  қабылдай  алатын,  жан-жақты,  жаңа
педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек.  Білім
беру  үрдісінде  мұғалімнің  оқушыны  дұрыс  бағалауға  көңіл  бөлгені  дұрыс.
Баға–оқушының білімін көрсететін нәтиже. Мұғалім жаңа форматта құрылған
сабақ  тақырыбына байланысты критерийлер  бойынша немесе  бағалаудың әр
түрлі тәсілдерін қолдануға болады. Қазіргі заман ағымына сай болашақ ұрпаққа
саналы  тәрбие,  терең  білім  беру  еліміздің  басты  мәселесі  болып  табылады.
Яғни,  сабағының  жемісті  болуы  үшін  үнемі  ізденіс  үстінде  болып,  жаңа
бағдарламаны меңгере отырып қолдану әр  ұстаздың парызы деп есептеймін.
Осы әдістемелік құралдың ішінен мұғалімдер рефлексия мен кері байланыстың
айырмашылығын,  кері  байланыс  жасау  кезінде  және  сабақ  барысында
қолданатын әдіс-тәсілдерді, қысқа мерзім жоспар үлгілерін, ата-анамен жұмыс
түрлерін өз  тәжірибелеріне  пайдалана алады және түрлендіріп,  өзгертулеріне
болады.
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ

АЛДИЯРОВА ЖАНАТ  САМБЕТБАЕВНА
 Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, 

"Көкарық" бастауыш мектебінің   бастауыш сынып мұғалімі 

Қазіргі  XXI  ғасырда  ғылым  мен  технология  жетік  дамыған.  Табиғат
құбылыстары және оның заңдары осы күнге дейін адам баласын ойландырып,
толғандырып,  анықталмаған,  сыры  ашылмаған  дүниелерге  ақиқаттың  түбіне
бар  сана-сезімімен,  білімді  де  тәжірибелі  ақыл-ой  парасаттылығымен  жетуі
әрқашанда үлкен жетістік болып табылады.

Қазіргі  уақытта  Қазақстан  тек  білім  жүйесінде  де  жаңа  ақпараттық
технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және
компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді.
Жаңа ақпараттық технологияларды білім жүйесінде  қолданудың ең маңызды
факторы негізгі қозғаушы күші адам, сол себепті білімнің негізгі принциптері
іске асырылуы тиіс.

Стратегиялық проблемалар жөніндегі мамандар қашықтан оқыту формасын
XXI ғасырдың білім беру жүйесі деп атап жүр. Бұл күні оған үлкен мән беріліп
отыр. Бұрын технологияларға бағытталған қоғамдық прогрестің нәтижелерінің
бүгінде  ақапараттық  аймақта  орталықтандырылып  жатқаны  қашықтан
оқытудың  маңыздылығын  арыттырды.  Информатика  дәуірі  басталды.  Оның
қазіргі  мезгілдегі  даму кезеңін телекоммуникациялық деп сипаттауға болады.
Бұл ақпарат пен білімнің қатынас аймағы. Кәсіби білім тез ескіретіндіктен оны
тұрақты  түрде  жетілдіріп  отыру  керек.  Қашықтан  оқыту  формасы  бүгінде,
уақыт  және  кеңістік  белдеулерінен  тәуелсіз,  көпшіліктің  өз  бетінше  үздіксіз
жалпы білім алу жүйесін, өзара ақпарат алмасуын қалыптастырады және жүзеге
асырады. Одан басқа, қашықтан оқыту жүйесі әлеуметтік жағдайына (оқушыға,
студентке, азматтар мен әскерилерге, жұмыссыздарға ...) қарамастан және еліміз
бен шет елдің кез-келген ауданында тұрса да адамның білім және ақпарат алу
құқығын қамтамасыз етеді. Ел азаматының білім алу құқығын қамтамасыз етуде
және  қоғам  қажеттілігін  өтеуде,  тек  осы  жүйе  мейлінше  тиімді  әрі  икемді.
Жоғарыда айтылған факторларға сүйеніп айтқанда, мамандарды дайындау мен
олдардың  жоғары  квалификациялық  деңгейін  ұстап  тұруда  қашықтан  оқыту
XXI ғасырдағы ең әсерлі жүйе болып табылады.

Зерттеу  тақырыбының  өзектілігі.  Информатика  –  техниканың  дамуындағы
негізгі ғылымдардың бірі.

Технология  –  ғылымның  практикалық  қолданылуы.  Қазіргі  заманда
дүниежүзінің  негізі  технология.  Ол  адамның  сана-сезімімен,  білімді  де
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тәжірибелі  ақыл-ой  парасаттылығымен  жеткен  үлкен  жетістігі.  Яғни  ғылым,
прогресс болып табылады.

Болашақта  ғарышты  игеру,  адам  баласының  өмір  сүру  ортасын  кеңейту,
дәлірек  айтқанда,  экологиялық  мәселелер  шешіліп,  информатиканың  қыр-
сырлары  ашылады.  Сонымен  қатар,  әлі  шешілмеген  мәселелер  тарапында
қашықтықтан оқытуды тиімді пайдалансақ, біз көптеген жағымсыз жағдайлар
мен қиын тақырыпты мәселелерді жеңілдетер едік. Ал білім саласындағы жаңа
коммуникациялық  технологиялар  түсінігі  компьютерлік  техника  және
электрондық  анықтамалық  жүйелері  мен  адамның  әрдайым  жаңа  оқыту
әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту әдіс-тәсілі уақыт талабына сай
өзгеруде. Қазіргі уақытта дидактикада инновациялық оқыту кеңінен қолдануда,
сондықтан қашықтан оқыту маңызды рөл атқарады.

Зерттеудің  объектісі.  Ғылыми  жұмыстың  зерттеу  объектісі  ретінде  жаңа
коммуникациялық  технологияда,  оқыту  прцесінде  қолданылатын  жаңа
әдістердің бірі қашықтан оқыту

Зерттеудің пәні. Зерттеу пәні ретінде қашықтан оқытуды қолданылу аймағы
болып табылады

Зерттеудің мақсаты. Білім берудің біртұтас ақпараттық жүйесін құру арқылы
оқушылар мен студенттердің білім деңгейін көтеру.

Зерттеудің  міндеттері.  Ғылыми  зерттеу  жұмысының  алдына  қойған
мақсатына сәйкес келесі міндеттер айқындалды:

Қазіргі  заман  техникасында  қолданылатын  қашықтықтан  оқыту  зерттеу,
пайдаланылу аймағын анықтау

Ақпараттық  құралдарды  зерделей  отырып,  мамандармен  бірлесе  отырып,
қашықтықтан оқытудың әдіс-тәсілін анықтау

Қашықтықтан оқыту дың маңызы мен рөлінің пайдасын дәлеудеу
Қашықтан  оқытудың  білім  саласындағы  міндеттер  бір-бірімен  тығыз

байланысты  бола  отырып.  мемлекеттік  (республикалық)  деңгейіндегі
қашықтықтан оқытудың құрамына енуі;

құру кезінде мемлекеттің стандарт талаптарын сақтау;
Қашықтықтан оқытудың жергілікті жүйесі белгілі бір білім және жекелеген

қала (университет) шеңберінде жұмыс атқарады, оның құрамына тек жоғары
оқу орындары ғана  емес,  мектептер,  гимназиялар  мен  колледждер  де  кіреді.
Осындай  жүйенің  аясында  жұмыс  жасаудың  алғашқы  сатысында  зиялылық
потенциялын,  компьютерлік  техниканы  ұтымды  пайдалана  отырьш,  үздіксіз
білім беру принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет. Осыған орай, мектептер
мен  жоғары  оқу  орындары  жергілікті  және  аймактық  желіні
пайдаланып,шығармашылық  жұмыстарын  таратып,  оқыту  үрдісінде  әдістеме
бойынша тәжірибе алмасуы қажет.

Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы.
- Қашықтықтан оқыту маңыздылығы, қолданылу аймағының анықталуы
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- Телекоммуникациялық технологияларды пайдалану, қашықтан басқару
-  Қосымша  ғылыми-әдістемелік  әдебиеттерді  зерттей  отырып,  қашықтан

оқыту мүмкіндігін пайдаланып,  өздігінен қосымша білім алуға болады деген
тұжырымға өзіндік тұрғыдай ой қосуға талпыныс жасадым.

Қашықтықтан оқыту технологиясын дамыту мен тарату  білім жетілдірудің
бұрынғы  дәстүрлі  жүйесіне  елеулі  өзгерістер  енгізілуі.  Оқу  ақрпаратын
шалғайдағы  елді  мекендерге  жеткізуде  қашықтан  оқыту  технологиясын
қолданудың  ерекше  маңыздылығының  бар  болуы.  Қашықтан  оқитындардың
құрамына  біріншіден  физикалық  мүмкіндіктері  шектеулі  адамдар,  оларды
күтушілер, яғни бірыңғай үйде отыратын адамдар, денсаулығына байланысты
күндізгі  оқу  сабақтарына  қатыса  алмайтын  оқушылар  оқи  алады.  Екіншіден
жоғары, арнайы оқу орындарында аз шығынмен неғұрлым көп адамдар оқыта
алу. Үшіншіден адамдар тұрғылықты жерін ауыстыруына немесе өміріндегі әр
түрлі  өзгерістерге  қарамастан  білім  алуды  жалғастыра  алады.  Оқытудың
ауқымды және жергілікті жүйелерін ойдағыдай пайдалана білудің нәтижесінде
білімнің  базалық  және  деректердің  банкілік  мәліметтеріне,  клиент  -  сервер,
мультимедиа,  компьютерді  оқып-үйренуші  жүйелерге,  электрондык
оқулыктарға,  оку-әдістемелік  материалдарға,  қашықтықтан  оқыту  жүйесінің
технологиясымен үйлесімді болып келетін, алдағы уақытта оқыту тәсілдерінің
ішінде  кең  тараған  бес  аспап  әрі  өміршең  түрлері  бола  алатындай  жайлы
оқулыктарға, бағдарламаларға еркін кіруге болады.

Оқыту процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі
болып табылады.

Қашықтан оқытуға көптеген ғалымдар анықтама берген сол анықтамаларды
жинақтай  келе  «Қашықтан  оқыту  –  ақпараттық  құралдар  және  ғылыми
негізделген тәсілдер арқылы білім алу формасы. Қашыктықтан оқыту ұғымын
кең  мағынада  алсақ,  бұл-тыңдаушылар  мен  оқытушылардың  бір-бірінен
кеңістікте алыстатылған оқу формасы» деген анықтамаға тоқталдым.

Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды басқару және өз бетімен білім
алу.  Қашықтан оқыту мұғалімнің біліктілігін  көтереді,  оқушының өз  бетімен
білім алуын қалыптастырады, ата-аналардың жаңа технологияға көзқарастарын
өзгертеді.

Түрлі статияларды салыстыра отырып, қашықтан оқыту – бұл әдеттегі күндіз
немесе сырттай оқудан көп айырмашылығы мен артықшылығы бар оқытудың
жаңа, арнайы формасы. Ол оқушы мен мұғалімнің, оқушылардың өзара қарым-
қатынынасының  өзгеше  формасын,  өзгеше  оқу  құралы  мен  әдістемені,
оқытудың ұйымдастыру өзгеше түрін ұсынады. Сонымен қатар оның құрамы
кез-келген  оқыту  формасында,  кез-келген  оқыту  жүйесінде  бар
компоненттерден;  оқытудың  барлық  түрінде,  әлеуметтік  қажеттілікті  өтейтін
мақсаттардан;  оқу  орнының  түріне  қарай  қолданыстағы  программаларды
қамтиытын  мазмұннан;  әдістемелерден,  ұйымдастыру  формасынан,  оқу
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құралдарынан тұрады.
Қашықтан  оқыту  формасының  соңғы  үш  компоненті  қолданыстағы

технолгиялық  негіздерге  (мысалы,  тек  компьютерлік  телекоммуникацияға,
баспа  құралымен,  компакт-дискімен,  кейс-технологиямен  жабыдықталған
компьютерлік телекоммуникацияға) қарай айрықшаланған.

Сырттай  оқу  мен  қашықтан  оқуды  шатастырмау  керек.  Олардың  басты
айырмашылығы  сонда,  қашықтан  оқытуда  жүйелі,  әрі  әсерлі  интерактивтік
оқыту қамтамасыз етіледі. Қашықтан оқытуды оқудың жаңа бір формасы деп,
тиісінше қашықтан білім беруді (оқыту нәтижесі сияқты, жүйені де, процестің
өзін де) білім берудің жаңа формасы деп қарастыру керек. Әрине, оны басқа оқу
жүйелеренің  жетілдірілген  түрі  деп  қарауға  болмас.  Қашықтан  оқыту  да
күндізгі  оқытудағыдай  мазмұн  мен  мақсаттар  негізінде  құрылады.  Бірақ,
материалды  беру  түрі  мен  мұғалім  –  оқушы,  оқушының  өзара  қатынастары
басқаша  болады.  Қашықтан  оқытудың  дидактикалық  принциптері  де
(ғылымилық, жүйлеік және жүйелілік, белесенділік принциптері, дамыта оқыту,
көрнекілік, оқытудың дифрененциалдығы мен жекелей оқыту принциптері т.с.с)
күндізгі  оқуыдағыдай.  Бірақ,  Интернеттің  ақпараттық ортасының және  оның
қызметінің  мүмкідіктеріне  байланысты,  қашықтан білім беруді  жүзеге  асыру
ерекше болады. Осылайша, бір жағынан қашықтан оқытуды жалпы білім беру
арасында  (үздіксіз  білім  беру  жүйесінде),  оның  кейбір  жақтарының
ерекшеліктерін ескере отырып қарастыру керек. Басқаша жағынан, қашықтан
оқуды жүйе және процесс ретінде айыра білу керек. Қашықтан оқыту – процесс.
Қашықтан оқу – жүйе. Басқа да оқыту формалары сияқты, қашықтан оқыту да
педагогикалық жобалаудың кезеңдерін,  оның мазмұндық және педагогикалық
құрамын  (педагогикалық  технология  жоспарындағы  әдістеме,  оқыту
формаларын) теориялық тұрғыда мағаналы етуді  ұсынады. Бұдан шығатыны,
педагогикалық  жобалау  кезеңінің  міндеттері  мыналар:  электрондық  курстар,
электрондық  оқулықтар,  оқу  құралдарының  кешендірін  құрастыру,  желіде
оқыту  процесін  ұйымдастырудың  педагогикалық  технологиясын  жасау.
Қашықтан оқыту курсы оқушы әрекетінің тиянақты және дәл жоспарлануын,
ұймыдастырылуын,  оқыту  мақсаты  мен  міндетінің  айқын  қойылуын,  оқушы
мен оқытушының арасындағы интерактивтілікті қамтамасыз ететін қажетті оқу
материалдарының  жеткізілуін,  оқушы  мен  оқу  материалы  арасында  кері
байланыс болуын талап етеді,  топтық оқытуға жағадай жасайды. Әсерлі кері
байланыстың болуы оқушының білмісіздіктен білімділікке қарай қозғалысының
дұрыстығы туралы ақпарат алып отыруға мүмкіндік береді. Мотивация да кез-
келген қаштықатан оқыту крусының маңызды бір бөлігі. Оның көтермелеу үшін
әртүрлі әдістер мен құралдарды қолдану маңызды.  
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C00046   28.10.2020

БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

ЕСЕНАМАНОВА АКМАРАЛ  КУТЫШКЫЗЫ
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы № 8 "Ақбөбек" бөбекжай

балабақшасының тәрбиешісі 

Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту.

Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды
дұрыс айтуға үйрету;

- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;

- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды
айта білуге үйрету.

Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері:
- Бала тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу.
- Сөздегі грамматикалық дағдыларды қалыптастыру;
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын

дұрыс жеткізіп, диалогтегі адамдардың сөздерін мәнерлі жеткізуге икемделеді.
Балалар автордың сөз өнерін қолданып, сөз мәнерін өздері машықтануы қажет.
Серіктестері  айтқан  әңгімені  тыңдап  отыруға,  мазмұнын  түсінуге,  әдеби
кейіпкерлерін атымен айтуға үйретіледі.

Табиғи құбылыстардағы ақиқаттылықты сипаттаған кезде нақты дұрыс сөз
қолдануға, үлкендердің көмегімен белгілі бір нәрсеге тиісті белгілерді табуға,
нақты бейнелеуге, әңгімеде ой - өрісін жеткізуге үйрету керек.

Балалардың  сипаттау  әңгімелері  түрлі  сөз  мәнерінде  сонымен  қоса  тілдік
(метафора, теңеу, эпитет, балама қолдануда) сөз өнері өзіндік ерекшелігін ашу
қажет. Ойыншықтарды қолданып, суретке қарап әңгіме құрастырады. Баланың
өзі құрастырған әңгімесінде жанрдың негізгі ерекшелігін таба білуінде. Сюжет
ерекшеліктері мен әдеби шығармалардың мәнерлігі (ертегіні толық айтып беру).
Ертегідегі жақсылықтың жеңгені, сиқырлық жайында, кейіпкерлерді басқа бір
нәрсеге айналдырып, және т. б. қолдана отырып, ертегі құрастыруға үйрету.

Бұл  жаста  балалар  шығарманы  қызығушылықпен  тыңдайды,  әңгімелерді
түрлендіре  біледі.  Баланы  шығармашылық  қабілеттілігінен  туындаған
әңгімелеріне  көңіл  аударып,  құрдастарының  әңгімелерін  тыңдауға  бейімдеп,
қиыншылық тудырған жағдайды,  қол ұшын беріп,  дұрыс емес жеріне түзету
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енгізе керек. Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – сөздің жалпы
ұғым беретін жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойын
еркін жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы адамдармен еркін қарым -
қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.

Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп
жетілетін  кезең.  Олай  болса,  баланың  тілін  дамыту  жұмысы  отбасынан,
балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.

Балабақшада  тілдік  қатынастың  ең  маңызды  түрі  ауызша  сөйлеп  үйрену
жатады.  Ол  болса  сөздерді  байланыстырып  айту  арқасында  жүзеге  асады.
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас
жүреді.

Жас  жеткіншектерді  баулып,  тәрбиелеуде  көркем  әдебиеттің  ролі  ұшан  -
теңіз.  Ол  жаңа  өскін  балауса  буынының  сана  -  сезімін  оятып,  ақыл  -  есін
дамытатын, адамгершілік моральға тәрбиелейтін өмір оқулығы.

Мектеп  жасына  дейінгі  бүлдіршіндерді  өздерінің  бойына  шақ  әдеби
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті.  Ертегі,
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың
сөздік  құрамын  байытып  қана  қоймайды,  сонымен  қатар,  сәбидің  ақыл  -
ойының  жетілуіне  әсерін  тигізеді.  Баланың  әдепті,  көргенді  болып  өсуіне
ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы
жағымды  кейіпкерлерге  еліктеп,  ер  атанғысы  келіп,  еркелікке,  еңбекке
құлшынып өседі.

Ежелгі  қазақ  әдебиеті  өкілдерінің  балаларға  қалдырған  әдеби  мұрасы,
Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың өлең - әңгімелері осы күнге дейін тәрбиелеу
мен оқытуда, ғылым жолын танытып, өнер - білімге баулуда қастерлі қасиетін
еш  жойған  жоқ.  Жамбылдың,  Сәкеннің,  Жансүгіровтың,  Майлиннің,
Мұқановтың  сондай  –  ақ  көптеген  жас  жазушылардың  балалар  сүйсінерлік
қызығып тыңдарлық жақсы шығармалары бар. Мұның бәрі, жеткіншек ұрпақты
тәрбиелеуде баға жеткісіз қазына. Әрбір тәрбиеші соларды іздестіре отырып,
термелеп жинап жүрсе, өз жұмысына өте демеуші дәнекер таппақ.

Жас  кезінде  әңгіме,  жырларды  көп  тыңдаған  бала  өз  көрген  -  білгенін
қиыстырып,  тұжырымдап достарына,  тәрбиешілеріне,  ата  -  аналарына айтып
бере  алса,  тіл  шеберліктері  артады.  Мұндай  жақсы  қасиеттер  баланың
парасатты, инабатты, әдепті, еңбексүйгіш, көргенді болып өсуіне әсер етеді.

Мектепке дейінгі шақта бала тілі икемді келеді, сондықтан - да балалармен
жүргізілетін  жаттығу  түрлері  әр  алуан.  Балалардың  жас  ерекшелігіне  қарай
топтарды үлкейген  сайын тіл  дыбыстарын  айтып,  үйренуге  арналған  жұмыс
түрлері  біртіндеп  күрделене  береді.  Балабақшада  жүргізілетін  тәрбие,  білім
беру  үрдісінде  дыбысқа  байланысты  жаттығу  түрлері  кешенді  түрде  іске
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асырылады.
Дыбыстардың  ерекшеліктерін  жете  меңгеріп,  дыбыстарды  дұрыс  айтуға

жаттықтыру басқа  да  тілдерін дамыту сауат  ашу оқу іс  -  әрекеттерінде ғана
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.

Балабақшада  балалардың  жас  ерекшелігіне  лайықты  көркем  әдебиет
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал -  мәтел,  жаңылтпаш, тақпақтар үйрету
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.

Мектепке  дейінгі  тәрбие  жұмысы  жүйелі  жүргізуді  талап  етеді.  Қазіргі
уақытта баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ана тілі арқылы өз
дәрежесінде жүзеге асатыны белгілі. Баланы ана тілінде анық, жүйелі, өзгелерге
түсінікті, мәнерлі үн ырғағымен келістіре сөйлеуге, сөздің дыбыстық құрамын
дұрыс жеткізуге мектепке дейінгі кезеңде үйрету керек.

Тәрбиеші  әр  баланың тілін  зерттеп,  ерекшелігін  жете  меңгергеннен  кейін,
тәрбие  білім  беру  үрдісіне  күн  тәртібінің  қолайлы  сәттерінде  дыбыстарды
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып
жүргізеді

  
 

C00047  28.10.2020  

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ

АЖИГАЛИЕВА   ГУЛЗИРА   АЖИГАЛИЕВНА
Атырау облысы Атырау қаласы Томарлы селосы 

Қ.Смағұлов орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Қазіргі уақытта Қазақстанда білім жүйесінде жаңа ақпараттық технологиялар
кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және компьютерлік
желі  арқылы  жаңа  білім  әдістерін  пайдалану  кеңейтіліп  келеді.  Жаңа
ақпараттық технологияларды білім жүйесінде қолданудың ең маңызды факторы
негізгі  қозғаушы күші — адам,  сол себепті білімнің негізгі  принциптері іске
асырылуы  тиіс.  Осыған  байланысты  адамның  шығармашылық  потенциалын
дамыту  үшін  қажетті  жағдай  жасалуы  тиіс.  «Білім  саласындағы  жаңа
коммуникациялық  технологиялар»  түсінігі  компьютерлік  техника  және
электрондық  анықтамалық  жүйелері  мен  адамның  әрдайым  жаңа  оқыту
әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту әдіс-тәсілі уақыт талабына сай
өзгеруде.  Қазіргі  уақытта  дидактикада  инновациялық  оқыту  кеңінен
қолданылуда. 
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Инновация  –  бұл  жаңалықтардың  таралуы  және  құрылуы.  Қазіргі
педагогиканың  негізгі  тенденциясы  оқытуды  өнеркәсіптік-технологиялық
процесске айналдыру үшін дидактикалық жолын және құралын табу болды. Бұл
ізденіс «педагогикалық технология» деген ұғымға әкелді. ХХІ ғасырда ақпарат
жүйелерінің өркендеп, ғарыштап дамып келе жатқанын білеміз, өнеркәсіп пен
ортаның  дамуының  негізгі  құралы  болып  ақпараттық  ресурстар  табылады.
Сауатты  өмір  –  дамудың  жаңа  фазасына  енеді,  бұл  жаңа  сауатты  оқыту
технологиясын  құруға  біртіндеп  көшуді  талап  етеді.  Оқытудың  жаңа
технологиясына  көшу  ұзақ  уақыт  алады.  Компьютерлік  технология  білім
ортасына ене отырып, оқыту процесін жақсарту үшін құралдар мен әдістерді
қолдануға  әкеп  соқтырады.  Негізгі  базалық  білім  беру  аймағында  қызмет
көрсету жағынан да қашықтан оқыту мүмкіндіктері үкімет тарапынан қолдау
тауып  жатыр.  Осы  технологияны  пайдалану  ауылдық  жерлерді  де  жылдам
ақпараттандыруға  көмектесуде.  Оқыту  процесінде  қолданылатын  жаңа
әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі болып табылады.

Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген тәсілдер
арқылы білім  алу  формасы.  Қашықтан  оқытуда  екі  компонент  бар:  оқытуды
басқару және өз бетімен білім алу.

Мұғалімдердің  алдын  –  ала  дайындау  және  ұйымдастыру  шаралары
жүргізілмесе,  программалық  қамтамасыз  етілмесе  оқушылардың  білімі
жоғарламайды.  Өйткені  оқушының  білімін,  үлгерімін  көтеруіміз  үшін
оқытушының  біліктілігін  көтеруіміз  керек.  Қашықтан  оқыту  бұл  мұғалімнің
біліктілігін көтереді, оқушының өз бетімен білім алуын қалыптастырады, ата-
аналардың жаңа технологияға деген көзқарасын өзгертеді.

Қашықтан  оқытудағы  мұғалімдердің  біліктілігін  көтерудегі
артықшылықтары:

·        экономикалық, оқытуға кететін жалпы шығыны 40% кемиді;
·         коммерциалық,  қашықтан оқыту,  технологиясы және оны қолдану

болып табылады, оған деген сұраныс күннен-күнге өсуде;
·        педагогикалық, оқыту мативациялық, интерактивті, технологиялы және

индивидуалды болып келеді;
эргономикалық, қашықтан тыңдаушылар және мұғалімдер айналысуға өзіне

ыңғайлы уақыттың кестесін қоюға мүмкіндігі бар;
коммуникативті, электронды желілері арқылы байланысатын педагогтардың,

тыңдаушылардың мамандықтар саны көбеюде.
Мұғалім оқушының ішкі жан – дүниесінің сырын ашып, оның симпатикалық

ынтасының дамуына жағдай тудырып отырады. Қазіргі заманда білім жүйесінің
заман  талабына,  уақыттың  сұранысына  қарай  ғарыштап  дамуы,  әрбір
педагогтан  сабақты  ғылыми  жобада  жасауын  талап  етеді.  Сабақты  ғылыми
жобада жасай білген мұғалім оқушы жүрегіне жол тауып, оның сабаққа деген
қызығушылығын арттырып,  мұғалім мен оқушы арасында түсінушілік пайда
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болады.  Мұғалімнің  коммуникативті  дамуы:  оқушыларды  тыңдау,  олардың
көзқарасын түсіне білу, сын жасай білу, әңгіме, ұйымдастыра білу керек. Әрбір
мұғалімнің  бойында  шартты  рефлекциялық  қасиеттер  қалыптасуы  керек:
балаларды  оқытуды  өзінің  тәсілін  жұмысында  қолданып,  қиын  жағдайларда
шешімін тауып, шыға білу керек. Қашықтан оқыту курсы осыған бағытталған.
Қашықтан  оқытуды  екі  негізгі  бөлікке  бөлуге  болады:  техникалық  және
дидактикалық.  Оның құралы болып телекоммуникациялар,  аудио және видео
жазбалар,  жергілікті  және  ауқымды  компьютерлік  желілер.  Ұйымдасқан  –
дидактикалық құрылымда қашықтан оқыту оқытудың негізгі компоненті болып
табылады, оқушылардың өз бетімен білім алуы.

Ақпараттық  технология  жақсы  дамығанымен  ол  оқытудың  басты  құралы
болып  есептелмейді.  Ол  үшін  оқу  бағдарламасында  және  оқыту  әдістеріне
өзгеріс  енгізу  керек.  Жаңа  технологияны  қолдану  мұғалімдерге  дайындық
жұмыстарына  көп  уақытты  керек  етеді.  Әрбір  мұғалімнен  ізденуді,
шығармашылық  жұмыс  жасауды,  алыс  –  жақын  шетелдердің  озық
тәжірибелерімен танысуды және оның күнделікті өмірде қолдануды қажет етеді.

Бұл  оқыту  құралының  күштілігі  соншалықты,  онымен  бірге  басқа
колледждермен  оқытудың  жаңа  түрлерімен,  оқыту  әдістерімен  алмасады.
Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту  мүмкіндігі  бар.  Әдістемелік
кешен, мұғалім мен оқушыға қажетті бағдарлама, қазақ тіліндегі оқулықтар мен
көмекші  құралдары жеткіліксіз.  Пән  мұғалімдерінің  Интернетті  осы уақытқа
дейін  аз  қана  пайдаланып,  тіпті  қолданбағандары  да  бар.  Колледждер  жаңа
ақпараттық технологиялармен жабдықталғанымен, мұғалімдердің осы тақырып
бойынша  білімін   жоғарылататын,  яғни  мұғалімдерді  дайындайтын  курстар
жеткіліксіз. Ал, жалпы білім беру ісі жөнінен басқа озық елдердің тәжірибесін
зер  салып  отыру,  өзінің  білімін  жоғарылату,  жаңашылдық,  озат  тәжірибе,
компьютерлік коммуникацияны үйрену – әрбір пән мұғалімінің кәсіптік міндеті,
қажетті  парызы.  Қаншалықты  барлық  құралдар  жеткілікті  болғанымен,  пән
мұғалімінің  білімі  төмен  болса,  оқушылардың  телекоммуникация  жөніндегі
білімі  төмендеп,  болашақта  Қазақстандағы  телекоммуникациялық  ортаның
дамуына әсерін тигізеді.

Білімнің  қайнар  көзі  оқулықта.  Кітапханалар,  оқу  кітаптарының
жетіспеушілігінен  оқушылардың  білімдері  толық  жеткілікті  емес.  Қазіргі
кезеңде оқулықтар теориясы,  оқытудың жаңа ақпараттық технологияларымен
жобалау  әдістемесі  жасалуда.Оқушылар қашықтан  оқу  арқылы өз  білімдерін
жетілдіре алады және ақпарат жүйлерін пайдалану мүмкіндігі артады. Мысалы
керекті  әдебиеттер  мен  оқу  кітаптарын  іздеу,  бақылау  және  тестік
тапсырмаларды  орындау,  лабороториялық  жұмыстар,  дайын  баяндамалар,
қашықтан  олимпиядаға  қатысу  оқушының  шығармашылық  потенциалының
дамуына  әсер  етеді.Әр  елде,  қалада  орналасқан  оқушылардың  қашықтан
оқытуға қатысуы шығармашылық бірігу және жарысу эффектісін береді. WEB –
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беттер жасауда оқушылар өздерінің жұмысын желіден көріп оқушы ғылыми,
суретші немесе басқа шығармалардың авторлары болады. Өзінің жұмыстарын
жақсы,  қызықты  етіп  көрсету  үшін  олар  гипермәтіндермен,  графикамен,
дыбыстармен жұмыс істейді.  Қашықтан  оқуда  оқушылар мәдениет  арасында
байланыс  орната  алады.  Басқа  елмен  сұхбаттасу  үшін  сол  елдің  мәдениетін
жақсы білу керек. Сонда мәдениеті, білімдері, діни бөлек оқушылар емін-еркін
ақпарат  алмаса  алады.  Басқа  елмен  байланысу   үшін  алдын  ала  оқушының
психологиясын дайындау керек.  Ол үшін әр  түрлі  тренинг өткізу  керек.  Бұл
тренингте  басқа  елдердің   мәдениетімен,  олардың  арсындағы
айырмашылықтарды таныстыру бағытымен өтеді. Оларда мезгіл уақыттары мен
уақыт  арасында  айырмашылық  болады.  Осы  жерде  электрондық
конференциялар көмектеседі, одан керекті ақпаратты алуға болады. Қашықтан
оқыту оқытушылар үшін де, оқушылар үшін де тиімді екенін уақыт дәлелдеді.
Қашықтан оқыту жүйесіне ата-аналардың көзқарасы жақсы қалыптасып келеді.
Әсіресе  ата-аналар  үшін  қашықтан  оқыту  материалдық  жағдайының  тиімді
болуын қарастырады.

Қашықтан  оқытудың  міндетін  түсіну  үшін  оқушылардың  арасында
мониторингтік  сараптамасы жүргізілу  керек.  Мониторинг  нәтижесі  бойынша
қашықтықтан оқыту оқу процесіне жағымды әсер етеді.

 Кемшіліктері:Қашықтан оқыту біздің елімізде кең таралуы жайлы айту әлі
ертерек, толыққанды қашықтан оқыту туралы айту үшін оқу орындарында және
оқушының үйінде де жақсы техникалық және программалық құралдар болуы
тиіс. Оның үстіне байланыстың сапасы жоғары болуы тиіс, бізде ол жағы әлі
әлсіздеу.  Білім  Министрлігінің  тарапынан  қашықтан  оқыту  формасының
әрекетіне  қатысуында  жетіспеушілік  бар,  нормативті-құқықтандыру,
экономикалық және финанстық сұрақтар, Интернет бағасының жоғарлығы. 
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C00048   28.10.2020 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ

ТӨРЕМУРАТОВА   ГУЛЖАНАР   БОРАНБАЙҚЫЗЫ
БҚО, Жымпиты ауылы Сырым ауданының «Психологиялық -педагогикалық

тузеу кабинеті» Логопед маманы

 Қашықтықтан  оқыту  –  білім  алушы  мен  педагог  қызметкерінің  жанама
(алыстан)  немесе  толық  емес  жанама  өзара  іс-қимылы  кезінде  ақпараттық-
коммуникациялық  технологияларды  және  телекоммуникациялық  құралдарды
қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту;

Қашықтықтан  білім  беру  технологиялары  қашықтықтан  оқу  сабақтарын
«оnline»,  «offline»  режимінде  өткізуге  негізделген.  «Оnline»  режимінде  оқу
сабақтары  нақты  уақыт  режимінде  оқудың  өзара  іс-әрекет  ету  үдерісін
қарастырады (бейнеконференция,  Интернет  желісімен  хабар  алмасу,  телефон
аппараты арқылы келіссөздер). «Оnline» режиміндегі оқу сабақтары оқытушы
мен  білім  алушы  арасындағы  асинхронды  тілдесудің  (электрондық  пошта,
кейіннен  қорытынды бақылау тапсырумен оқытушының тапсырмасы бойынша
білім алушының оқулықпен жұмысы) оқу іс-әрекеті процесін қарастырады.

Қашықтықтан  оқыту-қолайлы  уақытта  кез  келген  жерде  ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар көмегімен қашықтықтағы оқытушыдан  білім
алу  үрдісі.  Қашықтықтан оқыту,  үйден шықпастан 24/7 режимінде білім алу
мүмкіндігі.

Қашықтықтан  оқыту  фомасы-  оқытудың  электронды  технологиясын
қолданып,  жұмыстан  қол  үзбей,  қолайлы  уақытта  кез  келген  жерде,  жеке
режимде білім алуды қамтамасыз етеді.

Барлық  білім  алушылардың  виртуалды  «жеке  кабинеті»  болады,  онда
таңдаған  пәнді  өз  бетінше  игеруге  арналған  оқу-әдістемелік,  ұйымдастыру
материалдары мен тапсырмалар салынады.

Қашықтан  оқытудың  ерекшеліктерін  зерттеу  (қашықтағы  сабақтарды
ұйымдастыру, жоспарлау). Оқушыларды қашықтан оқытуға ынталандыру мен
қатыстырудың ерекшеліктерін зерттеу (оқушылардың өзіндік жұмысын қалай
ұйымдастыруға болады немесе үй тапсырмасын қалай тексеруге болады және
тағы да басқалар). АКТ құралдары мен қызметтерін зерттеу. Қашықтан оқыту
форматындағы  ата-аналармен  жұмыстың  ерекшеліктері.  Ерекшеліктері
модулінің  өзі  бірнеше  өзекті  тақырыптармен,  ұстаздар  қауымына  қажет
ақпараттармен  қамтамасыз  етілген  екен.  Алғашқыда  синхронды  оқытудың
асинхронды  оқытудан  айырмашылықтары,  қашықтан  оқыту  барысында
мұғалімнің  қызметі  мен  қашықтан  оқыту  барысында  оқушының  іс-әрекеті
сияқты мәселелерге қарастырылды.
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Сонымен  қатар,  қашықтан  оқытуда  қалай  «оқу  үдерісін  жоспарлауға
болады?» деген  сұраққа  жауап  ала  аласыз.  Бұнда  берілген  кеңестер:  барлық
жұмысты  бірден  жүзеге  асыруға  тырыспаңыз.  Қашықтан  оқыту  кезеңінде
қандай  мақсаттарыңызға  қол  жеткізуге  болатынын  мұқият  ойластырыңыз;
қашықтан  оқытудың  ең  қарапайым  бір-екі  құралын  таңдап  алып,  солармен
жұмыс істеуді бастаңыз. Бірден көптеген құралдарды қолдануға тырыспаңыз;
қашықтан  оқыту  кезеңінде  Сіздің  оқу  сценарийлеріңіз  неғұрлым қарапайым,
түсінікті  және шынайы болса,  оларды ойдағыдай жүзеге асыру және қажетті
нәтижеге  қол  жеткізу  мүмкіндігі  соғұрлым  көбірек  болады;  оқытудың  жаңа
форматына  Сіз  ғана  емес,  оқушылар  мен  олардың  ата-аналары  да  жаңадан
бейімделуде  екенін,  олар  да  Сіз  сияқты мазасызданатынын есіңізде  ұстаңыз;
оқушыларыңыздың ерекшеліктерін ескеріңіз және онлайн сабақты жоспарлау
барысында сабақ мақсаттары мен тапсырмаларды әзірлеп, бір немесе бірнеше
саралау тәсілін таңдаңыз.

Бағалауды ұйымдастыруда оқушыларға ізгілікті қарым-қатынас және қолдау
көрсетіп, түсінікті және дәйекті ережелер мен рәсімдерді қалыптастыратын; оқу
үдерісіне  қызықты  әдіс-тәсілдерді  қолдануды;  оқуда  және  тапсырмаларды
орындауда  цифрлық  немесе  цифрлық  емес  құралдарды  таңдау  және
пайдалануды;  барлық  оқушылардың  табысқа  жетуіне  жағдай  жасалатын,
оқушыларда  өз  пікірін  айтуға  және  тапсырмаларды  таңдауға  мүмкіндігі
болатын саралап оқытуға  бағдарлануды басты назарда ұстау қажеттілігі  атап
көрсетілді.  Қашықтан жұмыс істеу барысында өзара жағымды және оңтайлы
қарым-қатынас аса маңызды. «Уақытында тапсырмадың! Не деген масқара?!»
деудің орнына тағы да бір мүмкіндік беру жолдарын қарастырған абзал. Басты
назарды ынталандыру,  қолдау,  эмоцияларды білдіру,  адами қарым-қатынасты
сақтау мүмкіндіктеріне аудару керек.

Оқуға қатыстыру модулінде тақырып аясында “Оқушыларды оқу үдерісіне
қалай  ынталандыруға/тартуға  болады?”  деген  мәселе  қарастырылды.  Бұл
сұрақты шешуде оқушыларды оқыту үдерісіне ынталандыру факторларын, әдіс-
тәсілдерін анықтау аса маңызды. Шәкірттерді оқуға қызықтыру, ынталандыру
жайлы ойлаған кезде,  біз  олардың ішкі ынтасын арттыру жолдарын түсінуге
тырысамыз.  Оқуға  қатыстыру  дегеніміз  оларды  қызықтыру,  жаңа  бір  нәрсе
жасап  көруге,  таңдауға,  қателесуге,  қайтадан  бастауға,  табысқа  жетуге
ұмтылуға мүмкіндік беру. Осылайша, білімгерді оқуға белсенді қатыстырудың
тәсілдерін  қашықтан  және  дәстүрлі  оқытуда  кеңінен  қолданып,  балалардың
дербес  оқушыға  айналуына  көмектесеміз.  «Онлайн сабақты жүргізу:  сыртқы
келбет және онлайн этикет» тақырыбы «сабақты трансляциялауға дейін және
оны жүргізу барысында қандай мәселелерді назарда ұстау керек?» деген сұрақ
аясында толық мәлімет берді.

Қашықтан  оқытуды ұйымдастырудағы ең  негізгісі  әрине,  АКТ құралдары:
қазақстандық платформалар. Қашықтан оқытуды ұйымдастыруға арналған АКТ
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құралдары бойынша гидті және Telegram мессенджеріндегі ICT robot чат-ботын
қолданып, оқу мақсатына сәйкес келетін цифрлық құралдарды таңдау арқылы
қашықтан  оқыту  мен  оқудың,  сондай-ақ  дәстүрлі  сыныптағы  сабағыңыздың
тиімділігін  арттыра  аласыз.  Осы  телекоммуникациялық  және  ақпараттық
құралдар негізінде әр түрлі педагогикалық қызмет түрлерін қолдануға болады.
Мысалы, қашықтан іскерлік ойындар, зертханалық жұмыстар мен семинарлар,
қол жетімді емес нысандарға виртуалды бару, виртуалды экскурсиялар, мектеп
оқушыларының,  сондай-ақ  мұғалімдердің  бір-бірімен  компьютерлік  хат
алмасуы, электронды бюллетеньдер шығару және тағы басқалар. Бұл қаражат
жеке-жеке де, кешенде де жұмыс істей алады. Мысалы, оқушыларға білім беру
мәселесі қойылған дәріс материалы ұсынылады. Әр оқушы оны шешеді және
нәтижелерін барлық курстастарына жібереді.

Қорыта  айтқанда  ашық  онлайн-курсы  отандық  ұстаздар  үшін  оқытудың
тиімділігін  қарастыруымен  тиімді  әрі  пайдалы  болды.  Қашықтан  оқытудың
ерекшеліктері  мен  түрлерін  зерттеп,  онлайн-сабақтардың  оқу  үдерісін
жоспарлауды, оқу жетістіктерін бағалауды ұйымдастыруды үйрендік. Қашықтан
оқыту  қазіргі  заман  талабы  болса,  оны ұйымдастыруда  педогог-ұстаздардың
біліктілігі  жоғары, зияткерлік  және кәсіби деңгейі  жоғары деңгейде дамыған
болуы өте маңызды!

    

C00049   28.10.2020

МУЗЫКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫ 
ӘН ЖӘНЕ АСПАПТЫҚ МУЗЫКАҒА БАУЛУ

ЖУМАЕВ ТОКСАНБАЙ ОТАРАЛИЕВИЧ
 Қызылорда облысы, Арала ауданы,Сазды елді мекені 

№60 Ж.Түменбаев орта мектебінің ән – әуез пәнінің мұғалімі
 
Баяндамада қазіргі таңдағы мектепте музыка сабағында оқушыларды ән және

аспаптық мәдениетке баулудың басты мақсаттары мен әдістері қарастырылады.
Музыка  сабағында  оқушылар  ән  айту,  аспаптық  мәдениетті,  эстетикалық,
этикалық және адамгершілік нормаларын меңгереді. Сонымен қатар, шешендік
айтыс, жыр-терме, ән айту, суырып салма ақындық өнерімен етене танысады.
Оқушылар  музыка  сабағында:  эстетикалық  сезім  мен  эмоциялық  көңіл-күй
арқылы  қоршаған  ортаны  әсерлене  сезінеді.  Сабақта  оқушылар  ән  және
аспаптық  мәдениетті  меңгере  отырып,  шығармашылық  қабілеттерін
қалыптастыру мен арттыра түсудің маңызы зор екені баяндалады.

Кілт сөздер: музыка өнері, көркем шығарма, музыкалық тәрбие, эстетикалық
талғам, мәдени деңгей, екпін, саз, ырғақ, әуен, тембр, гармония, өлшем.
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Қазіргі  қоғам  жеке  адамнан  прогрессивті  ойлай  алатын  белсенді  әрекетті,
жан-жақты  болуды  талап  етеді.  Өйткені  адамның  қоғамдағы  алатын  орны,
атқаратын қызметі сол қоғамның дамуымен тікелей байланысты.

Қазақстан Республикасының Орта білімді дамыту тұжырымдамасында білім
беру  саласының  ең  негізгі  талабы:  кең  дүниетанымдық  көзқарас,  толық
құзыреттілік,  шығармашылық  әрекетке  бейім  тұлға  тәрбиелеу.  Қоғамда
«орындаушы» адамнан гөрі  «шығармашылық» адамға деген сұраныстың көп
екендігін  қазіргі  өмір  талабы  дәлелдеп  отыр.  Білім  беру  саласында
оқушылардың эстетикалық, этикалық және адамгершілік нормаларын меңгерту
міндетін  жүзеге  асыруда  музыка  пәнінің  орны  ерекше.  Музыка  тәрбиесі
жастарды өнер құндылықтарын жасауға қатыстыра отырып олардың бойында
белгілі  адамгершілік-эстетикалық  мәдениетті,  көркемдік  талғамды,
шығармашылық қабілетті  дамытады.  Оқу тәрбие барысында мектепте негізгі
оқушыларды өз халқының ғасырлар бойы қол жеткізген табыстарына ұмтылуға
тәрбиелеу,  ұрпақты  ата-баба  салт-дәстүрімен,  әдет-ғұрпымен  қайта
табыстырумен  қатар  және  меңгерту  болып  табылады.  Музыка  өнері  әрбір
оқушыны  әсемдік  әлеміне  үйретіп  қана  қоймай,  оны  қорғауға  және  рухани
мәдени  деңгейін  көтеруге  табиғи  жағдай  жасайды.  Сол  себепті  әрбір  қоғам
мүшесін өнерпаздыққа тарту қоғамның объективті қажеттілігі және заңдылығы
болуы керек.

Тәрбиедегі  басты  мақсат:  қоғам  мүшелерін  әлеуметтендіру  болатын,  яғни
өнер  адамның  тек  қана  рухани  өмірінің  құрамдас  бөлігі  болып  қоймай,
әлеуметтендірудің аса пәрменді құралы болды. Ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып
келген  халықтық  қазынаны,  оның  таңдаулы  үлгілерін  жеткіншек  ұрпақты
тәрбиелеу  құралына  айналдыру,  нақтырақ  айтқанда,  олардың  көркемдік,
музыкалық,  эстетикалық  талғамы  мен  мәдени  деңгейін  жоғарылату  –  басты
міндет.

Ұлы  Абай  өмір  шындығын  дәл  бейнелеу  жөнінде  поэзия  мен  музыканың
рөлін  былайша  суреттеді:  әсемдік  сыры,  биік  мұратталғандары,  көркем
шарттары, шығармадағы дарындылық пен шеберлік ән мен күйді орындаудағы
дәстүрлер,  т.б.  мәселелерді  көтере  келіп,  эстетикалық  тәрбиенің  негізгі
өлшемдеріне  ғылыми  талдаулар  жасады.  Ойшыл  ақын  жеке  адамның
эстетикалық  сезімдерін  дамытудың  нақты  жолдарын  қарастырады.  Абайдың
түсінігінше,  баланы  жастайынан  көркемдікке  баулуда  үлкендер  неғұрлым
ертерек  ойластыруы  қажет,  өйткені  бесіктегі  нәрестенің  өзі  ананың  әлдиі,
құлағына  жеткен  ән-күйдің  әуезді  үні  арқылы  сұлулық  пен  көркемдіктен
хабардар болып жатады.

Мектепте музыка сабағында: шешендік айтыс, суырып салма ақындық өнері,
ән  айту,  жыр-терме,  театр  өнері  өз  бейнесін  тапты.  Сонымен  қатар,  ұлттық
өнерге  осылай  оқушыларды  жастайынан  баулу  олардың  адамгершілік,
эстетикалық  қасиеттерін  дұрыс  қалыптастыруына,  мәдени  дәстүріне  деген
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сыйластық  сезімін  дамытуға  әсерін  тигізді,  оқу-тәрбие  процесінің  сапасын
арттырды. Оқушылардың әсемдікті түсіне білу қабілетін дамытады.

Оқушыларға  эстетикалық тәрбие беру ісінің мазмұнды,  деректі,  ұғынықты
келуі, әрі ән мен күйдің көкейге қонымды, әсерлі болуын қажет етеді.

Оқушы күнделікті өмірде музыкамен етене араласады. Мұны салыстырмалы
түрде  алғанда  үш  жүйеге  бөлуге  болады:  а)  музыка  сабағында  ұғымдық
тапсырмаларды  орындауы  (бірігіп  күй  тыңдауы  және  музыкалық
шығармаларды  талдауы);  ә)  өз  бетінше  қатысуы;  б)  музыканы  кездейсоқ
тыңдауы.

Сондай-ақ,  оқушылардың  сабақ  барысында  шығармашылық  іс-әрекетін
қалыптастыруда ынталандырудың маңызы зор.

Ғұлама  ғалым  Әбу  Насыр  әл  Фараби  «Музыкалық  идея  оны  жүзеге
асыратындай  әрекет  ету  қабілетінсіз  іске  аспайды,  музыканы  көп  тыңдау,
жаттығу түрлерін бір-бірімен салыстыру, әуенді талдау, әрбір тонның дыбыстық
әсерін  мұқият  есептей  білу  арқылы  музыкалық  қабілетті  дамытуға
болатындығын айта келіп, тәрбиелеу барысында тәжірибе жинақтаудың рөлі зор
екенін  атап  көрсетеді»,  т.б.  өзгерісін  бақылап,  сезінуге  үйретеді.  Оқушы
эстетикалық сезім мен эмоциялық көңіл күй арқылы қоршаған ортаны әсерлене
сезінеді. Оқушы өз жауабын жолдастарының жауаптарымен салыстыра отырып,
пікірінің дұрыстығына немесе жаңсақтығына көз жеткізеді. Сол арқылы оның
музыка жөніндегі ойы мен талғамы қалыптасады. Музыка шығарманы талдау
әңгімелесу әдісі арқылы жүргізіледі.  Көркемдік құралын, көркем бейнелердің
жасалу  жолдарын  сабақтың  тақырыбы  ретінде  алынған  белгілі  бір  мәселе
төңірегінде талдау оқушы танымын кеңейтіп, сөздік қорының молаюына жол
ашады. Музыка мұғалімі сабақты талдауы үшін музыкалық құбылыстарға тән
ұғымдардың  қалай  аталатынын  білу  қажеттігі  туындайтындықтан,  алдына
басты мақсат етіп қояды. Бұл ретте оқушылардың музыкалық сөздік дәптерінің
болғаны  жөн.  Себебі,  оқушы  бұл  ұғымдарды  күнделікті  өмірде  аса  көп
пайдалана бермейтіндіктен, тез ұмытуы мүмкін. Сөздік дәптер арқылы әр сабақ
сайын әр оқушылардың сөздік қоры молайып, талдау мүмкіндігі кеңейе түседі.

Талдау, үйретудің алғашқы сатысында музыкалық екі шығарманы салыстыру
оқушыға  өз  ойын  жеткізуге  жеңілдігін  тудырады.  Мысалы,  ән  және  күй
жанрдың  ортақ  белгілері  (нық,  жігерлі,  екпінді)  талдау  мен  қатар  тиісті
айырмашылығы (бірі  жеңілдеу, екіншісі  ауырлау болса,  бірі  жоғары, екіншісі
төмен  регистрге  орындалуы)  арқылы  тыңдаушылардың  белгілі  бір  тобына
арналатындығы анықталады. Оқушы осының бәрін әсерлене тыңдай отырып,
талқылауға  белсенді  қатысу  барысында,  оқушылардың  жаңалыққа  деген
құмарлықтары  пайда  болады;  өз  бетімен  жұмыс  жасай  алады;  музыкаға
қатысты  ақпарат  көздерін  тани  біледі.  Мектеп  оқушыларына  аспаптық
музыканы  талдау  біртіндеп  күрделене  береді.  Мектеп  бағдарламасының
осылайша құрылу оқушылардың көркемдік талғамын музыкалық қабылдауына
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жол ашумен берге, олардың өздік пікірін айта алатындай деңгейге жеткізеді.
Тақырып шығарманың мазмұнын түсінуде басты рөл атқаратындықтан, оның

басталып, аяқталуын анықтай алу дағдысын әдетке айналдырған жөн. Мұндай
дағдының  болмауы  шығарманы  түсінбегендігі  десе  де  болады.  Сондықтан
шығарманы тыңдап, талдауда оқушы музыкалық тақырыпқа барынша зейін қоя
мән беріп, сол арқылы көңіл-күйдің (жігерлі, сергек, сабырлы, ойлы, қайғылы)
өзгерістерін  бақылауға  үйретіп  шығарма  болмысынан  саналы  түрде  түсіну
сатысына қарай ауысады.

О.Апраксина: «Музыканы оқушылармен бірге талдау, дұрыс бағытта болуы
шарт»  -  дейді.  Талдау  барысында  музыка  тілінің  элементтерін  түсіндірумен
шектелмей, ол элементтердің көркем шығармадағы рөлін анықтауға күш салған
жөн.  Әрине,  оның  рөлін  әр  оқушы  өзінің  түсінігіне,  тәжірибесіне  сүйеніп
анықтайды. Мұғалім оқушыға шығарманың мазмұнын композитордың ойымен
барынша жақындата түсіндіруді басты мақсат етіп қоюы қажет.

Тыңдауды неден бастау керек? Бұл – музыка тыңдауға үйретудің күрделі де
маңызды мәселесінің бірі.

Жалпы,  қабылдау  процесі  жөнінде  О.Апраксина:  «...кез  келген  қабылдау
күрделі  процесс,  оған  түрлі  сезім  мүшелері  қатысады,  нәтижесінде  күрделі
шартты рефлекторлық байланыстар жиынтығы түзіледі. «Музыкалық қабылдау
– оның мәні  шындықтың көркем бейнесін  музыкалық шығармадан  ести  алу
және оның мазмұнын көркемдік  бірлік ретінде сезіне  отырып бастан кешіре
білу қабілеті» -  деп атап көрсетті.  Музыкалық шығарманы қабылдау процесі
үстінде оқушы оны толық тыңдайды, бірақ толық түсінбеуі немесе мүлде түсіне
алмауы мүмкін. Бұл оның музыка тыңдаудағы тәжірибе ауқымына байланысты
қабылдайды.  Музыкадағы  барлық  оқиға  желісі  музыка  үнінің  құдіретті  тілі
арқылы жеткізіледі.  Егер,  оқушы күрделі  мазмұнға  құралған  байланысы бар
кесек туындыларды тыңдай білмесе, шығарманы толық түсіне білу қиын. Сөз
жоқ,  ішкі  мазмұны  музыка  тілі  арқылы  берілетін  күрделі  шығармалардың
негізгі өзегі оның әуені болып табылады. Ал, тыңдаушы музыкалық білімнің,
әсіресе  тыңдау  қабілетінің  аздығынан  сол  әуеннен  ештеңені  сезіне  алмай,
музыканы  шала  ұғып,  эстетикалық  әсерленуі  ойдағыдай  болмайды.  Кейде
соның салдарынан музыкалық шығарманы түсінбей де қалады. Бұдан басқаны
қабылдау үшін оны тек тыңдап қана қою жеткіліксіз екенін аңғарамыз.

Музыкалық шығарманы талдап, тыңдаудың екінші жағы – музыканы ойнап
көрсету.  Мұғалім  шығарманы өзі  орындайды немесе  үнтаспадан  тыңдатады.
Бастауыш сыныптарда музыкалық шығарманы мұғалім өзі орындап көрсеткені
тиімді.  Бұл  сыныптарда  өтілетін  музыкалық  шығармалардың  көлемі  шағын
болғанымен, орындауы үлкен шеберлікті қажет етеді.  Бір шығарманы әртүрлі
аспапта  ойнап  көрсету,  мәнерлі  орындау.  Ойнатуда  мұғалімнің  мүмкіндігі
жетпеген  жағдайда  музыкалық  шығармадан  үнтаспадан  тыңдатылады.  Оны
қалай түсінуге  болады? Күрделі  шығармадан үзінді  орындаған симфониялық
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оркестрдің құрамындағы сан қырлы аспаптардың бояуын ешқандай да орындау
ауыстыра  алмайды.  Ортатория,  кантата,  опера,  симфониядан  алынған
үзінділерді үнтаспадан тыңдатқанда ғана сабақ мақсатына жетеді. Қай жағдайда
да, орындаушы – шығарма мазмұнын жеткізуші. Шығарманы тыңдап болғаннан
кейін оның мазмұнын түсінуге бағытталған сұрақтар жүйесін сабақтан бұрын
жан  –  жақты  ойластырып  алу  қажет.  Бұл  мәселеде  мұғалім  белгілі  бір
материалды талдау арқылы оқушыларға нені меңгертетінін өзі анықтап алады.
Қойылатын  сұрақтар  жүйесін  дайындауда  тағы  бір  ескеретін  мәселе,  сабақ
өтілетін сыныптың жалпы музыкалық жабдықталу деңгейі. Осы екеуін ескере
отырып, нақты сұрақтар жүйесі дайындалады. Олар анық, қысқа, нақты, дұрыс
жауапқа  бағыттау  арқылы  оларды  жалпы  мәселеден  ең  бастысын
қорытындылай білуге үйретеді.

Музыка сабағында нақты мақсат қойылу арқылы оқушының сезімін (эмоция)
ояту.  Оқушылардың  сабақ  үстіндегі  эмоциялық  өзіндік  іс-әрекеттері
бағыттаушы және реттеуші рөл атқарады.

Сезімді (эмоция) ояту үшін қабылдауда белсенділік мақсаты қойылады.
Бірінші  мақсат:  а)  музыкалық  шығарманың мазмұнын оқушылармен  бірге

талдау; ә) музыка-дидактикалы ойындар ұйымдастыру; б) тиімді әдісті таңдап
ала білу;

в) оқушылардың жас ерекшеліктері мен музыкалық даму ерекшелігін ескере
отырып, музыкалық шығарма таңдау арқылы жүзеге асырылады.

Екінші мақсат – музыканы саналы түсінуге баулу. Саналы түсіну үшін белгілі
бір деңгейде музыкалық білім болуы керек.  Сондықтан,  бұл міндетті  жүзеге
асыру үшін, нота сауатын меңгеру мақсаты қойылады.

Нота сауаты: а) музыканың көркемдік құралдарының (екпін, саз, ырғақ, әуен,
тембр,  гармония,  өлшем,  т.б.)  музыкалық  шығарма  мазмұнын  жасаудағы
ерекшеліктерін түсіндіру;

ә)  әнді  нотамен  орындау;  б)  түрлі  көрнекіліктер  пайдалану;  в)  ырғақтық
қимылдар  жасау  (нота  биіктігін  көрсету,  қолды  ырғақпен  шапалақтап  ұру)
арқылы меңгертіледі.

Үшінші  мақсат  –  музыкалық  шығарманы  өз  шама-шарқынша  орындауға
үйрету  арасында  орындаушылық  дағдыларды  меңгерту.  Орындаушылық
дағдыларды  меңгерту  арқылы  көркемдік  білім  беру  мақсаты  қойылады.  Бұл
мақсат: а) вокалды хор дағдыларын; ә) аспапта орындау дағдысын; б)ырғақтық-
би дағдыларын; в) шығарманы тыңдап, талдай алу дағдысын меңгерту арқылы
жүзеге асады;

Үшінші  міндеттегі  тағы  бір  мақсат  –  оқушының  шығармашылық  қиялын
дамыту:

а)  ладтық  сезіміне  байланысты  сурет  салуға;  ә)суырып  салып  айтуға
(импровизациялау) баулу арқылы жүзеге асырылады.

Музыка  пәнінің  мұғалімі  осы  үш  міндетті  жүзеге  асыру  арқылы
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оқушылардың  көркемдік  талғамын  қалыптастырады,  әр  түрлі  жанрдағы
музыканы талдай отырып, оның сапасын ажырата білуге үйретеді.

Қазіргі таңда музыка мамандарының алдында тұрған маңызды мәселелердің
бірі – осы ата-бабаларымыздай музыканың құдіретін терең түсініп, оны өзінің
рухани азығы етіп адам өмірін нұрландыруға ат салысатын музыкалық білімді
азамат тәрбиелеу. Баланы музыка тыңдауға, тыңдай отырып оны саналы түрде
қабылдауға  баулу  –  музыкалық  тәрбие  беру  жұмысындағы  күрделі
міндеттерінің  бірі.  Өйткені,  ол  оқушының  музыкалық  мәдениеттілігін
қалыптастырудың  алғашқы  шарты  болып  есептеледі.  Мектептегі  мақсатты
бағытталған және жүйелі қойылған музыкалық білім беру жұмыстары музыка
сабағында  іске  асырылады.  Пәннің  аталуынан-ақ  оның  басқа  пәндерден
айырмашылығы бар екендігін байқауға болады.

Мектептегі  музыка сабағының басқа  пәндерге  ұқсастығы мен өнер сабағы
ретінде  айырмашылығы бар.  Оның басқа  пәндермен ұқсастығы мынада:  оқу
жоспарына  енгізілтен  барлық  пәндердің  негізгі  мақсатындағыдай  жан-жақты
дамыған  жеке  тұлғаны  тәрбиелеуінде;  кез-келген  сабақтың  жоспарын
құрастырудағыдай  психологиялық,  педагогикалық  заңдылықтарға  сүйеніп,
балалардың  жас  ерекшеліктеріне  тән  олардың  қабылдауы,  ақыл-ойы,  қиялы
ескерілуінде; оқытудың барлығы жалпы дидактикалық принциптерге негізделіп
құрылуында;  музыканың  басқа  пәндермен  байланысында;  әртүрлі  іс-
әрекеттерді

мақсатты  қолданып,  сабақтың  бүтін  өтуінде;  оқытудың  негізгі  әдістерін
қолдануында.

Музыка сабағының айырмашылығы оның өнер сабағы екендігінде. Музыка
өнері - өмір шындығын айрықша бейнелеп, онда көңіл-күй, сезім негізгі қызмет
атқарады.  Музыка  арқылы оқыту  процесінде  тек  ойлау  арқылы түсініп  қана
қоймай,  сондай-ақ  ақыл  мен  көңіл-күйдің,  сана  мен  сезімнің  бірігуін  талап
етеді.  Әдебиет  пен  бейнелеу  өнерлері  музыкамен  бірлесіп,  адамның  ішкі
дүниесін ашады.

Музыка  сабағының  келесі  айырмашылығы  бірлескен  көркемдік  және
техникалық принципін қажет етуінде. Бұл не дегеніміз?

Музыка сабағы өнер сабағы болғандықтан, оның барлық компоненттерінің
көркем  болуын  талап  етеді.  Ән  салу  мен  тыңдауға  арналған  музыкалық
шығармалар ғана көркем болып қана қоймай,  кез-келген сабақтың құрамына
енгізілген элементтің,  бір ғана дыбыстың орындалуының өзі  көркемді болуы
тиіс.  Шығарманың  мәнерлі,  көркемді  орындалуы  оның  техникасына
байланысты.  Сол  себептен  де,  көркемділікті-мақсат  деп,  ал  техниканы -  сол
мақсатқа жету жолы деп санауға болады. Соңғы айырмашылығы жұмыс жасау
формасының ұжымдық түрінде: бір мезгілде балалар бірге музыканы тыңдап,
орындауында.

Музыка сабағы оқу  пәні  ретінде тарихпен тығыз байланысты.  Музыкалық
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шығармалардың сазгердің шығармашылығында өзіндік орын алып, бейнелеуіне
себебі  болған  тарихи  кезеңдер  мен  әлеуметтік  жағдайларды  білу  қажет.
Сонымен қатар,  тарихи  жағдайларға  да  музыканың әсер  етуін  түсіну  қажет.
"Музыка"  оқу  пәнінің  қажеттілігі  жас  ұрпақты  эстетикалық  тәрбиелеудегі
музыкалық  өнердің  алатын  орнының мәнісінде.  Музыка  сабағында  айрықша
эмоционалды атмосфераның орнауы қажет, себебі музыка - "сезім тілі". Музыка
балаларды  толғандырып,  олардың  көңіл-күйіне  белгілі  әсерін  тигізеді.
Музыкадан алған әсерлері мүғалімнің мәнерлеп орындап берумен катар, оның
түсіндіруінде,  мимикасында,  қол  қимылдарында  күшейтіледі.  Музыканың
орындалуына  оқушылардың  назарын  аударып,  қиялдарын  дамытып,  мұғалім
олардың музыкалық бейнелердің әлеміне енуге, оның мәнерлігін айқын сезінуге
көмектеседі.

Әрбір  сабақтың  өзіндік  ерекшеліктері  мен  қайталанбайтын  мәні  оның
мазмұнына да байланысты болады. Оның мақсаты мен міндеттері, мазмұны мен
құрылысы,  амал-тәсілдері  мен  әдістерінің  барлығы  да  дұрыс  бағытта
ойластырылған  болуы  керек,  әйтпесе  жақсы  жетістіктерге  жете  алмаймыз.
Мұғалімнің сабаққа дайындығы оның педагогикалық іскерлігіне,  шеберлігіне
байланысты  болып,  берілетін  музыкалық  материалдардың  тәрбиелеушілік,
білімділік,  дамытушылық  міндеттерін  жүзеге  асырады.  Музыка  сабағының
мазмұнына әртүрлі көңіл-күйдегі, сипаттағы шығармалар еніп, сабақтың бүтін
өтілуіне  жету  үшін  құрылысын  анықтау  қажет.  Сабақты  құрастыруда  әрбір
сыныптың  жас  ерекшелігін,  балалардың  ақыл-ойы  мен  эмоционалды  көңіл-
күйіне  түсетін  жүктің  дәрежесін  ескеру  керек.  Музыка  пәнінің  сабақ
кестесіндегі орнына көңіл бөлу қажет. Музыка сабағының қандай пәннен кейін
өтілуінің  де  мәні  бар.  Музыка  сабағы  алдын-ала  құрастырылған  жоспар
бойынша өтіледі.

Бірақ іс-жүзінде мұғалім мен оқушылардың тікелей карым-қатынасы -  тірі
процесс болғандықтан, оның құрамындағы кейбір бөлшектерін болжау мүмкін
емес.

Қазіргі  уақыттағы  музыка  сабағының  сапалылығы  оқушылардың
белсенділігіне де байланысты. Белсенділік мәселелерін арттыруды тек сабақтың
құрылысын  қызықты  құрастыруда,  оқушылардың  қызығушылығын  оятудағы
әдіс-тәсілдерді  қолдануда  ғана  шеше  алмаймыз.  Себебі  мұғалімнің  әрбір
оқушыға көңіл бөлуіне де байланысты. Әрине бұл міндет мұғалім алдындағы
қиын міндеттің бірі, себебі, мүғалім оқушылармен аптасына бір-ақ рет музыка
сабағында  жүздеседі.  Сол  себептен  де  мұғалім  оқушыларын  білуі  керек,
олардың  жақсы  және  нашар  дамыған  жақтарын  есінде  сақтап,
қызығушылықтары  мен  бейімділіктерін  ескеріп,  баланың  әлеміне  еніп,
әрқайсысының жетістіктерін бағалай білуі керек.

Қазіргі  уақыттағы  мектептегі  музыка  сабағы  арнайы  жабдықталған
дәрісханада өтіледі.  Дәрісхананың эстетикалық талғамда  безендірілуі  музыка
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сабағының  өнер  сабағы  екендігіне  байланысты  атмосфералық  көңіл-күйді
тудыратындай  болуы  тиіс.  Қорытындылай  келе,  сабақтың  жақсы  деңгейде
өтуіне  сабақтағы  қолданатын  техникалық  құрал-жабдықтар  мен  көрнекілік
құралдардың  сапалылығына,  мұғалімнің  оларды  іскерлі  қолдануына  да
байланысты.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

НУРКЫЯСОВА  НАЗЕРКЕ ГАБИТОВНА
ызылорда облысы, Арала ауданы, Сазды елді мекені 

№ 60 Ж.Түменбаев орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Бүгінде Елбасымыз алға қойған, дамыған отыз елдің қатарына кіру жөніндегі
«Ұлт  жоспары-100  нақты  қадам»-баршамызға  ортақ  жауапкершілік  жүктеп,
Қазақстанның  білім  беру  саласын  жаңғыртуындағы  негізгі  бағыттарын
айқындауды көздейді.  Білім  мазмұнын жаңарту–білім  беру  бағдарламасының
құрылымы  мен  мазмұнын,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  әдістері  мен  тәсілдерін
қайта  қарастыру  болып  табылады.  Ұлттық  және  жалпы  адамзаттық
құндылықтарды бойына сіңірген, кез-келген өмірлік жағдайда функционалдық
сауаттылығы мен  бәсекеге  қабілеттілігін  көрсете  білетін  тұлғаның үйлесімді
қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру-
жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі  болуы керек .  Қазіргі  заман
талаптарына  сәйкес  қазіргі  мектеп  «білімді  тұлға»,  яғни  білім,  білік  пен
дағдылары  қалыптасқан  жеке  тұлғаны  дайындаумен  ғана  шектеле  қоймай,
өмірдің өзгерістеріне дайын болатын,  белсенді және шығармашыл ойлайтын,
интеллектуалды және жан-жақты дамыған жеке тұлғаны дайындау тиіс. Білім
мазмұнын  жаңарту  тікелей  шығармашылық  ізденістегі  мұғалімнің  кәсіби
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шеберлігіне  байланысты.  «Мұғалім  көп  әдісті  қолдана  отырып,  оны  өзіне
сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде пайдаланған дұрыс»,-деп Ахмет Байтұрсынов
айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне
сай болуы керек. Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. [2] Қазіргі
таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамту,
оны  оқушыға  жеткізу,  оқытудың  дәстүрлі  және  ғылыми  жетілдірілген  әдіс-
амалдарын,  құралдарын еркін меңгеру,  оқушылардың пәнге  қызығушылығын
арттыра  отырып  дарындылығын  дамытудағы  іздену-зерттеу  бағытындағы
тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал оның негізі бастауыш сыныптарда
қаланбақ.  Сондықтан да  бастауыш сыныпта әр  сабаққа әр  түрлі  тиімді  әдіс-
тәсілдерді  қолдана  отырып,  оқушылардың  білім  сапасын  арттыру  ең  басты
мәселе. Еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ болғандықтан, оларға терең де
сапалы  білім  берудің  жаңа  әдіс-тәсілдерін  құрастыру  бүгінгі  күннің  өзекті
мәселесі  болып  отыр.  Сабақ–мұғалімнің  шығармашылық  еңбегінің  нәтижесі.
Оның  өз  мәнінде  өтуі  ұстаздың  біліміне,  ұйымдастыру  қабілеттілігіне,
шеберлігіне  байланысты.  Мемлекетімізде  болып  жатқан  өзгерістерден  білім
беру саласы шет қала алмайды. Сондықтан қазіргі уақытта оқытудың жаңа әдіс-
тәсілдері  қарастырылып,  енгізілуде.  Қазіргі  заман  талабына  сай  сабаққа
қойылатын мақсатміндеттерінің ерекшілігі өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-
жақты дамытуға бағытталған.  Репродуктивті  білім беру кезінде оқушы тек 5
тыңдаушы,  орындаушы  ретінде  көрінген.  Қазіргі  таңда  оқушыны
қалыптастыруға  мынадай  мақсаттар  қойылып  отыр:   Оқушыларды  сын
тұрғысынан  ойлауға  үйрету;   Оқушыларды  өздігінен  жұмыс  істеуге
дағдыландыру;   Жұпта,  топта  жұмыс  жасай  білуге  үйрету;   Бір-бірінің 
білімін бағалауға;  Жетістіктерін қолдана білуге тәрбиелеу;  Тез әрі нақты 
ойлап,дұрыс шешім қабылдай алу және тапқырлық, тиянақтылық дағдыларын
дамыту:  Талабын ұштап, қиялын дамыту. Шындығында мұғалімнің алдында
оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны
оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және шығармашылық
ынтамен  шешуге  қабілетті  жаңашыл  мұғалім  керек.  Жаңа,  тез  өзгермелі
заманда  білімді  де  білікті,  тың  серпіліске,  өзгеруге  дайын  және  жаңа  талап
межесінен көріне алатын шығармашыл да кәсіби шебер мұғалімдерді қажет етіп
отырғанына  көзіміз  жетті.  Оқушылардың мектепте  табысты оқуы ғана  емес,
өмірде  де  табысты  болуы  мұғалімнің  қабілетіне,  оның  құзыреттілігіне
байланысты екенін терең түсіндік. Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән
бойынша  білім  беретін  адам  ғана  емес,  сондай-ақ  олардың  оқудағы  еңбегін
қызықты, тиімді ұйымдастыра алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы
керек. Оқушының қажеттілігін қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі
жаңашыл,  икемді,  өзгерісті  тез  қабылдай  алатын,  жан-жақты,  жаңа
педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек.  Білім
беру  үрдісінде  мұғалімнің  оқушыны  дұрыс  бағалауға  көңіл  бөлгені  дұрыс.
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Баға–оқушының білімін көрсететін нәтиже. Мұғалім жаңа форматта құрылған
сабақ  тақырыбына байланысты критерийлер  бойынша немесе  бағалаудың әр
түрлі тәсілдерін қолдануға болады. Қазіргі заман ағымына сай болашақ ұрпаққа
саналы  тәрбие,  терең  білім  беру  еліміздің  басты  мәселесі  болып  табылады.
Яғни,  сабағының  жемісті  болуы  үшін  үнемі  ізденіс  үстінде  болып,  жаңа
бағдарламаны меңгере отырып қолдану әр  ұстаздың парызы деп есептеймін.
Осы әдістемелік құралдың ішінен мұғалімдер рефлексия мен кері байланыстың
айырмашылығын,  кері  байланыс  жасау  кезінде  және  сабақ  барысында
қолданатын әдіс-тәсілдерді, қысқа мерзім жоспар үлгілерін, ата-анамен жұмыс
түрлерін өз  тәжірибелеріне  пайдалана алады және түрлендіріп,  өзгертулеріне
болады.

 C00052  28.10.2020

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ

ЖАКУПОВА  ЗЕРЕ   КЕУЛИМЖАЕВНА
Қызылорда облысы, Арала ауданы, Сазды елді мекені 

№ 60 Ж.Түменбаев орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Қазақстанда  білім  жүйесінде  жаңа  ақпараттық  технологиялар  кеңінен
қолданыла  бастады.  Ақпараттық  технологияларды  және  компьютерлік  желі
арқылы жаңа  білім  әдістерін  пайдалану  кеңейтіліп  келеді.  Жаңа  ақпараттық
технологияларды  білім  жүйесінде  қолданудың  ең  маңызды  факторы  негізгі
қозғаушы күші - адам, сол себепті білімнің негізгі принциптері іске асырылуы
тиіс. Осыған байланысты адамның шығармашылық потенциалын дамыту үшін
қажетті  жағдай  жасалуы  тиіс.  «Білім  саласындағы  жаңа  коммуникациялық
технологиялар» түсінігі компьютерлік техника және электрондық анықтамалық
жүйелері мен адамның әрдайым жаңа оқыту әдістерін ізденуінен пайда болады.
Оны  оқыту  әдіс-тәсілі  уақыт  талабына  сай  өзгеруде.  Қазіргі  уақытта
дидактикада  инновациялық  оқыту  кеңінен  қолданылуда.  Инновация  –  бұл
жаңалықтардың  таралуы  және  құрылуы.  Қазіргі  педагогиканың  негізгі
тенденциясы оқытуды өнеркәсіптік-технологиялық процесске айналдыру үшін
дидактикалық жолын және құралын табу болды.  Бұл ізденіс  «педагогикалық
технология» деген ұғымға әкелді. ХХІ ғасырда ақпарат жүйелерінің өркендеп,
ғарыштап  дамып  келе  жатқанын  білеміз,  өнеркәсіп  пен  ортаның  дамуының
негізгі құралы болып ақпараттық ресурстар табылады. Сауатты өмір – дамудың
жаңа фазасына енеді, бұл жаңа сауатты оқыту технологиясын құруға біртіндеп
көшуді талап етеді.  Оқытудың жаңа технологиясына көшу ұзақ уақыт алады.
Компьютерлік технология білім ортасына ене отырып, оқыту процесін жақсарту
үшін құралдар мен әдістерді қолдануға әкеп соқтырады. Негізгі базалық білім
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беру  аймағында  қызмет  көрсету  жағынан  да  қашықтан  оқыту  мүмкіндіктері
үкімет тарапынан қолдау тауып жатыр. Осы технологияны пайдалану ауылдық
жерлерді  де  жылдам  ақпараттандыруға  көмектесуде.  Оқыту  процесінде
қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі болып табылады.

 Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген тәсілдер
арқылы білім  алу  формасы.  Қашықтан  оқытуда  екі  компонент  бар:  оқытуды
басқару және өз бетімен білім алу. 

Мұғалімдердің  алдын  –  ала  дайындау  және  ұйымдастыру  шаралары
жүргізілмесе,  программалық  қамтамасыз  етілмесе  оқушылардың  білімі
жоғарламайды.  Өйткені  оқушының  білімін,  үлгерімін  көтеруіміз  үшін
оқытушының  біліктілігін  көтеруіміз  керек.  Қашықтан  оқыту  бұл  мұғалімнің
біліктілігін көтереді, оқушының өз бетімен білім алуын қалыптастырады, ата-
аналардың жаңа технологияға деген көзқарасын өзгертеді.

Қашықтан  оқытудағы  мұғалімдердің  біліктілігін  көтерудегі
артықшылықтары:

·        экономикалық, оқытуға кететін жалпы шығыны 40% кемиді;
·         коммерциалық,  қашықтан оқыту,  технологиясы және оны қолдану

болып табылады, оған деген сұраныс күннен-күнге өсуде;
·        педагогикалық, оқыту мативациялық, интерактивті, технологиялы және

индивидуалды болып келеді;
·        эргономикалық, қашықтан тыңдаушылар және мұғалімдер айналысуға

өзіне ыңғайлы уақыттың кестесін қоюға мүмкіндігі бар;
·         коммуникативті,  электронды  желілері  арқылы  байланысатын

педагогтардың, тыңдаушылардың мамандықтар саны көбеюде.
Мұғалім оқушының ішкі жан – дүниесінің сырын ашып, оның симпатикалық

ынтасының дамуына жағдай тудырып отырады. Қазіргі заманда білім жүйесінің
заман  талабына,  уақыттың  сұранысына  қарай  ғарыштап  дамуы,  әрбір
педагогтан  сабақты  ғылыми  жобада  жасауын  талап  етеді.  Сабақты  ғылыми
жобада жасай білген мұғалім оқушы жүрегіне жол тауып, оның сабаққа деген
қызығушылығын арттырып,  мұғалім мен оқушы арасында түсінушілік пайда
болады.  Мұғалімнің  коммуникативті  дамуы:  оқушыларды  тыңдау,  олардың
көзқарасын түсіне білу, сын жасай білу, әңгіме, ұйымдастыра білу керек. Әрбір
мұғалімнің  бойында  шартты  рефлекциялық  қасиеттер  қалыптасуы  керек:
балаларды  оқытуды  өзінің  тәсілін  жұмысында  қолданып,  қиын  жағдайларда
шешімін тауып, шыға білу керек. Қашықтан оқыту курсы осыған бағытталған.
Қашықтан  оқытуды  екі  негізгі  бөлікке  бөлуге  болады:  техникалық  және
дидактикалық.  Оның құралы болып телекоммуникациялар,  аудио және видео
жазбалар,  жергілікті  және  ауқымды  компьютерлік  желілер.  Ұйымдасқан  –
дидактикалық құрылымда қашықтан оқыту оқытудың негізгі компоненті болып
табылады, оқушылардың өз бетімен білім алуы.

Ақпараттық  технология  жақсы  дамығанымен  ол  оқытудың  басты  құралы
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болып  есептелмейді.  Ол  үшін  оқу  бағдарламасында  және  оқыту  әдістеріне
өзгеріс  енгізу  керек.  Жаңа  технологияны  қолдану  мұғалімдерге  дайындық
жұмыстарына  көп  уақытты  керек  етеді.  Әрбір  мұғалімнен  ізденуді,
шығармашылық  жұмыс  жасауды,  алыс  –  жақын  шетелдердің  озық
тәжірибелерімен танысуды және оның күнделікті өмірде қолдануды қажет етеді.

Бұл  оқыту  құралының  күштілігі  соншалықты,  онымен  бірге  басқа
колледждермен  оқытудың  жаңа  түрлерімен,  оқыту  әдістерімен  алмасады.
Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту  мүмкіндігі  бар.  Әдістемелік
кешен, мұғалім мен оқушыға қажетті бағдарлама, қазақ тіліндегі оқулықтар мен
көмекші  құралдары жеткіліксіз.  Пән  мұғалімдерінің  Интернетті  осы уақытқа
дейін  аз  қана  пайдаланып,  тіпті  қолданбағандары  да  бар.  Колледждер  жаңа
ақпараттық технологиялармен жабдықталғанымен, мұғалімдердің осы тақырып
бойынша  білімін   жоғарылататын,  яғни  мұғалімдерді  дайындайтын  курстар
жеткіліксіз. Ал, жалпы білім беру ісі жөнінен басқа озық елдердің тәжірибесін
зер  салып  отыру,  өзінің  білімін  жоғарылату,  жаңашылдық,  озат  тәжірибе,
компьютерлік коммуникацияны үйрену – әрбір пән мұғалімінің кәсіптік міндеті,
қажетті  парызы.  Қаншалықты  барлық  құралдар  жеткілікті  болғанымен,  пән
мұғалімінің  білімі  төмен  болса,  оқушылардың  телекоммуникация  жөніндегі
білімі  төмендеп,  болашақта  Қазақстандағы  телекоммуникациялық  ортаның
дамуына әсерін тигізеді.

Білімнің  қайнар  көзі  оқулықта.  Кітапханалар,  оқу  кітаптарының
жетіспеушілігінен  оқушылардың  білімдері  толық  жеткілікті  емес.  Қазіргі
кезеңде оқулықтар теориясы,  оқытудың жаңа ақпараттық технологияларымен
жобалау әдістемесі жасалуда.

Оқушылар қашықтан оқу арқылы өз білімдерін жетілдіре алады және ақпарат
жүйлерін  пайдалану  мүмкіндігі  артады.  Мысалы керекті  әдебиеттер мен оқу
кітаптарын іздеу, бақылау және тестік тапсырмаларды орындау, лабороториялық
жұмыстар,  дайын  баяндамалар,  қашықтан  олимпиядаға  қатысу  оқушының
шығармашылық потенциалының дамуына әсер етеді.

Әр  елде,  қалада  орналасқан  оқушылардың  қашықтан  оқытуға  қатысуы
шығармашылық бірігу және жарысу эффектісін береді. WEB – беттер жасауда
оқушылар өздерінің жұмысын желіден көріп оқушы ғылыми, суретші немесе
басқа шығармалардың авторлары болады. Өзінің жұмыстарын жақсы, қызықты
етіп  көрсету  үшін  олар  гипермәтіндермен,  графикамен,  дыбыстармен жұмыс
істейді. Қашықтан оқуда оқушылар мәдениет арасында байланыс орната алады.
Басқа  елмен сұхбаттасу үшін сол елдің мәдениетін  жақсы білу керек.  Сонда
мәдениеті,  білімдері,  діни бөлек оқушылар емін-еркін ақпарат алмаса алады.
Басқа елмен байланысу  үшін алдын ала оқушының психологиясын дайындау
керек.  Ол үшін әр түрлі  тренинг өткізу  керек.  Бұл тренингте басқа елдердің
мәдениетімен, олардың арсындағы айырмашылықтарды таныстыру бағытымен
өтеді. 
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Оларда мезгіл уақыттары мен уақыт арасында айырмашылық болады. Осы
жерде электрондық конференциялар көмектеседі, одан керекті ақпаратты алуға
болады.  Қашықтан  оқыту  оқытушылар  үшін  де,  оқушылар  үшін  де  тиімді
екенін  уақыт дәлелдеді.  Қашықтан оқыту  жүйесіне  ата-аналардың көзқарасы
жақсы  қалыптасып  келеді.  Әсіресе  ата-аналар  үшін  қашықтан  оқыту
материалдық жағдайының тиімді болуын қарастырады.

Қашықтан  оқытудың  міндетін  түсіну  үшін  оқушылардың  арасында
мониторингтік  сараптамасы жүргізілу  керек.  Мониторинг  нәтижесі  бойынша
қашықтықтан оқыту оқу процесіне жағымды әсер етеді.

  

Кемшіліктері:
Қашықтан  оқыту  біздің  елімізде  кең  таралуы  жайлы  айту  әлі  ертерек,

толыққанды  қашықтан  оқыту  туралы  айту  үшін  оқу  орындарында  және
оқушының үйінде де жақсы техникалық және программалық құралдар болуы
тиіс. Оның үстіне байланыстың сапасы жоғары болуы тиіс, бізде ол жағы әлі
әлсіздеу.  Білім  Министрлігінің  тарапынан  қашықтан  оқыту  формасының
әрекетіне  қатысуында  жетіспеушілік  бар,  нормативті-құқықтандыру,
экономикалық және финанстық сұрақтар, Интернет бағасының жоғарлығы. Бұл
проблеманы шешу үшін, мынадай ұсыныстар бар:

-     кабинеттер компьютерлермен толық қамтамасыз етілуі керек;
-     қашықтан оқыту курстары және бағдарламалары болу керек, оқытудың

әдіс – тәсілін жасау, жобалау, арнайы курстар, үйірмелер ашу;
-      қашықтан  оқытудың  өмірде  жиі  пайдалану,  пайдаланудың  тиімді

әдістерін ойлап табу;
-      алыс-жақын шет елдердегі  қашықтан оқытудың іс-тәжірибесін оқып-

үйрену;
-     қашықтан оқытуда оқушының білім сапасын бағалаудың жаңа критерийін

жасау;
-     ақпаратты-техникалық  жабдықтау  қызметі  қашықтан  оқытудың

программалық, ақпараттық және техникалық құралдарын дайындау;
-     мультимедиялық бағдарламалармен жабдықталуы керек.
Әрине,  оқу орындарының компьютерлік  базасы әрі  қарай толықтырылады,

жетілдіріледі,  бірақ  соған  қарамастан,  қолдағы  бар  құралдарды  толық
пайдаланып,  солардың  мүмкіндіктерін  барынша  қолдануға  тырысу  керек.
Қорыта  келе  айтарым  –  оқу  процесінде  ақпараттық  коммуникациялық
технологияларды қолданысқа  енгізу  техникалық  жағынан  да,  психологиялық
жағынан да күрделі мәселе болып табылады.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

ОШИМОВА  КУНДЫЗ   СЕРИКОВНА
Қарағанды облысы Шет ауданы Ақшоқы ауылы

 "Қызылтау" негізгі орта мектебі бастауыш сынып мұғалімі
 
 Білімнің бастауы, қайнар көзі – мектеп болса, келешек ұрпақтың алғашқы

баспалдығы  –  бастауыш  білім  беру  саласы  екені  баршамызға  аян.  Мұхтар
Шаханов ағамыздың мына бір сөзі ойға оралады. «Бала жүрегі кішкентай күй
сандық.  Сол  сандықтың  кілтін  тапсаң  ғана  ашылады.  Мұғалімнің  қолында
үнемі сол кілт жүруі керек» дегендей, бастауыш сынып мұғалімі үнемі ізденісте
болуы керек. Бүгінгі күні әлемдегі барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесіне
ұмтылуда. Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі экономикасының
дамуына қатысты болса,  ал оның дамуы мемлекет азаматтарының білімділігі
мен  біліктілігіне  байланысты.  Сондықтан  білім  беру  жүйесін  болашақтың
талабына сәйкес дамыту тиіс. 

      Қай кезде,  қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан
басталады. Білім саласындағы өзгерістер ұстаздан үлкен жауапкершілікті талап
етеді.  Жаңартылған  оқу  бағдарламасы  аясында  тек  өз  мамандығын  шексіз
сүйетін, бала үшін өзінің ұстаздық ғұмырын арнайтын мамандар ғана сапалы
да, жемісті еңбек ете алады деп ойлаймын. 

      Жаңартылған білім беру бағдарламасы оқушының сөйлеу әрекетінің төрт
түрін:  тыңдалым,  айтылым,  оқылым,  жазылымды  жетілдіруге  бағытталған.
Қарапайымнан  күрделіге  қарай,  бірте-бірте  білім,  білік  пен  дағдылары
кеңейтіліп  қалыптасады.  Оқу  мақсаттары оқушылардың зерттеу  дағдыларын,
қарапайым  бақылауға  тәжірибе  арқылы  білімі  қалыптасуына,  алған  білімін
қайта  өмірде  қолдана  білуіне  бағытталған.  Оқушы  бойында  әлеуметтік
дағдылар,  жалпы  білімнің  іргетасы,  танымдық  белсенділігі,  жүйелі  оқу
әрекетінің қалыптасуына көңіл бөлінген. 

      Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы  –  оқушы  тұлғасының
үйлесімді,  қолайлы білім беру  ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау,
зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ-ны қолдану, жеке, жұппен,
топта  жұмыс  жасай  білу,  функционалды  сауаттылықты,  шығармашылықты
қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-
тәсілдерді қолдана білу.   

     Жаңа оқулықтарда берілген тапсырмалар мәтінді оқу,  оның мазмұнын
айтумен ғана шектелмей, мәтінге қатысты өзі сұрақтар құрастыруына, себебін
анықтауына,  болжам  жасау  мен  өзіндік  бағалауына,  сұраққа  жауап  болатын
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ақпаратты  дереккөздерден  табу  ретін  білуіне,  жаман  мен  жақсыны  айыра
білуіне жетелейді. 

      Бағалау жүйесі де өзгеріске ұшырап, критериалдық бағалау жүйесіне
өтеді.  Критериалды  бағалау  кезінде  оқушылардың  үлгерімі  алдың  ала
белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән
бойынша  үлгерімі  екі  тәсілмен  бағаланады:  қалыптастырушы  бағалау  және
жиынтық  бағалау.  Бұл  бағалау  жүйесінің  артықшылығы  –  баланың  ойлау
қабілетін  дамытып,  ғылыммен  айналысуына  ықыласын  туғызады.
Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі
болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы
бағалау  үздіксіз  жүргізіле  отырып,  оқушылар  мен  мұғалім  арасындағы  кері
байланысты қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп
отыруға мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін
(ортақ  тақырыптарын және  белгілі  бір  оқу  кезеңін  (тоқсан,  оқу  жылы,  орта
білім  деңгейі)  аяқтаған  оқушының  үлгерімі  туралы  ақпарат  алу  мақсатында
балл  және  баға  қою  арқылы  өткізіледі.  Қалыптастырушы  бағалау  және
жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады. 

     Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың функционалды
сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін
өмірінде  қажетке  асыра  білуі  керек.  Сол  үшін  де  бұл  жаңартылған  білім
мазмұның  негізі  «Өмірмен  байланыс»  ұғымына  құрылған.  Ұстаздарға  үлкен
жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық
салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер
тынымсыз  еңбектенуі  керек.  Білім  беру  мазмұнын  жаңарту  аясында  тек  өз
пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп
санайтын  білімді  мұғалімдер  ғана  жұмыс  істей  алады.  Үйренгеніміз  де,
үйренеріміз де көп.     

       Қазақстан  2030  стратегиялық  бағдарламасы  білім  берудің  ұлттық
моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім
беру  кеңестігіне  кіріктірумен  сипатталады.  Қазіргі  таңда  қазақ  тілі  –
мемлекеттік,  қарым-қатынас  тілі  –  орыс  тілі  және  ағылшын  тілі  –  әлемдік
кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып,
жаңаша  оқытудың  тиімді  жолдарын  тауып,  жүйелі  түрде  қолдану  –  заман
талабы болып отыр.  Оқытудың парадигмасы өзгерді.  Білім  берудің  мазмұны
жаңарып, жаңаша қөзқарас пайда болды. осыған байланысты ұстаздар алдында
оқытудың  әдіс-тәсілдерін  үнемі  жаңартып  отыру  және  технологияларды
меңгеру,  оны  тиімді  қолдана  білу  міндеті  тұр.  Мемлекетіміздің  білім  беру
үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман талабына сай,
келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама.

    Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы,
оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы
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білімді  халықтың  болашағы  бұлыңғыр  болмайды»  дегендей,  жас  ұрпаққа
сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру – бүгінгі күннің басты
талабы. 

    Мұғалімнін  алдында  оқушыларға  білім  мен  тәрбие  беруде  үлкен
жауапкершілік  тұр.  Әрбір  оқушыны  оқытып  тәрбиелеуге  байланысты
мәселелерді  өздігімен  және  шығармашылық  ынтамен  шешуге  қабілетті
жаңашыл мұғалім керек. Жаңа, тез өзгермелі, білімді де білікті, тың серпіліске,
өзгеруге  дайын  және  жаңа  талап  межесінен  коріне  алатын  шығармашыл  да
кәсіби шебер мұғалімдерді қажет етіп отырғанына көзіміз жетті. Оқушылардың
мектепте  табысты  оқуы  ғана  емес,  өмірде  де  табысты  болуы  мұғалімнің
қабілетіне,  оның құзыреттілігіне  байланысты екенін  терең  түсіндік.  Мұғалім
оқушылар  үшін  қандай  да  бір  пән  бойынша  білім  беретін  адам  ғана  емес,
сондай-ақ  олардың  оқудағы  еңбегін  қызықты,  тиімді  ұйымдастыра  алатын,
оларға  үлгі  болатын  ерекше  тұлға  болуы  керек.  Жаңа  заман  мұғалімнен
күнделікті  оқушылармен  қарым-қатынас  барысында  әрбір  жағдаят  үстінде
ерекше білім деңгейін  көрсетуде және шығармашыл шешім қабылдай алуын
талап етіп отыр. Оны қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі жаңашыл,
икемді,  өзгерісті  тез  қабылдай  алатын,  жан-жақты,  жаңа  педагогикалық
инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек. 

     Соңғы жылдары педагогикалық теорияда  және  оқу-тәрбие  үдерісінде
өзгерістер  болып  жатыр.  Білім  берудегі  жаңғырту  мен  инновациялық
үрдістердің жалғасуына ықпал етудің маңызды факторының бірі – мұғалімнің
кәсіби шеберлігі. «Кәсіби шебер» түсінігіне пәндік, дидактикалық, әдістемелік,
психология-педагогикалық білім мен дағды ғана емес, педагогтің жеке тұлғалық
потенциалы,  кәсіби құндылықтары жатады.  Білім мазмұның жаңарту  тікелей
шығармашылық  ізденістегі  мұғалімнің  кәсіби  шеберлігіне  байланысты.
«Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе
есебінде  қолдануы  керек»-деп  Ахмет  Байтурсынов  айткандай,  қазіргі  заман
талабына  сай білім беру  мәселесі  сол қоғам мүддесіне  сай болуы керек.  Өз
ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. 

    Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты
толық  қамтитын,  оны  оқушыға  жеткізе  алатын,  әр  түрлі  денгейдегі
тапсырмаларды білу іскерлігі,  оқытудың дәстүрлі және ғылыми жетілдірілген
әдіс-амалдарын,  құралдарын  еркін  меңгеретін,  оқушылардың  пәнге
қызығушылығын арттыра  отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу
бағытындағы  тапсырмалар  жүйесін  ұсыну  өмір  талабы.  Ал,  оның  негізі
бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш сыныпта әр сабаққа
әр түрлі  тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын
арттыру ең басты мәселе.  

      Білім  беру  бағдарламасының  негізгі  мақсаты  –  білім  мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
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тәсілдері  мен  әр  түрлі  құралдарые  қолданудың  тиімділігін  арттыруды  талап
етеді. 

     Бастауын  сынып  пәндеріне  арналған  оқу  бағдарламаларындағы  оқу
мақсаттары  оқушылардың  шынайы  проблемаларды  анықтап  зерттей  білуді
талап етеді.

      Негізінен  жаңартылған  білім  жүйесі  құзыреттілікке  және  сапаға
бағытталған  бағдарлама.  Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы –  оқушы
тұлғасының  үйлесімді  қолайлы  білім  беру  ортасын  құра  отырып  сын
тұрғысынан  ойлау,  зерттеу  жұмыстарын  жүргізу,  тәжірибе  жасау,  АКТ-ны
қолдану,  коммуникативті  қарым-қатынасқа  түсу,  жеке,  жүппен,  топта  жұмыс
жасай  білу.  Жаңа  білім  беру  бағдарламасы  –  сыни  тұрғыдан  ойлауға,
шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті
тиімді  оқыту  әдіс-тәсілдерді  (бірлескен  оқу,  модельдеу,  бағалау  жүйесі,
бағалаудың тиімді стратегиялары) үйретеді. 

            Бағалау жүйесі де өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау жүйесіне
өтеді.  Критериалды  бағалау  кезінде  оқушылардың  үлгерімі  алдын   ала
белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән
бойынша  үлгерімі  екі  тәсілмен  бағаланады:  қалыптастырушы  бағалау  және
жиынтық  бағалау.  Бұл  бағалау  түрлері  баланың  жан-жақты  ізденуіне
ынталандырады. Критериялық бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония,
Франция,Финляндия  сынды  дамыған  елдерде  пайдаланылады.  Бұл  бағалау
жүйесінің  артықшылығы,  баланың  ойлау  қабілетін  дамытып,  ғылыммен
айналысуына ықыласын туғызады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту
мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы жүйелі
түрде  өткізіледі.  Қалыптастырушы  бағалау  үздіксіз  жүргізіле  отырып,
оқушылар мен  мұғалім  арасындағы кері  байланысты қамтамасыз  етеді  және
балл  не  баға  қоймастан  оқу  үдерісін  түзетіп  отыруға  мүмкіндік  береді.
Жиынтық  бағалау  оқу  бағдарламасынның  бөлімдерін  (ортақ  тақырыптарын
және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған
оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы
өткізіледі.  Қалыптастырушы  бағалау  және  жиынтық  бағалау  барлық  пәндер
бойынша қолданылады. 

             Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс
істеуде.  Өйткені  қазіргі  заманда  елдің  бәсекеге  қабілеттілігі  оның
азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі
болашақтың  талабына  сәйкес  дамуы  тиіс  оқушыларды  заманауи  әдіс-
тәсілдермен  оқытып,  ой-өрісі  кең,  саналы,  еркін  азамат  етіп  тәрбиелеу
қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. 

              Қорыта  айтқанда,  жаңа  бағдарламаның  мәні,  баланың
функционалдық  сауаттылығын  қалыптастыру.  Оқушы  өзінің  мектеп
қабырғасында алған білімін өмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл
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бағдарламаның  негізі  «Өмірмен  байланыс»  ұғымына  құрылған.  Ұстаздарға
үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің
барлық  салаларында  табысты  болу  үшін,  қажетті  дағдыларды  дарыту  үшін,
мұғалімдер  тынымсыз  еңбектену  керек.  Жаңартылған  оқу  бағдарламасы
аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын
құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 

                 Үйренгеніміз де, үйренеріміз де көп, «Егер сен болашақтағы
өзгерісті байқағын келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала
отырып,  оқушы  бойындағы  қабілетті  жетілдіріп,  оқушыларды  болашаққа
жетеклеп, жақсы істі бастағалы отырмыз.  

   

C00055   28.10.2020

БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

БЕЙСЕНҚҰЛОВА ЖАННА БЕРІКҚЫЗЫ
Тараз қаласы Байзақ ауданы Үлгілі ауылы 

"Балбөбек" бөбекжай бақшасының тәрбиеші  

 Тілдің  қоғамдық,  тәрбиелік  қызметі  ерекше  екені  мәлім.  Өйткені,  тіл  –
адамдардың бір - бірімен пікір алысып, қарым - қатынас жасайтын құралы. Тіл
адам  қоғамына  тән.  Ол  қоғамдағы,  еңбек  процесіндегі  қажеттіліктен,
мұқтаждықтан келіп туған.

Тіл – ұлт ерекшеліктерінің бірі, ұлт мәдениетінің бір формасы, тілде әрбір
халықтың ұлттық дәстүрінің,  сана сезімін, ойлау тәсілінің, мінез - құлқының
белгілері бейнеледі.

Тіл мәдениетін меңгеру – адамның сәби шағынан іске асатын, келе -  келе
біртіндеп  жетіліп  отыратын  нәрсе.  Олай  болса,  тілді  ұстарту  отбасында,
қоғамдық мекемелерде,  мектепке жүйелі  жүргізілетін  тәрбие  процесінде іске
асады.  «Балалар  бақшасындағы тәрбие  бағдарламасында»:  «Баланы сөйлеуге
үйрету,  тілін  дамыту  мәселесі  барлық  сабақта  жүзеге  асырылады,
бағдарламаның  ең  көлемді  бөлімі  ана  тілі  және  айналадағы  дүниемен
таныстыру», - делінеді.

Бағдарламаның осы бөлімінде тілдің қоғамдық рөлі, лексикалық қоры, оны
дамыту,  тіл  тазалығы,  сөздің  дыбыстық құрамын меңгерту,  мәнерлі  сөйлеуге
үйрету, тіл мәдениетіне, көркем сөз өнеріне баулу мәселелері қарастырылған.

Аз  сөзбен  көп  мағына  беретін  мақал,  мәтел,  аңыз  ертегілер,  эпостық
шығармалар ғасырлар бойы ауыздан ауызға жатталып, жинақтала келе бүгінгі
ұрпақтың  рухани  азығына  айналып  отыр.  Бала  тілін  ұстартуда  бұл  халық
қазынасы – ауыз әдебиетінің орны ерекше.
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Қазақ балалар әдебиетінің атасы Ыбырай Алтынсарин де балаларды оқыту -
тәрбиелеу ісінде ауыз әдебиеті шығармашылығының маңызды орын алатынын
айта келіп: «Өмірге қажетті ауызекі сөйлеу дағдыларына жаттықпайынша, қай -
қай тілде болса да еркін, жүйелі сөйлеу мүмкін емес», - деген болатын.

Мектепке дейінгі педагогиканың теориялық және практикалық мақсаты – жас
ұрпақтың  ой  -  өрісін,  сана  сезімін  кеңейте  отырып,  өмірге  қажетті  білім  -
дағдыларға үйрету. Сол себепті педагогика мен «Балалар бақшасындағы тәрбие
бағдарламасында» сәбидің  тілін дамыту,  ауызекі  сөйлеуге үйрету,  үйренгенін
күнделікті өмірде пайдалана білуге жаттықтырып отыру ісіне назар аударады.
Өйткені,  баланың айналадағы өмірді  танып,  білудегі  басты жәрдемшісі  – тіл
болып  табылады.  Ал  тілдің  дамуы  оның  сана  -  сезімін,  ой  -  өрісін  жетіле
түсуіне негіз болады.

Сөйлеу  тілі  мен  сөздік  қоры  молая  бастаған  сайын  бала  айналадағы
адамдармен,  құрбылас  балалармен  белсенді  түрде  сөздік  қарым  -  қатынас
жасайды. Өмірдегі түрлі іс - әрекет жайын білуге құмарта түседі. Өзі түсінген
түрлі жайттар туралы әңгімелейтін болады.

Баланың өмірлік тәжірибесін дамыту, айналадағы дүниеден алған әсерін әрі
қарай кеңейте отырып, бір арнаға түсіру балабақшада арнайы дүниеден алған
әсерін әрі қарай кеңейте отырып, бір арнаға түсіру балаабқшада арнайы өтетін
сабақ,  ойын,  еңбек  процестерінде  тәрбиешінің  басшылығымен  іске  асады.
Балаға бағдарламалық материал негізінде білім беруге баса назар аудару қажет.

Оқу  жылында  жоспар  жасағанда  баланың жақсы сөйлей  білуін  бағдарлау,
сөздік қорын дамыту, ой - өрісін кеңейту жұмысында өте мұқият қарау қажет.
Ол  үшін  әр  тәрбиеші,  әрбір  бақша  меңгерушісі  бағдарламада  берілген
материалдарды  ыждағатықпен  оқып,  үйренуі  керек.  Осыдан  соң  тәрбиеші
қандай  тақырыпты  қай  кезде,  қалай,  қандай  мақсатта,  қай  сабақпен
байланыстыра  өткізу  керектігін  анықтай  отырып,  әр  сабаққа  қажетті
материалды  балаларға  қойылатын  нақты  сұрақтарды  (көркем  әдебиет,
тақырыбы, ойын) көрсетіп жоспарлайды.

Тәрбиеші қай кезде нені өтуге болатынын іріктеп алып (тақырыпты) жоспар
жасайды. Бақылатын көрсету, әңгімелесу кезінде баладан сұрап, өзіне айтқызу,
оларды жиірек сөзге қатыстыру ісіне көңіл бөлу.

Тіл дамыту сабақтарында көзделетін негізгі мақсат – баланың сөздік қорын
байыту, сөйлем құрап айтуға, әңгімелей білуге үйрету.

Баланы сөйлеуге үйрету,  тілін дамыту,  ой -  өрісін кеңейту жұмысында бір
топтағы әр баланың сөйлеу дәрежесін байқап, анықтау керек. Сонда ғана оқыту
- үйрету ісінде неге көңіл бөлуге болатыны айқындалады.

Баланың  сөздігі  балаларды  жекелей  бақылау  негізінде,  нақтылы,  көрнекі
материалдарға сүйене жүргізіледі.

1.  Әңгімелеу,  әңгіме  құрастыру  (өзі  көріп  білген  жайттар  туралы,  сурет
мазмұнын, оқылған шығарманың мазмұнын әңгімелету).
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2. Сөзді түсініп айту дәрежесін байқау. Ол үшін балаға таныс және таныс
емес заттарды көрсетіп сұрау, әңгімелесу.

А)  Балаға  бірнеше  таныс  заттар  мен  ойыншықтарды  көрсетіп  (суреттен
немесе  заттың  өзін)  сұрап,  түр  -  түсін,  атын,  пішінін,  қайда,  не  үшін
жасалатынын айтқызу.

Ә) Бөлмедегі 10 - 15 затты бір орынға қойып, соның ішінен бір заттың атын
тәрбиеші сөзбен айтады, бала затты танып әкеліп, түр - түсін, пішінін айтады.

Б)  Балаға  күн сайын жиі  пайдаланатын заттарды (сабын,  тәрелке,  орамал,
щетка  т.  б.)  суреттен  көрсетіп,  оның  атын,  қажеттілігін,  неден  жасалғанын
айтқызу.

В)  Бөтелке (шөлмек),  қайық,  үтік,  шар,  доп сияқты пішіні  ұқсас  заттарды
көрсетіп, олардың не екенін, не үшін қажеттігін, сапасын, неден жасалғанын,
ұқсас  жақтарын айтқызу.  Бұл  жұмыстар  сабақта  және  сабақтан  тыс  уақытта
жүргізіледі.  Бұл  әдістерді  қолдану  кезінде  баланың  тұрмыста  кездесетін
заттарды, олардың атына байланысты сөздерді түсініп айта білуін, пішіні ұқсас
заттарды бір - бірінен даралап, ажыратуға талпыну әрекеттерін байқау мақсаты
көзделеді.                                                                               

C00056    28.10.2020

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

АБИЛДИНОВА РЫМТАЙ ЖУМАБАЕВНА          
Карағанды обл. Сатпаев қаласы №19 мектеп- лицей 

Учитель русского языка и литературы   
             
Одним  из  приоритетов  современного  образования  является  организация

проектно-исследовательской  деятельности,  потому  что  такая  деятельность
способствует  формированию  активной  и  самостоятельной  позиции
обучающихся в учении, готовности к саморазвитию, социализации, потому что
формируют не просто умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно
сопряженные с практической деятельностью.

Великий  русский писатель  Лев  Николаевич  Толстой,  человек,  сведущий в
вопросах  образования,  говорил  много  лет  назад:  «Знание  только  тогда
становится  знанием,  когда  оно  приобретено  усилиями  своей  мысли,  а  не
памятью». И сегодня мы вновь обращаемся к толстовской мысли, говоря уже о
современном  образовании.  За  такой  формой  работы  с  обучающимися  –
будущее.  Проектно-исследовательская  деятельность  способствует  истинному
обучению, так как она:
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личностно ориентирована;
характеризуется возрастанием интереса и вовлечённости в работу по мере её

выполнения;
позволяет реализовать педагогические цели на всех этапах;
позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела;
приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда.
Словарь-справочник  по  педагогике  дает  следующее  определение

индивидуализации обучения «Индивидуализация обучения — это совместная
деятельность  учителя  и  учащихся  на  всех  этапах  учебного  процесса,  при
которой выбор способов, приемов и темпа обучения учитывает индивидуальные
особенности учащихся, уровень их способностей к учению»

Важно отметить,  что в  индивидуальном подходе  нуждается действительно
каждый ребёнок, ибо это непременное условие и предпосылка формирования
гармонической  и  всесторонне  развитой  личности,  формирование  самой
личности как неповторимой индивидуальности.

Индивидуализация  обучения  направлена  на  преодоление  противоречий
между уровнем учебной деятельности, который задают стандарты и реальные
возможности каждого ученика. Индивидуализация — это необходимый фактор
реализации разнообразных целей обучения и формирования индивидуальности

При использовании понятия «индивидуализация обучения» на практике речь
идёт  не  об  абсолютной,  а  об  относительной  индивидуализации.  В  реальной
школе индивидуализация всегда относительна.

Чем исследовательская деятельность отличается от проектной?
Начнём  с  понятия  проект  и  проектирование,  проектная  деятельность  и

проектно-исследовательская деятельность.
Проект  –  слово  иноязычное,  происходит  оно  от  латинского  projectus

«брошенный вперёд».  В  русском  языке  слово  проект  означает  совокупность
документов  (расчётов,  чертежей),  необходимых  для  создания  какого-либо
сооружения или изделия либо предварительный текст какого-либо документа
или, наконец, какой-либо замысел или план.

Проектная  деятельность  учащихся  –  совместная  учебно-познавательная,
творческая  или  игровая  деятельность  учащихся,  имеющая  общую  цель,
согласованные  методы,  способы  деятельности,  направленные  на  достижение
общего  результата  деятельности.  Непременным  условием  проектной
деятельности  является  наличие  заранее  выработанных  представлений  о
конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации проекта,
включая её и рефлексию результатов деятельности.

Исследование – извлечь нечто «из следа», т.е.  восстановить некий порядок
вещей  по  косвенным  признакам,  отпечаткам  общего  закона  в  конкретных,
случайных предметах. Исследование – процесс выработки новых знаний, один
из видов познавательной деятельности человека.
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Исследовательская  деятельность  учащихся  –  деятельность  учащихся,
связанная  с  решением  учащимися  творческой,  исследовательской  задачи  с
заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов:
постановка  проблемы,  изучение  теории,  посвящённой  данной  проблематике,
подбор  методик  исследования  и  практическое  овладение  ими,  сбор
собственного  материала,  его  анализ  и  обобщение,  научный  комментарий,
собственные выводы.

Проектно-исследовательская  деятельность  –  деятельность  по
проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей
и  задач,  принципов  отбора  методик,  планирование  хода  исследования,
определение  ожидаемых  результатов,  оценка  реализуемости  исследования,
определение  необходимых  ресурсов.  Она  является  организационной  рамкой
исследования.

В современном информационном обществе педагог должен не столько давать
знания, сколько научить эти знания добывать. Дети приходят в школу учиться,
то  есть  учить  себя.  Проектная  и  исследовательская  деятельность  в
образовательном  процессе  позволяет  достичь  максимального  эффекта.  Роль
преподавателя — помочь детям в этом.

Формирование исследовательской позиции обучающихся – задача нелегкая.
Ребят  к  поисковой  деятельности  необходимо  подготавливать  годами,  всегда
помня, что в стенах школы «не мыслям надобно учить, а учить мыслить». Что
же такое учебный проект? Учебный проект, с точки зрения обучающихся, - это
возможность сделать самому что-то интересное, индивидуально или в группе;
это деятельность, которая позволяет проявить себя, заявить о себе, попробовать
свои  силы и показать  публично достигнутые результаты.  Учебный проект,  с
точки  зрения  учителя,  -  это  средство  развития,  обучения  и  воспитания
школьников  одновременно.  Средство,  которое  выполняет  основной  принцип
обучения  –  научить  школьника  самостоятельно  добывать  знания,
самостоятельно  учиться.  Учебный  проект,  с  точки  зрения  родителей,  -  это
уникальная возможность сотрудничества со своим ребёнком, активного участия
в  процессе  обучения.  Таким  образом,  в  применении  этой  инновационной
образовательной технологии заинтересованы все  участники образовательного
процесса.

Проектно-исследовательская  деятельность  –  педагогическая  технология,
ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и
приобретение новых знаний путем самообразования. Метод дает простор для
творческой  инициативы  учащихся  и  педагога,  подразумевает  их  дружеское
сотрудничество,  что создает  положительную мотивацию ребенка к учебе.  “Я
знаю,  для  чего  мне  надо  то,  что  я  познаю.  Я  знаю,  где  и  как  эти  знания
применить”.  Эти  слова  вполне  могут  служить  девизом  для  участников
проектной деятельности.

39



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

Проект  ценен  тем,  что  в  ходе  его  выполнения  школьники  учатся
самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной
деятельности.  Если  ученик  получит  в  школе  исследовательские  навыки
ориентирования в потоке информации, научится анализировать ее,  обобщать,
видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в
силу  более  высокого  образовательного  уровня  легче  будет  адаптироваться  в
дальнейшей  жизни,  правильно  выберет  будущую  профессию,  будет  жить
творческой жизнью.

Организация  проектно-исследовательской деятельности на  уроках русского
языка и литературы является одним из приоритетов современного образования.
Развивающие  приемы  обучения,  семинары,  элективные  курсы  поискового
характера,  учебные  проекты  позволяют  лучше  учесть  личные  склонности
учеников,  что  способствует  формированию  их  активной  и  самостоятельной
позиции  в  учении,  готовности  к  саморазвитию,  социализации.  Проектно-
исследовательская  деятельность  может  быть  организована  на  всех  этапах
обучения.

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный
подход к  оформлению результатов:  альманахи,  театрализации,  видеофильмы:
«Пушкин  и  его  эпоха»,  «Жизнь  А.С.Пушкина»,  «Женщины  в  жизни  А.С.
Пушкин»,  исследовательские  статьи  «Произведения  Островского  моими
глазами и глазами литературных критиков». Ценно в этом не столько то, какая
статья  получилась  у  школьника,  сколько  то,  что  ему  приходилось
дополнительно  читать,  думать,  сравнивать,  сопоставлять,  делать  выводы,  в
результате  чего,  бесспорно,  формировались  познавательные  универсальные
учебные  действия.  При  изучении  басен  И.А.Крылова  в  5  классе  -
инсценирование басни.  Согласитесь,  каждому ребёнку было бы легче просто
выучить произведение и «оттарабанить» его на уроке. Но творческое задание
преследует несколько иную цель: детям надо поработать в паре или группе с
кем-то, распределить роли, продумать незамысловатые костюмы. Пусть мини,
но  всё-таки  проект.  Так  постепенно  и  начинаем  учиться  работать
самостоятельно, а басня – это только средство для достижения поставленной
цели – научить детей самостоятельно выстраивать свою работу, формируя тем
самым у них коммуникативные универсальные учебные действия.

Исследовательский  проект  представляет  собой  какое-либо  исследование.
Например, на уроке русского языка по теме «Профессиональные слова» можно
выполнить проект «Профессиональное древо моей семьи»

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте,
явлении с целью анализа, обобщения и представления на широкой аудитории. К
этой группе относятся проекты обучающихся, когда собранная ими информация
о жизни писателя, или о языковом явлении, или о словаре русского языка была
представлена  на  электронном  носителе  (или  на  бумажном и  электронном)  в
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виде слайдовой презентации.
Школьных проектов может быть большое разнообразие. Проекты могут быть

теоретического и практического типа. По видам их можно подразделить на:
1. исследовательский проект. (Например: «История развития нашего города»,

«Особенности лирики А.А.Ахматовой»);
2.  организационный  проект  (Например:  «Разработка  программы

празднования Дня славянской письменности и культуры»);
3. проект – инсценировка («Басни Крылова»);
4. проект – выставка («Что за прелесть эти сказки!»);
5. проект – разработка предмета («Обложка книги»);
6.  проект  –  видеофильм  («Путешествие  по  литературным местам родного

города»);
7. проект – рекламный ролик («Любите книгу!»).
Типы проектов
Исследовательские
Поисковые
Творческие
Игровые, ролевые
Краткосрочные

Учитель-гуманитарий не должен смотреть на себя лишь как на пропагандиста
готовых научных решений и выводов. Он может ставить перед классом и перед
собой проблемы нерешенные, дискуссионные, нуждающиеся в исследовании не
только ради упражнения, но и ради поисков истины. И ученикам важно увидеть
нечто, выходящее за рамки усвоения готовых решений. Так, например, анализ
художественного текста может проводиться как на уровне ознакомления с уже
существующей трактовкой, так и на уровне самостоятельных, полезных, пусть
и  неоригинальных  наблюдений  и  обобщений,  а  также  на  уровне  маленьких
открытий, позволяющих по-новому взглянуть на знакомый текст, почувствовать
его глубину.

Каким  бы  ни  был  объект  исследования,  главное  состоит  в  том,  чтобы
поставленная  проблема  позволяла  ученику  самостоятельно  или  с  помощью
учителя  определить  путь  исследования,  выбрать  методы,  необходимые  для
работы  с  художественным  произведением,  применить  имеющиеся  умения
анализировать текст.

Курс литературы в 5-7 классах предоставляет много возможностей для этого.
Например, изучается сказка К. Г. Паустовского "Тёплый хлеб". Очень добрая и
умная,  она  нравится  детям  идеей  покаяния  и  очищения.  Но  ученики  сразу
обращают  внимание  на  её  жанровые  особенности.  Почему  К.  Паустовский
назвал  своё  произведение  сказкой?  Всё  ли  в  нём  похоже  на  сказку?  Так
начинается наблюдение над тем, как переплетаются в произведении сказочные
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и реальные мотивы, как обычное превращается в сказочное – в реальное и к
чему  ведёт  нас  автор  своей  фантазией  и  мудрым  словом.  Так  возникает
исследовательская задача, соединяющая учебный и научный смысл.

В  соответствии  с  программой  дети  в  среднем  звене  должны  освоить
начальные понятия о литературе как искусстве слова; именно на этой ступени
крайне  важно  вести  детей  к  обобщениям,  учить  не  только  повторять  и
иллюстрировать теоретические понятия, но пользоваться ими как инструментом
познания. Иначе литературная теория будет накапливаться в виде материала для
заучивания. Может ли тут помочь исследование? При изучении произведения
Пришвина "Кладовая солнца" ежегодно перед детьми встает вопрос: "Почему
оно называется сказкой-былью?" Решить проблему можно просто: отыскать в
тексте то, что напоминает сказку и то, что выглядит былью. Но можно пойти
другим путем и попытаться исследовать особенности пришвинского стиля

Работу по проектированию должна начинаться постепенно, старайтесь брать
интересные темы. Ведь с помощью учебного проекта создаются условия для
самостоятельной познавательной и творческой деятельности обучающихся. То
есть  нужна не просто проблема,  она должна быть актуальна с  точки зрения
ученика и иметь практическую направленность. Например, когда в 7 классе на
уроке литературы дети защищали проекты по теме «История военной песни»,
они единодушно отметили, что песни о войне всегда будут интересовать всех
без  исключения,  потому  что  в  них  отражена  история  великих  страданий  и
Великой  Победы  нашего  народа.  И  практическая  направленность  налицо:
формирование любви к Родине, чувства гордости за своё Отечество и народ.

Главная цель проектной деятельности — разрешение проблемной ситуации, в
которую  вовлекаются  учащиеся.  Работая  над  проектом,  учащиеся  имеют
максимальную  возможность  для  самореализации.  Проблемная  ситуация
создаётся  с  таким  расчётом,  что  при  её  решении  необходимо  применение
различных  способностей  учащихся:  аналитических,  художественных,
музыкальных,  артистических,  коммуникативных,  которые  при  традиционном
процессе  обучения  остаются  невостребованными,  и  талантливого  ребёнка
можно попросту “не заметить”. Обязательная задача педагога при работе над
проектом  —  дать  возможность  каждому  участнику  ощутить  собственную
значимость и необходимость в выполнении общего дела.
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ
 

ШАМАХАНОВА ГУЛИМ СЕЙТКАЗЫКЫЗЫ  
Алматы облысы Жамбыл ауданы Каргалы ауылы

К. Абсәметов атындағы орта мектеп» КММ. 
Мектепалды даярлық тобының  тәрбиешісі

                                                                                                                      
 Қазіргі  уақыттағы  бүкіл  әлемде  ушығып  тұрған  эпидемиялық  төтенше

жағдайға байланысты қашықтан оқыту мәселесіне көшуге тура келді. Мұғалім
мен оқушы енді алшақ отырып, яғни қашықтан жұмыс жасап отыр. Қашықтан
оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген тәсілдер арқылы білім
алу формасы. Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды басқару және өз
бетімен білім алу.

Қашықтан  оқыту  технологиясы  –оқу  үрдісі  кезінде  білім  алушылар  мен
мқғалімдер арасында  интерактивті  өзара  іс-әрекетте  оқытылып,  материалдың
негізгі  көлемін   оқып үйренушілерге  жеткізуді   қамтамасыз  ететін,  оқылған
материалдарды меңгеру бойынша, сонымен бірге оқу үрдісі барысындағы оқып
үйренушілердің  өз  бетімен  жұмыс  істеуіне  мүмкіндік  беретін  ақпараттық
технология.  Қашықтан  оқыту  –  компьютерлік  және  телекоммуникациялық
технологияларға  негізделген  оқытудың  құралдары  мен  түрлері,  білім  беру
үрдісінде  үздік  дәстүрлі  және  инновациялық  әдістер  қолданылатын  білімді
қабылдау түрі болып табылады.

Қашықтан оқыту – білім алушы мен педагог қызметкерінің жанама (алыстан)
немесе  толық  емес  жанама  өзара  іс-қимылы  кезінде  ақпараттық-
коммуникациялық  технологияларды  және  телекоммуникациялық  құралдарды
қолдана  отырып жүзеге  асырылатын оқыту.  Қашықтан  оқыту  технологиясын
қолдана  отырып  білім  берудің  мақсаты:  сапалы  білім  беру  қызметін  алуда
азаматтардың  мүмкіндіктерін  кеңейту;  олардың  білім  қажеттіліктерін
тұрғылықты  жеріне,  әлеуметтік  жағдайына,  жасына,  денсаулығына  және
өмірдің тағы басқа себептеріне қарамастан қамтамасыз ету.

Еліміздегі 3 миллионнан астам оқушының тиісті білім алуын қамтамасыз ету
оңай шаруа емес. Бұған дейін ұстаздың қарсы алдында отырып сабақ алған бала
алғаш рет компьютер мен смартфонға үңілмек. Ал қашықтан оқытуға “Balapan”
(қазақ тілінде) мен “Еларна” (орыс тілінде) телеарнасы да атсалысып жатыр..

Білім және ғылым министрі  Асхат Аймағамбетовтің айтуынша,  аз  уақытта
жұмыс  тобы  құрылып,  мамандар  жаңа  форматтағы  білім  жүйесінің  моделін
жасады. “Індет кезеңінде оқу үрдісін ұйымдастыру бойынша уақытша шаралар
енгізген  көршілес  елдердің  тәжірибесі,  халықаралық  тәжірибе  зерделенді.
Оқушылар  үшін  2  мыңнан  астам  телесабақ  әзірленеді.  «Қашықтан  оқыту»
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түсінігі  оқушы мен мұғалім арасындағы қашықтықтың бар екенін көрсетеді.
«Онлайн-оқыту» тақырыбы интернет-байланыс арқылы жүреді. Яғни, мұғалім
мен  оқушы  бір-бірінен  бөлек  тұрады.  Ұстаз  тапсырмаларды  беріп,  оның
орындалуын қарап, бағалап, кері байланыс жасап,қайтадан оқушыға жібереді.
Оқушылар өз кезегінде сабақтарға қатысып, берілген тапсырмаларды орындап,
мұғалімге тексеруге жібереді. Бас кезінде айтарлықтай қиындықтар туындады,
бірақ ұстаздар үнемі тығырықтан шығатын жол іздеп жүретін адамдар. Сабақ
жоспарының тезисін құру арқылы тапсырмалар дайындап,оларды оқушыларға
Күнделік кз, вацап арқылы жіберіп,кері байланыс орната алатын мүмкіндігіміз
бар. «Біз үшін барлық сабақ орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартына сай оқу бағдарламасы бойынша, сабақ кестесіне сәйкес, цифрлық
білім беру ресурстары бойынша әдістемелік қолдаумен және мультимедиалық
материалдармен қамтамасыз етіліп, ұстаздар үшін алдын ала әзірленген жоспар
бойынша жүргізілгені  маңызды.  Бастысы,  білім алу тетігі  сапаға  әсер етпеуі
қажет,»-  деген Министрдің айтқанын қолдап,расында,  сапа төмендеп кетпесе
екен  деп уайымдаймыз.  Барлық жер шарының тұрғындары осы індеттен тез
жазылып, оқушылармен бетпе-бет жүздесуге асықпыз!

  Осы  IV тоқсандағы тәжірибемнен қоса кететін болсам, маған қашықтықтан
оқыту  ұнады.  Себебі  орта  жаста  болсамда  ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды және телекоммуникациялық құралдарды қолдану білімдерімді
тереңдеттім.   ZOOM  платформасымен  видеосабақ  жасауды  үйреніп,
оқушыларға  шағын  сабақтарды  түсіндіріп  Whatsapp   желісі  арқылы  жіберіп
отырдым. Сонымен қатар оқушыларда үнемі кері байланыс жасап отырды. Осы
тұста  айта  кететін  жағдай,  оқушылар  үй  жағдайындағы  қол  жетімді
құралдармен кері байланыстарын жасады. Мұндағы бір ерекшелік сыныпта көп
ашыла бермейтін оқушылардың белсенділігін байқадым.

Қашықтан оқыту тек оқушылардың емес, ата-аналардыңда белсенділіктерін
оятты, оған дәлел ретінде 2 сәуірде өткен жалпы ата-аналар жиналысын  айтуға
болады. Қашықтықтан оқыту ұстаз еңбегінің қиын екендігін, оқушы мен ата-
анаға  ұғындырып,  ұстаздың  мәртебесі  жоғары  екендігін  дәлелдеді.  Сол
еңбегімізді біліп ата-аналар өздерінің жүрекжарды тілектерін білдіріп, рахмет-
алғыстарын айтқан видеороликтерінде қабылдадым.

Қорыта  айтқанда,  қашықтықтан  оқыту  қазіргі  заман  талабы  болса,  оны
ұйымдастыруда  ең  бастысы  электрондық  материалдар,  қашықтан  оқытудың
дидактикалық жасалымы, педагог-үйлестірушілерді дайындау болып табылады.
Бұл біліктілігі жоғары, зияткерлік және кәсіби деңгейі дамыған, халықаралық
дәрежедегі бәсекеге төзімді қоғам құруға зор көмегін тигізеді.

Қашықтықтан оқыту технологиясының артықшылықтары:
Заман  талабына  сай  ақпараттық-телекоммуникациялық  технологиялар  мен

құралдарды қолдану;
Интерактивті әрекеттесу формалары;
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Сапалы білім алу;
Уақытты үнемдеу;
Ыңғайлы уақытта оқу;
Территориялық шектеулер жоқ;
Денсаулық күйі бойынша шектеулер жоқ.
         Бұл оқыту технологиясы білім берудің  ортасында тұратын оқыту

жүйесін құру мүмкіндігін береді. Бұл жүйеде мұғалім оқушының жүмыстарын,
жеке  қызығушылықтары  мен  сұраныстарын  ескереді.  Білім  беру  жүйесінің
ортасында  оқушы  тұратынын  ескерсек,  оқыту  жүйесі  тұтасымен  өзгереді.
Мұғалім  оқушыға  арналған  өзіндік  жұмыстарды,  тәрбиеге  қатысты
жұмыстарды   ұйымдастырумен  шұғылданады.  Қашықтықтан  оқыту
технологиясын  қолдануда  мұғалімнің  рөлі  арта  түседі  және  өзгереді.
Қашықтықтықтан  оқыту  технологиясы  –  оқушы  дайындау  мен  олардың
біліктілігін әрі қарай тереңдете арттыру бағытындағы осы заманның ең әсерлі
де тиімді жүйесі болып табылады және болашақта алатын орны орасан екені
даусыз.
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