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ТӘРБИЕШІ БОЛУ - БІР БАҚЫТ

ДЖАКСЫЛЫКОВА ШОЛПАН МЕРГЕНБАЙҚЫЗЫ 
Жамбыл облысы, Шу қаласы "Мөлдір" бөбекжай бақшасы 

Тәрбиеші

Балабақшада  бала  тәрбиешімен  еңбекте,  сабақта,  экскурсияда  тағы  сол 
сияқты  барлық  жағдайда  қарым-қатынас  жасайды.  Демек,  балабақшада  тіл 
дамыту мүмкіндігі түгелімен тәрбиешінің сөзінің сапасына байланысты. 

Тәрбиешінің  сөйлеуі  -  балалар  үшін  үлгі,  балалар  байланысты  сөйлеуді 
тәрбиешіден  үйренеді.  Е.И.Пассов:  «Важность  речевого  партнерства 
подтверждается  еще  и  тем,  что  только  в  его  условиях  можно  эффективно 
осуществлять  воспитательное  воздействие  на  учеников»  деп  тәрбиешінің 
тәрбиелеу қызметін де көрсеткен. 

Тәрбиеші мен балалардың сөйлесуі - бірнеше жылға созылатын қатысымдық 
әрекет.  Осы  ұзаққа  созылатын  қатысымдық  әрекетте  тәрбиеші  балалармен 
сөйлесу әрекетіне қатысатын қатардағы сөйлесуші ғана емес, ол дұрыс, әдеби 
тілге үйретуші. Балалар әдеби тілде сөйлеуді тәрбиешінің қалай сөйлеуіне қарап 
үйренеді. Яғни тәрбиешінің тілі - балалар үшін үлгі. 

Балалардың  есінде  тәрбиешінің  сөйлеу  мәнері,  сөйлеу  үлгісі  әбден 
сақталады.  Сондықтан  тәрбиеші  әдеби  тілді  қалыптасқан  дәстүр  бойынша 
орфоэпия, грамматика, лексика, стилистика ережелеріне сәйкес сөйлеуге тиіс. 
Сонда ғана тәрбиеші әдеби тілде мәдениетті сөйлеген болып саналады. 

Тәрбиешінің сөйлеу тіліне бірнеше талаптар қойылады. 
1. Тәрбиешінің сөйлеуі көркем әдеби тілде, сөз тазалығы болу керек. 
2.  Мәдени  сөйлеу  мен  этика  өзіне  ерекше  назар  аудартады.  Тәрбиешінің 

сөйлеуі форма бойынша және мүлтіксіз әдеп пен мәдениетті болу керек. 
3. Бала жас болған сайын қатынас жасау құрылымы қарапайым, сөйлемдер 

қысқа және нақты болу керек. 
4. Сөйлем мазмұны олардың тәжірибесіне сүйеніп, қызығушылығына, даму 

ерекшеліктеріне сәйкес келу керек. 
5. Сөйлемнің қарапайымдылығы, нақтылығы өзіне ерекше көңіл аудартады. 
6. Сөйлемнің ырғағын реттеп отыру қажет. 
7. Дауыс күшін реттеп отыру керек. Сөйлем барысында қажет кезде қатты 

немесе ақырын. 
8. Сөйлем мәнерлі және әсерлі болу керек. 
9. Педагогтар әдіснамалық шеберлікті меңгеруі керек. 
10. Сөйлемнің жеткіліксіз деңгейде болуымен балалардың сөйлеуін дамытуға 

болмайды. 
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Балабақша  балаларының  тілін  қалыптастырушы,  негізгі  тұлға  -  тәрбиеші. 
Бірнеше жыл балалармен сөйлесетін, тілдік қатысым жасайтын адам тәрбиеші. 
Балалар тәрбиеші тіліне жаттығады, одан үйренеді. Сондықтан тәрбиеші тілінде 
кемшілік болу өте қауыпты, зиянды. 

Сондықтан тәрбиеші мәдениетті  әдеби тілде  сөйлеуге  міндетті.  Әдеби тілі 
дамыған  адам  тілдің  стильдік  ерекшелігін  жақсы  түсінеді,  қай  жерде  қалай 
сөйлеуді  біледі,  кіммен  қалай  сөйлеуді  біледі.  Сондықтан  ол  сөзін  реттеп 
сөйлейді.  Жақын,  туыс адамдармен сөйлеу мен қоғамдық орында сөйлеу бір 
емес. Оны тәрбиеші білуге тиіс. Балабақша балалары үшін тәрбиешінің стилі 
белгілі  бір  мінез  -  құлқын  талап  ететін  тілдік  этикет  жөніндегі  түсінікпен 
байланысты. 

Тәрбиешінің  сыпайлылығы,  кісі  сыйлағыштығы,  қарапайымдылығы, 
ескергіштігі,  мейірімділігі,  өзін  сыйлауы  оның  сөзінен  де,  ісінен  де  көрініп 
тұрады. Сонымен бірге баланың стилистикалық түсінігін жетілдіру тәрбиешінің 
эстетикалық  негізгі  құралы  болып  табылады.  Сонымен,  сөйлеу  стиліне 
үйретудің тәрбиелік мәні де зор . 

Балаларға стильдік тәрбие беру үшін, тәрбиеші лингвистиканың стилистика 
саласынан  тиянақты  білімі  болуы  керек.  Ол  балаларды  тілдің  стильдік 
ерекшелігін  түсінуге  тәрбиелеуге  қажетті  дидактикалық  деректерді  іріктеп 
алуына  көмектеседі.  Тәрбиеші  өзінің  тілін  барлық  жағын  үнемі  жетілдіріп 
дамытып отырады. Ол - тәрбиешінің міндеті. 

Тәрбиеші өз тілін, сөздік қорын үнемі байыта отырып, тілдің грамматикалық 
құрылысының ерекшеліктерін терең меңгере отырып, синонимдік, омонимдік 
ерекшеліктерін жан-жақты терең білуі керек. 

Біліп  қана  қоймай,  бай  сөздік  қор  не  үшін  керек,  қосымшалар  неге  көп, 
олардың мағыналары қандай,  олардың қалай қолданылатынын білумен бірге, 
оларды өз сөзінде қандай жағдайда қолдану орынды екенін анықтауы керек. 

Сөйлеу  мәдениетін  жетілдіргісі,  дамытқысы  келген  тәрбиеші  лексикалық, 
грамматикалық, фразеологиялық синонимдердің бар түрін меңгеріп, оларды өз 
сөзінде қолданып, балалар оның сөзінен үлгі алатындай дәрежеде сөйлейді. Сол 
арқылы баланы байланысты сөйлеуге, тіл байлығын қолдана білуге үйретеді. 

Тәрбиеші  сөздің  дұрыс  айтылуына  интонация  арқылы  адамның  түрлі 
сезімдерін  білдіруге  жаттыққан  болуы керек.  Мәселен,  қуанышты,  қайғыны, 
қорқынышты, салтанатты, мақұлдауды, ашу-ызаны, жылылықты білдіру үшін, 
сөйлеу  қарқынының,  дауыстың  күшінің,  дауыстың  көтеріңкілігі  мен 
төмендегінің  қандай  дәрежеде  болатынын  білумен  бірге  өз  сөйлеуінде 
қолданып, балаларға үлгі көрсетуі керек. 

Тәрбиешінің сөйлеу мәдениеті балаларға үлгі, өйткені балалар тәрбиешімен 
тікелей  араласу  кезінде  сөздің  дыбыстық  мәдениетін,  байланысты  сөйлеуді 
тәрбиешіге еліктеу арқылы үйренеді. 

Сондықтан  тәрбиешінің  сөйлеу  мәдениеті  жоғары,  балалар  дұрыс  үлгі 
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алатындай  дәрежеде  болуы  керек.  Ол  талап  тәрбиешіге   көркем  әдебиетті 
балаларға мәнерлеп оқу және оны әңгімелеп беруде де сақталады. 

Тәрбиеші  көркем  шығарманы  оқығанда,  әңгімелегенде  әдеби  тілдің 
нормасына  сай  мәнерлеп  оқыса,  жақсы  интонациямен  дұрыс  айтса,  балалар 
оған  қызығады,  оны  ұзақ  есте  сақтайды,  керісінше,  тәрбиеші  көркем 
шығарманы көңілсіз, не өте тез, не өте баяу, ешбір сезімсіз оқыса, оған балалар 
қызықпайды, жалығады да тыңдамайды, есінде де сақтамайды. 

Тәрбиеші сөзіне, сөйлеу мәнеріне сын көзімен қарауға тиіс, сөзінде кемшілік 
байқаса, оны түзетуге бар күшін салуы керек. 

Бірақта бұл оңай жұмыс емес, өйткені алдымен сөйлеудің мазмұнына назар 
аударады да, оның қалай айтылғанына көңіл бөлмейді. 

Екіншіден, адам өзінің сөзіне мән бермеуден қалыптасып қалған үйреншікті 
кемшіліктерін байқалмайды да. 

Мысалы, асығып тез сөйлеу әдісті, түсініксіз сөйлеу өте ақырын сөйлеу, өте 
қатты  сөйлеу,  кейбір  дыбыстарды  анық  айтпау  сияқты  әдеттер  болады.  Өз 
сөзіндегі  кемшіліктерді  түзету  үшін  тәрбиеші  әріптестерінің  ескертпелеріне 
назар аударуы керек. 

Сабағын  магитофонға  жазып,  оны  кейін  сын  көзбен  тыңдағаны  жөн. 
Байқалған  кемшіліктер  жою үшін  қажетті  жұмыстың  бәрі  толық  орындалуы 
керек. Бағдарламаларда баланың тіліне үлкендермен тікелей қарым-қатыс күшті 
әсер  етеді.  Баланы  тілдің  жоғары  үлгісі  арқылы  үйрету  керек  екені  үнемі 
айтылып отырады. Балабақша балалары өз ортасына еліктеу арқылы сөйлеуді 
үйренетіні  белгілі.  Осы  ретте  бала  дұрыс,  байланысты  сөйлеуге  үйренумен 
бірге  қарым-қатыс  ортасындағы  адамдардың  тілінде  әдеби  тіл  нормасына 
жатпайтын кемшіліктерді де қабылдайды. 

Баланың тіл мәдениеті тәрбиешінің тіл мәдениетімен байланысты. Балабақша 
балаларының тілін дамыту мәселесін зерттеген ғалымдардың ішінде тәрбиеші 
тіліне  мән  бермеген  ғалым  жоқ  деуге  болады.  Ол  бұл  мәселенің 
маңыздылығына байланысты. 

Өйткені  тәрбиешінің  тілі  балалар  үшін  эталон,  оның  сөзінде  қате  болуы 
мүмкін  деген  ой  балаға  ешқашан  келмейді.  Сондықтан  тәрбиеші  тілі  бала 
еліктейтіндей дәрежеде болуы қажет.  Өйткені тәрбиеші-баламен балабақшада 
тілдік  қатысым жасайтын негізгі  тұлға,  бала  тілін  дамытушы,  балаға  тәрбие 
беруші,  бала  сенетін  адам.  Сондықтан  тәрбиешінің  қалай  сөйлейтіні  жүріс-
тұрысы, қалай киінетініне дейін балаға үлгі, тәрбиеші- баланың балабақшадағы 
сөйлеу ортасы. 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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ЧУДЕСА ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ

ДРАГАЛИНОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Жамбылская область, Шуский район, село Толеби 

"Школа искусств"  Руководитель кружка аппликации

Полимерная глина более известная как пластика или ФИМО, сейчас более 
чем популярна. И у детей и у взрослых свой интерес к материалу: в первом 
случае  познавательный  интерес,  увлекательное  творчество,  во  втором  – 
возможность выгодно совместить приятное с полезным. Фантазия исполнителя 
в  сочетании  с  приобретённым  мастерством,  творят  из  брусков 
пластилинообразного материала настоящие произведения искусства.

Детям же предстоит столкнуться со сложностями в  работе с  пластикой.  С 
непривычки не так – то просто овладеть приёмам ювелирной лепки. То глина 
слишком твёрдая, то шероховатости и помятости одолевают. Но не беда, дети 
могут  лепить  из  ФИМО поделки  не  требующие множества  мелких деталей, 

поэтому  детишки  дошкольного  и  младшего 
школьного  возраста,  любят  заниматься  лепкой, 
делать  яркие  поделки  своими  руками,  с  радостью 
включаются в  творческий процесс. Во многом это 
занятие  удовлетворяет  их  познавательные 
потребности,  успокаивает,  снимает  раздражение, 
развивает  мелкую  моторику,  а  также  даёт 
возможность  проявить  фантазию.  Удобна 
полимерная  глина  для  ребёнка  ещё  и  тем,  что 
практически  не  токсична.  Пусть  бусики  или 

игрушки, созданные детскими руками, далеки от идеала, но процесс творения 
радость  от  первых  успехов  стоят  того  чтобы  заниматься  лепкой.  Поделки 
получаются  яркими,  оригинальными,  простор  для  детского  творчества 
практически безграничен.
Дети  постарше,  овладев  навыками  работы  с  полимерной  глиной,  с 
удовольствием делают из неё украшения, брелки 
для  ключей,  разнообразные «фенечки» и  другие 
поделки.

Диапазон  полимерной глины безграничен.  Из 
неё  можно  создавать  и  кукол,  и  бижутерию 
(бусины,  кулоны,  колье,  браслеты,  серьги), 
сувениры,  брелоки,  декоративные  штучки  для 
интерьера  и  даже  элементы  одежды  (пуговицы 
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например). Сувениры на магнитах – это и трогательный  подарок, и память о 
посещаемых  достопримечательностях  и  возможность  оказать  внимание 
близкому человеку. 

Полимерная  глина  позволяет  использовать  в  работе  не  только 
выразительность формы, но и цвет. Бусины получаются будто раскрашенные, 
но на самом деле они вылеплены из разных цветов пластики.

Работа с полимерной глиной имеет много тонкостей 
и  техник.  С  её  помощью  можно  имитировать 
практически  любой  художественный  эффект  и 
поверхность:  стекло,  дерево,  ткань,  фарфор, 
поделочные камни.

 Инструменты при работе
Работать  с  пластикой  наиболее  интересно  и 
продуктивно, используя специальные инструменты. 

Стекло (пластиковые карты оплаты сотовой связи), макетный нож, роллеры, 
паста – машинка, отдельная маленькая духовка, формочки, пергамент, лак, 
фурнитура для  бижутерии. Всё это облегчит работу и расширит творческий 
диапазон используемого материала.
 Техника выполнения
Перед работой глину необходимо хорошо размять руками. От тепла рук она 

становится очень пластичной. 
Новичкам  нужно  начать  с  простых  бусин.  Для  этого  пластик 

раскатывают  в  лист,  разрезают  на  одинаковые  квадраты,  а  затем  катают  из 
кусочков  бусины.  Так  они  получаются  одинакового  размера.  Для  удобства 
запекания  бусин,  их  можно  нанизать  на  зубочистку.  Чтобы  бусы  были 
оригинальными  можно  перед  работой  смешать  два  или  несколько  цвета 
пластика. Тогда они будут  с красивыми цветными разводами. 

Если решили лепить фигурку, а изделие будет очень тонкое и высокое, 
желательно лепить его на каркас из тонкой проволоки.

На  работу  с  полимерной глиной  легко  переносятся  принципы работы 
кузнецов  (техника  Мокуме  –  Гане),  ткачей  (техника  Баргелло,  резчиков  по 
дереву, художников, даже кондитеров.

Более  сложное  изделие  можно  сделать  в  технике   «  Caning  » 
(Кэнинг) от английского «cane» (трость). В русском эти  брусочки с рисунком 
внутри   стали  называться  колбасами.  И,  действительно  форма,  принцип 
расположения  узора и способ нарезки брусочков с рисунком очень напоминает 
это  мясное  изделие.  В  русском  ещё  её  называют  Миллефиори (миллион 
цветов).  С  начала  80-х  годов  «колбасная»  техника  бурно  разхвивалась  и 
превратилась в одну из основных при работе с пластикой.  Миллефиори  (от 
итальянского  «milli»  -  тысяча  и  «  fiori»  -  цветы)  –  старинная  техника 
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итальянских стеклодувов, при которой рисунок на стекле формируется по всей 
длине стеклянного цилиндра. Из разноцветного стекла формируется узор  (чаще 
несложные  цветы)   затем  получившийся  широкий  цилиндр  нагревают   и 
вытягивают  до нужной толщины в тонкий прутик или палочку  так, что на 
каждом  срезе  сохраняется  одинаковый  рисунок.  Стеклянные  изделия  и 
украшения миллефиори притягивают  к себе взгляды уже несколько лет. 

В 1981 году Эстер Олсон впервые применила аналогичную технологию в 
работе с полимерной глиной.

Она  провела  мастер  –  класс  по  изготовлению 
декоративных миниатюрных  конфет  из пластики 
с  использованием  принципов  стеклодувной 
техники.

С  её  помощью   из  полимерной  глины  мастера 
творят   настоящие  шедевры.  В  зависимости  от  желаемого  рисунка  пластик 
раскатывают в так называемые «колбаски», выкладывая будущий рисунок, из 
нескольких  собирают одну, которую затем вытягивают в длину. Таким образом, 
на срезе получается очень аккуратный и красивый рисунок. После этого мастер 
отрезает  кусочки  одинаковой толщины и  либо  делает  бусины,  либо  на  своё 
усмотрение продолжает изготавливать задуманное изделие.

    Метод штамповки     

Для  этого  нужна  специальная  гибкая  пластика  для  снятия  форм  и 
изготовления штампов.

Для  этого  на  пластике  делают  нужный  отпечаток  (это  может  быть 
красивая  текстурная  бусина,  орех,  косточка,  ракушка  или  любой  небольшой 
предмет  с  интересной  фактурой).  Затем  его  запекают  и  в  дальнейшем 
используют как форму для изготовления подобных фактурных изделий.

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ САБАҒЫНДА ТАНЫМДЫҚ ЖӘНЕ 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН ДАМЫТУ

 
БАҚТИЯР БИНҰР ЕРМЕКҚЫЗЫ 

Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би ауылы
''Өнер мектебі'' "Бейнелеу өнері '' үйірме жетекшісі 

Адам  баласының  қоршаған  ортаны  бейнелеуге  ынтасы  ежелгі  дәуірден 
басталған.  Оған  алғашқы  адамдардың  сүйектерге,  мамонт  мүйіздеріне  және 
үңгірлерге бейнеленген суреттері дәлел. Ол бейнелер сол кездегі адамдардың 
тұрмыс тіршілігін, қоршаған орта туралы көзқарасын көрсетеді.    Біртіндеп осы 
бейнелер  негізінде  жазу  пайда  болды.  Сөз  жоқ,  алғашқы  адамдар  жасаған 
бейнелеу өнерінің үлгілері аяқ астынан пайда болған жетістік емес, ол көптеген 
жылдар бойы дамып жетілген тәжірибе мен дәстүрдің жемісі болатын.

Дәл  қазіргі  кезге  білімнің  кең  көлемді  қоры  жиылған  мектепке  дейінгі 
балаларының танымдық іс-әрекетін қалыптастыру мәселесіне тоқталып өтетін 
болсақ:  бейнелеу  өнерінің  әр  түрлі  әдіс-тәсілдерін  қолдана  отырып,  терең 
білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде шығармашылық бағыт ұстанатын, 
сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән 
берілуде.  Демек,  мектептегі  оқу  үрдісі  балалардың  танымдық  белсенділігін 
арттырып, шығармашылық әрекетін дамытуына жол ашуы қажет.

Танымдық  белсенділік  –баланың  оқуға,  білуге  деген  ынта  ықылы  сының, 
құштарлығының  ерекше  көрінісі.  Танымдық  белсенділік  проблемалық 
сұрақтың  жауабын  іздестіруде,  өзіндік  жұмыс  орындауда  жүзеге  асады. 
Баланың өздігінен  білім  алуы өз  еркімен  жүйелі  жұмыс  істеуді  талап  етеді. 
Өздігінен  білім  алуды  балалардың  күнделікті  рухани  қажетіне  айналдыру 
мәселесіне мән берілмей келеді. 

Өздігінен  білім алу әрекеттің  мақсат-міндеттерін,  мазмұнын,  ұйымдастыру 
жолдарын балалардыңөздері  анықтап,  іске  асыруына  байланысты.  Ал оларға 
кеңес,  нұсқау,  жалпы  бағыт  беріп,  басқарып  отыру  –  педагогтың   міндеті. 
Ахмет  Байтұрсынов  баланың   өзіндік  жұмысының  маңызын  бала  білімді 
тәжірибе арқылы өздігінен алуы керектігін атап айтқан болатын. Жалпы білімге 
деген құштарлық - кез келген балаға тән қасиет. Күн сайын жаңа бір нәрсені 
білуге  ұмтылу  -  бала  үшін  зор  қуаныш,  үлкен  мерей.Баланың  оқу-таным 
әрекетін арттырудың тиімді құралдарының бірі -баланың өзіндік жұмысы мен 
өздігінен білім алу әрекеті.  Өзіндік жұмыс істеу іскерліктері мен дағдылары, 
сөзсіз, ой еңбегінің мәдениетімен байланысты. 
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Білімді  игеру  барысында  бала  кездесетін  қиыншылықтарды  жеңу, 
табандылық, еске сақтау, кітаппен жұмыс істеу, байқау және жазба жұмысын 
жүргізе білу, ой  әрекеттерінің бірқатар тиімді тәсілдерін игеру, өзін бақылай 
білуі  керек.  Өзіндік  жұмысты  ұйымдастырудың  шарттары  мыналар: 
тәрбиешінің нақты тапсырмалар, нұсқаулар беруі; жұмысты орындаудың және 
аяқтаудың уақытын белгілеуі; тәрбиешінің басқаруымен баланың дербестігінің 
мөлшері; олардың жұмысты өз еркімен және қалауымен істеу, оған әсер ететін 
мотивтер т.б

Баланың өзіндік әрекетінің нәтижесінде оның бойында мынадай қасиеттер 
қалыптасады:

1.Өз бетінше ойлану біліктері мен ізденімпаздығы
2.Берілген білімді игеру ғана емес, оны жаңалап және тиімді игеру жолдарын 

түсіне білу ниеті.
3. Басқа балалардың түсіндірмелеріне сын көзбен қарау.
4.Өз ойының дербестігі. Баланы өз бетінше  бақылау, жаттығу, эксперимент 

жүргізу іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру.
Мектепке  дейінгі  балалардың бейнелеу  қабілеттері  мен  шығармашылығын 

қалыптастару  қазіргі  таңда  ең  өзекті  мәселелердің  бірі  болып  отыр.  Ғалым-
педагогтар  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  бейнелеу  қабілетінің  дамуын 
жан-жақты әлі де қарастыруды қажет етеді деген пікірлер айтуда. Бала мектепке 
келгенде  қабылдау,  ойлау және есте  сақтау  қабілеті  жоғары дәрежеде  болуы 
тиіс. Сондықтан балаға мектепке дейін бейнелеу қабілетін дамыту маңызды. Ол 
үшін  арнаулы  дәлелденген,  тәжірибе  жүзінде  іске  асырылған  нәтижелі  іс-
әрекеттер жасалынуда. Бейнелеу өнері мектеп жасына дейінгі баланың көркем 
қызметін түсіндіреді, ол арқылы баланың тұлғасын жан – жақты дамуына әсер 
береді,  онымен қатар айналадағы өмірді активті  түрде танып білуі,  өздерінің 
көзқарастарын  графикалық  және  пластика  түрде  шығармашылықпен  жеткізе 
алатындарын тәрбиелейді.  Әрине,  бала  бүкіл бейнелеу өнер түрлерін  жаулап 
алуы мүмкін емес, сондықтан педагог бейнелеу қандай өнердің ерекшіліктерін 
бала  түсіне,  қабылдай  алады  дегенді  белгілеуге  көмектеседі.  Сурет  салу, 
жапсыру,  құрастыру  сабақтарында  –  өз  дегенінен  қайтпайтын,  айнымайтын, 
ұқыптылық, еңбекқор тұлға қасиеттері қалыптасады. Бейнелеу өнер үрдісінде 
балалар  графикалық  және  көркем  шеберлік  пен  әдетке,  айналадағы  өмірдің 
құбылыстарын  талдауға  үйренеді.  Педагог  баланың  психологиясын  жақсы 
білсе, онда баланың бейімділігін, ықыласын түсінуге ықпал етеді.

                                            

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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СӘНДІК ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕР

АКЖОЛОВА АЙАУЖАН АМАНОВНА 
Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би ауылы

"Өнер мектебі" "Қолданбалы сәндік өнер" үйірме жетекшісі  

 Бейнелеу  өнер  сабағы  баланың  тілін  дамытуға,  тіл  байлығын  кеңейтуге 
мүмкіндік  туғызады.  Педагог  негізгі  оқу  тәсілдерінде  ең  бірінші  сөзді 
пайдаланады; сабақтың тақырыбын анықтайды, тапсырманың орындау реттілігі 
туралы  айтады.  Тәрбиешінің  эмоциалды,  ашық  түрде  айтқан  сөзі  баланың 
бейнелеу үрдісін тереңірек түсінуге көмектеседі.

Осы жасқа  лайықты ойлау,  есте  сақтау  қабілеті  мен  ақыл-ой  және  ересек 
адамның  парасатты  қамқорлығынсыз  баланың  талабы  толығымен  ашылмай 
қалуы мүмкін. Мектепке дейінгі балалық шақта есте сақтау, бейнелеу қабілеті 
біршама  дербестікке  ие  болады.  Мектепке  дейінгі  балалардың  есте  сақтау 
қабілетін дамыту баланың өз процесінің қалыптасу өрісіне бір деңгейде  көрініс 
бермейді,  сондықтан  да  оны  белсенді  түрде  ынталандыра  білуіміз  шарт. 
Мектепке дейінгі балалардың өмір сүру қалпы, оның есте сақтау және ойлай 
білу дәрежесімен тығыз байланысты. Сондықтан да есті дамыту – үлкен өзгеріс 
есті-бала  алдында  есте  қалдыру,  бейнелеу  мақсатын  қойып,  тиісті  тәсілдер 
қолдануды  бастайтын  (мысалы,  есте  қалдыру  үшін  іс-әрекетті  бірнеше  рет 
қайталайды)  арнайы  мнемикалық  іс-әрекетің  болуы  дейді.  Мектепке  дейінгі 
балалардың есте сақтау, бейнелеу қабілетіне тән заңдылықтар да қазіргі таңда 
зерттелінуде.

Балалардың бейнелеу қабілетінің рөлі,  ойлау процесіне қарағанда маңызды 
болмаса  онан  кем  емес.  Мектепке  дейінгі  балалардың  бейнелеу  қабілетінің 
жоғары болатындығын ғалымдар кеңінен қарастырды.  Балабақшада бейнелеу 
өнерімен шұғылдану болмысты танудың  тиімді құралы болып табылады және 
сонымен бірге  көзбен  көріп  қабылдау,  қиялдау,  кеңістікті  елестете  білу,  есте 
сақтау,  сезім және басқа психикалық процестердің дамуы мен қалыптасуына 
жәрдемдеседі.  Мектеп  жасына  дейінгі   балалардың  бейнелеуі  дегеніміз  – 
олардың  қиялынан  туындаған  көріністердің  және  құлағымен  естіп,  қолымен 
ұстаған  нәрселердің  және  тағы  да  басқалары  осы  рецепторлардың  бәрін 
біріктіре қалдырғанда ғана тиісті мағұлматты есте қалдыруы. Мектеп жасына 
дейінгі   шақ  өмірдің  ерекше әлемі  немесе  «жұмбақ»  сынды кезеңі.  Балалар 
өмірінде де үлкендер сияқты күрделі шешілуі қиын, кейде тіпті шешілмейтін 
проблемаларда қөп және олар мектеп жасына дейінгі балаларды жастайыннан 
ренжуге,  қиыншылықтарды жеңе білуге, күресуге, қуануға мәжбүр етеді. 
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Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі педагогикалық ғылымның бір саласы, ол 
практикалық  жұмыс  тәжірбиесін  теориялық  ғылыми  жүйелендіріп  таратады. 
Яғни  бейнелеу  әдістемесі  педагогика  ғылымы,  психология,  эстетика  және 
өнертану негіздерін басшылыққа алып дамиды. Ол бейнелеу өнеріне оқытудың 
жаңа  ереже  заңдылықтарын жасайды,  жинақтайды,  ұсынады.  Бұл  әдістемені 
бейнелеу өнерін оқытудың ғылыми әдістемесі деп алуымызға болады. Сонымен 
қатар,  сол бейнелеу өнерін оқытудың ғылыми әдістемесін  жинақтап,  зерттеп 
ұсынған  әдіс-тәсілдерді  оқу-тәрбие  процесінде  жүзеге  асыруды  практикалық 
әдістеме деп атайды. Педагогикалық жұмыстағы әдістемелік өсу, педагогикалық 
іскерлік  дағдыларын  меңгеру  мұғалімнен  белгілі  бір  қабілеттілікті  және 
бейімділікті  талап  етеді,  өйткені  ол  қиын  да,  күрделі  және  аса  жауапты 
педагогикалық өнер.                                                                                            

Репродуктивтік  жұмыстарға  -  баланың  дайын  үлгіге  қарап  жасайтын 
жұмыстары (көшіріп жазу, жаттығулар, тәрбиеші нің сұрақтарына жауап беру, 
оқулықтағы мәтінмен жұмыс істеу, сабақ үстінде орындаған тапсырмаға ұқсас 
тапсырманы үйде орындау т.б. жатады.                                           

Балалардың өзіндік жұмыстарының жоғарғы формасына олардың өз еркімен 
жаңа амал-тәсілдер қолданып жасайтын шығармашылық жұмыстары жатады. 
Шығармашылық жұмыстар – баланың  өздігінен шығарма, баяндама, реферат, 
өлең шығару, модельдеу, көрнекі құралдар жасауы т.б.               

Балалардың  оқу  үрдісінде  танымдық  белсенділігін,  қабілетін  дамыту, 
танымдық жан қуаттарының оянуына ықпал ету, білім деңгейін жетілдіру ұзақ 
әрі жүйелі жүргізілетін жұмыстар нәтижесінде қалыптасады. 

Сонымен  қатар  балалардың  бейнелеу  қабілетінің  рөлі,  ойлау  процесіне 
қарағанда маңызды болмаса онан кем емес. Балалардың бейнелеу қабілетінің 
жоғары болатындығын ғалымдар кеңінен қарастырды.  Балабақшада бейнелеу 
өнерімен шұғылдану болмысты танудың  тиімді құралы болып табылады және 
сонымен бірге  көзбен  көріп  қабылдау,  қиялдау,  кеңістікті  елестете  білу,  есте 
сақтау,  сезім және басқа психикалық процестердің дамуы мен қалыптасуына 
жәрдемдеседі. 

Қазақстанның орта ғасырлардағы өнері өзіндік өрнегімен ерекшеленеді. Бұл 
кезеңдегі  өнер  тәңіршілдікпен,  түркілердің  қуатты  саясатымен,  қалалардың 
салынып,  сауда  мен  қолөнердің  дамуымен  үндесті.  Балбал  тастар  мен 
құлыптастар да осы кезеңнің туындылары. Зергерлік өнер, тері илеу, қыш құю, 
тоқыма өнері дамыды. Қазақ халқының көркемдік ойлау жүйесі мен бейнелеу 
тілінің  байлығы  ою-өрнек  өнерінде,  белгі,  таңба  жүйесінде  айқын  ізін 
қалдырған. Адам мен табиғатты тұтас бірлікте қарастыратын қазақтың дәстүрлі 
дүниетанымы мен өнері киіз үйдің құрылысынан өз көрінісін тапқан. 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

ЕРМАГАНБЕТОВА ГУЛЬНАЗ АЛИМБЕКОВНА 
Түркістан облысы,Мақтарал ауданы, Қарақыр ауылы 

"А.Тұяқбаев атындағы № 29 жалпы орта мектебі" КММ. 
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 

 Қазіргі  таңда  адамзат  қоғамына  ғылыми  жаңалықтар  мен  инновациялық 
технологиялар  қаншалықты  маңызды  болса,  мектеп  жасына  дейінгі  баланы 
тәрбиелеу мен оқыту саласын заман талабына сай дамыту соншалықты уақыт 
сұранысын  қанағаттандыратын  жаңа  бағдарламалармен,  технологиялармен 
қамтамасыз ету болып отыр.  Жетекші  ғалымдар  мен  практиктер  жүргізген 
көптеген   психологиялық-педагогикалық  зерттеулер  нақты  мектепке  дейінгі 
жасты  зияткерлік,  тұлғалық,  әлеуметтік,   эмоционалдық   дамуын 
стратегиясымен  үздіксіз   байланысты екендігін  және мемлекеттік саясаттың 
ажырамас  бөлігі  болып  табылатындығын  ескере   отырып,   Қазақстан 
Республикасының  мектепке  дейінгі   білім  беру жүйесін жаңғырту, дамыту 
ісіне ерекше көңіл бөлді. 

Білім – теңіз, оның тереңіне құпиясын ашатындар ғана бойлай алмақ. Ондай 
адамдарды  дайындайтын,  білім,  тәрбие  беретін  бала  жанының  бағбаны  – 
тәрбиеші.  Ал  ұстаз  білімді  бала  санасына  сабақ  арқылы  жеткізеді.  

Ол – ұстаздың бір-біріне ұқсамайтын жан-жақты өткізген сабақтары. 
Жас   ұрпақты   рухани  -   адамгершілікке   тәрбиелеу,   олардың   біртұтас 

дүниетанымының  қалыптасуына,   әлемдік  сапа  деңгейіндегі   білім,   білік 
негіздерін меңгеруіне ықпал ететін жаңаша білім мазмұның құру – жалпы білім 
беру жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі. 

Келер  ұрпаққа  қоғам  талабына  сай  тәрбие  беруде  мұғалімдердің 
инновациялық  іс-әрекетінің   ғылыми-педагогикалық   негіздерін   меңгеруі-
маңызды мәселелердің бірі. 

Шығармашылық   деңгейде   балалардың   іздену   нәтижесінен 
қалыптастырған  ұғым,  түсініктерінің,   қияли   мен  белсенді  ой-еңбегінің 
нәтижесінде жаңаша, бұған дейін болмаған, белгілі бір дәрежеде олардың жеке 
басының  икемділігін  байқататын   дүние   жасап   шығуына   бағытталған 
тапсырмалар.   Оқыту  технологиясы   педагогтардың   эмперикалық 
инновацияларын  ескере   отырып,  оқыту  үрдісін  дұрыс,  ұтымды  басқаруды 
қарастырады.  Оған  өзара  бір-бірімен  байланысты  екі  үрдіс  енеді:  білім 
алушының іс - әрекетін ұйымдастыру және бала тұлғасын дамытудағы жоғары 
нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған іс-әрекетті бақылау. 
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Тәрбиеленушілердің  сабаққа  қатыспаушылығын  болдырмау  шараларын 
кешенді  түрде  қарастыру.  Оның  ғылыми-  әдістемелік,  оқыту-әдістемелік, 
ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау жасап, назарда ұстау;  

Жаңа  педагогикалық  технологиялармен  инновациялық  іс-әрекеттің  негізгі 
заңдылықтары  мен  қағидаларын  дұрыс  қолдана  білуге,   шығармашылық 
ойлауға,  кәсіби  педагогикалық  іс-әрекеттің  құндылық  қарым -  қатынасын 
қалыптастыруға, ұстаз шеберлігіне жету жолдары мен шараларын жете түсінуге 
үйренеді.  

Сонымен  қатар  алдыңғы  қатарлы  озық  тәжірибелер  жӛніндегі ағымдағы 
ақпарат-құралдардағы материалдар арқылы танысып педагогтар – новатордың 
әдістемелерін  ғылыми  тұрғыдан  талдай  білуге,  инновациялық  іс-әрекет 
ерекшеліктерін  айқындап,  ӛз  беттерімен  сурет,  кесте  құруға,  хабарлама, 
реферат,  аннотация,  рецензия жазып,  оқу -   тәрбие қызметіне педагогикалық 
талдау жасауға үйренулері қажет. Оқытудың жаңашыл әдістері мен тәсілдерін 
сөз еткенде, оқылып отырған материалдың ерекшелігі мен құрамының нақты 
ерекшелігіне  сәйкес  әдістемелік  құралдарды  шығармашылықпен  пайдалану 
қажет екеніне назар аударту кӛзделді. Сонымен қатар, оқытудың инновациялық 
жүйесі білім, оқыту процесінде жаңа технологияларды пайдалана білу іскерлігі 
қалыптасу керек. 

Қашықтан  оқыту  –  бұл  әдеттегі  күндіз  немесе  сырттай  оқудан  көп 
айырмашылығы  бар  оқытудың  жаңа,  арнайы  формасы.  Ол  оқушы  мен 
мұғалімнің, оқушылардың өзара қарым-қатынасының өзгеше формасын, өзгеше 
оқу құралы мен әдістемені, оқытуды ұйымдастырудың өзгеше түрін ұсынады. 
Сонымен қатар оның құрамы кез-келген оқыту формасында, кезкелген оқыту 
жүйесінде  бар  компоненттерден,  оқытудың  барлық  түрінде,  әлеуметтік 
қажеттілікті  өтейтін  мақсаттардан;  оқу  орнының түріне  қарай  қолданыстағы 
программаларды  қамтитын  мазмұннан;  әдістемелерден,  ұйымдастыру 
формасынан, оқу құралдарынан тұрады. 

Қашықтан  оқыту  формасының  соңғы  үш  компоненті  қолданыстағы 
технологиялық негіздерге (мысалы,  тек компьютерлік  коммуникацияға,  баспа 
құралымен, компакт дискімен, кейстехнологиямен жабдықталған компьютерлік 
телекоммуникацияға) қарай айрықшаланған. 

Сырттай  оқу  мен  қашықтан  оқуды  шатастырмау  керек.  Олардың  басты 
айырмашылығы  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 
жүйелерінің жетілдірілген түрі деп қарауға болмас. Қашықтан оқыту да күндізгі 
оқытудағыдай мазмұн мен мақсаттар негізінде құрылады. 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ТҰРСЫНБАЕВА НИГАРА НАРЗІЛДАҚЫЗЫ 
город Туркестан КГУ школа -гимназия № 9 им. Некрасова.  

Учитель начальных классов

Дистанционное обучение (ДО) – это процесс передачи и формирования ЗУН 
с  помощью  удаленного  взаимодействия  между  учеником  и  учителем.  Тема 
актуальна, ведь современной школе необходимо: 

• предоставить полноценное образование для детей с ОВЗ; 
• содействовать развитию программ для одаренных детей; 
• обеспечить всем ученикам доступ к образовательным ресурсам; 
• организовать  учебный  процесс  для  сельских  жителей  и  удаленных 

регионов, где есть проблемы с кадрами; 
• создать  условия  для  качественной  профориентации  учеников  старших 

классов. 
Другим  аспектом  является  необходимость  усвоения  учениками  школьных 

знаний на время карантина, болезни, стихийных бедствий. Все эти проблемы в 
условиях глобализации ДСО решает на расстоянии в прямом смысле слова. 

Дистанционные  системы  обучения  реализуют  принцип  доступности 
образования и предоставляют возможности: 

• взаимодействия учеников, учителей и родителей; 
• получения дополнительного образования и творчества; 
• информационно-методической поддержки учащихся; 
• возможности создания образовательных групп и групп по интересам; 
• организации олимпиад, конкурсов; 
• коммуникации  с  другими  образовательными  учреждениями  и  обмена 

опытом; 
• оптимизации процесса обучения; 
• более эффективной подготовки к ЕНТ; 
• упрощения схемы оценки знаний; 
• непрерывности процесса образования педагогов; 
• снижения ресурсных затрат. 

Удаленная поддержка позволяет организовать процесс в отсроченном режиме 
и  online.  Благодаря  этому  можно  организовывать  конференции,  форумы, 
вебинары, блоги, а также практикумы и тестирования для учеников. 
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Современное  дистанционное  обучение  строится  на  использовании 
следующих основных элементов: 

• среды  передачи  информации  (почта,  телевидение,  радио, 
информационные коммуникационные сети), 

• методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 
В  XXI  веке  перспективным  является  интерактивное  взаимодействие  с 

учащимся посредством информационных коммуникационных сетей, из которых 
массово выделяется среда интернет-пользователей. В 2003 году инициативная 
группа  ADL  начала  разработку  стандарта  дистанционного  интерактивного 
обучения  SCORM,  который  предполагает  широкое  применение  интернет-
технологий. Введение стандартов способствует как углублению требований к 
составу  дистанционного  обучения,  так  и  требований  к  программному 
обеспечению. 

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, как 
учителя  будут  оценивать  знания  школьников  во  время  дистанционного 
обучения. По словам министра, на каждом уроке учитель будет давать задание, 
которое  ученик  должен  будет  выполнить  самостоятельно  или  вместе  с 
педагогом. 

При этом дополнительно к этому заданию учителя ничего задавать не будут. 
Министр отметил, что подобная система была выработана по итогам анализа 
обучения в четвертой четверти прошлого учебного года. 

"Учитель  будет  оценивать  то  задание,  которое  уже  было  задано  для 
выполнения  учащимся.  Четвертная  оценка  складывается  из  нескольких 
переменных:  формативное  оценивание  -  25%,  суммативное  оценивание  за 
раздел (СОР) - 25%, еще 50% - это суммативное оценивание за четверть. Из 
этого  складывается  общая  картина  и  четвертная  оценка,  которая  будет 
выставляться нашим детям", - заявил министр. 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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  B00033    24.10.2020   

МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ТАНЫМДЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ

ИБРАГИМОВА АРАЙЛЫМ ШАРИПБЕКОВНА 
Түркістан қаласы "Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназия" КММ 

Бастауыш сынып мұғалімі 

Білім негізі бастауыштан басталатыны белгілі. Бастауыш сынып оқушысы не 
нәрсені болса да білуге құмар,  қолымен ұстап,  көзбен көргенді ұнатады. 
Зейіндері тұрақсыз болғандықтан бір сарынды оқудан тез жалығады. 

Танымдық белсенділік дегеніміз –  оқушының оқуға,  білімге деген ынта - 
ықыласының,  құштарлығының ерекше көрінісі.  Мысалы:  мұғалімнің баяндап 
тұрған материалын түсіну үшін,  оқушының оны зейін қойып тыңдауы,  алған 
білімін кеңейтіп толықтыру үшін,  өздігінен кітап оқуы,  бақылау,  тәжірибе 
жасау,  жазу,  сызу сияқты жұмыстар істеуі керек.  Өйткені өтілген материалды 
саналы қайталауда,  жаңадан білім алуда,  оның жолдары мен дағдыларына 
үйренуде белсенділіксіз мүмкін емес.  Яғни оқушылардың белсенділігі ауызша, 
жазбаша жұмыстарда,  бақылау эксперименттер жүргізу жұмыстарында,  бір 
сөзбен айтқанда, оқу үрдісінің барлық кезеңінде қажет.

Ал,  «таным –  ойдың білмеуден білуге қарай дәл емес,  білуден неғұрлым 
толық дәл білуге қарай ұмтылатын ой - өрісінің күрделі үрдісі». Оқу үрдісінде 
оқушының белсенділігі,  негізінен екі түрлі сипатта болады:  сыртқы және ішкі 
белсенділік.

Сыртқы белсенділік дегеніміз –  оқушы әрекетінің сыртқы көріністері 
(белсенді қимыл қозғалыстары, практикалық әрекеттері, мұғалімге зейін қойып 
қарауы, әрекеті т. б.) бірақ осы кезде ол басқа нәрсені ойлап отыруы да мүмкін.

Оқушының ішкі белсенділігі оның белсенді түрде ойлау әрекеті жатады. 
Оқушы белсенділігі қандай болғанда да ой дербестігіне сүйенеді.  Оқушыда 
белсенділік бір қалыпта болмайды,  оның қарапайым және күрделі 
шығармашылық т. б. белсенділік түрлері болады. 

Осы арада шет елдік психологтар Дьюи мен Фишердің зерттеулері бойынша, 
оқушы «Не үшін? Неге? Не арқылы?» сұрақтары төңірегінде тереңірек ойлана 
бастайды.  Тағы да  қазіргі  замандағы ұстаздар  қауымының алдындағы үлкен 
мақсат: Өмірдің барлық саласындағы белсенді, шығармашылық іс – әрекетіне 
қабілетті, еркін және жан – жақты жетілген тұлға тәрбиелеу. Өмірдегі сан алуан 
қиындықты шеше білу тек шығармашыл адамның қолынан келеді. 
Шығармашыл адамның бойында батылдық,  еркіндік,  ұшқырлық,  сезімталдық 
сияқты қасиеттер мен қатар ерекше ой қызметі,  қайшылықтарды түсіну, 
заңдылықтарды анықтау, шығармашылыққа деген құштарлық болу керек.
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Оқушы шығармашылығы практикалық әрекеттер,  ізденімпаздылық арқылы 
дамиды.  Шығармашылыққа  үйрететін  сабақтар  –  жаңа  технологияларды 
қолдану болып табылады. Мұндай сабақтарда оқушыға ерекше ахуал, мұғалім 
мен оқушы арасында ынтымақтастық қатынас сақталады. Мұғалім бақылаушы 
емес, бағалаушы емес, танымдық іс-әрекетін ұйымдастыратын шығармашылық 
істердің ұйытқысы. Тек осындай оқыту ғана оқушы интеллектісінің көзін ашып, 
шығармашылығын дамытады.  Мектеп  –  бұл  оқушы тұлғасы мен  санасының 
дамуы қатар жүретін, ерекше құнды, қайталанбас кезеңі. Мектептегі мұғалім – 
ол балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, оқушыларды шығармашылыққа 
баулуға, оның бойындағы әр түрлі қасиеттерді дамытуға,  яғни сөйлеу, оқыту, 
қоршаған ортада дұрыс көзқараста болу, жағдайларды объективті түрде бағалап, 
талдау  жасауға  үйрету,  ойын  дұрыс  айтуға,  салыстыруға  білуге,  дәлелдеуге, 
сөйлеу мәдениетіне үйретеді.

 Бұрын мұғалім  дегеніміз  –  бұл  қолына  уақыт аралығындағы байланысты 
ұстаған алып, кіршіксіз балалық әлеміндегі күш – қуат пен ақылды, талантты 
ашқан  Колумб,  барлық  күрделі  нәрсені  қарапайым  тілмен  жеткізе  білетін 
Данагөй,  жалынды  сөздері  жастарды  ерлікке  жетелейтін  Шешен,  дүниенің 
жанды  сұлулығын  көрсететін  Суретші,  жан  дүниенің  бүкіл  болмысын  көре 
білетін адам.

 Ал  қазіргі  уақыт  жаңа  типтегі  мұғалімнің  –  оқу  процесіне  қатысушыны 
дамытатын, дарындылық пен шығармашылықты дамытудың технологияларын 
меңгерген, әдіскерлік мәдениетке ие маман ретінде жаңа формация мұғалімнің 
пайда  болуын  талап  етеді.  Жаңа  формация  мұғалімі  білім  берудің  жаңа 
парадигмаларын  көрсететін  жаңа  кәсіби  ойлау  жүйесі  мен  сананы  меңгеру 
керек. Жаңа формация мұғалімі дегеніміз – ол кәсіби және тұлғалық мәнге ие 
қасиеті бар маман.

 Елбасы  Н.Ә.Назарбаев  «Жаңа  формация  педагогы  әлеуметтік  тұрғыдан 
есейген,  педагогика  құралдарын  шебер  меңгерген,өзін  –  өзі  әрдайым 
жетілдіруге ұмтылытын шығармашыл тұлға»деп анықтама берді.

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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B00035    24.10.2020  

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА КРИТЕРИАЛДЫ 
БАҒАЛАУДЫ ТИІМДІ ҚОЛДАНУ

СЕРИКБАЕВА РОЗА СЕМЕНХАНОВНА 
Түркістан қаласы "Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназия " КММ 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі  

Деңгейлік бағдарламалар мазмұнындағы «Оқыту үшін бағалау және оқуды 
бағалау»  модулі  —  оқудың  тиімді  бағасын  және  оқыту  үшін  тиімді  бағаны 
түсіну, оқыту мен оқудағы барлық жаңа тәсілмен байланысты.

Жаңартылған білім беру бағдарламасын жүзеге  асыру үшін оқушы білімін 
бағалауда  мүлдем  жаңа  бағытта  жұмыс  істеу  қажеттілігі  туындайды.  Осы 
қажеттілікті шешу жолдарының бірден–бір жолы оқушы білімін әділ, шынайы, 
ашық түрде бағалау жүйесін қолдану. 

Білімді  бақылаудың  негізгі  мақсаты  —  оқушылардың  білім  алудағы 
жетістіктерін  анықтау,  білімін  тереңдету  және  болашақта  оқушыларды 
қоғамдық іс-әрекетке қосылудың алғышарттарын жасау. 

Бұл  мақсат  ең  алдымен  оқушылардың  оқу  материалын  меңгеру  сапасын 
анықтаумен тығыз байланысты. 

Екіншіден  басты  мақсаттың  айқындылығы  өзін-өзі  бақылау  мен  өзара 
бақылауды қабылдауды үйренумен және  өзін-өзі  бақылау  мен  өзара  бақылау 
қажеттілігін қалыптастырумен байланысты. 

Үшіншіден,  бұл  мақсат  оқушылардың  орындалған  жұмысқа  деген 
жауапкершілігін,  ынтасын  арттыру  тәрізді  жеке  тұлғалық  қасиеттерін 
тәрбиелеуді жоспарлайды.

Оқыту  процесінде  оқушылардың  білім,  білік,  дағдыларын  есепке  алу, 
бақылау  және  бағалау  оның  аса  қажет  құрамдас  бөлігі  болып  есептеледі. 
Мұғалімнің  сабақтар  жүйесінде  оны  дұрыс  ұйымдастыра  білуі,  көптеген 
жағдайда оқу тәрбие процесінің табысты болуының оң кепілі. 

Дәстүрлі  бағалауда  -білім  алушы  оқытудың  нәтижесінде  нақтылық  жоқ 
болатын, сандық бағамен бағаланатын өзінің қандай баға алғанын және не үшін 
алғанын түсінбейтін. 

Критериалды  бағалау  –  белгіленген  критерийлер  негізінде  білім 
алушылардың  нақты  қол  жеткізген  нәтижелерін  оқытудың  күтілетін 
нәтижелерімен  сәйкестендіру  үдерісі.  Білім  алушыға  да,  ата-анаға  белгілі 
критерийлер бойынша оқыту нәтижесін біліп отырады. 

Формативті бағалау оқушылардың қай кезеңде, қай бағытта екенін анықтау 
және  одан  да  зор  жетістікке  қалай  жету  керектігін  жоспарлау  үшін 
қолданылады.Формативті  бағалау  күнделікті  сабақта  үлкен  роль  атқарады, 
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себебі  күнделікті  оқу  жетістіктері  мен  кері  байланыс  оқушыларға  өз  оқуы 
туралы  қортынды  жасауға  және  нәтижені  жақсарту  үшін  керекті  шешім 
қабылдауға ықпал етеді.

Формативті бағалау оқушының әр сабақтағы іс — әрекетін бағалайды. 
Бұл  жерде  оқушының  сабақтағы  белсенділігі,  еркін  өз  ойын  білдіруі, 

сыныптастарына  көмектесуі,  бірлесіп  жұмыс жасауы т.б.жатады.  Формативті 
бағалау баға қоюмен жүзеге асырылмайды. 

Мақтау,  мадақтау,  жылы  шырай  таныту,  қолдау  көрсету,  ынталандыру 
формативті бағалаудың түрлері болып табылады.

Дәстүрлі бағалау: 
жоспарлау, оқыту және бағалау бір-бірінен бөлек үдерістер; 
бағалаудың бір ғана құралы немесе стратегиясы пайдаланылады; 
бағалау тек мұғалімнің билігінде; 
оқушылардың оқу нәтижелерін есепке алу мен есеп берудің бір ғана тәсілі 

қолданылады; 
оқушылардың жауаптары дұрыс жауаппен салыстырылады (біледі-білмейді);
тақырыппен жұмыс біткен кезде ғана тексеру жүргізіледі; 
бағалаудың жалғыз мақсаты 
қойылатын бағаны анықтау; 
оқушылардың  ағымдық  білімі  мен  оқу  тәжірибесін  бағалау  тақырыппен 

жұмыс біткен кезде ғана жүргізіледі. 
Критериалды бағалау міндеттері: 
Оқу үрдісінің әрбір кезеңінде оқушының дайындық деңгейін анықтау;
Оқу  бағдарламасына  сәйкес  оқытудың  мақсаты  мен  нәтижелерінің 

жетістіктерін оқушылардың өздерінің талдауы; 
Әрбір оқушының жеке даму траекториясын бақылау; 
Оқу  бағдарламасын  меңгерудегі  олқылықтарды  жою  үшін  оқушыларды 

ынталандыру; 
Оқу бағдарламасының тиімділігін бақылау; 
Оқу  үрдісін  ұйымдастырудың  және  оқу  материалын  меңгерудің 

ерекшеліктерін  анықтау  үшін  мұғалім,  оқушы  және  ата-ана  арасында  кері 
байланысты қамтамасыз ету. 

Критериалды бағалаудың артықшылықтары: 
Оқушының жеке басы емес, тек қана жұмысы бағаланады; 
Оқушының  жұмысы  дұрыс  орындалған  жұмыс  үлгісімен  (эталон) 

салыстырылады; 
Үлгі (эталон) оқушыларға алдын-ала белгілі; 
Оқушыға бағалау алгоритмі алдын-ала белгілі; 
Білім берудің сапасы артады; 
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Критериалды бағалау: 
Мұғалімдерге: 
Сапалы нәтиже алуды қамтамасыз ететін критерийлерді құрастыруға; 
Өз жұмысын талдау және жоспарлау үшін ақпарат алуға; 
Оқу үрдісінің сапасын жақсартуға; 
Әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқушы үшін оқытудың 

жеке траекториясын алуға; 
Бағалаудың әр түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға; 
Оқу  бағдарламасының  мазмұнын  жетілдіру  бойынша  ұсыныстар  енгізуге 

мүмкіндік береді. 

Оқушыларға: 
Нәтижені талдау үшін бағалау критерийлерін білу және түсінуге; 
Рефлексияға қатысу, яғни өзін және өз достарын бағалауға; 
Нақты есептерді шешуде білімдерін қолдану, өз ойларын еркін жеткізе білуі, 

сын тұрғысынан ойлай білуге. 

Ата-аналарға: 
Баласының білім деңгейлерін бақылай алуға; 
Баласының оқу үрдісін бақылай алуға; 
Баласына оқу үрдісі кезінде қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. 

Критериалды  бағалау  –  оқушылардың  білім  жетістіктерін  ұжыммен 
келісілген, оқу үрдісіне қатысушыларға алдын-ала белгілі, оқушылардың негізгі 
құзыреттіліктерінің қалыптасуына жағдай жасайтын, білім берудің мақсаты мен 
мазмұнына  сәйкес  нақты  анықталған  критерийлер  бойынша  салыстыруға 
негізделген үрдіс.

Оқушылардың  танымдық  қызметін  дұрыс  қалыптастырудағы  өз  бетімен 
жұмыс істеу процесінің сапасын тану, алған қойған барлық міндеттердің бірі 
болып  табылады.  Оқушылардың  білімін  тексеру  барысында  жұмыс  істеу 
дағдыларын тәрбиелеу бала мектепке келген күннен, мектепті бітіріп шыққанға 
дейін жүргізіліп отыратын процесс.   

Соңғы жылдары қазіргі жаңашыл мектептерде оқытудың әдістеріне көп көңіл 
бөлініп,  ол  іс  жүзінде  қолданылуда.  Осындайдың бірі  оқушылардың ой-өріс 
қабілеттерін  дамытып,  оны  сабақтарында  дәйекті  түрде  пайдаланып,  бүкіл 
ұжым болып осы іске бет бұрған мектептер баршылық. 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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B00038    24.10.2020 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ

СЕЙТМҰРАТ ҚАЛИМА ӘНУАРҚЫЗЫ 
Түркістан қаласы "Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназия " КММ 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Мектепке дейінгі  тәрбие мен оқыту үздіксіз білім беру жүйесінің алғашқы 
деңгейі  ретінде  қазіргі  тұрақты  өзгеріп  тұрған  әлемде  табысты  бейімделуге 
қабілетті бала тұлғасының қалыптасуы мен дамуы үшін жағдайлар жасайды. 

Қазіргі  таңда  адамзат  қоғамына  ғылыми  жаңалықтар  мен  инновациялық 
технологиялар  қаншалықты  маңызды  болса,  мектеп  жасына  дейінгі  баланы 
тәрбиелеу мен оқыту саласын заман талабына сай дамыту соншалықты уақыт 
сұранысын  қанағаттандыратын  жаңа  бағдарламалармен,  технологиялармен 
қамтамасыз ету болып отыр.  Жетекші  ғалымдар  мен  практиктер  жүргізген 
көптеген   психологиялық-педагогикалық  зерттеулер  нақты  мектепке  дейінгі 
жасты  зияткерлік,  тұлғалық,  әлеуметтік,   эмоционалдық   дамуын 
стратегиясымен  үздіксіз   байланысты екендігін  және мемлекеттік саясаттың 
ажырамас  бөлігі  болып  табылатындығын  ескере   отырып,   Қазақстан 
Республикасының  мектепке  дейінгі   білім  беру жүйесін жаңғырту, дамыту 
ісіне ерекше көңіл бөлді. 

Жас   ұрпақты   рухани  -   адамгершілікке   тәрбиелеу,   олардың   біртұтас 
дүниетанымының  қалыптасуына,   әлемдік  сапа  деңгейіндегі   білім,   білік 
негіздерін меңгеруіне ықпал ететін жаңаша білім мазмұның құру – жалпы білім 
беру жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі. 

Келер  ұрпаққа  қоғам  талабына  сай  тәрбие  беруде  мұғалімдердің 
инновациялық  іс-әрекетінің   ғылыми-педагогикалық   негіздерін   меңгеруі-
маңызды мәселелердің бірі. 

Шығармашылық   деңгейде   балалардың   іздену   нәтижесінен 
қалыптастырған  ұғым,  түсініктерінің,   қияли   мен  белсенді  ой-еңбегінің 
нәтижесінде жаңаша, бұған дейін болмаған, белгілі бір дәрежеде олардың жеке 
басының  икемділігін  байқататын   дүние   жасап   шығуына   бағытталған 
тапсырмалар.   Оқыту  технологиясы   педагогтардың   эмперикалық 
инновацияларын  ескере   отырып,  оқыту  үрдісін  дұрыс,  ұтымды  басқаруды 
қарастырады.  Оған  өзара  бір-бірімен  байланысты  екі  үрдіс  енеді:  білім 
алушының іс - әрекетін ұйымдастыру және бала тұлғасын дамытудағы жоғары 
нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған іс-әрекетті бақылау. 

Тәрбиеленушілердің  сабаққа  қатыспаушылығын  болдырмау  шараларын 
кешенді  түрде  қарастыру.  Оның  ғылыми-  әдістемелік,  оқыту-әдістемелік, 
ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау жасап, назарда ұстау;  
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Жаңа  педагогикалық  технологиялармен  инновациялық  іс-әрекеттің  негізгі 
заңдылықтары  мен  қағидаларын  дұрыс  қолдана  білуге,   шығармашылық 
ойлауға,  кәсіби  педагогикалық  іс-әрекеттің  құндылық  қарым -  қатынасын 
қалыптастыруға, ұстаз шеберлігіне жету жолдары мен шараларын жете түсінуге 
үйренеді.  

Сонымен  қатар  алдыңғы  қатарлы  озық  тәжірибелер  жӛніндегі ағымдағы 
ақпарат-құралдардағы материалдар арқылы танысып педагогтар – новатордың 
әдістемелерін  ғылыми  тұрғыдан  талдай  білуге,  инновациялық  іс-әрекет 
ерекшеліктерін  айқындап,  ӛз  беттерімен  сурет,  кесте  құруға,  хабарлама, 
реферат,  аннотация,  рецензия жазып,  оқу -   тәрбие қызметіне педагогикалық 
талдау жасауға үйренулері қажет. Оқытудың жаңашыл әдістері мен тәсілдерін 
сөз еткенде, оқылып отырған материалдың ерекшелігі мен құрамының нақты 
ерекшелігіне  сәйкес  әдістемелік  құралдарды  шығармашылықпен  пайдалану 
қажет екеніне назар аударту кӛзделді. Сонымен қатар, оқытудың инновациялық 
жүйесі білім, оқыту процесінде жаңа технологияларды пайдалана білу іскерлігі 
қалыптасу керек. 

Жаңа технология үрдісінің талабы-  балаға білім беруде мақсатқа жету, іс-
әрекеттері арқылы ойлау дағдыларын, таным белсенділігін арттырып, баланың 
жан-жақты  дамуына  және  жаңалықты  тез  қабылдауына  әсер  ету.  

Біздің  балабақшамыздың  негізгі  мақсаты-  балаларға  сапалы  білім,  саналы 
тәрбие  беру  арқылы,  денсаулығы  мен  физиологиялық  дамуын  қорғау  және 
нығайту.  

3-4 жасар балаларға арналған экологиялық жол салынған. Ол жолда балалар 
құмырсқа  иілеуімен,  шағын  тоғанымен,  аралардың  еңбегімен,  жәндіктер 

әлемімен танысады.Балабақшаның ішіндегі безендіруі экологиялық бағытқа 
сай келеді,   яғни   экология   бөлмесі,   экологиялық  бұрыштар   балалармен 
жұмыс  жасауға  және  балалардың  жан  -  жақты  дамуына  ықпал  жасайды. 
Тәрбиелеу мен білім  беру  ісіне  отбасын  тарту,  ата-аналарды  педагогикалық 
үрдістерге  жоспарлау  мен  ұйымдастыруға  қатыстыру,  ата-аналардың 
балабақшамен тығыз байланыста болуы.  

Біздің заманымыз жаңа технология мен компьютер заманы. Соңғы жылдары 
біздің өмірімізге түбегейлі өзгеріс енгізді.  Сонымен бірге педагогтың де рөлі 
өзгерді. Ол енді жоғарғы деңгейдегі жаңашыл ұстаз болуы тиіс. 

Мемлекеттік  білім  стандарты  деңгейіне  оқыту  үрдісін  ұйымдастыру  жаңа 
педагогикалық  технологияны  енгізуді  өз  міндетімізге  алып  отырмыз. 
Сондықтан  оқу-тәрбие  үрдісіне  жаңа  инновациялық  әдіс-тәсілдерді  енгізу 
бағытында бақша ішіндегі іс-шараларды  бейне  таспалар  арқылы  тамашалауға 
мүмкіндік  жасалады. 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В СВЕТЕ ОБНОВЛЁННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙГУЗОВА АЙГУЛЬ АЛЕНОВНА 
город Капчагай СШ № 6 им. К.Жалаира
Учитель русского языка и литературы 

Век информационных технологий,  век,  который вносит свои коррективы в 
процесс  образования  школьников.  Стратегические  ориентиры  развития 
образования определены Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым 
в Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» и находят свое 
воплощение  в  рамках  обновления  содержания  среднего  образования 
Республики Казахстан. Изменения в сфере технологий, коммуникаций и науки 
предъявляют современные требования к учителям начальных классов, которые 
должны понимать свою роль в процессах обновления содержания образования 
и  обеспечивать  внедрение  новых  методов,  стратегий,  подходов  в  обучении 
учащихся начальных классов. 

Главная  задача  учителя  начальных  классов  –  научить  детей  учиться, 
самостоятельно  добывать  знания  и  уметь  применять  их  в  конкретных 
жизненных  ситуациях,  помочь  ребенку  стать  гармонично  развитой, 
конкурентоспособной личностью,  быть  фальсифитатором учебного  процесса: 
как можно меньше говорить самому и давать больше возможности это делать 
ученикам,  создавать  комфортную  среду  для  познания,  направлять  учебную 
деятельность школьника. 

Перед  нами  возникают  проблемы:  Чему  учить?  Как  учить,  чтобы  знания, 
полученные на уроке, помогли ученику стать конкурентоспособной личностью? 
Как повысить качество обучения младших школьников? 

В поисках решения этих проблем складывается система работы. Проблема 
формирования и активизации учебно  – познавательной деятельности особенно 
актуальна для начальной школы, так как именно в младшем школьном возрасте 
формируется и становится ведущей учебно – познавательная деятельность. От 
того, насколько успешно будет проходить её формирование, зависит успешность 
процесса обучения, развития личности в целом. 

Как уже говорилось, учитель начальной школы обязан научить детей учиться, 
сохранить  и  развить  познавательную  потребность  учащихся,  обеспечить 
познавательные  средства,  необходимые  для  усвоения  основ  наук.  Поэтому 
ставится цель – развивать познавательную деятельность учащихся посредством 
использования отдельных форм и методов обучения на уроках, выступающих 
как условие успешности обучения. 
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 Одним  из  факторов  активизации  учебно-познавательной  деятельности 
учащихся  является  разнообразие  форм  организации  обучения.  Необходимо 
включение  учеников  в  активную  деятельность,  использование  при  этом 
разнообразных  форм,  методов  познавательной  деятельности.  Всё  это 
значительно расширяет учебно - воспитательные возможности урока. 

Наиболее  эффективным  методом  могут  выступать  нестандартные  формы 
уроков. Но современный урок все больше и больше становится необычным по 
своей форме.  Современная школа должна не только сформировать  учащихся 
определенный набор знаний, но и пробудить их стремление к самообразованию, 
реализации своих способностей. 

Это,  уроки  –  путешествия,  конкурсы,  интегрированные  уроки,  уроки  – 
сказки,  тематические  игровые  уроки.  Конечно,  нестандартные  уроки, 
необычные по замыслу,  организации,  методике проведения,  больше нравятся 
учащимся,  чем  будничные  учебные  занятия  со  строгой  структурой  и 
установленным режимом работы.  Поэтому практиковать такие уроки следует 
всем учителям. Им необходимо найти место в работе каждого учителя, так как 
они обогащают его опыт в разнообразном построении методической структуры 
урока. Использование ИКТ делают учебный процесс интереснее и эффективнее. 
Так  интернет  становится  привычной  средой  обучения,  поискам  интересного 
материала к урокам, способствует обмену новыми знаниями и идеями. 

В  практике  мы активно  применяем  технологию интерактивного  обучения. 
Интерактивные методы и приемы обучения:  мозговой штурм,  ролевые игры, 
незаконченное  предложение,  работа  в  малых  группах  расширяют  кругозор 
детей, способствуют развитию речи учащихся, раскрывают их потенциальные 
возможности и учат работать в группе. 

Учащиеся,  которые  проявляют  активность  на  уроке,  накладывают 
обязательства на роль учителя. Происходит сдвиг от модели, где центральную 
роль выполняет учитель, к подходу, сконцентрированному на ученике. Также 
происходит сдвиг от учебы, определяемой конечным результатом, к учебе, где 
главную  роль  играет  процесс.  Эти  изменения  способствуют  тому,  чтобы 
учитель размышлял не только об основных принципах учебы и преподавания, 
но и об их роли в этом процессе. 

В  целом  уровень  казахстанского  среднего  общего  образования  должен 
соответствовать  задачам  развития  государства  и  обеспечивать  его 
конкурентоспособность в современном мире. 

Хотелось  бы,  чтобы  задания,  которые  используются  на  уроках  и  во 
внеурочное время, помогут учащимся оставаться любознательными, проявлять 
высокую  познавательную  активность  и  понять,  что  умственный  труд  –  это 
большая радость.  

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ 

БАЙДУЛЛИНА РАУШАН НУРЖАНОВНА 
СҚО. Петропавл қаласы. 

Қазақ мектеп-гимназиясы. МДҰ Тәрбиеші   

Білім  туралы  заңды  білім  берудің  басты  міндеті  –  ұлттық  және  жалпы 
адамзаттық  құндылықтар,  ғылым  мен  практика  жетістіктері  негізінде  жеке 
адамды өалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу 
үшін  қажетті  жағдайлар  жасалған.  Ол  үшін  «Жаңа  технологияларын  енгізу, 
білім  беруді  ақпараттандыру,  халықаралық  ғаламдық  желілерге  шығу»  деген 
міндеттер  қойылады.  Демек,  оқу  ағарту  саласында  өзекті  мәселенің  бірі 
оқушыны сапалы қарым-қатынасқа даярлап, тұлғаның коммуникативті құзіретін 
қалыптастыру. 

Оқушының  тілдік  қарым  –  қатынасын  жетілдіру,  дамыту  арқылы  қоғамға 
жан–жақты дамыған, белсенді,өз бетімен жасампаздықпен ойлай алатын және 
өз  ойын  шығармашылықпен  жеткізіп,  шебер  қарым-қатынас  жасай 
білетін,тілдік қатысымды тиімді қолданатын бастауыш сынып оқушыларының 
коммуникативтік қабілеттерін дамыту қажет. 

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

Қашықтан  оқыту  –  бұл  әдеттегі  күндіз  немесе  сырттай  оқудан  көп 
айырмашылығы  бар  оқытудың  жаңа,  арнайы  формасы.  Ол  оқушы  мен 
мұғалімнің,  оқушылардың  өзара  қарым-  қатынасының  өзгеше  формасын, 
өзгеше  оқу  құралы  мен  әдістемені,  оқытуды  ұйымдастырудың  өзгеше  түрін 
ұсынады.  Сонымен  қатар  оның  құрамы  кез-келген  оқыту  формасында, 
кезкелген  оқыту  жүйесінде  бар  компоненттерден,  оқытудың  барлық  түрінде, 
әлеуметтік  қажеттілікті  өтейтін  мақсаттардан;  оқу  орнының  түріне  қарай 
қолданыстағы  программаларды  қамтитын  мазмұннан;  әдістемелерден, 
ұйымдастыру формасынан, оқу құралдарынан тұрады. 

Біз  үшін  қашықтықтан  оқытудың  маңыздылығы  –  білім  берудің  біртұтас 
ақпараттық жүйесін құру арқылы студенттердің білім деңгейін көтеру. Сонымен 
қатар  әлемдік  ақпарат  кеңістігіне  жол  ашып,  оқушылардың  ғылыми  және 
шығармашылық  ізденістерін  арттырып,  білікті  маман  дайындап,  оны  өз 
игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ. 

Бүгінде, информация өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу 
әлемдік экономиканың ең негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу 
кез  келген  маманның  жеке  және  кәсіби  табысының  негізгі  көзі  болып  қала 
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береді. Білімнің адамнын жұмысқа тұру мен өмір сүру деңгейіне тигізетін әсері 
бұрынғыға қарағанда анағұрлым күшейе бастады.  Әрине,  білімге  қойылатын 
талаптар да өзгеріске ұшырады: әрбір жанның негізгі білімі мен оның тұрақты 
жаңарып отыруымен қатар  қазіргі  маман информациялық қорларды табысты 
пайдаланып, заң және экономика негіздерін де игеруі тиіс. 

Қазіргі мамандардан шығармашылық тұрғыдан ойлай білуі, соның негізінде 
шешім қабылдауы және өмір бойы оқып үйренуі талап етіледі. Қашықтықтан 
оқытуды  ұйымдастырудың  келесі  тәсілі  компьютерлік  телекоммуникацияны, 
электрондық  почта,  телеконференция,  аймақтық  және  интернет  желісінің 
ақпараттық  қорларын  пайдылануды  ұсынады.  Бұл  қашықтан  оқытудың  кең 
тараған әрі арзан түрі. 

Қашықтан оқытудың әсерлі болуы оқушылармен бірге интернетпен жұмыс 
істейтін  мұғалімге  тікелей  байланысты.  Бұл  мұғалім:  қазіргі  заманғы 
ақпараттық және педагогикалық технологияны меңгерген, оқушылармен бірге 
желідегі  жаңа оқу-танымдық ортада  жұмыс істеуге  психологиялық тұрғыдан 
дайын болуы керек. 

Біз  үшін  қашықтықтан  оқытудың  маңыздылығы  –  білім  берудің  біртұтас 
ақпараттық жүйесін құру арқылы студенттердің білім деңгейін көтеру. 

Сонымен қатар әлемдік ақпарат кеңістігіне жол ашып, оқушылардың ғылыми 
және шығармашылық ізденістерін арттырып, білікті маман дайындап, оны өз 
игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ. Бүгінде, информация 
өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу әлемдік экономиканың ең 
негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу кез келген маманның жеке 
және кәсіби табысының негізгі көзі болып қала береді. 

Білімнің  адамнын  жұмысқа  тұру  мен  өмір  сүру  деңгейіне  тигізетін  әсері 
бұрынғыға қарағанда анағұрлым күшейе бастады.  Әрине,  білімге  қойылатын 
талаптар да өзгеріске ұшырады: әрбір жанның негізгі білімі мен оның тұрақты 
жаңарып отыруымен қатар  қазіргі  маман информациялық қорларды табысты 
пайдаланып, заң және экономика негіздерін де игеруі тиіс. Қазіргі мамандардан 
шығармашылық тұрғыдан ойлай білуі, соның негізінде шешім қабылдауы және 
өмір бойы оқып үйренуі талап етіледі. 

Жаңа  тұжырымдама  әрбір  нақты  адамның  өз  мүмкіндіктерін  есепке  ала 
отырып, соны іс жүзінде көрсету мен жетілдіру арқылы білім беруді жекелеп 
жүргізудің  сипат  алғанын  көрсетеді.  Бұл  оқушылардың  және  мұғалімдердің 
өздерінің  әртүрлі  жеке  мүмкіндіктеріне  сәйкес  алуан  түрлі  білім  беру 
бағдарламаларын жасау арқылы іске асырылады. 

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