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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

АТЕЕВА БАКЫТЖАН БАТАЕВНА
Г.Караганда, КГУ СОШ № 8. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

«Жаңартылған  білім  мазмұны  бұл  -  мүлде  жаңа  бағдарлама,  оқулықтар,
стандарттар  және  кадрлар»  (  Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.
Назарбаевтың Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндігі атты Қазақстан халқына жолдауынан)

Білім мен ақпарат үстемдік құрған қоғамда Білім беру жүйесі инновациялық 
экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Қатаң талаптары қалыптасып 
келе жатқан инновациялық экономика қай салада болса да, бүгінгі маманның 
құзыреттілігін, яғни өз саласы бойынша ой-пікірінің қалыптасуын, кәсібилігін, 
өмірдің өзгермелі жағдайына бейімділігін, оған сай өз білімін пайдалану ғана 
емес, оны қажеттілікке қарай толықтырып отыруды талап етеді. Осындай 
қоғамда келешек ұрпақты қалай оқытқан тиімді?

Бұл сұрақ әрбір педагогті толғандырары сөзсіз.Баланың білім алуына мұғалім
маңызды роль атқарып келді.Дегенмен де білім беруде балаға не білу керектігін
түсінсек те оны қолдана алуды қалай үйрету керектігін білмей қиналып жүрген
шақтарымыз  болды.Заман  ағымына  ілесе  алатын  ,мол  ақпаратты  меңгерте
білетін  әлеуметтік  қарым қатынасқа  түсе  алатын  оқушыларды  даярлау  ұшін
мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін дамыту –басты міндет болып табылады.Яғни
Ұстаз  «үйретуші  мен  білім  көзі»  емес,  «үйрену  процесін  ұйымдастырушы»,
«менеджер», «үйренуге жағдай жасаушы». Бұл ұстанымнан «Шәкірт өздігімен
үйрену  керек  »  ,-деген  түсінік  қалыптасады.  Бұл  дегеніміз  Ұстаз  еңбегінің
маңызын  төмендетпейді.  Мұнда  мәселе  –ұстаз  міндеттерінің  түбегейлі
өзгеруінде. Педагог –білім тасушыдан-Білім әлеміне жол көрсетушіге айналуы
тиіс.Сонымен  Жаңаша  білім  беру  жағдайында  ұстаз  қандай  болуы  тиіс:  .  -
педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген,

- тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған,
- рухани дамыған,
- толысқан шығармашыл тұлға құзыреті.
Ұстаздарға қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының

жоғары  болуы,  кәсіби  шеберлігі,  әдістемелік  жұмыстағы  шеберлігі.  Осы
айтылғандарды жинақтай келіп, ұстаз — рефлекцияға қабілетті, өзін-өзі жүзеге
асыруға  талпынған  әдіснамалық,  зерттеушілік,  дидактикалық-әдістемелік,
әлеуметтік  тұлғалы,  коммуникативтілік,  ақпараттық  және  тағы  басқа
құзыреттіліктердің  жоғары  деңгейімен  сипатталатын  рухани-адамгершілікті,

1



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

азаматтық  жауапты,  белсенді,  сауатты,  шығармашыл  тұлға  болу  керек  деп
тұжырымдауға болады.Бұл бағытта мектеп ұстаздарының біліктілігін арттыру
-басты мақсат болып табылады.

Қазақ баласының бойында Абай атамыз айтқандай,  «Ыстық қайрат,  нұрлы
ақыл, жылы жүрек болуы - өмір сүрудің басты заңдылығы болса, ол үш қасиетті
шәкірттердің бойына сіңіру- ұстаздардың міндеті екені даусыз.

Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуіне
байланысты үш апталық курс бағдарламасын және« Тәжірибедегі рефлексия»
жалпы  білім  беретін  мектептердегі  педагогика  кадрларының  кәсіби  даму
бағдарламасы бойынша мектеп тренері курсын аяқтап былтырғы оқу жылынан
жаңа білім беру бағдарламасы бойынша оқытудамын.

Еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ болғандықтан оларға терең де, сапалы
білім  берудің  жаңа  әдіс-тәсілдерін  құрастыру  бүгінгі  күннің  өзекті  мәселесі
болып отыр. Елімізде орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде білім беру
үдерісінің  құрылымы  мен  мазмұнына  өзгерістер  енгізілуде.  Жаһандану
заманында  жас  ұрпақтың  жаңаша  ойлау  қабілетін,  белсенділігін  арттыру,
білімге  деген  құштарлығын  ояту,  өмірінде  оны  қолдана  білу,  отансүйгіштік
қасиетін одан әрі дамытуға бағыттау – ұстаздың басты міндеті деп білемін.

Бастауыш  сынып  оқушылары  жалпы  алғыр,шапшаң,  сезімтал,ештеңені
жасырмай  еркін  айтады.Мақтау  сүйгіш,  мұғалімнің  жетегіне  тез  ілескіш,
үлкендердің  ой-пікіріне  сүйенеді.  Сондықтан  баланың  шығармашылығын
дамытуда ұстаз көп еңбек сіңіруге тура келеді. Баланың қиялын дамытып, ойын
ілгері  жетектеуде  мұғалім  оқушыға  үнемі  шығармашылық  қабілетін  дамыту
жолдарын нұсқап көрсетсе,онда балалардың өздері де ізденіске түседі.

Ал, дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. Сондықтан да, әлемдегі
дамыған  елдер  сияқты  Тәуелсіз  елімізде  білім  жүйесі  сапасын  жетілдіру  ең
негізгі  өзекті  мәселелердің  бірі  болып отырғаны белгілі.  Осыған  орай,  білім
беру  жүйесінде  жастарға  сапалы білім  беріп,  олардың үйлесімді  дамуы мен
тұлға ретінде қалыптасуында ұстаздың кәсіби шеберлік көрсеткіштерінің бірі -
жалпы педагогикалық, ғылыми- теориялық, әдістемелік жаңалықтар мен озық
тәжірибені жетік меңгерудің маңызы зор.

Нағыз өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге ие бола алады. Ал білікті
маман  болу  үшін  көп  ізденіс  керек  екені  даусыз.
Мен де өз әріптестеріммен қатар бала оқыту мен тәрбиелеу ісіне өз үлесімді
қосып келемін. Бастауыш сыныптарға сабақ беруде әр оқушының жүрегіне жол
таба білу, оны қызықтыра білу, ойландырып сөйлете білу менің міндетім деп
түсінемін.  Оқушының  ойлау  қабілетін  артыру,  сол  қабілетін  белсенді  ету  -
басты мақсатым. Ойланып, толғанған оқушы, әрине, сөйлей де біледі, тыңдай
да біледі, тұжырымдап пікір де айта алады.

Өзім осы бағыттағы тәжірибемде оқыту әдістерінің тиімділерін іріктеп жиі
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пайдалануым көп нәтиже беруде. Әсіресе, мен баланың білімге деген қызығуын
арттыратын жүйелі іс-әрекеттер ұйымдастыруға талпынамын.

Әлем елдері  соның ішінде Латвия мемлекетінің  тәжірибесінде  орын алған
топтық  жұмыс  XXI  ғасыр  оқушысын  өмірден  өз  орнын  таба  білетіндей
тәрбиелеу  және  білім  беруде,  өзгермелі  өмірге  бейімдеп  оқытуда  маңызды
болуға  тиіс  деп  ойлаймын.  Топтардағы  бірлескен  жұмыс  сыныпта
пайдаланылатын  әдіс  қана  емес,  жеке  философия  екендігі  бізге  мәлім.
Адамдарды  бірлікке  шақыратын  нәрсенің  бәріне  ашық  болуымыз  керек.
Топтардағы  бірлесу  топтың жекелеген  мүшелерінің  қабілеті  мен  іске  қосқан
үлесі  құрметттелетін,  ескерілетін,  билік  пен  жауапкершілік  топ  мүшелері
арасында  бөлінетін,ұжымдасу  арқылы  бітімге,келісімге  қол  жеткізуге
негізделетін оқыту мен оқу тәсілі ғой.

Жаңашылдық, өзгеріс керек екені деңгейлік, тренер, жаңартылған бағдарлама
бойынша өткен курстардан маған түсінікті болды десем, осы тәжірибені өзімнің
мектебімде іс-тәжірибемде қолдануға толық негіз бар деп ойлаймын.

Қазіртоптық жұмыстәжірибемізден түспейтін әдіс- тәсіл болып табылады.
Бүкіләлемдік  тәжірибеде  білім  беру  саласында  білімнің  де  дағдының  да

маңыздылығы  кең.  Заманауи  тәсілдің  басты  ерекшелігі-  білімді  алып  қана
қоймай , оны орынды жерде қолдану. Осы ғасырда талап етілетін дағдылардың
мәні  осында  .  Топтық  жұмыс  барысында  оқушының  бойында  оқушылық
кезеңіне  ғана  емес,  кейін  де  пайдасын тигізетін  әлеуметтік  өзара  әрекет  ету
дағдысы,  қарым-  қатынас  дағдысы,  проблемаларды  шешу  дағдысы
қалыптасады.  Қазір  осы  мәселе  төңірегінде  әріптестеріммен  іс-  тәжірибе
алмасып,  оқушылармен  жұмыс  жүргізіп  жатырмын.  Оқу  үдерісінде  топпен
жұмыс жүргізуге оқушылар қалыптасып, дағдыланып қалды. Тапсырма топқа
беріледі.  Тапсырма  орындау  барысында  топтың  әрбір  мүшесінің  жеке  үлесі
ескеріледі.  Топпен жұмыста күшті оқитын оқушы әлсіз оқушыға көмектеседі
де,  басқаларды  тыңдағанда  ол  білімін  арттыра  түседі,  бір  сөзбен  айтқанда
ынталанады.

Мектептегі сабақ беру әдістемесіндегі диалогтік оқытудың маңызы үлкен. 
Диалогты оқытуды таңдаудағы себебім –баланың сөйлеу тіліне көп көңіл бөлу 
және баланы сыни тұрғыдан ойлауға үйретудің бірден-бір тиімді тәсілі деп 
ойлаймын.

Бұрынғы дәстүрлі әдістерде диалог көбіне мұғалім мен оқушы арасында 
өтіледі және бірнеше ғана оқушы арасында диалог өтілетін, онда да диалогқа 
оқушыларды таңдап шығарылатын, сондықтан оқушылар ашылып 
ойындағысын нақты сұрай алмай, тұйықталып қалатын. Ал курстан кейін 
сабақтарымда жұптық жұмыс ретінде алынған диалог топ ішіндегі барлық 
оқушы мен оқушы арасында өтіп, оны топ ішінде талқылап отыру оқушының 
ойын кеңейтіп, тілін дамытып отырды. Сонымен қатар сыни тұрғыда еркін 
ойлау қабілетін кеңейте отырып, еркін сөйлеуге ықпал етеді.
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Атақты педагогтардың зерттеу жұмыстарына сүйене келе, сабақ жоспарын 
құру барысында диалогтық оқыту бағытын кеңінен қолдануға тырыстым. Яғни, 
сабақтың басынан бастап аяғына дейін сауалдар арқылы оқушылардың тілдік 
барьерін азайтуға жұмыс жасадым. Сыныптың білім деңгейін анықтауда, 
алдыңғы сабақтарды қайталауда және негізгі бөлімде диалогтық оқыту бағыты 
пайдаланылды. Осы жерде сөйлеу мәдениеті туралы айтып кеткім келеді. 
Диалогтың ары қарай жалғасын табуы немесе таппауы сөйлеушілердің 
әңгімелесу барысында «егер де, ойлаймын, мен есептеймін, бірақ сіз 
ойламайсыз ба, сонымен сіз айтасыз ба, иә, бірақ, сіз қайдан білесіз және 
мүмкін» деген сияқты және де басқа осы тәрізді мәдени лингвистикалық сөз 
мәнерлерін қолдануына көп байланысты деп ойлаймын. Мұғалім оқушыларға 
тек теориялық немесе практикалық білім беріп қана қоймай, олардың 
мәдениетті сөйлеу нақыштарына да назар аударулары керек сияқты. Осы 
әрекеттер үрдіске айналғанда барып сыныптағы өзара әрекеттесу процесі толық
ынтымақтастықта дамиды деп санаймын.

D00009  29.10.202

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

КАСЕНОВА АСЕЛЬ КАСЫМОВНА
Г.Караганда, КГУ СОШ № 8. Учитель русского языка и литературы 

В обучении важен результат – экономически целесообразный, 
оправдывающий все ресурсы, затраченные этот процесс. Есть несколько 
методик определения того, насколько эффективно работаетСДО (система 
дистанционного обучения).Ниже – наиболее распространенные из них.

1) Анкетирование

Самый простой, а потому самый популярный метод: с помощью опроса у 
участников обучения измеряется уровень удовлетворенности курсом, 
оценивается полезность, полнота и доступность учебных материалов. 
Анкетирование проводится сразу после завершения обучающих мероприятий. 
При этом опрос можно проводить не только среди обучаемых, но и среди их 
руководителей – они смогут ответить на самый важный вопрос: произошли ли 
изменения в работе сотрудников после обучения?

2) Тестирование

Тестирование, равно как и другие формы проверки знаний (практические 
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задания, упражнения и т.д.), позволяет измерить то, насколько качественно 
усвоена информация из учебного курса. Тестирование полезно проводить в два 
этапа – сразу после обучения и через некоторое время, чтобы оценить 
остаточные знания. Иногда устраивают еще и предварительное тестирование, 
до начала обучения, чтобы замерить уровень знаний «до», а затем сравнить его 
с «после».

3) Анализ динамики индивидуальных показателей сотрудников

Если в компании ведется статистика каких-либо показателей труда, эти данные 
могут быть использованы для оценки влияния обучения на уровень развития 
навыков. Это могут быть: объемы продаж, количество допускаемых ошибок, 
число жалоб от клиентов, результаты Mystery Shopping (проверка работы 
сотрудников с помощью таинственных покупателей).

4) Анализ влияния обучения на бизнес-цели компании

Довольно сложный способ оценки эффективности СДО: нужно оценить связь 
обучающих курсов с такими показателями, как уровень удовлетворенности 
клиентов и сотрудников, качество выпускаемой продукции или 
предоставляемых услуг и проч. Трудность в том, чтобы отделить результаты 
обучения от влияния множества других факторов.

5) Бенчмаркинг

Относительно новый метод, суть которого в сравнении ключевых показателей 
эффективности с аналогичными показателями у конкурентов, особенно у 
лидеров отрасли. Главная сложность – редко какая компания раскрывает 
сведения о программе обучения сотрудников и ее результатах. Однако такие 
данные изредка озвучиваются на специализированных конференциях или 
упоминаются в профильных изданиях.

В ходе опроса среди крупных компаний России, использующих 
дистанционное обучение, выяснилось, что после прохождения курса 
анкетирование (или иной способ получения обратной связи) из них проводят 
83%, тестирование (или иной способ проверки знаний) – 71%, изменение 
результативности оценивают в 48% этих компаний, а экономический эффект 
рассчитывают в 10%.
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ

АЙДАРБЕКОВА АНАР КАБДЫРАШОВНА   
Г.Караганда, КГУ СОШ № 8. 

Математика жане информатика пәні 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. 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
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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 
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 
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бойынша білімінжоғарылататын, 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.

РЕКЛАМА
Включить звук
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 байланысуүшін алдын ала оқушының психологиясын дайындау 
керек. Ол үшін әр түрлі тренинг өткізу керек. Бұл тренингте басқа 
елдердіңмәдениетімен, 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, 
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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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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖАҢА
 ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ

КУЛЬЖАБЕКОВА АЙГУЛЬ ЖАКЕНОВНА
Қарағанды қаласы №8 ЖББОМ.Бастауыш сынып мұғалімі

«Адам ұрпағымен мың жасайды» - дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен
адамзат  баласы  мың емес  миллиондаған  жылдар  жасап  келеді.  Жақсылыққа
бастайтын жарық жұлдыз - оқу. Қазіргі мектеп мұғалімдерінің алдында тұрған
басты міндет - оқушылардың шығармашылық білім дағдыларын қалыптастыру.
Шәкәрім  Құдайбердіұлы  «Адамның  жақсы  өмір  сүруіне  үш  сапа  негіз  бола
алады, олар барлығынан басым болатын адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек.

Бұл сапалар адамды дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді» деп 
есептейді: Ұрпақ тәрбиесі - бұл болашақ тірегі, мемлекеттік маңызды іс. Міне, 
өз ұрпағының өнегелі, өнерлі, еңбексүйгіш, абзал азамат болып өсуі үшін халық
педагогикасының негізгі мақсатын шығармашылықпен оқу - тәрбие үрдісіне 
тиімді пайдалану әрбір ұстаздың міндеті болып табылады. Сондықтан, ұстаз - 
мұғалімдер қауымының алдына өте үлкен міндет жүктелді. Бүгінгі таңда жас 
ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі - жаңа технология негіздері болып 
табылады.

Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі 
ынталы бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашылуда. Осы тұрғыдан 
алғанда, ұрпақ тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік - педагогикалық қызметтің
тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Бұл 
үшін мұғалімдердің инновациялық іс - әрекеттің ғылыми - педагогикалық 
негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. Ал жаңа технологияны пайдалану міндетті 
деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып мүмкіндік деңгейге жеткізеді. 
Сондықтан бастауыш сынып мұғалімдерінің біліктілігін көтеру мен 
шығармашылық, педагогикалық әрекетін ұйымдастыруда қазіргі педагогикалық 
технологияларды меңгерудің маңызы зор. Оқытудың жаңа технологиясы 
дегенде, ең алдымен, педагогикалық технология деген ұғымды түсіну керек. 
Оқыту, білім беру тәжірибесі педагогикалық үрдістің сапасын үнемі арттырып 
отыруды талап етеді. Осыған байланысты ғылым мен тәжірибеде 
педагогикалық үрдістің сапасын көтерудің бай тәжірибесі жинақталған. 
Педагогикалық технология терминінің анықтамаларын көптеген авторлар өз 
түсінігі мен өз санасында қалыптасқан көзқарастарын қалыптастырған:

- «Технология» - қалыпты өзгерту, өңдеу әдістері, өнері, шеберлігі, іскерлігі 
жөніндегі ғылым жиынтығы. (В. М. Шепель)

- «Педагогикалық технология» - жоспарланған оқыту нәтижелеріне жету 
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процесін сипаттау болып табылады. (И. П. Волков)
- Педагогикалық технологиялардың даму сатыларын жан - жақты қарастырып

зерттеген ресейлік ғалымдар – Ф. А. Фрадкин, Е. Ю. Рогачева, Л. И. 
Богомолова,

Педагогикалық технологияның тиімділігі:
1. Оқушы өздігінен жұмыс істеуге мүмкіндік алады, соған дағдыланады;
2. Оқушының жеке қабілеті анықталады;
3. Іштей бір - бірінен қалмауға тырысып, талпынады;
4. Тапсырмалық күрделену деңгейіне сәйкес оқушының ойлау, орындау 

қабілеті артады.
5. өзін - өзі тексеруге дағдыланады.
6. Мұғалім жекелеген оқушыларға көмектесуге мүмкіндік алады.
7. Орындау қабілетіне қарай бағаланады.
Бастауыш білім – үздіксіз білім берудің баспалдағы. Мұғалімнің негізгі 

ұстанған мақсаты - білімнің жаңа үлгісін жасап, белгілі бір көлемдегі білім мен 
білік дағдыларын меңгерту, оқу мен тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан түрлі 
жаңа әдіс - тәсілдерін іздестіру, жаңа технологияларды сабаққа тиімді 
пайдалана білуі, бір сөзбен айтқанда - оқу үрдісін дамыту. Бұған Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында айтылған «ХХІ 
ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелетіні анық» деген пікірі 
нақты дәлел. Бүгінгі білім беру ісінің мақсаты – тек білім, білік дағдыларын 
меңгерту ғана емес, өзін - өзі дамытуға ұмтылатын, ақылды, алғыр, ой - өрісі 
кең, ақпарат көздерін өз бетімен қолдана алатын, қабілетті де талантты, 
жастарды тәрбиелеу. Үнемі дамып, өзгеріп отыратын баланың ішкі болмысы 
мен табиғатын қалыптастыруда мұғалімнің ықпалы ерекше.

Жаңа технологияны жүзеге асыру, тиімділігіне қарай пайдалану үшін, әр 
мұғалім өзінің алдында отырған оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере 
отырып, педагогикалық мақсат - мүддесіне байланысты, өзінің шеберлігіне 
байланысты таңдап алады. Жаңа технологияны жүзеге асыруда мұғалім 
белсенділігі, шығармашылық ізденісі, өз мамандығына деген сүйіспеншілігі, 
алдындағы шәкірттерін бағалауы ерекше орын алады.Жалпы алғанда, жаңа 
технологиялардың 40 - астам түрлері бар.

Оқушы тұлғасының дамуына, қабілетінің артуына жаңа технологиялар 
айтарлықтай ықпал жасайтыны сөзсіз және бұл қазіргі таңдағы білім беру 
жүйесінің дамуындағы елеулі бағыт. Сондықтан да болар қазіргі кезде біздің 
ұстаздар да осы жаңа технологиялар элементтерін өздерінің тәжірибелерінде 
пайдаланып жүр.

Модульдік оқыту технологиясы
Модуль – белгілі бір жүйенің өзіндік бөлшегі (С. И. Ожегов). Модульдік 

оқыту технологиясының ерекшелігі – тұлғаның танымдық қабілеттерін және 
танымдық процестерді арнайы жасалған оқу және танымдық жағдайлар арқылы
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дамытуға, тұлғаның қажеттілігін қанағыттандыруға белсенді сөздік қорын 
дамытуға бағытталуы. Бұл технология тұлғаның даму ерекшеліктері туралы 
психологиялық ғылым мәліметтеріне, тұлғаның қызығушылық аясын дамытуға,
тұлғаның танымдық құрылымын дамыту ерекшеліктеріне негізделген.

Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай 
білім қажет. Өйткені, тәуелсіз Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу 
елдің қатарында, терезесін тең ететін – білім. Сондықтан қазіргі даму кезеңі 
білім беру жүйесінің алдына оқу үрдісін технологияландыру мәселесін қойып 
отыр. Мектеп өміріне еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі өсіп 
келе жатқан жеке тұлғаны жан –жақты дамыту. Соның ішінде мүмкіндігі 
шектеулі оқушылардың дамуына да жаңа технология элементтерін пайдалану өз
әсерін тигізуде. Бастауыш мектеп- оқушы тұлғасы мен санасының дамуы 
қуатты жүретін, ерекше құнды, қайталанбас кезең.Сондықтан бастауыш білім 
үздіксіз білім берудің алғашқы баспалдағы, қиын да жауапты іс. Оқытудың 
әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс- тәжірибесі 
зерттеліп,мектеп өміріне енуде. Қазіргі заманның талабына сай болу және жаңа 
формация мектебінде жұмыс істеп жүрген педагогтардың алдында тұрған 
проблемаларды шешу негізгі мақсат болып табылады, олар: баланы оқи білуге 
үйрету; баланы ойлауға үйрету; баланың өзін-өзі тұлға ретінде дамуына жағдай 
жасау.

Осыған орай мектеп білімі түбегейлі жаңартылып, мұғалімнің қызметінің 
мақсаттары кеңейіп, үлкен өзгерістер үстінде. Әр педагогтың міндеті-
оқушының шығармашылық ойына бағыт беру, шығармашылық ізденісті қолдау, 
жағдаяттар туғызып, оның шешімін табуға бағыттау, жаңаны іздеуге, жүйелі 
зерттеулерге талдау жасауға талпыныс беру.

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы:
• Кез келген ұстазға сапалы сабақ беруге мүмкіндік беретіндігімен.
• Оқыту мен ұйымдастырудың тиімді әдістерінің /стратегияларының/ 

көптігімен.
• Оқу мотивацияларын өзгертуге пайдалы екендігімен.
«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясының өзге технологиялардан

ерекшеліктері:
• Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының құрылымы /қызығышылықты ояту, 

мағынаны ажырату, ой толғаныс/ .
• Негізгі үш кезеңінің маңыздылығы.
• Стратегиялардың психологиялық астары мен ерекшеліктері.
Осы жобамен жұмыс жасау барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге 

жетелейді, ойлануға үйретеді. Педагогикалық технология оқушылардың жеке 
басын дамыту мен білім беру мақсатына жету жолындағы педагогикалық 
қызметтің, іс- әрекеттің жүйелі дамып отыратын жобасы ретінде оқушы 
белсенділігін арттыруды көздейді. Ал, оқушы белсенділігінің артуы оны 
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шығармашылыққа жетелейді.
Шығармашылық дегеніміз – адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға , 

жаңалық ашуға, жаңа тәсілдер табуға ұмтылуы,ізденуі. Шығармашылық қабілет
әр баланың табиғатында болуы мүмкін. Біздің міндетіміз – оқушыға оның 
бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету. Өз тәжірибемде 
бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, сабақта және 
сабақтан тыс уақытта дамытуда Сын тұрғысынан ойлау жобасының көптеген 
әдіс- тәсілдерін қолданамын:

• Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау,арнаулы бір тақырыпқа пікірталас 
тудыру /ой қозғау, «инсерт» кестесі/

• Берілген тапсырманы түрлендіру бағыттағы жұмыс / эссе,шығарма, 
сауаттылықты ашатын хаттар т.б стратегиялар/

• әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу,
мәтіндегі ұқсастық пен айырмашылықты табуға /Венн диаграммасы, 

аялдамамен оқу стратегиясы/
• Қиялдау арқылы сурет салғызу /сурет салу стратегиясы/
• Кейіпкерге мінездеме беру өз ойын жазғызу /авторға, кейіпкерге хат жазу 

стратегиясы
• Шығармада екі кейіпкердің қарама – қарсы элементтерін сипаттау /қарама-

қайшы элементтер стратегиясы/
• Өлең шұмақтарын құрастыру / 5 жолды өлең/
«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының модулдерін ұтымды пайдалану 

оқушылардың шығармашылық қасиетін анықтауда, күшейтуде, оқытудың 
тиімділігін, сапасын арттыруда ерекше маңызды.

Бұл бағдарламаның мақсаты – барлық жастағы, соның ішінде бастауыш 
сынып оқушыларының кез келген мазмұн түсінікке сыни тұрғыдан қарап, ең 
керекті пікір, ұйғарым таңдауға, шешім қабылдауға үйрету. Оқушылардың білім
деңгейін көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға жетелеу.

Сын тұрғысынан ойлау сынау емес, шыңдалған, бірін – бірі толықтырған 
ойлау. Ең бастысы жекелей, топта, сыныпта оқушылардың білім деңгейін 
көтеруге ретімен сұрыптап қолданған стратегиялардың қай – қайсысы болсын 
сабақтың сапасын арттыруда үлесі зор.

Жаңа білімді қабылдау, бекіту, іскерлік пен дағдыны тәрбиелеу барысында 
жұмыс жүйесін, оқушылардың дербес белсенді әрекетін дамытуда, өздік 
жұмысының тиімділігін арттыруда «Сын тұрғысынан ойлау» барысындағы 
әдіс-тәсілдер білімді меңгертудің әр түрлі кезеңінде қолдануға болатынын 
тәжірибе көрсетті.

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы ұстаз бен оқушыны ізденуге 
жетелейтін, шығармашылық шабыт беретін, болашаққа деген үмітті арттыратын
бағыт.

13



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

Әр оқушыда өзін – өзі дамыта, жетілдіре бақылай алатын дағды 
қалыптастыру, соған сәйкес өз бетінше білім алуға үйрету, дамудың ең биік 
шыңына жету болып табылады. Яғни, ең алдымен, шығармашылық ойлау 
нәтижесінде жаңалық ашылады, тұлғаның дамуы жеделдейді. Оқушы ойын 
осылайша шыңдауға мүмкіндік туады.

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін мына шараларды білу қажет:
1.Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін уақыт керек. 2.Оқушыларға 

ойланып, толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру. 3.Әр түрлі идеялар мен 
пікірлерді қабылдау.

4.Үйрену барысында оқушылардың белсенді іс – әрекетін қолдану. 5. Кейбір 
оқушылардан жауабының, сынының дәлелді, дәйекті болуын талап ету. 6.Сын 
тұрғысынан ойлауды бағалау.

Сын тұрғысынан ойлау технологияларын пайдалану нәтижесінде қазіргі 
оқушының:

– Сабаққа қызығушылығы артады;
– Нақты өз деңгейінде бағаланады;
– Жеке қабілеті айқындалады;
– Өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді;
– Даму мониторингі айқын көрінеді;
Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының алғы шарттары:
– Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау;
– Сенімділікке тәрбиелеу үшін баланың жауабын санмен бағалау;
– Қиялын дамыту үшін «Менің ойымша» деген жауапқа дағдыландыру;
– Әр түрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, жаманын сынамау;
– Тіл байлығын дамыту үшін қалайда жауабын соңына дейін тыңдау;
– Жауап беруге тілек білдірмеген баланың өз еркінсіз, қинап сұрамау;
– Жеке тұлға ретінде «Мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру.
Өз іс-тәжірибемде жаңа технология арқылы оқушылардың танымдық 

қызығушылығын қалыптастырып, шығармашылыққа баулуға көп көңіл 
бөлемін. Оқушыларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі 
күннің басты талабы. Осы талап тұрғысынан алғанда оқу –тәрбие үрдісін 
ұйымдастырудың сан түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіру жаңа технологияларды 
тиімді пайдаланудың маңызы ерекше. Қазіргі ұстаздар қауымының алдында 
тұрған үлкен мақсат-өмірдің барлық саласында белсенді, шығармашылық іс-
әрекетке қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға тәрбиелеу. Өмірдегі 
сан алуан қиындықтарды шеше білу тек шығармашыл адамның қолынан келеді.

Оқушылардың шығармашылығын, танымдық белсенділігін арттыруда 
шығармашылық сабақтарды өткізудің, оқушының өз бетімен ізденіп, 
шығармашылық ой-өрісін арттыруда алатын маңызы ерекше.

Қандай технологияны пайдаланған кезде де оқушының белсенділігі, мақсатқа
ұмтылуы, ақпаратты өзі іздеп табуы, шапшағаңдығы мен еркіндігі, 
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шығармашылдығы, көңіл-күйінің көтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі. Қорыта 
келгенде, қазіргі кезде мектептерде жиі қолданылып отырған жаңа 
технологиялар ойлауды дамыту, қабілетті қалыптастыруға бағытталған әдіс-
тәсілдер. Оқушыларымның сабаққа деген қызығушылықтары артып, сыныптың 
білім сапасы көтерілді.Егер де жаңа технология элементтерің сабақта өз 
дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз нәтижесін береді деп ойлаймын.

 D00012    29.10.2020   
                                                                                                             

РОЛЬ ПЕДАГОГА В СВЕТЕ ОБНОВЛЁННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

   
ДУЙСЕМБЕКОВА БАЯН АСКЕРБЕКОВНА

  Г.Караганда, КГУ СОШ № 8. Учитель начальных классов 

21  век  –  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  [1].  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
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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.

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 у

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.

 Любому учителю всегда хочется сделать больше и лучше. Учитель всегда
стремится найти новые пути достижения этой цели.

Область эффективного обучения и преподавания не является исключением.
Важно подумать о следующем:

·Довольны ли вы своими методами преподавания?
·Почему вы заинтересованы в интеграции методов активного обучения и
преподавания в существующую практику?
·Как вы можете улучшить существующую практику?
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· Чего вы надеетесь достичь?
Используя  активную  методологию  обучения,  мы  надеемся  на  то,  что

учащиеся придут не только к более
глубокому  пониманию  затронутых  проблем,  но  также  у  них  вырастит

мотивация и энтузиазм.
Стоит  подумать  о  следующих  вопросах,  чтобы  увеличить  мотивацию

учеников:
·Соответствуют ли упражнения возрасту?
·Полностью ли учащиеся осознают цели работы?
·Есть ли у самих учащихся возможность содействовать работе?
·Имеют ли все учащиеся одинаковую возможность участвовать в работе?
·Достаточно ли разнообразия в ваших видах работы?
 Многие  учителя  и  ученики  будут  находиться  на  разных  этапах  опыта,

уверенности  и  развития  навыков  в  отношении  активной  методологии.  Это
необходимо принимать во внимание во время планирования уроков.

Атмосфера  в  классе  влияет  на  то,  как  чувствуют  и  ведут  себя  учитель  и
учащиеся.

Она должна поощрять активное обучение и преподавание.
 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 атмосфере активного обучения учителю часто отводится роль посредника,
который поддерживает учеников в их учебе и развитии навыков в обсуждении,
принятии решений,  независимой работе  и  работе  в  команде.  Важно участие
учеников  в  учебном  процессе.  Иногда  учителю  следует  принять  на  себя
определенную  роль  в  попытке  расширить  границы  обучения  в  классе  и
заставить учеников по - новому взглянуть на какие - то вещи.

Итак, что, по моему мнению, требуется от учителя? Это умение:
-формулировать учебные цели для достижения результатов;
-строитьучебный процесс по организации усвоения учебного материала;
-готовить учебные материалы в соответствии с учебными целями;
- использовать потенциал информационной среды для учебного процесса ;
-  создаватьусловия  для  опережающего  развития  учащихся  в  и  личностно-

деятельностной
направленности;
- создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки;
-  готовить  учащихся  к  самообразованию,  самоопределению  и
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самореализации;
- оценивать текущие результаты, направленные на достижение поставленных

целей.
 Педагог в свете обновлённого содержания обязан обладать высоким уровнем

сформированного ряда компетентностей:
Специальная  компетентность  -  способность  заниматься  собственно

профессиональной  деятельностью  на  достаточно  высоком  уровне  и
проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие;

Социальная  компетентность  -  способность  заниматься  совместной
(коллективной,  групповой) профессиональной деятельностью, сотрудничать и
использовать  принятые  в  профессии  управленца  приемы профессионального
общения;

Образовательная  компетентность  -  интерес  к  освоению профессиональных
знаний, умений и навыков,

целеполагание  в  образовательной  деятельности,  мотивация  развития
субъектности  и  креативности  в  образовательной  деятельности,  способность
применять основы педагогической и социальной психологии.

Очень  много  внимания  будет  уделено  изменению  системы  оценивания
достижения  ожидаемых  результатов  учащихся.  Оценивание  должно
соответствовать следующим принципам:

1. Валидности
2. Систематичности
3. Последовательности
4. Объективности
5. Прозрачности
6. Рекомендованности
7. Достоверности-
8.  Оно  предполагает  параллельное  развитие  двух  линий  оценки:

(формативное и суммативное оценивание). Оценивание учебных достижений в
модели  образования,  ориентированного  на  результат,  предполагает  способы
оценивания по результатам обучения за урок и итоговую работу в четверти.

 Результаты  обучения  в  школе  детей  потребуют  от  нас  ,педагогов,
всестороннего и объективного оценивания

успехов в достижении ожидаемых результатов обучения каждого учащегося,
его отношения к учебе и динамику развития личности в целом. Но обновление
содержания образования, транслируя лучший опыт внедрения новых подходов к
обучению  и  методике  преподавания  должно  учесть  и  положительный  опыт
традиционного.  Синтез  традиционных  и  инновационных  методов  обучения
позволит  разнообразить  формы  проведения  занятий  активизирующие
познавательную деятельность учащихся.

 В  целом  уровень  казахстанского  среднего  общего  образования  должен
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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. 

                                                                                                  D00013   29.10.2020 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ ҚАШЫҚТЫҚТАН 
ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

  БЕРЕНТАЕВА АЙГУЛЬ КОЙБАГАРОВНА
Түркістан облысы Түркістан қаласы "Некрасов атындағы №9 мектеп-

гимназия « КММ» Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Тәуелсіздік  жылдарында  еліміз  екі  процесті  –  саяси  реформа  мен
экономикалық  жаңғыруды қатар  жүргізіп,  белгілі  бір  нәтижеге  жетті,  қазіргі
уақытта  жаңа  тарихи кезеңге  –  Рухани жаңғыру  кезеңіне  аяқ  басты.  Рухани
жаңғыру  бізден  ұлттық  санамызды  қалыптап,  бәсекеге  қабілетті  болып,  кез-
келген  мәселеге  прагматистік  тұрғыдан  келуді,  жалпы  алғанда  ұлттық
бірегейлігімізді сақтай отырып дамуымызды талап етеді.  Рухани жаңғырудың
ең басты шарты – «білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу» Өйткені, ҚР
Президенті  «Болашаққа  бағдар:  рухани  жаңғыру»  атты  Бағдарламалық
мақаласында  атап көрсеткендей,  «табысты болудың ең іргелі  басты факторы
білім  екенін  әрқайсысымыз  терең  түсінуіміз  керек…  Себебі,  құндылықтар
жүйесінде білімді  бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді».  Бұл жерде
әңгіме  еліміздің  болашағы  туралы.  Оның  ертеңі  –  жас  ұрпақтың  қолында.
Бүгінгі  жас  ұрпақ,  болашақ  маман  Қазақстан  Республикасы  «Білім  туралы»
Заңының  8-бабында  көрсетілген  міндеттер  бойынша:  «Ұлттық  және  жалпы
адамзаттық  құндылықтарды  игеріп,  ғылым  мен  практика  жетістіктеріне
негізделген білім алулары керек». Ендеше, біздің ұстаздарымыз оқытудың жаңа
технологияларын  енгізіп,  білім  беруді  ақпараттандырып,  халықаралық
ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу арқылы оқытуды сауатты, сапалы
жүзеге  асырып,  мамандардың  кәсіби  құзіреттілігін  қалыптастырғанда  ғана
қоғамымыздың дамуына елеулі үлес қоса алады. Бұл істердің барлығын жүзеге
асыратын  еліміздің  ұстаздар  қауымы.  Ендеше,  бүгінгі  ұстаздар  қауымына
қойылатын талап та жоғары болмақ. Олар жан-жақты, әлемдегі жаңалықтардан
мағлұматы  бар,  үнемі  шығармашылық  ізденістегі,  кәсіби  біліктілігін
шыңдайтын  жеке  көзқарасы  бар,  соны  қорғай  білетін  жігерлі  тұлға,
зерттеушілік қабілеті бар, білімді де білікті, көп оқитын, көп тоқитын, білімін
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күнделікті ісіне шебер қолдана білетін, өзінің оқушысын өз бетінше білім алуға
баулитын  кәсіби  маман  иесі  болуы  керек.  Бұл  өмір  талабы.  Ұстазда
ұйымдастырушылық, құрылымдылық, бейімділік, сараптамалық қабілеттердің
де болуы шарт. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының
үйлесімді  қолайлы білім  беру  ортасын  құра  отырып сын  тұрғысынан  ойлау,
зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АКТны қолдану, коммуникативті
қарымқатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды
сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру
үшін  қажетті  тиімді  оқыту  әдіс-тәсілдерді  курс  барысында  ұғындық.
Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасының  ерекшелігі  спиральді  қағидатпен
берілуі. Спиральділік қағидаты бойынша құрылған оқу бағдарламасы Джером
Брунердің «Білім беру үдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған танымдық
теорияға негізделеді. Оған оқу мақсаттарын зерделей отырып тапсырмаларды,
сабақтарды құрастыру барысында көз жеткіздік.  Бағалау жүйесі де түбегейлі
өзгеріске ұшырап, критериалды 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.  Баланың жан-
жақты  ізденуіне  ынталандырады.  Бұл  бағалау  жүйесінің  артықшылығы,
баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналасуға ықыласын туғызады.
Кеңестік  заманнан  қалған  бес  балдық  бағалау  жүйесі  жойылды.
Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үрдісінің 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 немесе  баға  қоймастан  оқу  үрдісін
түзетіп  отыруға  мүмкіндк  береді.  Жиынтық  бағалау  оқу  бағдарламасының
бөлімдерін  (ортақ  тақырыптарын  және  белгілі  бір)  оқу  кезеңін  (тоқсан,  оқу
жылы,  орта  білім  деңгейі)  аяқтаған  оқушының  үлгерім  туралы  ақпарат  алу
мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау
және жиынтық бағалау  барлық пәндер  бойынша қолданылады.  Критериалды
бағалау  жүйесі  Филиппин,  Сингапур,  Жапония,  Франция,  Финляндия сынды
дамыған  елдерде  пайдаланылады.  Кіріктірілген  білім  беру  бағдарламасында
қазақ тілі  пәнінің берілу жайы да өзгеше.  Бағдарлама оқушының төрт тілдік
дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды жетілдіруге бағытталған.
Бұл төрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және
бір-бірімен  тығыз  байланысты.  Айталық,  қарапайымнан  күрделіге  қарай
шиыршық  бойымен  дамып,  өрлей  түскені  жай  ауызекі  тілде  ғана  ойын
жеткізуден,  күрделі  мәтіндер  құра  білу  дағдылары  шыңдалып,  тілдік
құзыреттіліктері шыңдала түседі. Бүкіл әлемде білім беру жүйелерінің келешек
ұрпаққа  қандай  білім  беретіні  туралы  мәселе  қайта  қаралуда.  Осы  мәселе
аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені оқыту керек?» және
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«Оқытудың тиімді әдістері қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар туындайды.
Бұл сауалдар оқу бағдарламасымен және оқу бағдарламасын жүзеге  асыруда
пайдаланылатын педагогикалық әдістемелермен тығыз байланысты. Қарқынды
жаһандану, сондай-ақ, ұлттық экономикаға да ықпал етуде және қазіргі уақытта
экономикалық дамуды қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық бәсекелестік
артты.  Білім беру жүйесін жаңартуға арналған бұл экономикалық дәлелдерге
қоса,  қазіргі  жиырма  бірінші  ғасырда  басқа  да  негіздер  бар:  байланысқа
бейімділікті  арттыру,  әлеуметтік  өзгерістер,  ауа  райының  өзгеруімен
байланысты  мәселелер,  бүкіл  әлемдегі  халықтың  қарқынды  өсуі,  заманауи
әлеммен өзара табысты байланысу үшін қажетті және келешек күннің әлемімен
өзара  байланысу  үшін  қажетті  дағдыларды  қазіргі  таңдағы  мектеп
жасөспірімдері  талап  ететін  шектеулі  ресурстарға  деген  сұраныстың  өсуі.
Сондықтан  оларға  заманауи  бағдарламалар  мен  оқыту  әдістемелерін,  білікті
мамандар  ұсыну  маңызды.  Орта  білім  жүйесінде  жалпы  білім  беретін
мектептерді  Назарбаев  зияткерлік  мектептеріндегі  оқыту  деңгейінежеткізу
керек.  Мектеп бітіруші  түлектері  қазақ,  орыс және  ағылшын тілдерін  білуге
тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен
ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» деп атап көрсеткеніндей,
қазіргі таңда елімізде жаппай білім беру мазмұны жаңартылуда. Жаңартылған
бағдарлама бойынша әлемдік білім беру жүйесі бәсекеге қабілеттілікке қарай
білім  алушыны  баулу,  қоғамнан  өз  орнын  таба  білетіндей  сапалы  маман
болуына  бағытталынған.  Ал  осы  уақытқа  дейін  біздің  елімізде  жалпы білім
беретін  мектептерде білім алушылар күтілетін нәтижеге  көз  жеткізбей,  түрлі
әсер етуші факторлар ықпалымен мамандық таңдап, ақыр соңында сол оқыған
мамандықтары бойынша жұмысқа тартыла алмай отырғаны бәрімізге белгілі.
Орта  білім  мазмұнын  жаңарту  аясында  әзірленген  оқу  бағдарламалары
оқушылардың бір сыныптан екінші сыныпқа өтуі кезінде білімі мен дағдылары
қайталанып тексеріліп отыратын спиральділік қағидаты бойынша құрылған оқу
бағдарламасы моделіне негізделген. Оқу үдерісінің алға ілгерілеуі айқан көрінуі
үшін,  оқу  мақсаттары өзара  тоғысқан  бөліктер  мен  бағыттарға  біріктірілген.
Айталық, қарапайымнан күрделіге қарай шиыршық бойымен өрлей түскені жай
эссе  жазудан  әңгіме  тіпті  повесть  жаза  алатындай  дағдыға  ие  болып,  тілдік
құзыреттіліктері  шыңдала  түседі.  Мұғалімдердің  пайдаланатын  оқыту  әдісі
оқушыларды  оқытудың  ең  жоғары  стандарттарын  қамтамасыз  ету  үшін
маңызды.  Осы  орайда  жаңа  бағдарламаны  меңгеру  барысында  ерекше  есте
қалған мына әдіс-тәсілдер сабақтың тиімді өтуіне, оқушы бойында қажетті  4
дағдыны  (тыңдалым,  айтылым,  жазылым,  оқылым)  қалыптастыруға  ықпал
ететіні  сөзсіз:  «Қабырғадағы  роль»,  «Ыстық  орындық»,  «Пікірлер  сызығы»,
«Саналылық  аллеясы»,  «5  сұрақ,  5  жауап»,  «5  қадам»,  «Драма  әдісі»,
«Маңыздылық аймағы», графикалық органайзерлер – «Дара диаграмма», «Қос
диаграмма»,  «Оқиға  тауы»,  «Хикая  картасы»,  «Стоп  кадр»  т.б  Мұғалімдер
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пайдаланатын әдіс  оқудың тиімділігіне елеулі  әсерін тигізеді.  Педагогикалық
әдістерді  жетілдірмей  тұрып,  оқу  бағдарламасын  өзгерту  білім  беру
стандарттарына  қатысты  реформалау  шараларының  мүмкіндіктерін  және
нәтижелілігін  төмендетеді.  Жаңартылған  бағдарлама  бойынша  әр  мұғалім
төмендегідей нәтижелерге қол жеткіздік: • жаңартылған оқу бағдарламасының
құрылымына; •  жаңартылған оқу бағдарламасының мазмұны мен жүйесіне;  •
оқу бағдарламасының және оны іске асырумен байланысты құжаттамалардың
мақсаты  мен  рәсімделуіне;  •  білім  беру  бағдарламасын  іске  асыруға
көмектесетін  тиісті  педагогикалық  тәсілдерді  меңгеруге.  Біліктілікті  арттыру
курсы  соңында  әр  мұғалім  жаңартылған  бағдарлама  бойынша  мазмұн  мен
жүйелілікті,  білім  беру  бағдарламасын  іске  асыруға  көмектесетін  тиісті
педагогикалық тәсілдерді қолдана алатын нәтижелерге қол жеткізді. «Адамның
көңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға
түседі.  Шала  мейір  шала  байқалады»,  –  дейді  Абай.  Ғаламдық  деңгейде
өркениет атаулысы – білім мен ғылымға арқа сүйей бастағанын дүйім жұртқа
алғашқылар  қатарында  айту,  жадында  жаттатқызу  –  халқымыздың  аяулы
перзенттерінің  бірі  –  ұлы  Абайға  бұйырғаны  әрі  заңдылық,  әрі  қажеттілік
болатын. Қорыта келе, Міржақып Дулатовтың «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт –
оқуда.  Теңдікке  жетсек  те,  жұрттығымызды сақтасақ та,  дүниедегі  сыбағалы
орнымызды  алсақ  та,  бір  ғана  оқудың  арқасында  аламыз.  Жақсылыққа
бастайтын  жарқын  жұлдыз  –  оқу.  Надан  жұрттың  күні  –  қараң,  келешегі  –
тұман».  Өркениетті  дамудың өзегі  білім,  ғылым,  тәрбие  екендігіне  ешкімнің
таласы жоқ. Кезінде ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: «Мұғалім қандай болса,
мектеп һәм сондай болмақшы, яғни ұстаз білімді болса, ол мектептен балалар
көбірек білім алып шыкпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі –
білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін ұстаз» – деп
айтқан  болатын  XXI  ғасыр  –  ғылым  ғасыры.  Мақсатты  білім  беру  –  тұлға
дамуын  жүзеге  асыратын  мәселе.  Ал  осы  жалпы  еуропалық  стандартқа  сай
жаңа білім беру – жеке тұлғаның жан-жақты дамуына әкелетін бірден-бір жол!
Ұстаздардың  шығармашылық  қабілеті,  жаңашылдық  әрекеттері,  біліктілігі,
физиологиялық  және  психикалық  сапасы,  педагогикалық  кәсіптік  біліммен
сәйкестенеді.  Бұл  педагогикалық  бағытта  оқытушы  мен  оқушының  өзара
ықпалы, өзара дамуда, ынтымақтастықтан теңгермешілікке, дамудың жоғарғы
деңгейіне жетуде мәні зор. 
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   D00015   29.10.2020

БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

ҚОҚАРОВА ЭЛЬВИНА БАҚЫТБЕРГЕНҚЫЗЫ
Алматы қаласы Жетісу аудыны 

МКҚК № 162 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 
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беру үрдісінде дыбысқа байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске 
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.

Сөздің дыбыстық жағын меңгерту
- Бала тілін зерттеп, қай дыбысты айта алмайтынын анықтау;
- Артикуляциялық аппаратты дайындау кезеңі
- Сөз, сөйлем, өлең, жұмбақ, жаңылтпаштарды айтқызып, дыбыстарды үйрету.

Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 
әдістерге тоқталатын болсақ:
1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер, 
сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға 
қайталату.
2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын
алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап, 
жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі 
қайталайды.
3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме, 
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын 
тыңдату.
5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел 
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді 
топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты 
бекіту.
Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса 
нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 
жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде 
музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер, 
біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы 
білуге көмектеседі.
Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта алмайтын
балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын - жаттығулар, 
тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту мақсатында А. 
Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
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Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы: «Қ»
дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш
Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел, 
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы 
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған 
ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру 
мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ» 
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті» 
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол. Мысалы: «Күз 
түсті» ертегісін алып ойын - жаттығу ретінде өткізіп жүрмін.
«Балалар тоғайға жеміс - жидек теруге барады. Барлығының қолдарында себет 
бар. Олар тоғайға келе жатса, бір сиыр жатыр екен. Сиыр балаларды көріп «мө -
мө - мө» деп амандасады. Содан кейін «балалар, қайда барасыңдар?» дейді.
- Балалар: - Орманға жидек теруге бара жатырмыз
Деп жауап береді.
Орманға келіп ағаштың бұтағында тоқылдақтың отырғанын байқайды. 
Тоқылдақ балаларды көріп «тық - тық» деп амандасады. Сонан кейін торғайлар 
«шиқ - шиқ» деп дыбыстайды. Қарға болса «қар - қар» дейді. Көкек те қалыспай
«көкек - көкек» деп қалыспайды.
Осы тәріздес ормандағы құстар, аңдар балалармен кездеседі. «Күз түсті» 
ертегісінің мазмұны бойынша жүргізілетін ойын - жаттығудың мақсаты ертегі 
мазмұны бойынша балаларды қызықтырып, дыбыстарды анық айтуға 
жаттықтыру. Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып 
беріп, олардан әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы 
қария» әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн 
диаграмма әдісін қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін 
салыстырамын.
Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік ерекшеліктерімен 
танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - мәтелдер арқылы 
да беріледі.
Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті, 
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің 
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
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Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
пайдаланамын.
Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің 
тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.
• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау)
Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін 
жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс 
сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.
• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше

Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 
сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор.
Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр баланы 
жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді ойына, 
бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға қойған 
міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым жаңа 
сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін. Жоғарыда 
айтылған мүмкіндіктерге сай балалардың сөйлеу қабілеттерін тереңдетіп, 
шығармашылық қабілеттерін дамытуда айтқан әңгімесіне, өзі құрастырған 
қысқа әңгімелеріне бағыт - бағдар бере отырып, тіл байлығын, сөздік қорын 
дамытуды басты назарда ұстау керек деп ойлаймын. Баланы өз баламыздай 
жақсы көріп, білгенімізді олардың санасына құю, жеткізу тәрбиешінің алға 
қойған мақсаты. Сол мақсатқа жету үшін талмай, қажымай еңбек етуге 
міндетіміз. 
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 D00016   29.10.2020

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ

БАТЫРБЕКОВА ШОЛПАН  ЖУМАХМЕТОВНА
Түркістан облысы,Шардара ауданы, "Қазақстан" ЖОМ

Даярлық топ жетекшісі 

ҚазіргіXXIғасырда  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.

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

Зерттеудіңпәні.Зерттеу  пәні  ретінде  қашықтан  оқытуды қолданылу  аймағы
болып табылады

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

Зерттеудіңміндеттері.Ғылымизерттеу 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  міндеттербір-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 жұмысыныңғылыми жаңалығы.
- Қашықтықтан оқыту маңыздылығы, қолданылу аймағының анықталуы

29



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

- 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. Қашықтан оқыту курстарын 
ұйымдастрығанда қосалқы компоненттерді (инвариантты) де қарастыру керек. 
Қашықтан оқытуды екі негізгі бөлікке бөлуге болады: техниклық және 
дидактикалық. Техникалық бөлігі жақсы дамыған. Оның құралы болып 
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телекоммуникациялар, аудио және видео жазбалар, жергілікті және ауқымды 
компьютерлік желілер. Ұйымдасқан – дидактикалық құрылымда қашықтан 
оқыту оқытудың негізгі компоненті болып табылады. Қашықтан оқыту 
оқушылар үшін де, оқытушылар үшін де тиімді екендігін уақыт дәлелдеді. 
Қашықтан оқыту жүйесіне ата-аналардың көзқарасы жақсы қалптасып келеді. 
Әсіресе ата-аналар үшін қашықтан оқыту материалдық жағдайының тиімді 
болуын қарастырады.

Қашықтан оқытудың міндетін түсіну оқушылардың арасында мониторингтік 
сараптама жүргіздім. Мониторинг нәтижесі бойынша қашықтықтан оқыту оқу 
процесіне жағымды әсер етеді.

Зерттеу барысында қашықтан оқыту модельдерінде қарастырылды.
Бірінші модель – экстарнат түрінде оқыту. Қандайда бір себеппен күндізгі

оқу  орнында  оқи  алмайтын оқушылар мен  студенттерге  арналған,  мектептің
және ЖОО-ның (емтихандық) талабына ыңғайластырылған оқыту.

Екінші  модель  –  бір  университет  базасында  оқыту.  Тұрақты  түрде
оқытылмайтын, оқу орынан қашықта орналсқан, сырттай (ашық форма) немесе
қашықтан оқытатын, яғни компьютерлік телекоммуникациялы мен ақпараттық
технологияны қамытыған, студенттерге арналған бүтіндей оқу жүйесі. Мұндай
бағдарламалар әртүрлі білім аттестаттарын алу үшін пайдаланылады.

Үшінші  модель  –  бірнеше  оқу  орындарының  бірігіп  жұмыс  істеуіне
негізделген  оқыту.  Жетекші  пәндерді  (елдің  немесе  шет  елдің  кез-келеген
аумағында)  оқытуда  бірнеше  оқу  орнының,  сырттай  қашықтан  оқытудың
бағадарламасын  бірігіп  дайындауына  негізделген.  Қашықтан  оқытудың
бағдарламасын  дайындағанда  осылай  бірігіп  қызмет  ету,  оның  сапасын
арттырады  және  біршама  арзандатады.  Бағдарламаның  келешек  мақсаты  –
достас елдердің кез-келген азаматына, өз елінен немесе үйінен алысқа ұзамай
ақ, осы елдердегі колледждер мен университеттер базасында кез-келген білім
алуына мүмкіндік беру.

Төртінші модель – оқушылар мен студентер әр бағытта білім алатын, ашық
немесе қашықтан оқытуға арнайы құрылған, тәуелсіз білім беру мекемесі. Олар
мультимедиялық курстар жасауға маманданады. Оқу ақысы студенттер жұмыс
істейтін  ұймдар  мен  фирмалар  арқылы  төленеді.  Осындай  ең  ірі  мекеме
Лондондағы Ашық университет болып табылады. Оның базасы негізінде соңғы
жылдары  Ұлыбританияның  ғана  емес  Достастық  елдерінің  де  көптеген
студенттері қашықтан оқытылып жатыр.

Бесінші модель – тәуелсіз  оқыту жүйесімен оқыту. Бұған ұқсас жүйелерде
оқыту  толығымен  теледидардағы  бейнежазу  немесе  райдиобағдарлама,
сонымен  қатар  баспа  құралдары  арқылы  жүргізіледі.  Қащықтан  оқытудың
бұндай түрінің мысалына америка – самоан тележобасын жатқызуға болады.

Мультимедиялық  бағдарлама  негізіндегі  қалыпты  тыс,  интерактивті
қашықтан оқыту.  Мұндай бағдарламалар,  өз уақытысында түрлі  себептермен
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мектепте  оқудын  аяқтай  алмай  қалған  үлкендерге  арналған.  Бұл  жобалар
арнаулы білім беру бағдарламаласының кірктірілген (мысалы, Колумбияда бар)
бөлігі,  немесе  белгілі  бір  білім  беру  мақсатына  икемделген  (мысалы,
Қазақстандағы  Халықты  компьютерлік  сауаттылыққа  оқыту,  Британияның
халық  ағарту  бағдарламасы)  болуы,  немесе  денсаулықтың  профилактикалық
бағдарламасы болуы, дамушы елдерге арналған бағдарлама болуы мүмкін.

Зерттеу  еңбектерін  қарастыра  келе  қашықтан  оқытудың  даусыз
артықшылықтары мыналар:

1. білім беру қызметінің арзандығына қарамай, кешкі немесе сырттай оқу
түріне қарағанда әлдеқайда жоғары кәсіби дайындық ;

2. оқу мерзімін қысқарту;
3. Қазақстан мен шет ел ЖОО-нда қатар оқу мүмкіндігі;
4. Студенттің ЖОО-ның географиялық орнына тәуелсіздігі.
Дәстүрлі  оқыту  орталарына  қарағанда  жаңа  электрондық  технология

оқушыны оқу процесіне белсенді қатыстырып қана қоймайды, сонымен қатар
осы процесті басқаруға рұқсат етеді. Дыбыстың, қиымлыдың, образдың және
мәтіннің  интеграциясы  жаңа,  мүмкіндіктері  мол,  әдеттен  тыс  оқу  ортасын
қалыптастырады,  оның  дамыу  барысында  оқу  процесіне  қатысатын  оқушы
саны да арта береді.Оқушылар қашықтан оқу арқылы өз білімдерін жетілдіре
алады және ақпарат жүйелерін пайдалану мүмкіндігі артады. Мысалы керекті
әдебиеттермен  оқу  кітаптарын  іздеу,бақылау  және  тестік  тапсырмаларды
орындау,  лабораториялық  жұмыстар,  дайын  баяндамалар,  қашықтан
олимпиадаға қатысу оқушының шығармашылық потенциялының дамуына әсер
етеді.  Әр елде,  қалада орналасқан оқушылардың қашықтан оқытуға  қатысуы
шығармашылық  бірігу  және  жарысу  эфектісін  береді.  Қашықтан  оқыту
жүйесінде  қоданылатын  бағдарламалер  мен  ақпаратты  жеткізу  жүйесінгің
инетрактивтік  мүмкіндіктері,  көптеген  дәстүрлі  оқу  орталарында  мүмкін
болмайтын кері байланыс орнататы және икемдеп отырады, тұрақты көмек пен
сұқбатты қамтамасыз етеді.  Қазіргі  заманғы компьютерлік телекоммуникация
білім және түрлі оқулық ақпарат беруде, дәстүрлі оқу құраладрымен бірдей, ал
кейде одан да әсерлі.

Қашықтан  оқыту  формасы  туралы  айтқанда,  құрамына;  барынша  мүмкін
болатын ақпараттың электрондық көздері (желілікті қоса алағанда): виртуалды
кітапханалар,  деректер  базасы,  консултациялық  қызметтер,  электрондық  оқу
құраладыр, киберсыныптар, т.б. кіретін бір ыңғай ақпараттық-білім кеңістігін
жасау туралы айту керек. Әңіме қашықтан оқыту туралы болып отырғанда, ол
жүйеде  мұғалім,  оқушы және оқулық бар  деп  түсіну  керек.  Бұл  оқушы мен
оқытушының  өзара  әсері.  Осыдан  шығатыны,  қашықтан  оқыту  формасын
ұйымдастыруда  ең  бастысы  электрондық  курстар,  қашықтан  оқытудың
диактикалық жасалымы, педагог-үйлестірушілерді дайындау болып табылады.
Қашықтан  оқытуды  сырттай  оқуғға  ұқсатудың қажеті  жоқ,  себеі,  бұл  жерде
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мұғаліммен және киберсыныптағы басқа оқушылармен тұрақты байланыс бар,
күндізгі  оқудың  барлық  жағы,  оқудың  еркеше  формасы  ескеріле  отырып
қамтылған.  Бұдан  шығатыны,  теориялық  талдаулар,  эксперименттік  тексеру,
жауапты  ғылыми-зерттеу  жұмыстары  талап  етіледі.  Өкіншіке  қарай,  біздің
инетернетте көріп жүргендеріміз, компакт-дисклердегі электрондық оқулықтар
педагогикалық  талаптарға  жауап  бере  алмайды.  Осыдан  барып,  қашықтан
оқыту  курсатырын  жасақтаумен  және  оны  әртүрлі  базалық,  тереңдетілген,
қосымша  білім  беру  мақсаттарындағы  әдістемелер  қолданумен  байланысты
проблемаларды шешудің мәні зор.

Зерттеу барысында келтірілген фактілер мен мысалдар, Қазақстанда 
қашықтан оқыту жүйесін құруды және оны аймақтарда кеңейту қажеттігін 
көрсетеді. Бұл біліктілігі жоғары, интеллектуалдық сапасы күшті, кәсіби 
деңгейі дамыған, халықаралық деңгейдегі бәсекеге төзімді қоғам құруға зор 
көмегін тиігзеді,- деп қорытындылағым келеді.

 
D00017    30.10.2020

САРАЛАП-ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІН ЖЕТІЛДІРУ

БАРЛЫБАЕВА АЙГЕРІМ БОЛЫСБАЕВНА
Түркістан облысы,Шардара ауданы,С.Каттебеков атындағы ЖОМ.

Математика пәні мұғалімі

Тәуелсіз ел тірегі - білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған
мәселе - білім беру, ғылымды дамыту. Өркениет біткеннің өзегі, ғылым, тәрбие
екендігіне ешкімнің таласы жоқ. Осы орайда білім ордасы-мектеп, ал мектептің
жаны-мұғалімдердің  басты  міндеті,  өз  ұлтының  тарихын,  мәдениетін,  тілін
қастерлейтін  және  оны  жалпы  азаматтық  деңгейдегі  рухани  құндылықтарға
ұштастыра білетін тұлға тәрбиелеу.

Бәрімізге  белгілі,  әр  кезеңге  тән  өмірдің  ауыртпалықтарын  ешкім  жоққа
шығара  алмайды.  Бірақ  адам  қандай  жағдайда  да  өзінің  биік  адамгершілік
сипаттарын, кісілік қасиеттерін сақтап қалуға тиіс. Олай болса, қоғам болашағы
- жас ұрпақтың бойына адамгершілік, ізгілік, мейірімділік, ақыл-ой, сана-сезім
қалыптастыратын  салауатты  тәрбие  беру  мазмұнын  жаңаша  құру  қажет.
Егеменді еліміздің ең басты мақсаты өркениетті елдер қатарына көтерілу болса,
ал өркениетке жетуде жан-жақты дамыған, рухани бай тұлғаның алатын орны
ерекше. Қазіргі білім берудің басты мақсаты да сол жан-жақты дамыған, рухани
бай жеке тұлға қалыптастыру болып табылады.

Жалпы  білім  беру  қызметінің  бүгінгі  жайы  мен  ертеңі,  оқушылардың
білімділік және тәрбиелік деңгейі шешуші дәрежеде мұғалімге, ата-анаға және
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қоғамда  жүргізілген  жұмыстарға,  ізденісіне  байланысты.  Жеке  тұлғаның
дамуында  маңызды  роль  атқаратын  оқушының  өз  бетінше  жұмысын  тиімді
ұйымдастыра білу, сол арқылы материалды саналы меңгертудің жүйесін жасау,
оқушының түрлі дара қаблеттерін арттыру.

Өзіндік  жұмыстың  негізгі  мақсаты  оқушылардың  танымдық  міндеттерін
қалыптастыру,  логикалық  ойлау,  шығармашылық  қаблеттері  мен
қызығушылығын жетілдіру, білімге құштарлығын ояту. Мұғалім сабақта әдіс-
тәсілдерді пайдалана отырып, балалардың ұсыныс-пікірлерін еркін айтқызып,
ойларын ұштауға  және  өздеріне  деген  сенімін  арттыруға  мүмкіндік  туғызып
отыру  қажет.  Әдіс-тәсілдер  арқылы  өткізген  әрбір  сабақ  оқушылардың
ойлануына  және  қиялына  негізделіп  келеді,  баланың  тереңде  жатқан  ойын
дамытып, қабілеті әртүрлі балалардың ортасынан қаблеті жоғары баланы іздеп,
онымен  жұмыс  жасау,  оны  жан-жақты  тану,  оқушылардың  шығармашылық
деңгейін бақылап отыруға негізделеді.

Жаңа технологияны меңгеруде мұғалімнің жан-жақты, білімі қажет. Қазіргі
мұғалімнің бойында мынадай қасиеттер болуы керек:
 Педагогикалық үрдісте жүйелі жұмыс жүргізе алатын;
 Педагогикалық өзгерістерге тез төселетін;
 Жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын;
 Оқушылармен ортақ тіл табыса алатын;
 Білімді, іскер, шебер болу керек.
Инновациялық білімді  дамыту,  өзгеріс  енгізу,  жаңа педагогикалық идеялар

мен жаңалықтарды өмірге әкелу. Бұрынғы оқушы тек тыңдаушы, орындаушы
болса, ал қазіргі оқушы-өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше
мән беруіміз керек.

Қазіргі оқушы:
 Дүниетаным қабілеті жоғары;
 Дарынды, өнерпаз;
 Ізденімпаз, талапты;
 Өз алдына мақсат қоя білуі керек.
Қазір  еліміздегі  оқу  орындары  педагогикалық  ұжымдар  ұсынып  отырған

елуден  астам  педагогикалық  технологияны  қолданылып  жүр,  әрбір  мұғалім
өзінің қалауына сәйкес кез келген үлгі бойынша сабақ беруіне мүмкіндік алған.
Сондықтан әр түрлі оқыту технологияларын оқу мазмұны мен оқушылардың
психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып қолдану қажет.

Жалпы  мен  2005-2006  оқу  жылынан  бері  Спортқа  дарынды  балаларға
арналған мамандандырылған облыстық мектеп-интернатында химия-биология
пәндерінен сабақ беріп келемін. Мектеп интернатымыз салауатты өмір салтын
насихаттау,  облыстық,  республикалық,  халықаралық  жарыстардың
жеңімпаздары мен чемпиондарын тәрбиелеу мақсатында қызмет етеді.  Еңбек
өтілім- 22 жыл.

35



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

Химия  –  биология  пәндерін  оқытуда  оқушылардың  ойлау  қабілеттерін
дамыту,  өз  бетімен  жұмыстану,  қызығушылықтарын  артыру,  теориялық
білімдерін,  практикада  жүйелі  түрде  меңгерту  мақсатында  «Химия  және
биология  пәні  сабақтарында  оқушыларды  деңгейлеп-саралап  оқыту,  ойлау
қабілетін арттыру және дүниетанымын кеңейту» атты әдістемелік тақырыпта
жұмыстанамын.

Оқушылардың білім – білік дағдыларын жетілдіру үшін деңгейлеп саралап
оқыту  технологиясын  өз  тәжірибеме  енгіздім.  Саралаудың  негізгі  ұстанымы
оқыту мазмұнын тарылту  емес,  ол  мұғалім тарапынан оқушыларға  берілетін
көмек болуы тиіс. Сондықтан деңгейлеп саралап оқыту технологиясын енгізу-
оқыту  үрдісінің  тиімділігін  арттырып  қана  қоймайды,  басқа  да  көптеген
мәселелерді шешеді. Ол үшін мұғалім сабақ өткізуде дәстүрлі шеңберде қалып
қоймай,  тың  ізденістер  жасауы  тиіс.  Жаңа  технологияны  жүзеге  асыруда
мұғалімнің шығармашылық белсенділігі, өз мамандығына деген сүйіспеншілігі,
алдындағы шәкірттерін бағалауы ерекше орын алады.

Өз пәндерімді оқытуда алдыма қойған мақсаттарым:
 Оқудың мазмұнын және сапасын жетілдіру;
 Әр  күнгі  сабағыма  «деңгейлеп-саралап  оқыту  технологиясын»  кеңінен

пайдалану;
 Алған теориялық білімді саралап практикада қолдана білу;
 Жай есептен күрделі есепке жылжи отырып, тұрақты және жүйелі түрде

дамыту;
 Ойлау  қабілеттерін  арттыра  отырып,  түрлі  тапсырмалар  арқылы,  өз

беттерімен жеке жұмыстануға ықпал ету,
 Сынып  ұжымы  мен  оқушының  шығармашылықтарын  арттыру

мақсатында жұмыс істеу.
Деңгейлік  саралау  –  оқушылардың  бір  сыныпта  бір  бағдарлама  және  бір

оқулықпен  оқу  материалын  түрлі  деңгейде  меңгеруі.
Оқушылардың  даму  деңгейінің  бірыңғай  болмауына  және  қабілеттеріндегі
айырмашылықтар  мен  басқа  да  себептерге  байланысты  оқу  үздіктері  мен
үлгермеушілердің  пайда  болатыны  белгілі.  Осыған  орай,  деңгейлеп  саралап
оқыту  технологиясы әр  оқушының қабілетіне,  мүмкіндігіне,  деңгейіне  қарай
оқытуды көздейді.  Деңгейлеп оқытудың мақсаты –  әрбір  оқушы өзінің  даму
деңгейінде  оқу  материалын  меңгергенін  қамтамасыз  етеді.
Оқыту технологиясын пайдалану – оқушы ынтасын басатын, объективті емес,
жіберген қателіктері үшін жазалауға бағытталған бағалау тәсілін өзгертуді талап
етеді. Таным процесі үстінде кез келген тұлғаның белсендік көрсетуге, әлде бір
себептермен  қате  жіберіп  алған  жағдайда  оны  өзі  түзетуге  құқығы  бар.
Оқушының  іс-әрекеті  көптеген  мінез-құлық  параметрлерімен  бағаланады.
Оқушылардың өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды. Сонда баға
оның  жіберген  қатесіне  берілген  жазалау  емес,  қайта  жеткен  жетістігіне
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берілген  мадақтау,  қызығушылығы  мен  қажеттігін  көтермелеу  құралына
айналады.

Химиялық білім беруде есептер шығару маңызды рөл атқарады, себебі, бұл 
оқу материалын неғұрлым терең және толық меңгеруді қамтамасыз ететін және 
алған білімдерін өз бетімен қолдана білуге үйрететін оқытудың бір түрі. Бұл 
туралы әйгілі ғалым-әдіскер Дьëрдь Пойа: «Есеп шығара білу практика жүзінде 
алынатын өнер», – деп айтқан. Есепті шығара білу біліктілігін тек қана бір 
жолмен – жай есептен күрделі есепке жылжи отырып, дамытуға болады.

Күрделілік дәрежесі бойынша есептер үш деңгейге бөлінетінін білесіздер.
Стандарттық және алгоритмдік деңгейлерді орындауға оқулық материалы 

жеткілікті болса, эврикалық деңгейдегі есептерді шығару үшін анықтамалық, 
оқу – әдістемелік құралдар, ғылыми әдебиеттер, химия пәніне арналған 
хрестоматиялар сияқты қосымша материалдарды пайдалану керек.

Алғаш оқушылар назарын химиялық элементтердің таңбаларын дұрыс жазу 
және оларды атай білу қажеттігіне аударам. Соның ішінде химиядан 
мемлекеттік стандарт талабына сәйкес, міндетті түрде меңгеруі қажет 20 
химиялық элементке ерекше көңіл бөлем. Одан соң есепті шығару алгоритмін 
үйрете отырып, қарапайым тапсырмадан, күрделіге қарай дамыта беремін.

Оқушының алған білім сапасы мен деңгейіне көз жеткізу үшін әр тақырып 
соңындағы тапсырмалар мен есептерді, жұмыс дәптері мен есептер жинағын, 
дидактикалық материалдарды пайдалана отырып түгел орындатуға тырысам, 
сондай – ақ тапсырмалардың орындалу барысы, есептердің шығарылуын 
жұмыс дәптерлеріне жазғызып отырамын. Жаңа материалды терең түсіну үшін 
карточкалар, кестелер, тірек – сызбалар, электронды оқулықтар, көрсетілімді 
эксперименттерді қолданамын.

Бұдан деңгейлеп-саралап оқытудың тиімділігі:
- оқушының психологиялық танымы, теориялық дайындығы есепке алынады;
- сыныптағы барлық оқушы бірдей жұмыс жасайды,бос отырытын оқушы 

болмайды;
- деңгейлік тапсырмалар арқылы мұғалім оқушының нені меңгергенін, нені 

меңгермегенін біледі. Соның нәтижесінде оқушыда намыс оты оянады, 
басқалардан қалып қалмауға тырысады;

- есеп шығарудың әр түрлі тәсілдерін меңгереді, әр түрлі деңгейдегі есептерді
шығаруды үйренеді;

- дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға көмектеседі, өйткені ол оқушының 
ойлау қабілетін, ынтасын, белсенділігін көтереді. Әрі оқушы мемлекеттік 
стандартты ғана алып қоймайды, өз қабілетіне қарай таңдау, әрі қарай білімін 
дамытуға мүмкіндік береді;

- сыныпты ұйымшылдыққа тәрбиелейді.
Әр сабағымда оқушылардың ой-пікірлерін, практикалық есептер шығару 

сабақтарында, есептерге талдау жасап барып, шығаруға және химия сабағында 
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логикалық есептерді көбірек шығартуға көңіл бөлемін. Сабақ беруде топпен 
жұмыстану технологиясын басшылыққа ала отырып, оқушыларды топпен 
ұйымдасып жұмыстануға, жүйелі ойлай білуге үйретемін. Әр өтетін сабағымда 
осы әдісті жиі пайдаланып отырамын.

Оқушылардың тиянақты білім алып, химия-биология пәндеріне 
қызығушылықтарын ояту бағытындағы, «Пияз, інжугүл туыстастар» 
тақырыбындағы бекіту, «Жүрек-қан тамырлар жүйесі ауруларының алдын алу» 
«Қышқылдар құрамы, алыну жолдары», «Сутек және оның алыну жолдары», 
тақырыбында деңгейлеп-саралап оқыту технологиясымен өткізген 
сабақтарымды айтуға болады.

Осы мақсатта (2015ж) «Жаратылыстану-математика бағытындағы пәндерді 
оқытуда оқушылардың өткен материалды дұрыс және еркін меңгере білуін 
қалыптастыру" атты мектепішілік семинарда «Еріген заттың массалық үлесін 
табуға есептер шығару» тақырыбында панорамалық сабақ беріп, өз іс-
тәжірибеммен бөлістім.

«Жаңа технология-заман талабы» атты семинар-тренингта, «Химия 
сабағындағы деңгейлік тапсырмалар-нәтижеге бағытталған білім беру құралы» 
тақырыбындағы іс-тәжірибем, мектепішінде таратылды.

2015ж. деңгейлеп саралап оқыту технологиясымен 9 сыныпта өткен 
«Қаныққан көмірсутектер. Метан» тақырыбындағы ашық сабағым, 
республикалық ғылыми-әдістемелік, педагогикалық «Білім кілті-Ключ знаний» 
журналында жарық көрді. Мектебіміздің мақсатына сәйкес, оқушыларға 
салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында «Ұстаз» журналында «Адам 
ағзасына дене жаттығуларының пайдасы» атты мақалам жарияланды.

Деңгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдалана отырып, жұмыс жасаған 
уақыт ішінде байқалған оңды өзгерістерді өзім сабақ беріп жүрген 8 сынып 
оқушыларының 3 жыл көлемінде мынандай нәтижесінен көруге болады: 35%-
дан - 40%-ға; 45%-48%; 50-52%-ға білім сапасы артты.
Менің тәжірибемдегі деңгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдаланған 
сабақтарды дәстүрлі сабақтармен салыстырғанда, білім сапасының өскендігін 
байқауға болады, сабақ беретін 134 оқушының 68-і (50%) биология, 57-сы 
(42,5%) химия пәні бойынша, «4-5»ке оқиды.

Мұғалімнің жұмысының нәтижесі – оқушы білімі. ҰБТ-де, 2014-2015 оқу 
жылында химия пәнін таңдаған үш оқушы «4-5» деген бағаға тапсырып, 100% 
білім сапасын көрсетіп грант бөліміне ЖОО-на түссе, одан соңғы жылдары 
биология пәнін таңдаған он бір оқушының оны «4-5» деген баға алып, 90,9% 
білім сапасын көрсетіп, грант иегерлері атанды.

Жалпы осы технологияның жетістіктері мынандай болып табылады:
- оқушының өз қабілетіне, болашағына сенуіне;

- оқушының ынталандыруға;
- оқушы мен оқытушының ынтымақтастық қарым-қатынас достығына;
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- оқушының өз білімін өз бағалай білуіне;
- баға әділдігіне;
Қорыта айтқанда, болашақтың бәсекесіне қаблетті ХХІ-ғасыр шәкіртін 

тәрбиелеу білім беру саласының еш назарынан тыс қалған емес. Соған сай әр 
ұстаз - ХХІ ғасыр мұғаліміне сай болу үшін - ізденімпаз ғалым, нәзік психолог, 
жан-жақты шебер, тынымсыз еңбекқор, терең қазыналы білімпаз, гуманист, 
белсенді патриот болғанда ғана қоғамның мықты да білікті, жоғары мәдениетті, 
жан-жақты дамыған, шығармашылығы жоғары деңгейлі жеке тұлғаны 
қалыптастырып, тәрбиелейтінімізге нық сенім білдіремін.

D00018   30.10.2020 

ТЕХНОЛОГИЯ ПӘНІ БОЙЫНША КӘСІБИ БАҒЫТТА ОҚЫТУ

АЛЬДЕБАЕВА САНИЯ ЗИЯБЕКОВНА
Алматы облысы, Қаратал ауданы,

"Алғазы" орта мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімі 

Технология пәні бойынша оқушылардың қабілетін ашу арқылы кәсіптік 
бағдар беру
Жоспары
І. Кіріспе.
ІІ. Негізгі бөлім
а) Оқушыларға технология пәні бойынша кәсіптік бағдар беру.
ә) Оқушыларды технология пәні бойынша кәсіби бағытта оқыту.
б) Оқушыларды қолөнерге баули отырып шеберлігін дамыту.
ІІІ. Қорытынды

Кіріспе
Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаћандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті 
күшейте түсуде. Елбасы Н. Ә. Назарбаев Қазақстанның әлемдегі бәсекеге 
қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында Білім беру 
реформасы Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге 
мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі деп атап көрсетті.
Елбасының халыққа жолдауында айтылғандай, дамыған елдер қатарына 
талпыну кезеңі барысында оқушылардың танымын ұлғайтып, жан – жақты 
іскер азамат етіп шығаруда технология пәнінің орны ерекше деуге болады. 
Қолөнер ұрпақ үшін бүгін де ертең де керек.
ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, 
айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият 
қарайтын дәуір.
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Білім саласындағы кез келген пән - қандай ортада болмасын өзінің айтар ойы, 
өмірге деген көзқарасы, нақты жеке тұлғаны қалыптастыруға өзіндік үлес 
қосары анық. Технология пәнінің басты мақсаты - оқушылардың 
шығармашылықпен жұмыс жасауына ықпал ете отырып, қазіргі заманның 
технологиялық мәдениетіне, яғни бұйымдарды көркем жобалауға, өңдеп, 
өндіруге бейімдеу болып табылады. Сондай - ақ оқушылардың техника мен 
технология әлемін зерттеп, зерделеуін, кәсіптік іс - әрекет элементтерінен 
практикалық тәжірибе алуын қарастырады.
Технология атты жаңа интегративті білім саласын меңгеру оқушылардың 
жалпы білім мен дағдыны меңгеруіне мүмкіндік береді, интеллектуалдық, 
тұлғалық, этикалық дамуын, өзіндік, кәсіптік айқындалуын, қазіргі әлеуметтік - 
экономикалық жағдайларға бейімделуін қамтамасыз етеді.
Сәнді қолданбалы қолөнері адамдардың көркемдік талғамының қалыптасуына 
ерекше әсер етеді, жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие беруге қызмет етіп, оларды 
халқымыздың материалдық рухани мұраларын терең түсініп, оны бағалай 
білуге тәрбиелейді.
Орта мектептегі оқытудың негізгі міндеттері - білім беріп қана қою емес, білім 
мазмұны арқылы баланың өмірге, еңбекке, адамдарға, айналадағы ортаға, дұрыс
қарым - қатынасын қалыптастыру. Оқыту мен тәрбие бір - бірімен байланысты 
процесс, бір нәрсенің екі жағы сияқты. Тәрбиелік сабақтың мазмұнын анықтай 
отырып, сабақ барысында оқу және тәрбие міндеттерін шешеді.
Технология сабағында ұлттық тәрбие берудің міндеті жан - жақты дамыған 
жеке тұлғаны қалыптастыру болғандықтан, жаңа технология бойынша 
әдістемелік жүйенің басты бөлігі сәнді қолданбалы қолөнерді технология 
сабағында қолдана білу болып табылады.
Оқушыларға технология пәні бойынша кәсіптік бағдар беру
Қазіргі кезде мектептер он екі жылдық білімге көшуге дайындыққа 
байланысты, оқушылардың кәсіби мамандық алуына жете көңіл бөлінуде. 
Жаһандану заманында өмір талабы, уақыт ағысы жастарды кәсіби мамандық 
алуына итермелейді. Ал жастардың мамандық таңдауына мақсатты мүддемен 
ықпал ететін негізгі пән – технология.
Технология – кәсіптік білім беру жүйесі. Технология пәнінен білім беруде 
оқушы бұрынғыдай оқу бағдарламасын игеруші, мұғалім балаға жеке пән 
бойынша білім беріп қана қоймайды, жеке мамандықты мегеретін жеке тұлғаны
да қалыптастырушы. Білімнің негізгі және айқындаушы мәні сол тұлғаны 
дамыту болып табылады. Оны жүзеге асырудың негізгі жолдары: оқушылардың
жеке қабілетін және белгілі бір кәсіпке бейімділігін айқындай отырып білім 
беру, сол негізде оқу бағдарламасын жетілдіру. Бағдарлы оқыту – оқушылардың 
орнықты мүддесі мен қабілет бейімділігі негізінде бағытталған білім жүйесі 
екені белгілі. Сондықтан жалпы білім берудің жоғарғы сатысында іс – әрекет 
тәсілдеріне оқу – кәсіби мамандыққа бағытталған білім беру үлкен мәнге ие.
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Әр баланың ерекшелігін ескеріп, тақырыпты өмірмен байланыстырып, әр 
оқушыға жеке тақырып пен бағыт – бағдар беріп отырыу. Сонда ғана 
оқушының пәнге деген қызығушылығы артады. Қазіргі таңда жеке тұлғаны 
қалыптастыру технология пәні мұғалімдеріне өз қызметіне өте үлкен 
жауапкершілікпен қарауды талап етеді. Кәсіптік бағдар беру барысында мұғалім
әр оқушының алдында оның кемшілігіне шын мәнінде жауапты екенін сезіну 
қажет. Өз іс тәжірибемде оқушыларға кәсіптік бағдар беру, белгілі бір 
мамандыққа бейімдеу және өзіндік кәсіптікті айқындау.
Менің 5 – 9 сыныптарға технология пәнінен сабақ бергендегі байқағаным, кез 
келген 5 сынып оқушысы бастауышта алған білім негізінде бір салаға ынта - 
ықыласы болады. Сол сала оған ұнайды. Мұғалім оқушының сол 
қызығушылығын анықтап, сол сала бойынша оқушыны бейімдеуі керек. Мұнда 
оқушылардың кәсіби айқындалуына мұғалімнің рөлі жоғары. Кәсіптік мәнін 
ашып, өмірге, қоғамға қажеттілігін үнемі сабақта айтып, дәлелмен нақтылап 
түсіндірсе, әрине сол кәсіпке бейім оқушылардың бейімділігін дамытуға 
болады. Бейімділігін дұрыс анықтай алмай жүрген оқушылар қосымша 
қосылады.
Оқушыларды технология пәні бойынша кәсіби бағытта оқыту
Қазіргі таңда жеке тұлғаны қалыптастыру технология пәні мұғалімдерінің 
алдарына қоятын мақсаттар мен міндеттеріне өте жауапкершілікпен қарауды 
талап етеді. Оқушыларға білім, білік және кәсіптік бағдар беру барысында 
мұғалім әр оқушының алдында оның келешегіне шын мәнінде жауапты 
екендігін сезіну қажет. Осы үлкен міндетті атқару үшін технология пәнінің 
мұғалімінің өзі білімді, мәдениетті, жаңашыл болуы қажет деп ойлаймын. 
Әрине, көптеген мектептерде бұрынғы ізбен еңбек сабағы деп көңіл бөлмеуі де 
мүмкін, бірақ өз пәнін жоғары бағалайтын мұғалім парызын ұмытпауы керек. 
Сол себептен әр сабағын жаңашылдандырып өткізуді мақсат етіп, күрделі 
дайындықпен сабақты өткізуге қалыптасқан жөн. Сабақтың сапасы – ол 
оқушының білімділігі, біліктілігі, мәдениеттілігі.
Бұл салада бірінші сәттілік:
- мұғалім проблемасын анықтап, алдына мақсат қояды;
Екіншісі - тақырыптық күнтізбелік бағдарламаны жан - жақты зерттеп, мектеп 
ерекшелігін ескере отырып, дұрыс құруы, мұғалімнің мақсатына жету жолының
ашықтығы.
Оқушылардың қызығушылығы мен бейімділігін дамыта отырып, кәсіби 
айқындалуын жетілдіру болашақ кәсібін қателеспей табуына көмек болады. 
Кәсіптік мектептерде, оқу – өндірістік комбинаттарында кәсіптік мамандық 
алуына жол ашады. Бұл жұмыстар жеткіншектердің кәсіптік бағдарды 
сезінуіне, еңбекті бағалауына, сүйіп атқаратын жұмысқа дағдылануға, 
жауапкершілікті сезінуге, мінез – құлық және қарым – қатынас мәдениетін 
қалыптастыруға септігін тигізеді.
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Сапалы білім берумен қатар еңбекке де баулу, үйрету аса қажет, 
жастарымыздың өнерлі болуы қоғамдық өмірімізге үлкен әсерін тигізеді деп 
ойлаймын. Тұлғаның эстетикалық бейнесі өнер мен табиғатты қабылдауы және 
адамдар арасындағы қарым - қатынастағы қызметі арқылы көрінеді. Талантты 
және дарынды оқушылардың бойында даму және шығармашылық қабілеттер 
өнердің түрлі саласында өз ерекшелігіне қарай көрінеді.
Жеткіншек ұрпақты ұлттық сезім мен рухта тәрбиелеуде ұлттық ою - 
өрнектердің алатын орны ерекше. Қазақ халқының қолөнерінің арнасы кең, түрі
сан алуан. Халқымыздың өмір тіршілігінде ою - өрнек қатыспайтын саланы 
табу қиын. Өнердің басқа да түрлері секілді қолданбалы қолөнері технология 
пәнінде ұлттық ою - өрнекті қастерлеуге жол ашады. Дәстүрлі қазақ өнерінің 
ерекшелігін айтқанда, қазақ өміріндегі ежелден дамыған ою - өрнек ерекше 
эстетикалық сезімді үнсіз айғақтайды. Өйткені талаптанған бала әрқашан өз 
мақсатына жетеді.
Оқушыларды қолөнерге баули отырып шеберлігін дамыту
Қазіргі заманғы мектептің алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі – 
оқушыларда білім мен шеберліктің қалыптасуы болып табылады. Жас 
өспірімнің дербестігі педагогикалық мақсатқа бағытталса, жақсы нәтижелерге 
жеткізеді, жауапкершілік сезімін арттырады, шығармашылық бастаманы 
дамытады, оны белсенді етеді , - деп жазды
Н. Левитов. Көркемдік – қолданбалы жұмыстар барысында оқушылардың еңбек
білімі мен шеберлігін қалыптастыру үрдісінің педагогикалық мақсаты болу 
үшін оқып, үйрету барысында олардың ақыл – ой қабілеттері мен іс – әрекеттер 
ерекшеліктерін ескеру керек.
Қазіргі кезде заман талабына сай, мектептің, ұстаздардың алдына қойған 
мақсаты – мектеп қабырғасында тәрбиеленіп келе жатқан жас ұрпақты 
ұлтымыздың көнеден келе жатқан салт - дәстүрімен таныстыру, еңбекке деген 
шеберлігімен икемділігін, өнерге деген сүйіспеншілігін арттыру. Бұл тек 
ұстаздардың ғана емес, сонымен қатар қазақтың көне салт - дәстүрін, әдет – 
ғұрпын, тұрмыс – тіршіліктерін, қолөнерін жадымызда ұстау, келешек ұрпаққа 
үйрету, жөн сілтеу, ата – бабаларымыздың дәстүрін ұмыт қалдырмау – 
баршамыздың парызымыз.
Егеменді қазақ мемлекетінің болашақ ұрпақтарының сана – сезімін, ұлттық 
психологиясын, оның сонау ерте замандағы ата – бабалар салт - дәстүрімен, 
мәдениетімен сабақтастыра отырып, халықтық қолөнерін сақтап қалуға 
тәрбиелеу – ұлтжанды ұлғатты ұстаздардың абыройлы ісі.
Келешек мектептер 12 жылдық оқу бағдарламасында да біздің қазақтың 
қолданбалы қолөнерінің оқушыларға беретін тәрбиелік мәні өте зор болмақ. 
Ұлттық тәрбие беру бесігіндегі оқушылардың ата – баба дәстүрін, мәдениетін, 
қолөнерін және азаматтық арнадағы асыл қасиеттерін еңбекке баули отырып, 
жан - жақты эстетикалық тәрбие беру, мәдени мұраны жүйелі меңгеруге, рухани
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мұрасын бағалай білуге тәрбиелеу мүмкіндіктері қарастырылады. Сондықтан 
оқу - тәрбие жұмысының барысында, технология сабағында оқушыларға кәсіби 
технология пәнінің үйірме жұмыстарында халқымыздың ұлттық қолөнерін 
халқымыздың салт - дәстүрімен, әдет – ғұрпымен таныстыра отырып, 
оқушының іскерлігін, дағдысын, еңбекке деген ынтасын қалыптастыруды 
негізгі мақсат етіп қою - біздің міндетіміз. Ұлттық мәдениетке негізделген қазақ
мектебінің қайта түлеуі қазіргі таңдағы көкейкесті мәселе болып отыр. Өйткені 
оқушылардың көркемдік білім алуын арттыру және рухани деңгейін дамыту, 
шығармашылыққа тәрбиелеу – қазіргі білім беруде көзделіп отырған мәселе. 
Осы тұрғыдан келгенде оқушылардың жұмыс істеу әдет – дағдыларын көркем 
шығармашылық іскерлікпен жалғастырып дамыту мәселесі қарастырылады. 
Оқушыларды әсемдікті сезініп, түсініп, қадірлей білуге баулу эстетикалық 
тәрбие беру арқылы іске асырылады.
 

 D00019   30.10.2020

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ

АРНАЙ ДИАНА АРНАЙҚЫЗЫ
Талдықорған қаласы. Номер №27 орта мектеп 
гимназиясының ағылшын тілі пәнінің 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. 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
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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
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 –
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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  білімінжоғарылататын,  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  байланысуүшін  алдын  ала  оқушының психологиясын  дайындау

45



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

керек.  Ол  үшін  әр  түрлі  тренинг  өткізу  керек.  Бұл  тренингте  басқа
елдердіңмәдениетімен,  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. 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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D00020   30.10.2020   
                                                                                                                                     

МҰҒАЛІМНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ
ДИАГНОСТИКАСЫ МЕН ЭКСПЕРТИЗАСЫ»

                                                                           
КЫЛЫШБАЕВА АСЕМ КАЙРАТОВНА

 Алматы облысы, Сарқан қаласы, Сарқан гуманитарлық колледжісінің
педагогика және психология пәндерінің оқытушысы

 
1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің диагностикасы мен
экспертизасы» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға
арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В010300 – Педагогика және психология
мамандығының студенттеріне арналған.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Осы «Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің диагностикасы мен
экспертизасы» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән
бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік 
құжаттар
негізінде жүзеге асырады:
1.ҚР «Білім туралы» Заң. – Астана,2011.
1. ҚР МЖМБС - 2009 ;
2.ДП 042-1.01.-2013 Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен
құрылымы» құжаттық іс-жосығы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
Қазіргі кезде бүкіл дүние жүзілік білім әлеміне қол жеткізу
мақсатында Қазақcтанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс оқу-
тәрбие үрдісіне жаңаша өзгерістер енгізуде. Елімізде болып жатқан түрлі
бағыттағы өзгерістер білім беру саласына жаңаша міндеттер қойып отыр:
мұғалімнің оқу-тәрбие үрдісін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды, оқу-тәрбие
үрдісін нәтижеге бағыттау арқылы оқушы құзіреттілігін арттыруды, мұғалім
мен оқушының зерттеушілік мәдениетін дамытуды талап етеді.
Бұл талаптарға сәйкес мектепке дейінгі ұйым мамандарын даярлауда
«Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің диагностикасы мен экспертизасы»
пәнінің маңызы зор.
Жалпы білім беретін мекемелердің іс-әрекетінің нәтижелігі, ең алдымен,
мұғалімге байланысты.Оның жеке тұлғалық қасиеттері, педагогикалық білігі,
адамгершілік және ақыл-ой парасаты, педагогикалық мәселелерді шешуде
шығармашылық ізденіске бой алдыруы, есеюі, өнегелілі, денсаулығы мен 
рухани
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байлығы қоғамның әлеуметтік алғышарты болып табылады.
3.2 Курстың мақсаты: студенттерді қазіргі заман мұғалімі, мұғалімнің
педагогикалық іс-әрекеті мазмұны және ерекшеліктерімен, мұғалімнің
педагогикалық іс-әрекетін диагностикалау мен экспертиза жүргізу
әдістемелерімен таныстыру, тиісті біліммен қаруландыру.
3.3 Курстың міндеттері:
- курс мазмұны бойынша теориялық және практикалық біліммен
қаруландыру;
- студенттерді мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетін диагностикалау
әдістемелерімен таныстыру;
- студенттерді мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетіне экспертиза
жүргізу әдістемелерімен таныстыру.

3.4 Курс нәтижесі:
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер :
- курс мазмұны бойынша теориялық және практикалық білімді білуі
керек;
- студенттер мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетін диагностикалау
әдістемелерін тәжірибеде қолдану іскерлігін меңгеруі керек;
- студенттер мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетіне экспертиза жүргізу
әдістемелерін тәжірибеде қолдану іскерлігін меңгеруі керек.
3.5 Курстың пререквизиттері:
«Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің диагностикасы мен
экспертизасы» курсын меңгеру үшін келесі пәндерді қосымша оқу қажет:
- Педагогика;
- Психология;
- Мамандыққа кіріспе;
- Философия;
- Әлеуметтану.
3.6 Курстың постреквизиті: пән бойынша меңгерілген білім мамандық
бойынша тиісті білім, іскерлік және дағдыны меңгеру үшін қажет.
3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Кесте 1

Курс Семестр
1 2
Дәріс сабақтар
Модуль 1. Мұғалімнің кәсіби іс-әрекеті және жеке
тұлғасы
«Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің диагностикасы мен 1
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экспертизасы» пәні, мақсаты мен міндеттері
Мұғалімнің кәсіби іс-әрекеті және жеке тұлғасы 1
Диагностика және экспертиза ұғымдары және олардың мазмұны 1
Модуль 2.Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің 2
диагностикасы мен экспертизасы
Мұғалімнің кәсіби және жеке бас қасиеттерінің
диагностикасы
Мұғалімнің оқыту іс-әрекетінің диагностикасы мен 1
экспертизасы
Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің мотивациясын 1
диагностикалау
Мұғалімнің педагогикалық босаңсуға түскен балалармен 1
жұмысы және диагностикасы
Мұғалімнің тәрбиелеу іс-әрекетінің диагностикасы мен 2
экспертизасы
Модуль3. Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің 2
диагностикасы мен экспертизасы
Мұғалімнің отбасымен жұмысының диагностикасы мен
экспертизасы
Мұғалімнің педагогикалық шеберлігінің диагностикасы 2
Бір тұтас педагогикалық процестегі мұғалім-сынып 1
жетекшісінің жұмысы және оның диагностикасы
Барлығы 15 сағат
Тәжірибелік сабақтары
Модуль 1. Мұғалімнің кәсіби іс-әрекеті және жеке тұлғасы 2

Қазіргі заман мұғалімі
Педагогикалық іс-әрекетке кәсіби даярлық 2
Модуль 2.Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің 2
диагностикасы мен экспертизасы
Мұғалімнің кәсіби және жеке бас қасиеттерінің
диагностикасы
Мұғалімнің оқыту іс-әрекетінің диагностикасы мен 2
экспертизасы
Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің мотивациясын 2
диагностикалау
Мұғалімнің педагогикалық босаңсуға түскен балалармен 2
жұмысы және диагностикасы
Өзін-өзі тәрбиелеу мұғалімнің кәсіби даярлығының құралы 2
ретінде
Мұғалімнің тәрбиелеу іс-әрекетінің диагностикасы мен 2
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экспертизасы
Модуль3. Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің 3
диагностикасы мен экспертизасы
Мұғалімнің отбасымен жұмысының диагностикасы мен
экспертизасы
Мұғалімнің педагогикалық шеберлігінің диагностикасы 4
Мұғалімнің қарым-қатынас мәдениеті және диагностикасы 4
Бір тұтас педагогикалық процестегі мұғалім-сынып 3
жетекшісінің жұмысы және оның диагностикасы
Барлығы: 30 сағат

5СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
Студенттердің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмыстарының
тапсырмалары:
1. Қазіргі заман мұғалімі.
2. Педагогтың кәсіби қалыптасуы және дамуы.
3. Біртутас педагогикалық процесті жүзеге асырудың теориясы мен
технологиясы (Н.Д.Хмель).
4. Мұғалімнің оқыту іс-әрекетінің диагностикасы мен экспертизасы.
Мұғалімнің педагогикалық босаңсуға түскен балалармен жұмысы және
диагностикасы Мұғалімнің тәрбиелеу іс-әрекетінің диагностикасы мен
экспертизасы.
5. Бір тұтас педагогикалық процестегі мұғалім-сынып жетекшісінің жұмысы
және оның диагностикасы.
6. «ХХІ- ғасыр мұғалімі».
Студенттердің орындайтын өздік жұмыстарының тапсырмалары:
1. Пән бойынша библиография әзірлеу.
2. Глоссарий әзірлеу.
3. ҚР білім беру саласындағы заңнамалық құжаттары.
4. Пән мазмұны бойынша тест тапсырмаларын құрастыру.
5. «Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің диагностикасы мен экспертизасы»
пәні бойынша сөзжұмбақ құрастыру.

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
Кесте 3

Дәріс сабағының Тәжірбиелік сабақтар Көрнекі Өздігінен Бақы
тақырыптары тақырыптары құралдар, дайындалу лау түрі
плакаттар, ға сұрақтар
лаборатория-лы
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қ стендтер
1 2 4 5 6
«Мұғалімнің Дәріс тезисі Оқу-материал Жазбаша,
педагогикалық дарында ауызша
іс-әрекетінің берілген
диагностикасы мен
экспертизасы» пәні,
мақсаты мен
міндеттері
Қазіргі заман мұғалімі Дәріс тезисі Оқу-материал Жазбаша,
дарында ауызша
берілген
Мұғалімнің кәсіби Педагогикалық іс-әрекетке Дәріс тезисі Оқу-материал 
Жазбаша,
іс-әрекеті және жеке кәсіби даярлық дарында ауызша
тұлғасы берілген
Диагностика және Дәріс тезисі Оқу-материал Жазбаша,
экспертиза ұғымдары дарында ауызша
және олардың мазмұны берілген
Мұғалімнің кәсіби Мұғалімнің кәсіби және Дәріс тезисі, Оқу-материал 
Жазбаша,
және жеке бас жеке бас қасиеттерінің талица дарында ауызша
қасиеттерінің диагностикасы берілген
диагностикасы
Мұғалімнің оқыту Мұғалімнің оқыту Дәріс тезисі Оқу-материал Жазбаша
іс-әрекетінің іс-әрекетінің дарында
диагностикасы мен диагностикасы мен берілген
экспертизасы экспертизасы
Мұғалімнің Мұғалімнің педагогикалық Дәріс тезисі, Оқу-материал Жазбаша,
педагогикалық іс-әрекетінің мотивациясын кесте дарында ауызша
іс-әрекетінің диагностикалау берілген
мотивациясын
диагностикалау
Мұғалімнің Мұғалімнің педагогикалық Дәріс тезисі Оқу-материал Жазбаша,
педагогикалық босаңсуға түскен дарында ауызша
босаңсуға түскен балалармен жұмысы және берілген
балалармен жұмысы диагностикасы
және диагностикасы
Өзін-өзі тәрбиелеу Дәріс тезисі Оқу-материал Жазбаша,
мұғалімнің кәсіби дарында ауызша
даярлығының құралы ретінде берілген
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Мұғалімнің тәрбиелеу Мұғалімнің тәрбиелеу Дәріс тезисі Оқу-материал 
Жазбаша,
іс-әрекетінің іс-әрекетінің дарында ауызша
диагностикасы мен диагностикасы мен берілген
экспертизасы экспертизасы
Мұғалімнің отбасымен Мұғалімнің отбасымен Дәріс тезисі Оқу-материал 
Жазбаша,
жұмысының жұмысының диагностикасы дарында ауызша
диагностикасы мен мен экспертизасы берілген
экспертизасы
Мұғалімнің Мұғалімнің педагогикалық Дәріс тезисі Оқу-материал Жазбаша,
педагогикалық шеберлігінің дарында ауызша
шеберлігінің диагностикасы берілген
диагностикасы
Мұғалімнің қарым-қатынас Дәріс тезисі, Оқу-материал Жазбаша,
мәдениеті және әдістемелер дарында ауызша
диагностикасы берілген
Біртұтас Бір тұтас педагогикалық Дәріс тезисі Оқу-материал Жазбаша,
педагогикалық процестегі мұғалім-сынып дарында ауызша
процестегі жетекшісінің жұмысы және берілген
мұғалім-сынып оның диагностикасы
жетекшісінің жұмысы
және оның
диагностикасы
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D00021  30.10.2020

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

СЕМБЕК ЕРАСЫЛ ТАСҚЫНҰЛЫ  
Алматы облысы, Сарқан ауданы, Қойлық ауылы 

М. Жұмабаев атындағы орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

Биыл  жаңа  оқу  жылында  елорда  мектептерінде  202  мыңдай  оқушы
оқитын болады.  Өткен оқу жылында 182279 оқушы білім алған еді.  Ал
бүгінге  дейінгі  дерек  бойынша  1-сыныпқа  27  мыңнан  аса  оқушы
қабылданбақ,  әзірге  12453  өтініш  берілген.  Құжаттарды  қабылдау
электрондық  үкімет  –  egov.kz  порталы  арқылы  және  қағаз  түрінде
мектептерде жүргізіліп келеді.Өткен оқу жылының соңғы тоқсаны еліміздегі
оқушылар  мен  педаготар  және  ата-аналар  үшін  сын  кезеңі  болды.  Төтенше
жағдайға байланысты қашықтан оқыту форматы біраз мәселенің бетін ашты.
Сондай-ақ  ол  елдегі  цифрландыру  мен  интернет  жүйесін  әлі  де  жетілдіру
керектігін көрсетті. Осы орайда білім беру жүйесі де біраз қиындықты бастан
өткерді.  Енді  биыл  жаңа  оқу  жылы  қайтадан  қашықтан  оқыту  форматында
жалғаспақ.  Нұр-Сұлтан  қалалық  Білім  басқармасының  басшысы  Шолпан
Қадырованың  айтуынша,  1  қыркүйекте  жаңа  оқу  жылы  барлық  елордалық
мектептер  және  колледждерде  қашықтан  оқыту  форматында  басталады.  Бұл
ретте  қатаң  санитарлық  шараларды  сақтай  отырып,  бастауыш  сыныптың
оқушылары үшін «кезекші сыныптардың» жұмысы жоспарланып жатқандығын
да  айтты.  Оқу  бірнеше  ауысыммен  жүзеге  асады.  Сыныптар  кіші  топтарға
бөлінеді.  Ол топтарда оқушы саны 10-15 тен аспайтын болады. Сабақтар бір
кабинетте  өткізіліп,  үзіліс  әртүрлі  уақыттарда  болады.  Сонымен  қатар,
сабақтардың  бір  бөлігі  қашықтан  жүргізіледі.  Әрине,  барлық  санитарлық
шаралардың  сақталуы  –  басты  міндеттердің  бірі.
–  Бекітілген  санитарлық  талаптарды  сақтай  отырып,  кезекші  топ  жаңа  оқу
жылында  тек  бастауыш  сыныптар  үшін  жұмыс  жасайтын  болады.  Өйткені
барлық  ата-аналарды  алаңдатып  отырған  сұрақтың  бірі  алдағы  қашықтан
оқытудың  қалай  өтетіні  екені  түсінікті.  Ал  енді  қашықтан  оқыту  үшін  ең
алдымен  педагогтар  мен  оқушылардың  компьютер  және  интернетпен
қамтамасыз етілуі маңызды. Сондықтан оқушының және мұғалімнің компьютер
мен интернетке қажеттілігіне мониторинг жүргізілді.  Қажетті құралдар сатып
алынатын  болады,  –  деп  уәде  етті  ведомство  басшысы.
Осы ретте техниканы қажет ететін аз қамтылған және көпбалалы отбасылардан
шыққан  оқушыларға  міндетті  түрде  компьютерлер  және  роутерлер  беріледі.
Айта  кетейік,  мұндай  қажеттілікке  мұқтаж  боп  отырған  қала  бойынша  аз
қамтылған  отбасынан  6994  оқушы,  689  жетім  бала,  4377  ерекше  білім  беру
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қажеттілігі  бар  бала  және  аз  қамтамасыз  етілгендер  санатына  кірмейтін
көпбалалы  отбасылардан  шыққан  20000  бала  бар.
Жаңа оқу жылында оқушыларды оқулықтармен қамтамасыз ету жұмыстары да
тыңғылықты жүргізілуде.  Оқушылар оқулықтарды 1 қыркүйекке дейін толық
алады.

Педагогтар икемделіп жатыр
24  тамыздан  бастап  білім  беру  ұйымдарының  9958  педагогы  Назарбаев

зияткерлік  мектептерінің  Педагогикалық  шеберлік  орталығы  әзірлеген
«Қашықтан оқытуды үйренемін» атты онлайн-курста оқитын болады. Курс 5
модульден тұрады. Яғни 1-модуль – «қашықтан оқыту ерекшеліктері», 2-модуль
– «оқуға тарту», 3-модуль – «ақпараттық-техникалық құралдары», 4-модуль –
«кәсіби ынтымақтастық», 5-модуль – «ата-аналарды педагогикалық қолдау» 40
академиялық сағаттан тұратын курс тыңдаушыларға өз бетінше оқудың уақыты
мен  қарқынын  таңдауға  мүмкіндік  береді.  Бұл  курстар  Stepik  білім  беру
платформасында өтеді.  Шолпан Маратқызы онлайн-курстың әрбір  тақырыбы
мұғалімдердің өз бетінше зерделеуі үшін өзекті материалдар мен ресурстарды
қамтитынын  айта  келіп,  курсқа  қатысушылар  қашықтан  оқытудың
ерекшеліктері  мен  түрлерін  зерттеуді,  онлайн  сабақтардың  оқу  үдерісін
жоспарлауды және оқу жетістіктерін бағалауды ұйымдастыруды үйренеді деді.
Сондай-ақ  Нұр-Сұлтан  қаласының  білім  беруді  жаңғырту  орталығы  тамыз
айының 1-інші және 2-аптасында «Цифрлық педагогика: оқыту және тәжірибе»
тақырыбында  онлайн-оқыту  өткізуді  жоспарлап  отыр.  Оған  12480  педагог
қатысады. Оның ішінде 2562 мектепке дейінгі білім беру педагогтары, жалпы
білім беру мектептерінен 9036 мұғалім, ТжКБ-дан 882 мұғалім бар. Қалалық
Білім басқармасының басшысы брифинг барысында тағы бір жаңалыққа назар
аударды:
–  Майкрософт  компаниясының  бірінші  және  жалғыз  авторизацияланған
серіктесі Knowledge Engineering компаниясымен бірге білім беру ұйымдарының
5987  (47  пайыз)  педагогтарына  платформа  мүмкіндіктерін  тиімді  пайдалану
бойынша  вебинарлар  өтеді.  Вебинар  «Білім  беруге  арналған  интерактивті
құралдар.  Мұғалім  білуі  тиіс  технологиялар»  деген  бағдарламалық  модуль
бойынша  өткізілмек.
Педагогтар  4-тоқсаннан  бастап  қазіргі  уақытқа  дейін  Academia.kz
педагогикалық шеберліктің  виртуалды зертханасында  білімдерін  жетілдіруде.
Виртуалды зертханада  педагогика,  психология,  ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар  және  т.  б.  мәселелер  бойынша  ең  өзекті  онлайн-курстар
топтамасы ұсынылған.  Сондай-ақ  үздік  педагогтардың тәжірибесін  жинақтау
арқылы  жаңа  әдістемесі  бар  педагог-зерттеушілер  мен  педагог-шеберлер
зертханасын  құру  да  жоспарланып  отыр.
Білім жүйесінде пандемияға дейін іске асу керек жүйелерге өзгеріс енгені рас.
Бүгінде  білім  беруді  жаңғырту  орталығы  «Астаналық  электрондық  мектеп»
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электрондық платформасын әзірлеуде,  онда қысқамерзімді сабақ жоспарлары,
бейнесабақтар, білім беру цифрлық ресурстары және т. б. орналастырылады. Ал
бұған дейін, яғни маусым айынан бастап yardstream арқылы жүзеге асырылатын
үнемі  ашық  «Педагогикалық  тәжірибе  алаңы»  жұмыс  істеп  келеді.  Мұнда
елордалық мұғалімдердің тәжірибесін көруге болады.

Техникалық және кәсіптік білім беру
Елордада  12  мемлекеттік,  10  жекеменшік  колледж  бар.  Бұл  колледждерде

алдағы оқу жылында 8000 студент және 13 мамандық бойынша ерекше білім
алу қажеттілігі бар 139 білім алушы қабылданбақ. Жаңа оқу жылын колледждер
де  қашықтан  оқу  форматында  бастайды.  Дәстүрлі  формат  санитарлық
нормаларды сақтай отырып, бірінші және бітіру курстарының білім алушылары
үшін өндірістік оқытуды, кәсіптік практиканы ұйымдастыру кезінде жеке кесте
бойынша  жүзеге  асады.  Колледждерге  құжаттарды  қабылдау  20  маусымнан
басталды. Енді 25 тамызға дейін (жұмысшы кадрлар үшін 27 тамызға дейін)
«электрондық  үкімет»  www.egov.kz  веб-порталы  арқылы  жүзеге  асырылады.
Сондай-ақ  колледждің  қабылдау  комиссиясы  қағаз  түрінде  өтініштерді  де
қабылдайды. Бүгінде 3589 құжат қабылданған. Басқарма басшысы өз сөзінде
колледждерде  кадрларды даярлау  77 мамандық және 122 біліктілік  бойынша
жүзеге асырылатынын айта келе, 2020-2021 оқу жылына мемлекеттік білім беру
тапсырысы 4652 орынға 22 орналастырылған, оның ішінде жергілікті бюджет
есебінен 3602 орын, «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы бойынша 1050 орын
деді.

Мұғалімдер жетіспейді
Білім беру ұйымдарын кадрлармен қамтамасыз ету бойынша Жол картасы

жасалып, бекітілді.  Оның аясында республиканың ЖОО-мен және ТжКБ-мен
жұмыс  жүргізіледі.
Елордаға  педагогтарды  тарту  үшін  университет  түлектерімен  онлайн-
кездесулер  жүргізу  жұмыстары  жалғасуда.  Елордалық  мектептердің
басшылары,  балабақша  меңгерушілері  Л.Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық
университеті,  А.Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік  университеті
өткізген онлайн еңбек жәрмеңкелеріне қатысты. Ал бұл оқу орындары enbek.kz
порталында  үміткерлерді  (соның  ішінде  аймақтардағы  жұмыс  істейтін
мұғалімдерді)  қарастыруда,  бүгінгі  таңда  300-ге  жуық  түйіндеме
қарастырылуда.
Жыл  сайын  білім  беру  саласындағы  мамандар  ЖОО  көптеп  аяқтаса  да,
педагогтық  құрамға  деген  қажеттілік  бар.  Әсіресе  орыс  тілінде  оқытатын
бастауыш сынып мұғалімдері,  орыс тілі мен әдебиеті  пәндерінің мұғалімдері
жеткіліксіз  екендігін  айтып  өтті.
–  Қазіргі  уақытта  бос  жұмыс  орындарының HRPortal  кадрлық  порталы бар,
онда  білім  беру  ұйымдарында  жұмыс  істеуге  ынталы  кез  келген  адам  бос
жұмыс  орындарына  тіркеліп,  өтініш  бере  алады.  Бүгінгі  таңда  100  түлек
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түйіндемелерін  елордалық  мектептерге  жұмысқа  тапсырды,  осы  бағыттағы
жұмыс  жалғасуда,  нәтижелері  бойынша  1000-ға  дейін  жас  маман  тарту
жоспарлануда,  –  деді  Нұр-Сұлтан  қаласы  Білім  басқармасының  басшысы
Шолпан  Қадырова.
Осы  орайда  әлеуметтік  қолдау  ретінде  өткен  жылы  242  педагогикалық
қызметкерге  «7-20-25»  мемлекеттік  тұрғын  үй  бағдарламасына  қатысу  үшін
атаулы  құны  1  миллион  теңге  болатын  тұрғын  үй  сертификаттары  түрінде
әлеуметтік  көмек  берілді.  Бағдарламаға  қатысушылар  жаңа  салынған  және
қайталама тұрғын үй нарығынан пәтер таңдауға мүмкіндік алды. 2019 жылы
350 жас педагог үшін жайлы жатақхана ашылған болатын. Мұндай әлеуметтік
қолдаулар биыл да жалғасатын болады.

Жаңа оқу жылында – жаңа мектеп
Елорда  тұрғындарының  жыл  сайын  өсуі  оқушылардың  да  көбеюіне  әсер

етуде.  Астанада мектеп құрылысына деген сұраныс жоғары. Өкінішке қарай,
қала  мектептерінің  жүктемесі  мөлшерден  тыс,  оған  үш ауысымда  оқытатын
мектептердің  жұмысы  дәлел.  Осындай  қиындықтардың  түйіні  біртіндеп
шешілуде. Биыл 10100 оқушыға арналған 14 нысанды іске қосу жоспарлануда,
оның ішінде 7000 орынға арналған 8 мектеп, 3100 орынға арналған жұмыс істеп
тұрған  мектептерге  жалғап  салынған  6  нысан  бар.  Алдағы  уақытта
мектептердің жүктемесін азайтып, білім беру жүйесінің бір ізге түсуіне бұл да
үлкен мүмкіндік болары сөзсіз.
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ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТЫҢ НЕГІЗГІ
 МІНДЕТТЕРІ МЕН БАҒЫТТАРЫ

КЛЫШБАЕВА АСЕЛЬ КАЙРАТОВНА 
 Талдықорған қаласы есту қабілеті бұзылған балаларға арнайы мектеп

-интернатының әлеуметтік педагогі 

Дүние  жүзіндегі  өркениетті  мемлекеттерде  тәрбиенің  теориясы  мен
практикасындағы  жетекші  тенденция  –  әлеуметтік  педагогика  рөлінің  артып
отырантындығын  көрсетіп  отыр.  Қоғамдық  өмірдіңжан-жақты
демократияландыруы мен гуманизациялау процесінде сонымен қатар Қазақстан
Республикасының білім жүйесінде адами-тұлғалық қатынастың атмосферасын
объективті тұрғыдан жасалуын талап етеді. Бұл өз кезегінде кәсіби мемлекеттік
– қоғамдық әрбиелеу құрылымдарының өмірден, отбасынан, әлеуметтік-мәдени
ортадан алшақтауын жою арқылы балалар мен жастарды әлеуметтік тәрбиелеу
жүйесін өзгерту жолдарын іздестіруді қажет етеді.

 1991  жылы  біздің  елімізде  әлеуметтік  педагог  қызметінің  енгізілуі
кездейсоқтық емес. Елімізде әлеуметтік жұмыстың кәсіптік деңгейге көтерілуі-
маңызды  мәселе.  Бұл  мамандықтың  болашағына,  мемлекеттің  әлеуметтік
саясатының жастар саясатының жзастар саясатының өзекті проблемаларының
шешілуіне  кадрлар  санасының  тигізер  әсері  мол  Білім  беру  мекемелерінде
әлеуметтік  педагог  мамандығының  енгізілуі,  бүгінг  таңдағы  оқушылардың
қоғамға әлеуметтік ортаға бейімделуі, әлеуметтенуіндегі қиыншылықтар, оның
тұлғалық  қасиеттерін  зерттеуге  ,  зерттеу  нәтижесінде  түзету  жұмыстарын
жүргізуге, өмірдің қиын жағдайынан шыға білуге ықпал етуге қажеттіліктерінен
туындап  отыр.  Бұл  жұмыстарын  жүргізуге  өмірдің  қиын  жағдайынан  шыға
білуге  тықпал  етуге  қажеттігінен  туындап  отыр.  Бұл  жұмыс  мамандық  қана
емес,  сонымен қатар,  бұл біз  қол ұшын беретін,  адами проблемаларын бірге
шешетін,  проблемаларды  тиімді,  дұрыс  шешілу  жолдарын  табатын  адамдар
тағдыры.  Осындай  жауапты  жұмысты  атқара  отырып,  біз  оның  табысына
барлық  қоғам  мүдделі  екенін  есте  ұстауымыз  керек.  Болашақта  әлеуметтік
педагог  мамандығы мұғалім  мен  медицина  қызметкерлері  секілді  бұқаралық
сипатқа ие болады. Себебі қоғам үшін «әлеуметтік эпидемиямен» күрескеннен,
«әлеуметтік аурулардың» алдын-алу әлдеқайда тиімді екендігі белгілі.

 Сонымен қатар әлеумтеттік педагогика ғылымының елімізде әлі қарыштап
дами қоймаған шағында бүгінгі  таңда білім беру мекемелеріндегі  әлеуметтік
педагогтар  жұмыс  жүргізу  барысында  түрлі  кедергілерге  ұшырап  отыр.
Оңтүстік  Қазақстан  облысында  білім  беру  мекемелеріне  республикалық
трансферттен әлеуметтік педагогтардың штаттық бірліктері 2005 жылдан бері

57



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

бөлінген. Бүгінгі таңда облыс мектептерінде 602 әлеуметтік педагогтар еңбек
етуде.  Әлеуметтік  педагогтардың  жоғары  педагогикалық  білімі  болғанымен,
басым бөлігінің арнайы әлеуметтік – педагогикалық білімі  жоқ.  Бұл жағдай-
республикамыздың  барлық  облыстарындағы  жағдайға  ұқсас.  Себебі  қазіргі
таңда  әлеуметтік  педагогтарды  дайындайтын  орта  арнаулы,  жоғары  оқу
орындары жетіспейді. Кедергілердің бірі әлеуметтік педагогтардың жұмысына
қажетті  әдістемелік  құралдырдың  жетіспеушілігі  .  Бұл  әдістемелік  көмекші
құрал  жалпы  білім  беретін  мекемелердегі  әлеуметтік  педагогтардың
проблемасын  зерттеу  нәтижесі  болып  табылады.  Әдістемелік  құралда
әлеуметтік - педагогикалық жұмыстың әдістемесі мен технологиясы, әлеуметтік
педагогтың  отбасымен  жұмыс  әдістемесі,  әрбір  нақты  мекеме  жағдайына
бейімдеуге  келетін  сыныптың,  оқушының  әлеуметтік  паспорты,  оқушының
әлеуметтік  псапорты,  оқушының отбасына  мінездеме,  әлеуметтік  педагогтың
қабырға  бұрышы,  т.б.  үлгілері  берілген.  Сонымен  қатар  әлеуметтік  педагог
жұмысындағы  диагностикалық  жұмыстарға,  түрлі  балалар  категориясымен
жұмысының  негізгі  бағыттарына  әлеуметтік  педаготың  педагог  психолгпен
бірлескен жұмыстарына, девианттық мінез-құлықты оқушылармен жүргізілетін
әлеуметтік педагогтардың жұмыстарына мән берілген.

1.Қазіргі заман жағдайында «әлеуметтік педагог»мамандығының 
енгізілуінің әлеуметтік-тарихи контексті

 Балалар, жасөспірімдер, олардың тәрбиешілері өмірінің қиын кезеңінде 
әлеуметтік педагогтан көмек сұрайды. Өмірден түңілген, үмітін жоғалтқан, 
қиындықты басыанан кешірген және проблеманы өздігінен шеше алмаған олар 
түсіністікті, тілектестікті, адамгершілік қолдауды және нақты көмекті күтеді. 
Оларға сөзбек және іспен көмектесу, олардың өзіне сенуіне, өзінің 
құндылықтарын қайта қарауына және кемелденуіне ықпал ету-әлеуметтік 
педагогтың басты міндеті. Балалар мен жасөспірімдердің жанын түсіну және 
аялау –әлеуметтік педагогтың негізгі миссиясы. Соңғы он жылдағы болып 
жатқан өзгерістер рухани – өнегелілік бағдарлауды, тұспалдауды, мұрат етуде 
көптеген қоғамдық сананың барлық формасының мазмұнына өзгертулер енгізді:

Егемендікке дейінгі Қазақстан Егеменді Қазақстан

1 Жоспарлы экономика 1 Нарықтық экономика

2 Тоталитарлық жүйе 2 Демократиялық жүйе

3 Мемлекеттік меншік 3 Жеке меншік

4 Әлеуметтік жіктелу әлсіз 4 Әлеуметтік жіктелу терең

5 Оқушы-ұжым мүшесі 5 Оқушы-жеке тұлға
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 Қазіргі заман жастарының қоғамдағы жағдайын әлеуметтік депривациялық 
жағдай ретінде, яғни олардың өмір сүруі мен тұлғалық дамуына жағдайдың 
жеткіліксіз болуы, шектеулік, материалдық және рухани ресурстардың 
жеткіліксіз болуын айтуға болады. Күнделікті т өмірде жастар ішімдікпен, 
нашақорлықпен, ассоциалдық мінез-құлықпен, қылмыспен кездесуде. Баланың 
жаны мен психикасына жағымсыз әсер ететін толық емес, кикілжіңді, қолайсыз,
бейморалды отбасылар көбеюде. Балалар мен жастар үнемі білім беру мен 
тәрбие саласында да әлеуметтік депривцияға түсуде. Қазіргі таңда сапалы білім 
алу тікелей отбасының материалдық жағдайына, байланысты болып отыр. 
Әлеуметтік қатынаста депривациялық фактор әлеуметтік жіктелудің күннен 
күнге тереңдеуіне және қала мен ауыл арасындағы айырмашылыққа 
байланысты болып отыр.

 Әлеуметтік депривацияның көрінісінің бірі ретінде еліміздегі жартылай 
жетім және жетім балалар санының көбейіп отырғандығын айтсақ болады. Бұл 
проблема барлық менмлекеттерде бар мәселе . Бірақ та тірі ата-анасы бар кезде 
және олар мемлекет үшін товарға ацналып отырған кезде жаңа көрініс-
әлеуметтік жетімдердің көбею қаупі туындауда.

 Әлеуметтік жетімдер деуінің себебі-қоғам өз мүшелеріне отбасылық, аналық
борышын өтеуге жағдай тудырмай, жауапкершілік, махаббат, аяушылық және 
мейірімділік сезімін қалыптастырмай отыратындығында. Мемлекет пен сол 
елдің азаматының арасындағы қатігездік, немқұрайлық ата ана мен бала 
арасындағы қатынаста өз көрінісін табады.

 Қазақстан қоғамының жоспарлы экономикадан нарықтық, тоталитарлық 
жүйеден демократиялық жүйеге ауысуы ескі проблемалардың шиеленісуіне 
жаңа проблемалардың соның ішінде жастар ортасында да пайдалануына әкеліп 
соғуда. Балалар мен жастардың әлеуметтік проблемалары- халық арасындағы 
ерекше әлеуметтік –демографикалық тобының өздері және қоғам үшін маңызды
салаларындағы проблемалары. Бұл проблеманы шешу үшін өскелең ұрпақтың 
және оны әлеуметтендіру институтының белсенділігін ғана емес, мемлекет пен 
қоғам тарапынан арнайы саясаты қажет етеді.

 Біздің елімізде бала проблемасы мен мемлекеттің жастарға қатынасы барлық
кезде өзіндік, спецификалық көріністерге ие болған, ол қоғамның әлеуметтік-
саяси құрылымының ерекшелігін көрсететін. 1990 жылдың басына дейін ол 
функцияны комсомол және пионер ұйымдары атқаратын. Кеңес Одағы 
жастарының 90 пайызы осы ұйым мүшесі болғаны белгілі. Кеңес Одағының 
ыдырауына байланысты идеологиялық, басқарушы функцияларды іске 
асыратын барлық жастар институтытоқырауға ұшырады. Ол ұйымдардың 
атқарған қызметі өз уақытында ешбір атқарушы билік өкіліне берілмеді. 1991-
1993 жылдары балалар мен жастар мәселесімен мемлекет айналыспады. Мұның
өзі жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізетін мекемелердің материалдық 
базасына үлкен зиян тигізді. Жастар ортасында жүйелі және құрылымдық 
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дағдарыспен қатар жастар саясатын іске асыратын мемлекеттік органдарды 
құру, оны мамандармен қамтамасыз ету мәселесі де өткір мәселеге айналды. Ол 
маман әлеуметтік педагог болып есептеледі.

 Мәліметтерді талдай келе бүгінгі таңдағы жастардың әлеуметтенуі, 
әлеуметтік ортаға бейімделуі күрделі процесс екендігін байқауға болады. Бұл 
қиындық алдымен өз болашағы үшін тұлғалық жауапкершілігін сезінуі мен 
тұлға ретінде өзін-өзі іске асыруы болып табылады. Бүгінгі таңдағы оқушының 
прроблемаларының көзі мектеп болып отыр. Мектеп-оқушының біршама бөлігі 
үшін әлеуметтік бейімделіне жағдай жасай алмай отыр. Бұл жерде проблема тек
қана оқушының үлгермеушілігінде болып отырған жоқ, мектеп-баланың негізгі 
өмірлік дағдыларын қалыптастыра алмай отыр.

 Өскелең ұрпақтың табысты әлеуметтенуі үшін олардың тұлғалық дамуы 
үшін, қоғам мүддесі үшін инновациялық қызметі үшін жағдай жасалынуы тиіс. 
Соған байланысты тұлғаны әлеуметтік қорғаудың өзектілігі артып отыр.

 Әлеуметтік қорғау – жас ұрпақтың тұлғалық дамуы мен қалыптасуына 
әлеуметтік факторлардың жағымсыз әсерлерін ескере отырып, ол әсерлерді 
жоюға жолын іздеуге, олардың өзін-өзі анықтауына, өмірді өз орнын таба білуге
бағытталған мемлекеттің мақсатты қызметі. Әлеуметтік қорғау-бұл әлеуметтік –
экономикалық, құқықтық категория ғылыми әдебиеттерде ол мәселе кең 
мағынада қарастырылады.

 Әлеуметтік қорғау 4 бағытта қарастырылады:
Тұлғаның дамуы мен қалыптасу процесін әлеуметтік қорғау
Тұлғаның даму мен қалыптасу ортасын әлеуметтік қорғау
Адам құқығын қорғау
Мақсатты әлеуметтік қорғау
ІІ Білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік педагог жұмысын ұйымдастыру
Білім беру мекемелерінде әлеуметтік педагог мамандығының енгізілуі, 

Бүгінгі тағдағы оқушылардың қоғамға, әлеуметтік ортаға бейімделуі, 
әлеуметтенудегіқиыншылықтар оның тұлғалық қасиеттерін зерттеуге зерттеу 
нәтижесінде түзету жұмыстарын жүргізуге, өмірдің қиын жағдайынан шыға 
білуге ықпал ету қажеттігінен туындап отыр. Әлеуметтік педагог балалардың 
әлеуметтік тәрбиесін ұйымдастырушы және әлеуметтану процесінің жоспарды 
және мақсатты түрде өтуіне жағдай жасайтын маман.

 «Тұлға-отбасы-қоғам» жүйесінің өзара әрекеттесу жүйесінің үйлестірушісі 
бола отырып, қоғамда, отбасыда, микросоциумда ізгілікті қарым-қатынасқа 
тәрбиелеуге әсер етеді. Әлеуметтік педагог жұмысының негізгі қызметінің бірі 
оқушының ұтымды әлеуметтенуіне әсер ететін баланың кіші ортасын 
ұйымдастыруға, қалыптастыруға әсер ету. Бұл жұмыс мамандық қана емес, 
сонымен қатар бұл біз қол ұшын беретін, адами проблемаларын бірге шешетінг,
проблемаларды тиімді, дұрыс шешуге жолдарын табатьын адамдар. Осындай 
жауапты жұмысты атқара отырып, біз оның табысына барлық қоғам мүдделі 
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екенін есте ұстауымыз керек.
 Елімізде әлеуметтік жұмыстың кәсіптік деңгейге көтерілуі-маңызды мәселе. 

Бұл мамандықтың болашағына, мемлекеттің әлеуметтік саясатының жастар 
саясатының өзекті проблемаларының өзекті проблемаларының шешілуіне 
кадрлар сапасының тигізер әсері мол.

 Жалпы білім беретін мектептердегі әлеуметтік педагогтар білім беру 
мекемелерінде қолайлы орта құруға, оқушының педагогтардың тұлғалық 
мәселесін шешуге әлеуметтік орта мен бала арасында кең байланыс әлеуметтік 
педагогтар білім беру мекемелерінде қолайлы орта құруға, оқушының , 
педагогтардың тұлғалық мәселесін шешуге әлеуметтік ортьа мен бала арасында
кең байланыс жасауға мамандалады.

Балларды әлеуметтік – педагогикалық қолдау – баламен бірге оның өзіндік 
көзқарасын , мақсатын, мүмкіндігін анықтау үшін және қоғамда қалыпты өмір 
сүру ге кері ықпал кедергілерді жою үшін жолын анықтау. Өмір сүруіне, қарым-
қатынасына, өзін-өзі тәрбиелеуіне, алдына қойған мақсатына жету және 
адамгершілік қасиетін сақтап қалуына көмектесу.

 Әлеуметтік педагогты әлеуметтік қызметкердің бір түрі деп санау қателік 
болар еді. Оның қызметінің негізгі сферасы социум – әлеумет. Негізгі басымдық
бала мен отбасы, бала мен тұрғылықты жеріндегі жақын ортасының 
арасындағы қарым-қатынасын зерттеуіне беріледі. Әлеуметтік педагог 
балалармен , оның отбасымен көршілік ортасымен жұмыс жасайды.

 Оның қызметінің мақсаты-социумда балалар мен ересектердің әлеуметтік 
маңызы бар, профилактикалық қызметін ұйымдастыру, баланың дамуын, білім 
алуын әлеуметтік қолдау.

 Әлеуметтік педагог біріншіден, мүмкіндігінше проблеманың алдын-алуына 
тырысады, проблеманы тудыратын себептерді анықтай және уақытында оны 
жойып отыру, адам бойындағы олардың қарым-қатынасындағы әртүрлі 
ауытқушылардың алдын-алып, отыру, осы арқылы қоршаған әлеуметтік ортаны 
сауықтырып отырады. Әлеуметтік қызметкер проблеманың алдын-алумен емес, 
проблеманың өзімен жұмыс жасайды(алкоголизм, нашақорлық, әлеуметтік 
депрессия, қаңғыбастық, ауру, өзін-өзі қызмет ете алмаушылармен, 
мүгедектермен, стихиялық зіл-зала, көші-қонмен, жанының күйзелуі әлеуметтік
бейімделу) арнайы көмектің түрін, арнайы мамандануды қажет ететін (қарт 
адаммен жұмыс, босқындармен, әлеуметтік риск тобына жататын адамдармен 
жұмыс) Солнымен қатар ол арнайы жас ерекшеліктері бойынша топтардың 
(балалар, жасөспірімдер, жастар, қарттар) мекемелердің, микроорталықтың 
ерекше сфераларының (ауыл-әскери бөлім) әлеуметтік проблемаларын шешуге 
мамандануы да мүмкін.

 Әлеуметтік қызметкер мен әлеуметтік педагогтың кәсіптік қызметтерінің 
жұмыстарының түрі мен әдістемесі бір-бірімен қиылысып жатқанымен әр 
маманның өзіндік айырмашылықтары бар. Дегенмен әлеуметтік қызметкер 
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жұмысының нәтижелілігі әлеуметтік педагогтың жұмысымен тығыз 
байланысты, тиісінше әлеуметтік педагог жұмысының нәтижелілігі де 
әлеуметтік қызметкердің қорытындысынсыз жоққа шығар еді. Әлеуметтік 
педагог бірінші кезекте тұлға мен отбасы қорғауға арналған мемлеккеттік – 
қоғамдық әлеуметтік қызмет көрсететін мекемелер мен ұйымдар арасын 
байланыстырушы буын.

 Әлеуметтік педагог – өсіп келе жатқан тұлғаның мүддесін, заңдық құқын 
қорғаушы. Әлеуметтік педагог-сырттан бақылаушы емес, ол балалар мен 
ересектердің бірлескен қызметінің тікелей қатысушысы, сонымен қатар – бұл 
қызметтің жетекші ұйымдастырушысы. Оның барлық күш жігері адамды 
әрекетке, әлеуметтік инициативаға қиын жағдайдан шығу жолын іздеуге оятуға 
бағытталады, адамдардың проблемасын өздері шеше алуына көмектеседі. 
Әлеуметтік педагогты рухани жетекші, тәлімгер десек те болады, себебі ол 
жылдар боый баламен, оның отбасымен жұмыс жүргізеді, әлеуметтік, 
жалпыадамзаттық құндылықтардың қалыптасуына ықпал етеді. Сонымен бірге 
ол әлеуметтік терапевт-өзінің қамқорлығындағы адамдардың кикілжіңжі 
жағдайын шешуге, соған сәйкес мамандарға көрінуіне көмектеседі. әлеуметтік 
педагок әрқашан өзінің клиентінің құқын қорғайды, «әлеуметтік диагноз» 
қоюда эксперт ретінде қатыса алады.

Кәсіптік-білімділік (теориялық) құзырлық немен өлшенеді:
а) Әлеуметтік педагогиканың теориясы мен тарихын білумен;
ә) Баланың тұлғалық қасиеттерін зертейтін, оның физикалық, рухани және 

әлеуметтік дамуын, мінез-құлқының қалыпты және ауытқушылығын 
зеріттейтін жас ерекшеліктері психологиясын білумен.

б) Адамдардың бірлестіктерін және топтарын (отбасы, шағын топ, мектеп 
ұжымы, құрбы-құрдас ұжымы) зерттейтін социологияны білумен.

Кәсіптік-әрекеттік құзырлығы немен өлшенеді:
а) коммуникативтік құзырлығы жоғары болуы тиіс (латын тілінен аударғанда 

«байланысамын», «қарым-қатынас жасаймын», «бірге жасаймын», басқа сөзбен
айтқанда қарым-қатынасқа мән беремін деген мағынаны білдіреді.) әлеуметтік 
педагоктың коммуникативтік қабілеті оның балаға,әріптестеріне, ата-аналарға 
әсер ету шеберлігінен көрінеді.

ә) эмпатикалық құзырлығы-басқа адамның эмоционалдық жағдайын түсіну, 
оның уайымына, ішкі сезіміне ене білуінен көрінеді.

Бұл жерде әлеуметтік педагоктың баланың проблемаларына көңіл бөле алу, 
оның эмоциялық жағдайын сезімін, қиын шақтарын түсіне алу қабілеті туралы 
айтып отыр. Осыдан барып оның өзін бала орнына қоя білу, дүниені оның 
көзімен көре білу мүмкіндігі көрінеді. Сонымен қатар әлеуметтік педагог 
оқушыға ересек адам оны көріп, тыңдап түсінетіні жайлы білдіре алуы тиіс. Бұл
түсініктің өзіне алдағы іс әрекетті болжау, айтылған әңгімелердің ішінен негізгі 
және жанама фокторларды, аргументтерді анықтау мүмкіндігіне жол ашады. 
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Тек осы жағдайда тәрбиеленушінің сеніміне, педагогикалық қарым-қатынаста 
баланың белсенділігіне үміт арта алады.

Б)ойлауды, іс-әрекетті оңтайландыра алу құыырлығы-проблеманы шешудің 
бір емес, бірнеше жолын тат білу қабілеті. Себебі әлеуметтік педагог баланың 
және жасөспірімдердің тобына және қиын балалармен олардың ата-аналарымен
қарым-қатынасының өзгермелі жағдайларына тез бейімделуі қажет. әлеуметтік 
педагог баланың жас ерекшелігіне, жеке мінезіне және білімділік деңгейіне 
байланысты қарым-қатынас құралын, түрін,әдістерін өзгертіп отыруы қажет. 
Баламалы әр түрлі байланыс процестерінде тез, оңтайлы шешім қабылдай білу 
жағдайында қабілеті үлке маңызға ие болады.себебі кез-келген әлеуметтік 
педагогкалық шешуі ол тұлғаға бағыталған процес болғандықтан әлеуметтік 
педагогика дайын шабылондардын, рецептерден, стандартан бас тарту қажет. 
Әлеуметтік педагогтың ойлауды және әрекетті оңтайландыра алуы кәсіптік 
міндеттерді шешуде үлкен рөл атқарады. Әлеуметтік педагогпен байланыста 
болатын әрбір баланың ашылмай жүрген шығармашылық мүмкіндігі болады, 
бұл жерде әлеуметтік педагогтың міндеті-баланың осы мүмкіндігінің 
ашылуына, өзінің жақсы қасиеттеріне назар аударуына, сенуіне көмектесу.

Кәсіптік-тұлғалық құзырлығы:
Бұл мамандықты таңдаған адамның ерекше тұлғалы сапасы болу керек. 

Әлеуметтік педагог қызыметі ол адамдар арасындағы сенімділік зонасы, 
олардың өзаратүсінушілі, өзаракөмек, өзаражауапкершілік жолы. Әлеуметтік 
педагогтың кәсіптік –тұлғалық жарамдылығын анықтайтын сапа:

а) адамгершілік-өзінің түсінушілігін, ол көз қарасын басқа адамды қолдай 
алатындығын көрсете алу.

ә) сыпайылық-әдептілік, басқа адамдармен қарым-қатынаста сыпайы болу.
б) аутентілік-адамдармен қарым-қатынаста шынайы болу, адал болу, ортамен 

байланыста өзімен - өзі болу.
в) ашықтық-басқа адамға ішкі дүниені аша білу, адал болу, өзінің сезімі мен 

ойын айта білу.
г) нақтылық-жалпылама пікір айтуда бас тарту, сұраққа жауап бере алу.
д) «Осы жерде және қазір» жағдайында сөйлей алу-және әрекет алу, адам 

туралы, оның жағдайы туралы нақты білу және оны көрсете білу.
Әлеуметтік педагогты тұлғалық және кәсіби қасиеттері бойынша 

топтастырып көрелік.
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Адамгершілік 
қасиеттері.

Педагогикалық
мінездеме.

Психологи
ялық 
зеріттеу 
қасиеттері

Психологи
ялық 
педагогикал
ық 
қасиеттері

Мейірімділік
Басқаның қамын 
Ойлау.
Намыс сезімі.
Шынайылық
Адалдық.
Әділеттілік.
Сыпайылық.
Ашықтық.

Естесақтау. Ойлау.
Елестету.
Қабылдау. 

Психологиялық
Жағдайларға назар
Аудару,шаршау
Күйзеліс
Мазасыздықты жеңе білу.
Өз еркің
Жұмылдыра білу,
Табандылық т.б.

Өөзін - өзі
Қадағалау
өзін-өзі 

бақылау,
өз-өзіне 

сын көзбен
Қарау, өз-

өзін
Бағалау, өз
Бетімен 

білім
Алу, өзіне 

сену,
Өз 

мәселесін
Шеше алу.

Қарым-
қатынаста

Орната 
білу,

Сыртқы
Тартымдыл

ық,
Ұнай білу,
Табиғилық,
Басқаның 

көзімен
Көре 

білу,түсіну
Шешендік, 

сендіре
Білу т.б.

Бұл мамандықтың иесі гуманист, діни рухани және жалпы мәдениеті педагог
болуы  тиіс,  педагог  және  әлеуметтік  қызыметткер  бола  білу,  баланың  білім
алуына,  тәрбиесіне  бамуына  байланысты  оны  қорғауда  өзінің  белсенді  роль
атқаратынын түсіне алу тиіс, тұрақты адамгершілік қағидасы ұстанымы болуы
тиіс.
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