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

                          J00049       25.11.2020

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ  ПӘНДЕРІН  ҮШ ТІЛДЕ 

ОҚЫТУ  БҮГІНГІ КҮННІҢ ТАЛАБЫ
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Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, № 48 ЖББОМ

Химия-экология пәні мұғалімі

    «Жаратылыстану» пәнінің мақсаты — бастауыш сынып оқушыларын әрі 
қарай жаратылыстану ғылымы пәндерін (биология, химия, физика) меңгеруге 
дайындау, күнделікті өмірде (үйде, мектепте, табиғатта) көрген, бақылаған 
құбылыстары мен үдерістерді түсіндіру, сипаттау үшін алған білімдерін 
пайдалана білу дағдыларын қалыптастыру. Қазіргі таңда шетел тілі ретінде 
ағылшын тілін оқытуды жаңа сатыға көтеру –педагогикадағы іргелі 
міндеттердің бірі.
    Елбасы бастамасымен «Үш тұғырлы тіл» мәдени жобасын дамыту 
басымдыққа айналып, соның ішінде жаңғыру жағдайында әлемдік интеграцияға
кірігу тілі ретінде ағылшын тіліне мән беріліп отыр. Әлемдік білім алу 
кеңістігінде интеграциялық үрдістердің тереңдеп кең қанат жайған жағдайында 
шетел тілін оқыту өзекті болып отыр.
      Еліміздің орта мектептеріндегі оқыту процесінде көптілділікті дамытудың 
басты тұжырымдары: тәуелсіз Қазақстанның үш тілді қатар пайдалана алатын 
мемлекет ретінде дамуы; «Үштұғырлы тіл» ұлттық жобасы – қоғамдық 
келісімді нығайтудың негізгі факторы; көптілділік – тілдер мен мәдениеттер 
байланысын дамытушы құбылыс. «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді 
пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі — 
мемлекеттік тіл, орыс тілі — ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі — 
жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» атап көрсетілді.
     Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында еліміз береке 
мен бірліктің, ынтымақ пен достықтың, татулықтың өлкесі болып, көпұлтты 
мемлекетке айналып отыр. Осы орайда елбасымыз Н.Ә.Назарбаев атап 
өткендей: «Біз — көпұлтты қоғамбыз. Бүгінгі білім беру жүйесі 
модернизацияланған заманда көп тілді меңгертуге аса назар аударылып, жан-
жақты жол ашылған. «Келешекке кемел біліммен»,-деп      
     Елбасы    Н.Ә.Назарбаев ұстаным еткендей, келшекке терең біліммен қадам 
басып, әлемдік білім кеңістігінің құпияларына үңіліп, қоғамға бейім, өз 
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қабілетін таныта алатын, жан-жақты дамыған, бірнеше тілді меңгерген құзіретті
тұлғаны қалыптастыру басты мақсаттардың бірегейі болып отыр.Сонымен 
қатар мемлекет басшысы Н.Назарбаев айтқандай, жаһандық білім беру 
стандарттарына ұмтылған отандық білім мен ғылым үш тілде дамуы тиіс. 
Қазақстан Республикасы Үштілділік – бәсекеге қабілетті елдер қатарына апарар
басты баспалдақтардың бірі.  Қазіргі жаһанданған, ақпараттың дамыған 
ғасырында болып жатқан түрлі өзгерістер мен жаңашылдықтар еліміздің 
экономика саласына да, білім беру жүйесіне де тың ізденістерді енгізіп 
отыр.Шетел тілін оқушыларға,студенттерге үйретудегі негізгі қағидалар: 
олардың сөйлеу, оқу, жазу, тыңдау дағдыларын дамыту, қалыптастыру, 
оқушылардың,студенттердің  белгілі бір дәрежеде шетел тілінде сөйлеуге, өз 
ойын басқаға жеткізе алатын, біреудің сөйлеген сөзін, жазғанын түсіне алатын 
дәрежеге жеткізу үшін ағылшын тілін сабақта жаңа технологиялардың тиімді 
тәсілдерін пайдалана білу.
     Ағылшын тілі — әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру – жастарға әлем танудың 
кілті болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. 
Ол – жаһанданудың кепілі. Ол – жаһанданудың кепілі. «Ақпараттық технология
дамыған қазіргі дәуірде күн сайын дерлік ағылшын тілі дүние жүзі 
халықтарының тілдеріне жаңа сөздер мен ұғымдар арқылы батыл ену үстінде. 
Бұл үдерістен біз де тыс қалмауымыз керек.
    Үштілділіктің маңызын түсіне білген жанның еліміз үшін болашақтағы алары
да, берері де мол. «Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. 
Қазіргі әлемнің осы «лингва франкасын» меңгеру біздің еліміздің әрбір 
азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады». Осынау 
мүмкіндіктерді игеру мақсатында бүгінгі білім ордалары үштілділікті енгізудің,
оны тиімді жүргізудің тың жолдарынан ізденіс табуда.
     Химия,биология  пәндерінің оқытушылары жаратылыстану пәндерін үш 
тілде оқыту –болашақ ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол 
ашатын, ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік 
беретін бүгінгі күнгі қажеттілік деп біледі. Биология, химия сабақтарында  
«үштілділік» мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың тиімді жолдарын 
үйрену үшін әр түрлі қызықты көрнекі құралдар қолдану арқылы жүзеге асыру, 
сабақта командалық топқа  тапсырмалар беріп оқушылардың, студенттердің  
ойлау дағдыларын дамытуда соған ойларын ағылшын тілінде жеткізу 
барысында  кластер, венн диаграммасын  құрастыру.
    Ағылшын тілін оқыту үдерісіне енгізудің артықшылықтары көп. Ең бастысы,
үштілділік саясатын жүзеге асыруға мүмкіндік туады, пәнаралық, пәнішілік 
кіріктірулер болады. Кәсіби желілік қауымдастық құрылады, оқушының, 
студенттің  танымдық көкжиегі артады.
Жалпы айта кетсем, мектепте қазақ тілін оқыту барысында орыс тілі, ағылшын 
тілі пәндерін бірлікте алу мұғалімнің шеберлігіне байланысты жүргізіліп жүр. 
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Бұл жерде өтіліп отырған бағдарламаға сай үш пәнді біріктіре ала отырып, 
химия мен биологияны, ағылшын тілін байланыстырып  жүзеге асыруға 
болады. Сонымен қоса үш тілді меңгеруді сабақ барысында  ойын түрінде 
өткізу оқушылардың, студенттердің грамматиканы, лексиканы тез меңгеруге, 
сөйлеу және есту қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Сонымен қатар сабақта 
химия, биология пәндері бойынша электронды кітаптарды пайдаланудың да 
маңызы өте зор. Сабақ процесінде жаңа технологиялық әдістерді пайдалануда 
техникалық құрылғыларды қолдану кезінде ағылшын тілін білу маңызды. 
Ғылым мен техниканың дамуы адамдардың практикалық және кәсіби тұрғыда 
көп тілді меңгеру қажеттігін тудыруда.    Оқушылардың, студенттердің  ой 
өрістерін кеңейтеді, халықаралық достыққа мәдениетке тәрбиелейді. 
Оқушының, студенттің жеке тұлға ретінде дамуына жағдай жасауға бағыт алып
отырған бүгінгі білім беру жүйесінде әлемдік стандарттар талабының негізгі 
компоненттерінің бірі деп танылған көптілдік оқытуға көңіл бөлу бүгінгі заман 
тапсырысы болып табылады.
    Мамандық дайындайтын арнайы орта оқу бөлімінде мысалға тоқатала кетсем
«Тамақтандыру кәсіпорындарының  өнім өндіру  технологиясы және оны 
ұйымдастыру» мамандығында аспазшы даярлайды соған байланысты осы 
ағылшын тілін білу қажет, себебі басқа мемлекеттерден келген бас 
аспазшылардан тәжірибе алмасу кезінде ағылшын тілін білгені қажет.  Бүгінде 
елімізде ағылшын тілді мамандарды даярлау ісіне ерекше мән берілуде.  
Ағылшын тілін үйрететін  топтар, үйірмелер ашылуда. Осының бәрі күнделікті 
жағдай. Енді көптілділікті  техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары 
арасында халықаралық стандарт деңгейінде тиімді ұйымдастыру үлкен мәселе.
     Қазір көптілді білім беру – мектептегі оқу пәндерін екі немесе одан да көп 
тілде оқыту, жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, 
әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік 
беретін ең басты қажеттілік. Көп тілді беру – көптілді тұлғаны 
қалыптастырудың негізі. Қазіргі кезде қоғамдық қатынас жағдайында тұлғаның
қалыптасу деңгейі көбінесе адамның өзін-өзі жүзеге асыра алуына, бәсекеге 
қабілеттілігіне және әлеуметтік ұтқырлығына тікелей байланысты.
     Көптілді оқыту білім берудің қоршаған әлемде болып жатқан үдемелі 
өзгерістерге бейімделгіштігін күшейтетін лингвистикалық біліктілігі жоғары 
дамыған, бәсекеге қабілетті жастардың қалыптасуына септігін тигізетін 
тұжырымдамалық тұрғыдан жаңа үлгісін құруды көздейді. Осы орайда үш тілде
(қазақ, орыс, ағылшын) бірдей оқытуды білдіретін көптілді оқыту 
бағдарламасының бірегейлігін атап өту керек.   Әлемде кең тараған тіл 
ағылшын, орыс тілдері. Оларды білу көптік етпейтін ақиқат. Себебі  көптілді 
меңгерген  жастардың алар белестері биік. Сондықтан көптілді білім берудің 
басты мақсаты  әр білім алушының  жеке қабілеттерін көптілді дамытуды 
қамтамасыздандыратын жағдай жасау.
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      Жаһандануға бет бұрған заманда көптеген ұлттық айырмашылықтар азайып,
олар үшін аға буын аталарымыздың адамгершілік тәжірибесі мәнін жоғалта 
бастады. Сондықтан оқытушының  алдында әр халықтың мәдени 
құндылықтарын, аға буынның барлық үздік тәжірибелерін пайдалану арқылы 
әлеуметтік белсенді тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік беретін қолайлы 
білімдік ортаны құру сияқты маңызды міндет тұр. Яғни, көпұлтты және 
көпмәдениетті ортада белсенді, әрі тиімді өмір сүруге мүмкіндігі мол, өзге 
мәдениеттерге түсіністік және құрметпен қарай алатын, бейбіт және 
ынтымақтастықта өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті маман қалыптастыру 
үшін көптілді білім беру қажет.                                                                                   
     “Үш тілдің бірлігі” мәдени жобасы – үш тілді, қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерін Қазақстан азаматтарының бірдей меңгеруін меңзегенімен, бұның түпкі 
негізі, көздеген мақсаты – мемлекеттік қазақ тілінің халықаралық қолданыстағы
орыс, ағылшын тілдерімен терезесін теңестіріп, әлемдік деңгейге көтеріп, 
жаһан тілдерімен тең қолданылатын биікке жеткізу.
Қандай мемлекет болмасын оның, ең әуелі мән беріп, ұлықтайтын тілі, әрине, 
мемлекеттік тілі. Өйткені, мемлекеттік тіл әлемдік қауымдастықтағы 
мемлекеттердің сипатты белгілерінің бірі, ұлттық саясатының көрсеткіші. Міне,
осы бағытта еліміз, ең әуелі, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін арттыруға күш 
салып отыр. Бұл мәселе тек қана қазақ халқының ғана емес, елімізде тұратын 
өзге ұлт өкілдерінің де алдында тұрған міндет.
     Ағылшын тілінің ендігі бір мүмкіндігі жастарымыздың тек білім алып 
қоймай, ағылшын тілі арқылы шетелдік білім беру орындары мен ұйымдарында
тәжірибе алмасуына, жұмыс істеуіне жағдай туғызып отырған ахуалмен 
байланысты. Бұл – қазіргі қоғам үшін үлкен мүмкіндік. Сондықтан, қандай 
қиындық болса да, біз нық қадам жасап, ілгері жүруіміз қажет деп есептеймін.
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                                  J00051       25.11.2020

Балабақшада бала тілін дамытудың маңызы

УРАЗАЕВА  ГУЛЖАНАТ  КАРАБАЕВНА

Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Акай ОМ жанындағы

 шағын орталық 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 тілдік мәдениетінтәрбиелеу.
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 
дұрыс жеткізуге икемделеді. 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.
     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
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ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 
жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 
құлшынып өседі.
     Балалардың жас ерекшелігіне қарай топтарды үлкейген сайын тіл 
дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс түрлері біртіндеп күрделене 
береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа 
байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады.
     Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
   Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 
жүргізеді.
    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 
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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.
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. 
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
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.
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    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. 
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J00054        25.11.2020

Білім мазмұнын жаңарту аясында математика  пәнін оқыту

ЕРМАГАНБЕТОВА  ГАЙША  СЕРИКОВНА
Ақтөбе  облысы, Алға  ауданы, Акай орта мектебі

Математика-информатика  пәні  мұғалімі

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

тілін меңгертудің тиімді жолдары

                                  АУБАКИРОВА  ДИНАРА  БЕГЕЖАНОВНА

Ақтөбе  облысы, Алға  ауданы, Ақай орта мектебі 
Ағылшын тілі пәні  мұғалімі

Ағылшын нақыл сөзі. When we learn with pleasure, we never forget. 
Шынында да оқушы сіздің сабағыңызды жақсы көріп, қызығушылық танытса, 
көп оқу жетістіктеріне қол жеткізеді. Түсінгендіктің шын белгісі-«иә» деген 
жауап емес, шәкірттің жүзіндегі қуаныш болып табылады», – 
оқушыларымыздың жүзінен қуаныш пен ағылшын тілін үйренуге деген 
қызығушылықты көру мақсатында  жұмыс жасаудамыз. Жаңартылған 
бағдарлама бойынша мұғалімге қойылатын басты талап - ұйымдастыру 
қабілетінің жоғары болуы. Баланың жас ерекшелігін ескере отырып, қол 
жетімді мақсат қою. Сол мақсатқа жету жолында түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді 
қарастыру, қолдану.

Оқу процесі, әсіресе тіл үйрету өте күрделі қиын жұмыс. Ол ақпаратты
жүйелеу  мен  қабылдаудан,  таным  мен  түсініктен,  бақылау  мен  анықтаудан,
өңдеу  мен  салыстырудан,  есте  сақтау  мен  ізденуден  тұрады.  Тілді  жетік
меңгеру үшін оқыту әдістері маңызды.

Жаңаша оқыту әдістемесі дегеніміз - тілді жаңа озық технологиялармен 
оқыту деген сөз. Ал бұл озық технология бұрыннан келе жатқан әдістерді 
өңдеу, жөндеу, талдау арқылы жетілдіру, жаңа жолдарды іздестіру, сол 
бағытпен жұмыс істеу дегенді білдіреді. Жаңаша оқытудың көздейтін мақсаты- 
оқыту процесін үйрету емес, оқушыға ерік беру, таңдау жасату, оған бағыт –
бағдар беру, бақылау арқылы оның қабілеті мен мүмкіндігін ашу жолдары.

Ағылшын тілін бастауыш сыныптарда үйрету ауызша үйретуден 
басталады. Әуелі  ағылшын тілінің фонетикасының тек өзіне тән 
дыбыстарымен танысады, оның дауыс ырғағы, екпіні, ритмі үйретіледі. 
Бастауыш сыныптарда оқытудың мақсаты қарапайым деңгейде меңгеруге 
бағытталған және шетел тілін меңгерудің жалпыеуропалыққұзыреттіліктері 

13



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

бойынша  А1 қарапайым деңгейіне сәйкес келеді. Оқу мақсаттары оқушының 
сөздік қорын көбейтуге бағытталған. 3-4 сыныптарда оқылым және жазылым 
дағдыларына баса назар аударылады. 

Негізгі орта білім беруге арналған шет тілін деңгейлеп оқытудың мақсаты
білім  алушылардың  негізгі  мектепті  аяқтағанда  В1  деңгейінде  тілдік 
дағдыларын дамытуға бағытталған. 5-8-сыныптардағы  бағдарлама  мазмұны  6 
бағыттан  тұрады:Strand1:Content,  Strand  2:Listening,  Strand  3:Speaking,  
Strand  4:Reading,  Strand5:Writing,  Strand6: UseofEnglish,  әрқайсысы  оңайдан  
қиынға  қарай  даму қағидаты  бойынша  қойылған  оқу  мақсаттарына  
бөлінеді.  Дағдыларының дамуына  қарай  сыныптан  сыныпқа,  бір  деңгейден  
екінші  бір  деңгейге көшкен сайын мақсаттар күрделене түседі.

Тілді меңгеруде ең маңыздысы – лексика. Басқа білім салаларының 
ішінде лексиканың бірінші орын алу себебі мынада кейбір сөйлеушінің сөзінде 
граматикалық қателер кездескенімен адамдар арасында қатынас болуы мүмкін. 
Айтушының не айтқысы келгенін тыңдаушы түсінеді. Лексиканы меңгеру үшін 
түрлі әдіс - тәсілдер пайдаланылады. Нақты мағыналы сөздерді суреттер, зат, 
макет арқылы түсіндірген жөн. Абстрактілі мағыналы сөзді түсіндіру үшін 
аударманы қолдану және тіл көрнекілігі арқылы түсіндіру қажет. Ал тіл 
көрнекілігі дегеніміз – сөздің мағынасын контекст арқылы, синонимдер мен 
антонимдер, сөздің құрамдас бөліктерін талдау арқылы түсіндіру. 
Контексттерде  грамматикалық құрылым, ондағы жаңа сөзбен басқа сөздердің 
барлығы  оқушыларға бұрыннан таныс болуы қажет. Сонда оқушының назары 
жаңа сөздерге аударылады.
Яғни граматикалық материалды түсіндіруде қазақша мысал келтіріп, берілген 
мысалды ағылшынға аударып, екі тілдегі ұқсастық пен айырмашылықтарға 
тоқталған дұрыс. Содан кейін ағылшын тілінде жасалу жолын(ерекшелігін 
түсіндіріп өтетін граматикалық материалды бекіту үшін, практикалық 
жаттығулар көп жасалу керек, мүмкін болса, көбіне оқушылардың өз өміріне 
байланысты мысалдар келтірген жөн. Оқушыларды міндетті түрде сұрақ қоюға,
сұраққа жауап беруге үйрету керек, бірақ ол жаттанды түрде болмауы тиіс.

Жаңартылған бағдарлама білім алушылардың шынайы өмір жағдаятында 
функциональдық  сауаттылығын  қалыптастыруға  бағытталған.  Ағылшын  тілі
бойынша  жаңартылған  бағдарлама  лексикалық  жиынтық,  құрылымдық  
талаптар  мен  коммуникативтік  конвенцияларды  пайдалану  шеңберінде  ғана 
үйренуге  шек  қоймайды.  Прагматикалық  аспектісі  барлық  мүмкіндіктерді 
қарастырады,  тілдік  бояу  мен  қарым-қатынас  жағдайларына,  контекске, 
коммуникацияға  қатысушылардың  өзара  қарым-қатынасында  пайда  болған 
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ережелерге  баса  назар  аударылады.  Білім  алушының  лексикалық  және 
грамматикалық  материалдарды  контексте  оқып  үйренуі  аталған  жағдаятқа 
өзіндік  қарым-қатынасын  білдіреді.  Пән  бойынша  оқылып  жатқан  
тақырыпқа деген білім алушылардың табиғи ішкі уәжі мен қызығушылығы 
кірігіп кетеді. 

Жаңартылған  білім  мазмұны  бойынша  5-8  -  сыныптардың  оқу 
бағдарламасының  тақырыптық  мазмұны  2013  жылы  бекітілген  оқу 
бағдарламасының тақырыптық мазмұнын жалғастырады. Сонымен қатар, 
келесі тақырыптар оқытылады: 5-сынып – Creativity (Art, Music, 
Storiesandpoems); 6-сынып –HelpingandHeroes, DramaandComedy, 
OurNeighbourhood; 7-сынып –  CommunicationandTechnology, SpaceandEarth,  
Naturaldisasters; 8-сынып – EntertainmentandMedia.

5-сыныпта  жаңа  лексика  мен  грамматиканы  оқытуға  көңіл  бөлу 
ұсынылады.  Тыңдалым  мен  оқылым  тапсырмаларында  мәтіндердің  
лексикасы мен  грамматикасы  таныс  па,  жоқ  па  дегенді  алдын  ала  тексеру  
ұсынылады, сондай-ақ  оқыту  процесінде  қосымша  ресурстар  мен  
ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдануға болады. 6-сыныпта  
өтілген  лексика  мен  грамматиканы  қайталау  және  білім алушылардың  
коммуникативтік  құзіреттілігін  қалыптастыруға  бағытталған 
коммуникативтік оқыту технологиясын қолдану ұсынылады. Оқыту процесінде
қосымша  ресурстар  мен  ақпараттық-коммуникативтік  технологияларды 
қолдануға болады. 7-сыныпта  төмендегі  грамматикалық  тақырыптарды:  
PastSimpleTense, PastContinuousTense, FutureSimpleTense, PassiveVoice және 
сын есімдердің салыстырмалы  шырайын  қайталау  ұсынылады,  себебі  
жаңартылған  білім мазмұнының  бағдарламасы  бойынша  жоғарыда  аталған  
тақырыптар  өтілген тақырыптар  болып  саналады  (2013  жылғы  оқу  
бағдарламасы  бойынша  7-сыныптар А1 high деңгейі бойынша оқиды, 
ағылшын тілінің оқу бағдарламасы бойынша  7-сыныптар  В1  low  деңгейі  
бойынша  оқиды). Оқыту  процесінде, сондай-ақ,  қосымша  ресурстар  мен  
ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдануға болады. 8-сыныпта 
жоғары ойлау дағдыларын дамытатын тапсырмаларды таңдау ұсынылады.  
Сонымен  бірге  даралап  оқыту  технологиясын  қолданған  дұрыс. Білім 
алушылардың лексикалық қорын жақсарту және айтылым мен жазылым 
дағдыларын бұдан әрі қалыптастыру үшін перифраз қолдану ұсынылады.

Ағылшын  тілінін оқу  процесін  ұйымдастыру  коммуникативтік 
технологияларды  (жобалар,  сұхбат,  рөлдік  ойындар,  пікірталас,  дебат, 
конференциялар,  конкурстар,  сахналандыру  және  т.б.)  жан-жақты  
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қолдануды талап  етеді. Осыған орай филология бірлестігі  апталығында 
сыныптан тыс іс – шараларды жоспарлаймыз. 

Тілдік құзыреттілікті бағалауда ескерілетін жағдайлар:
1.  Білім  алушылардың  жіберген  тілдік  қателерін  оларға  түсінікті қарапайым
тәсілдермен  жеткізуге  көңіл  аудару  қажет.  Егер  білім  алушы  өз білімін 
көрсете алған болса бағалауда әсері болмау керек. Білім алушының ең басты  
мақсаты  өз  ойын  қарапайым  сөзбен  бере  білуі  керек.  Сөйлеуде 
грамматикалық  талаптар  дұрыс  сақталмауы  мүмкін.  Біртіндеп  өзіндік  
сөйлеу дағдысы қалыптасып, нақтылана әрі дұрыстала түседі.
2. Сұраққа жауап беру барысында білім алушылар бірінші тілді қолдануы 
мүмкін.  Олардың  бастапқы  шектеулі  сөздік  қорлары  және  мақсатты  тіл 
бойынша  білімдерінің  аздығы  сөйлеуі  мен  сұраққа  дұрыс  жауап  беру 
барысында кедергі болуы мүмкін. Сондықтан барлық білім алушылар мақсатты
тілге қашан көшуге болатынын келісіп алуға болады және келісілген уақыттан 
бастап бірінші тілді қолдану тоқтатылуы керек.
3. Мұғалім  ережеге  сәйкес  ауызекі  сөйлеу  тілінде  кеткен  қателерді, 
сөйлемдерді  қайта  құру  көмегімен  дұрыстауға  болады,  бірақ  білім алушыға 
дұрыс  түрін  қайталату  міндетті  емес,  себебі  өзге  тілде  ол  өз  ойын  сенімді 
жеткізе алмауы мүмкін.
4. Егер бір рет жіберілген қате тағы да қайталанса, сәйкес тақырыпты түсіндіру 
соңында мұғалім дұрыс үлгідегі сөздерге мысалдар келтіреді және қажет болған
жағдайда оның грамматикасына баса назар аударады. Бұдан өзге, сынып  білім  
алушылары  немесе  мұғалім  барлығы  ынтымақтасқан  іс-әрекетнегізінде  
кейбір  тақырыптарға  байланысты  лингвистикалық  мазмұндағы сөйлемдерге 
мысалдар келтіре алады.
5. Жазба жұмысты тексеру барысында тілдік қателер ескерілмейді (егер 
білдіретін  ойы  мен  мәтіні  түсініксіз  болса),  бірақ  педагог  оны  өзінің 
түсініктемесінде көрсетеді.
       Қорытынды: ағылшын тілі пәні мектепте білім, тәрбие берумен қатар 
жасөспірімдердің тұлға ретінде қалыптасуына, қоғамда өз орнын табуға, жеке 
бас қасиеттерін жетілдіруге ықпал етеді. Ағылшын тiлi сабақтарының басты 
мақсаты - шәкiрттерге өз елiнде басқа  елдердiң тыныс-тiршiлiгiнен хабардар 
болып, мағлұматтар алып, жеке бас тәжірибесiн жетiлдiре түсуге көмектесу. 
Ағылшын тiлiн үйрену арқылы оқушылар бiлiм деңгейiн көтерiп, өз халқы мен 
басқа халықтар арасындағы ұқсастықтар мен ерекшелiктердi ажыратуға 
дағдыланады. Сөйтіп, өз пiкiрi қалыптасады, түрлi елдер мәдениетiнүйренедi. 
Ағылшын тiлiн үйрену баланың өз бетiнше бiлiм алуына, интермәдениет 
коммуникациясын бойына сiңiруін есептiгiн тигiзедi. 
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 J00060            25.11.2020

Тарих сабағында оқытудың жаңа технологияларын 
тиімді пайдалану жолдары

ИЛАМАНОВА  ДИНА  ИСТУРГАНОВНА
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Новый орта мектеп-лицейі

Тарих пәні мұғалімі

     Елбасымыздың «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан» атты Жолдауының негізгі 
тірегі - әлемдік стандарттар деңгейінде білім беру болып табылады. Бәсекеге 
қабілетті елу елдің қатарына қосылу, тәуелсіз еліміздің болашағы жастардың 
білім алуына ерекше көңіл бөлді.
     ҚР «Білім туралы» заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық 
және жалпы азаматтық құндылықтардың, ғылым мен практика жетістіктерінің 
негізінде жеке адамды қалыптастыруға дамытуға және оның кәсіби шеберлігін 
шыңдауға бағытталған білім алуға қажетті жағдайлар жасау» деп көрсетілген. 
Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағымы 
күшейген заманда ақыл – ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, 
талантын дамыту мектептің басты міндеті болып табылады. Ол бүгінгі білім 
кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару мұғалімнің қажымас ізденпаздығы мен 
шығармашылының жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір оқушының 
қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденпаздыққа, 
шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 
технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет.
Тарих ғылым және пән ретінде білімнің аса маңызды саласына жатады. Өйткені
ол бүкіл адамзаттың тарихын, жүріп өткен жолын, жинаған тәжірибесін 
баяндайды. Тарихты білу әрбір адамға қажет әрі пайдалы. Сонда ғана адам өзі 
өмір сүріп отырған қоғамдағы орнын, істейтін қызметін дұрыс анықтайды, 
келешегін де болжай алады. Белгілі ойшылдардың, ғұлама ғалымдардың 
тарихтың маңызы туралы айтпағандары кем де кем. Әбу – насыр әл-Фараби: 
«Тарихты білмей - өткенді, қазіргі жағдайды білу, келешекті болжау қиын» - 
десе, Н.М.Карамзин: «Тарих - әрбір ұлттың болжау қиын» - десе, 
Н.М.Карамзин: «Тарих - әрбір ұлттың ең басты кітабы» - дейді. Тарих 
сабағының неғұрлым тиімді жаңа түрлерін пайдалану оқушы белсенділігін 
арттыруда зор маңызды. Оқытудың жаңа технологиялары:

1. В.Ф.Шаталовтың технологиясының басты мақсаттары:
 Оқушының білім беру дағдысын қалыптастыру;
 Оқушылардың барлығын оқыту;
 Жеделдете оқыту;
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Принциптері:
 Үздіксіз қайталау, міндетті кезеңдік бақылау, ірі блоктар бойынша оқыту,

тірек сигналдарын пайдалану;
 Жекелей әрекет жасау;
 Ізгіліктік (барлық балалар дарынды);
 Мәжбүрсіз оқыту;
 Түзетуге, өсуге, жетістікке жетелеу, жетістігін жариялау, шиеленіссіз 

оқыту;

Мазмұндық ерекшеліктері:
 Оқу материалы ірілендіріп беріледі;
 Блоктық түрде беріледі;
 Оқу материалы тірек үлгі – конспекті түрінде беріледі;

Тәрбиелік мәні:
 Еңбекке қатыстырылады;
 Еңбек сүйгіштікке тәрбиеленеді;
 Оқушының еркі дамытылады;
 Өзіндік танымдылығы, жауапкершілік, адалдық, жолдастық, қасиеттері 

қалыптасады.
   Әдістеме ерекшелігі:

Теориялық блогі – Бағыттылық негізі (БН) – ақпаратқа кіріспе (түсіндіру) 
– айту – үйде өзіндік жұмыс орындау, І-қайталау (тірек сигналы 
конспектісін жаппай
қабылдау), ІІ-қайталау (түсінгенін сұрау),
ІІІ – қайталау (өзара бақылау)
Тәжірибе блогі – тәжірибелік жұмыс (жаттығу) – есеп шығару (жаттығу) 
– қорытынды: оқушылар білім беру дағдыларын және ойлау қызметінің 
әдісін жүйелі қолдану.

2. Ж.А.Қараевтың «Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясы
– нәтижеге бағытталған білім беру құралы.
Деңгейге бөліп оқытудың тиімділігі: біріншіден, оқушының 

психологиялық танымы, екіншіден, теориялық дайындығы есепке алынуы тиіс. 
Деңгейлік тапсырмалар арқылы мұғалім оқушының нені меңгергенін, нені 
меңгермегенін біледі. Соның нәтижесінде оқушыда намыс оты оянады, 
басқалардан қалып қалмауға тырысады. Бұл технология біріншіден, дамыта 
оқыту идеясын жүзеге асыруға көмектеседі, өйткені ол оқушының ойлау 
қабілетін, ынтасын, белсенділігін көтереді. Әр оқушының оқушылық деңгейде 
білім алуына мүмкіндік береді. «Үш өлшемді әдістемелік жүйе» педагогикалық 
технологиясы оқушының да, мұғалімнің де белсенді шығармашылық қызметін 
дамытуға бағытталған.
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«Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясының мақсаты:
 Мектеп бітірушінің барынша көп білуі емес, оның өзіне қажетті білімді 

өзі білуі;
 Тиімді шешімді табуға үйренуі;
 Оқу, кәсіптік, тұрмыс мәселесін кез –келген жағдайда шешуі;
 Ішкі өзіндік қажеттілігін қанағаттандыратын;
 Әлемдік білім кеңістігінде көріне алатын;
 Шығармашыл іс - әрекет жасай алатын жеке тұлға қалыптастыру.

«Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясының ерекшелігі: 
Оқушы

білімі анық бағаланады. Белсенділігі артады. Ой еңбегі жетіледі. Белгілі бір 
нәтижеге жеткенін іштей сезеді. Өзіне - өзі деген сенімділігі артады. Өзін жеке 
тұлға ретінде қалыптастыруға тәрибелейді. Шығармашылық деңгейге дейін 
жетуге ұмталады, қызығушылығы артады. Зер сала қарасақ, оқушының білімді 
қабылдау деңгейі сыни баға беруге дейін көтеріледі. Технологияның тиімділігі 
мен ерекшелігі де осында.
«Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясы бойынша «Ғылыми 
мен білімнің дамуы» тақырыбындағы сабақта деңгейлік тапсырма – сұрақтар 
беру арқылы сабақты қорытындыладым.
Бірінші деңгейлік тапсырма – сұрақтар:

1. Әбу Насыр әл-Фараби дүниеге келген қала: Отырар
2. Жүсіп Баласағұн дүниеге келген қала – Баласағұн
3. Махмуд Қашқаридың шын аты: Махмуд Хусейн ибн Мұхаммед
4. Ахмет Иүгнекидің шын есімі: Әбід Ахмет Махмұдұлы
5. Қожа Ахмет Иасаудің дүниеге келген қаласы: Сайрам

Екінші деңгейлік тапсырма – сұрақтар:
1. Жүсіп Баласағұнидің атақты еңбегі: «Құт негізі – білік»
2. Ахмет Иүгнекидің бізге еңбегі: «Құт негізі – билік»
3. Қожа Ахмет Иайсаудің әкесі, атақты ғұлама ғалым: Ибраһим
4. Қожа Ахмет Йасауден қалған ұлы мұра – «Даналық кітабы» немесе 

«Диуани – и хикмет»
5. Мұсылман дінінің енуіне байланысты пайда болған ғимарат – Мешіт

Үшінші деңгейлік тапсырма – сұрақтар:
1. Шығыстың аса көрнекті ғылымы Әбу Насыр әл – Фараби шығармаларын 

қай тілде жазды? Араб тілінде
2. Өз еңбектерінде адам дүниені және оның мәнін өзінің сезім мүшелері мен

ақыл – ойы арқылы таниды деп түсіндірген ғалым: әл – Фараби
3. Махмуд Қашқаридың еңбегі қалай аталады? «Диуани лұғат ат – түрік»
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4. Жүсіп Баласағұни «Құтадғу негізі – білік» еңбегін Баласағұнда бастап қай
қалада аяқтаған? Қашқарда аяқтаған

5. Қожа Ахмет Йасаудің жолын қуған шәкірттерінің бірі – ғұлама ақын, ел 
ішінде Хакім ата аталған: Сүлеймен Бақырғани

         Н.А.Оразақынованың сатылай кешенді талдау білім беру технологиясы.
Н.А.Оразақынованың сатылай кешенді талдау білім беру 
технологиясының мақсаты: білімді, ұлттық заңдылықтарды бағалай 
білетін ұстамды, алғыр, жан – жақты дарынды, шығармашылық ізденіс, 
зерттеу жұмысын жүргізе алатын тұлғаны қалыптастыру. 
Н.А.Оразақынованың сатылай кешенді талдау білім беру тенхологиясын 
Қазақстан тарихы пәнінен қоғам қайраткерлерінің өмірі туралы, дүние 
жүзі тарихы пәнінен әр мемлекет бойынша тақырыптарды өткенде 
берілген талдау бойынша жаңа сабаұты түсіндіру кезеңінде пайдалану өте
тиімді. Сабақ құрылымын жиі өзгертіп отыру – оқушылардың ойлау 
қабілетіне, өз ойын қорыта айтуға, тарихи деректермен жұмыс істеуге 
қозғау салады. Пәнге деген қызығушылығын туғызады. Пән бойынша 
жақсы нәтижеге көрсеткішіне жеткізеді.

      «... Бәсекеге қабілетті технологиялар инновациялық экономиканың өзегі 
ретінде өздігінен пайда бола қала алмайды. Бұл – ұзақ үрдіс, ғылыми 
зерттеулердің, күрделі де шығынды эксперименттердің және ақыр аяғында, 
ғалымдардың идеялық нұрлануының қиындықпен келетін жемісі....» деп айтқан
тұңғыш президентіміз  Н.Ә.Назарбаевтың сөзімен аяқтағам келіп отыр.
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L00054           28.11.2020        

Актуальные проблемы преподавания  русского  языка 

и литературы в условиях обновления содержания образования

                               МАХАНОВА КАРЫЛГАШ МУЛДАГАЛИЕВНА
Ақтөбе  облысы, Ақтөбе қаласы, №36 қазақ орта мектебі

Орыс тілі мен әдебиеті  пәні  мұғалімі

     Образование является, пожалуй, единственной эффективной долгосрочной 
стратегией для участия страны в конкуренции. По всему миру пересмотрены 
или же пересматриваются на данной момент образовательные системы на 
предмет того, какое образование они предоставляют для своих будущих 
поколений.

     Современные преобразования в нашей стране, быстрая информатизация 
общества и динамичность кардинально меняют требования к образованию. 
Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркивает, что «…
одним из ключевых факторов успеха всего модернизационного процесса 
является успешность обновления национальной системы образования». 
Сегодня она осуществляется по всем приоритетным направлениям.

Обновление содержания образования – это, прежде всего, пересмотр самой 
модели среднего образования, его структуры, содержания, подходов и методов 
обучения и воспитания, внедрение принципиально новой системы оценивания 
достижения учащихся. Весь комплекс мероприятий в рамках обновления 
содержания образования направлен на создание образовательного 
пространства, благоприятного для гармоничного становления и развития 
личности.

      Качественные изменения в любой области нашей жизни, а тем более в 
образовании невозможны без формирования нового взгляда учителя на свое 
место и роль в учебном процессе. Без осмысления, нами учителями, новых 
целей и задач в обновлённом содержании и технологии обучения, новых форм 
оценивания с учетом компетентностно-ориентированного подхода в обучении 
это сделать практически невозможно. Именно поэтому педагогу необходима 
готовность к восприятию методологии и содержания обновленного ГОСО, к 
изменению программного и методического обеспечения образовательного 
процесса, к изменению целей и способов педагогической деятельности.

     Переход на обновление содержания образования предъявляет новые 
требования к работе в рамках компетентностного подхода к образованию, 
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формированию готовности работать в условиях возросшей индивидуализации 
образовательного процесса. Обновление структуры образования заключается в 
преодолении традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к 
новой развивающей, конструктивной модели образования, обеспечивающей 
познавательную активность и самостоятельность мышления школьников.

    Программа обновления содержания образования предполагает, что обучение 
должно быть активным, проводиться в условиях созданной коллаборативной 
среды, должна осуществляться дифференциация обучения, в процессе обучения
должны реализовываться межпредметные связи. Кроме перечисленного 
обязательным является использование ИКТ, диалоговое обучение, 
осуществляются методы исследования и своевременное реагирование на 
потребности учащихся.

Учитель должен уметь:

- формулировать учебные цели для достижения результатов;

-строить учебный процесс по организации усвоения учебного материала;

-готовить учебные материалы в соответствии с учебными целями;

- использовать потенциал информационной среды для учебного процесса;

-создавать условия для опережающего развития учащихся;

-создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки;

- готовить учащихся к самообразованию, самоопределению и самореализации;

- оценивать текущие результаты, направленные на достижение поставленных 
целей.

В мерах по обновлению содержания отечественного среднего образования 
центральное внимание уделяется навыкам, имеющим широкий спектр 
применения в современной жизни: творческое применение знаний; критическое
мышление; выполнение исследовательских работ; использование ИКТ; 
применение способов коммуникативного общения, включая языковые навыки; 
умение работать в группе и индивидуально. Базируясь на общечеловеческих и 
этнокультурных ценностях, эти навыки позволяют учащемуся решать 
проблемы как учебного, так и жизненного характера.

     Школа в условиях обновления отличается тем, что учебные достижения 
имеют продуктивный характер, а учебный процесс характеризуется активной 
деятельностью самих учащихся по «добыванию» знаний на каждом уроке. В 
этих условиях ученик – субъект познания, а учитель выступает организатором 
познавательной деятельности учащихся. Необходимо стремиться к тому, чтобы 
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каждого школьника, вне зависимости от возраста и успешности, воспринимали 
как личность. Именно в этом заключается педагогический аспект обновления 
содержания образования, когда цели обучения становятся общими для ученика 
и учителя.

     Самый сложный и ответственный период начального уровня образования – 
организация учебного процесса в первом классе. Целью обучения в 1-х классах 
является формирование у 6-7-летних малышей навыков чтения по слогам, 
чтения целого слова, выразительного пересказа, заучивания наизусть, привитие 
навыков грамотного письма, развитие связной речи, формирование 
элементарной математической грамотности, развитие знаний о себе и 
окружающей среде и т.д. Поэтому формирование положительной мотивации к 
познавательной деятельности первоклассников является особо важным, и 
учебный процесс должен быть построен по принципу «от простого к сложному,
от легкого к трудному». Учащимся первых классов в первом полугодии 
учебного года оценки не ставятся, применяются другие методы и приемы 
стимулирования. Касаясь проблемы введения без отметочного обучения в 
начальной школе, необходимо всесторонне проанализировать причины, 
побудившие современную систему образования поставить эту проблему - ведь 
в практической работе массовой школы отметка является единственной 
общепринятой мерой успешности учебного труда школьника. Переход к новой 
философии оценивания может быть осуществлен только при глубоком 
осмыслении имеющихся противоречий и последствий, комплексном решении 
смежных проблем и задач  школы.

   Курсовая переподготовка по новым подходам в образовании ещё раз 
доказала, что общество развивается стремительными темпами и требует 
гибкости от учителя, способности воспринимать и принимать инновации, 
готовности к переменам. Я убедилась, что сегодня учитель должен быть не 
только источником знаний, но и активным участником учебного процесса. 
Вовлечь каждого ребёнка в процесс обучения, суметь выслушать его, сделать 
его своим ассистентом, посмотреть глазами ученика на волнующую его 
проблему – вот задача учителя. Новое время потребовало от учителя владения 
современными активными технологиями и активного применения их на 
уроках.  Сегодняшний ученик хорошо владеет компьютером, разбирается в 
технике. А наша задача направить их умения в нужное русло, подсказать, как 
добыть знания, заинтересовать, добиться, чтобы их глаза загорелись интересом 
к познанию.

      Очень часто в процессе урока мы замечаем, что тот или иной ученик 
отвлекается на посторонние темы, плохо запоминает материал, не может 
высказать свои мысли. Возникает вопрос, как создать условия, при которых бы 
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первоклассник с большим вниманием и интересом слушал учителя, хорошо 
понимал и усваивал материал, и при котором бы шло развитие познавательных 
процессов? В своей практике в среднем звене уже много лет я использую 
принцип занимательности и разнообразные игровые элементы, вызывающие у 
учеников положительную мотивацию к изучению русского языка.

     Самый известный и наиболее частый по употреблению элемент 
занимательности, используемый на уроке,- это Игра.  

   Приведённая мною классификация дидактических игр основана на 
тематическом принципе: игры распределены по разделам лингвистики (при 
этом в каждом есть игры, помогающие отрабатывать коммуникативный 
аспект):

1) фонетические и орфоэпические игры («убери одну фонему», «замени 
фонему», «преврати волка в козу», «найди пару»и т. д.)

2) лексико – фразеологические игры (кроссворды, лото, «третий - лишний», 
«ассоциации», «собери пословицу», «игра-наоборот» и т. д.)

3 )игры по морфемике и словообразованию ( «от одного корня», «корень и 
дерево», «слова по схеме» и т. д.)

Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом его 
этапе – от проверки домашнего задания до выполнения контрольной работы и 
обобщения.

Некоторые виды дидактических игр я применила и для первоклассников. А 
играть они любят и готовы придумывать уже свои варианты игр. Для развития 
речи и пополнения словарного запаса, усвоения лексики по данной теме 
применяю ролевые игры, как например:

«В магазине», «Пальчики говорят», «Времена года», «Мим», «Телефон», 
«Фантики»;  при изучении букв, составлении слов с целью запоминания
 ученики активно играют в игры: «Третий - лишний», «Бинго», «Кто быстрее?»,
«Кто больше?»,(… соберёт из букв слова, назовёт слова, найдёт предметы на 
картинке на букву … и т.д.). Конечно, любую дидактическую игру всегда 
сопровождаю картинками, наглядными предметами, чтобы первоклассник это 
мог увидеть, пощупать, ведь всё, что  мы изучаем для многих из них ново, 
впервые.

Большое внимание нужно уделять правильному произношению и 
употреблению слов. С этой целью я каждый урок начинаю с речевой разминки 
(или рецитации). Заучиваем небольшие стишки на изучаемую букву и звук. 
Стихи читаем хором, по рядам, друг за дружкой, мальчики и девочки, 
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собравшись в круг и т.д. Учимся говорить друг другу вежливые, добрые слова –
«Круг пожеланий», «Круг вопросов и ответов». Но на что хочется обратить 
внимание: для первоклассников нужно брать стихи небольшие по объёму. В 
ксп (методическое руководство) очень много интересных  заданий, игровых 
моментов, но я всегда стараюсь их переделать, немного сократить или 
разучивать по частям.

     При групповой работе с первоклассниками немого сложнее. Они ещё не 
привыкшие работать вместе, каждому хочется выделиться и обратить внимание
учителя только на себя. Здесь действительно нужно учитывать 
психологические особенности младших школьников, и в игровой форме, 
распределив роли, организовать и направлять работу группы.  Одним из 
эффективных методов, я считаю, использование так называемых «тонких»  
вопросов. Провожу это опять  в виде игры. Каждая группа готовит по два 
тонких вопроса, на которые должны ответить хором «ДА» или 
«НЕТ».Например, Муха-цокотуха купила чайник? (нет). Айдахар злой? (да) и 
т.д.  Тем самым идёт отработка навыков построения вопросительных 
предложении и подготовка к пересказу.

Особое внимание, наряду с чтением, говорением и слушанием, я уделяю и 
письму. На первой стадии это списывание, запись под диктовку односложных и
двусложных слов. Очень хорошо помогает использование магнитно-маркерной 
доски. Например, на интерактивной доске  появляется картинка с 
изображением , потом слово. Дети запоминают кто это или что это. Обращают 
внимание на буквы ( синие- согласные, красные-гласные) и как они 
произносятся. Потом записывают слово и поднимают доску вверх, чтобы  
учитель мог видеть и оценить(ФО). Вариантов много. Позже, уже в тетрадях 
ошибок будет меньше или их нет.

     Какие  активные методы , стратегии мы бы не применяли, они должны быть 
направлены на достижения цели урока. Для этого  необходимо решать 
следующие задачи: учить слушать с пониманием, говорить, читать и писать; 
формировать лингвистическое отношение к единицам языка. И в решении этих 
задач нам помогут активные методы обучения.

     Нам, педагогам новой формации, необходимо научить детей думать, 
развивать личность, способную жить в динамично развивающейся среде. 
Учитель больше не источник информации, учитель уже не должен стоять и 
пересказывать репродуктивно материал и требовать того же самого от ученика. 
Ученик должен постоянно для себя делать как бы маленькие открытия. Это и 
есть творческий подход к обучению. Акцент делается не на полученные знания,
а на процесс их применения.
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 J00065           25.11.2020

Роль педагога в свете обновлённого содержания образования

КАЛЕН  НУРГУЛ  ОРЫНБАЙКЫЗЫ
Ақтөбе  облысы, Ақтөбе қаласы, №36 қазақ орта мектебі

Орыс тілі мен әдебиеті  пәні  мұғалімі

      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 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 
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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?
· 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:
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· 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;
-строить учебный процесс  по организации усвоения  учебного материала;
-готовить учебные материалы  в соответствии с  учебными целями;
- использовать  потенциал информационной среды для  учебного процесса ;
- создавать условия для опережающего развития учащихся в  и личностно-
деятельностной
направленности;
- создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки;
- готовить учащихся к самообразованию, самоопределению и 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;
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    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 
соответствовать задачам развития государства и обеспечивать его 
конкурентоспособность в современном мире.
  Хотелось бы, чтобы задания, которые используются на уроках и во 
внеурочное время, помогут учащимся оставаться любознательными, проявлять 
высокую познавательную активность и понять, что умственный труд – это 
большая радость.  
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J00067      25.11.2020

КСП   6 класс  «Порядок в природе» (по рассказу 

М.Пришвина «Этажи леса»)

ТУТКУШЕВА  КУЛЯШ  ИСАИНОВНА
Ақтөбе  облысы, Ақтөбе қаласы, №36 қазақ орта мектебі

Орыс тілі мен әдебиеті  пәні  мұғалімі

                                                                 Краткосрочный план урока

Сквозная тема:
Живой  мир
вокруг нас

Школа: 

Дата:  ФИО учителя: 
Класс: 6 Количество 

присутствующих: 
отсутствующих:

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

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

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

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

Критерии 
оценивания:

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

Привитие 
ценностей

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

Межпредметные
связи

Интеграция с предметом «Естествознание» 
осуществляется через 

выявление закономерностей окружающей среды.
Предшествующе
е обучение

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

Ход урока
Запланиров
анные 
этапы урока

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы

Начало урока
 5 минут

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

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

      

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

30 минут

Предтекстовый этап

Метод «Ассоциации».

Цель: подведение к проблематике исследуемого 
рассказа, развитие ассоциативного мышления.

Задание: какие ассоциации возникают у вас, 
когда слышите слово «порядок»? (Слова должны 
начинаться с букв данного слова.)

П – понятие…

О – органичность…

Р – разумность…

Я – ясность…

Д – дом…

О – обязанности …

К – комфорт…

Беседа:

- Как Вы думаете, как слово «порядок» связано с 
птицами? 

- Можно ли сказать, что природа – лаборатория, в
которой всё на своих местах?

33



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

- Чем грозит нарушение этого порядка?

Форма: коллективная

ФО: «Знаю – Хочу узнать – Узнал»

Текстовый этап

Прием «Чтение по частям»

Форма: групповая

Цель: первичное прочтение и восприятие текста.

Задание: прочитайте  каждый свою часть текста. 
Перескажите друг другу по очереди. Совместно 
определите основную мысль текста. 

ФО: «Три М»

Приём «Составление плана»

Задание: составьте простой план к рассказу.

Способ  дифференциации  –  по  степени  и
характеру помощи учителя:

Учащиеся  с  высокими  учебными
возможностями  составляют  вопросный  план  к
тексту,  используя  вопросительные  слова:  как,
сколько, когда, почему.

Учащимся со средними учебными 
возможностями предоставляется пример 
составления простого плана:

Приложен
ие №1

Пример 
простого 
плана

Алгоритм 
составлени
я простого 
плана
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Учащимся  с  низкими  учебными
возможностями предоставляются   алгоритм
составления плана:

Критерии
оценивани
я

Дескрипторы

Составляет
простой
план  к
рассказу

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

Форма: групповая
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ФО: комментарии учителя

Метод «Колесо последствий»

Цель:  ученики  наглядно  отображают
последствия поступка охотников. 

Задание:

1.  Назовите  и поместите основное событие или
действие  в  центральном  круге   середины
страницы.

2.  Прямые  последствия  события  -  в  круге,
который  примыкает  к  главному  кругу  при
помощи прямой линии. 

3.Затем  рассмотрите  вторичные  последствия.
Нарисуйте снова в круге и свяжите с  прямыми
последствиями двойными линиями. Последствия
третьего порядка имеют три линии и т.д.

После  выполнения  проводится  опрос  мнений,
который  поможет  сравнить  и  сопоставить
последствия  действий  и  способствовать  более
глубокому  размышлению  и  обсуждению
вопросов.

- Как вы считаете, хотели ли охотники разрушить
гнездо?
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-Как  вы  думаете,  какие  чувства  испытали
птенчики? Почему?

-Как бы вы поступили на месте автора?

Форма: групповая

ФО:взаимооценивание  «Правильно-
неправильно-интересно»

Презентация групп.

Послетекстовый этап

Приём «Техника драмы - Опрос 
Общественного Мнения».

Цель: развитие навыков говорения и умений 
участвовать в диалоге-расспросе.

Задание: разыграйте  блиц-интервью  о 
воздействии человека на природу, меняя 
позицию «говорящий  на слушающий». 
Выберите заинтересовавшую  вас роль: 
журналист и эколог.

Форма: парная 

Критерии 
оценивания

Дескрипторы
Учащийся

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

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

Конец урока
5 минут

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

Чемодан – всё, что пригодится в дальнейшем.

Мясорубка – информацию переработаю.

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

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

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

Охрана здоровья и 
соблюдение техники
безопасности
навыки использования 
ИКТ
Микроклимат на уроке
Аудиозапись
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J00069       25.11.2020

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

УНДАГАНОВА  ЖАЙНАГУЛЬ  ОЙЛАНОВНА
Ақтөбе  облысы, Ақтөбе қаласы, №31 қазақ орта мектебі

Бастауыш  класс мұғалімі

     Бүгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. 
Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде 
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде.     
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 
етеді.  Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының 
үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті қарым-
қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, 
оларды жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды 
қолдану болып табылады.
     Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.
Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін 
сынып базасында құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру 
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет
үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен   қатысуын, зерттеу тақырыбын түйсініп, 
терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың танымдық 
белсенділігін қамтамасыз етеді.
    Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы 
оқыту үдерісінде оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде жағымды 
эмоциялар алып, белсенділігі артады, сөздік қоры дамиды жеке тұлғаның 
қажеттіліктері қанағаттандырылады.
   Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп 
отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай 
білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, 
қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді.
  Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп 
тапсырмаларды орындау, ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–
бірімен ой бөліседі, өзінің білмегенін талқылау барысында тыңдау арқылы 
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біледі, естігеніне қорытынды жасап, жүйелі талқылауға қатысады, бағалап, 
талдап, өз пікірлерін білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым 
шығарады.
Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 
танымдық процестерді дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 
ерекше.
   Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 
ажырамас қасиеті болып табылады.
Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу 
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады
   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-
бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа қарағанда 
топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы 
психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала тұлғасын 
қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.
    Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 
ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру 
қажет. Ол үшін:

 Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық 
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен 
ғана жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі 
балалардан құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. 
Топтың құрамын әр түрлі етіп өзгертуге болады.

 Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.

 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.

 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.

 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.

 Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай 
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бұзақылық жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, 
реттеуші боласың деу керек.

 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.

 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.

 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.

  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 
шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп 
өту қажет.

 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.

 Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 
жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми 
топ салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис 
топтағы адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис 
бойынша тамаша топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары 
топтың өзге мүшелеріне қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда 
топтық қызығушылықты бағындыратын топтық рух басым болады.

 4. Топтық сананы құру амалдары:

 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу 
керек, бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.

 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:

 мақсатқа сенімділік;

 мүшелердің бір-біріне сенімділігі;

 жетекшіліктің оңтайлы стилі;

 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … 
болжамдық марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер 
адамдарының бір нәрсені топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге 
өткізетініне таң қалатын шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы 
тұлғасының танымдық қабілеттерін дамытуға, оқуға жағымды 
қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және 
оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, шығармашылық өзін-өзі 
өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.

 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
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 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, 
ынталандырады, оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. 
Сондай-ақ, топтық жұмыс оқушылардың өздерін сенімділікке 
тәрбиелейді, өзін-өзі ортада ұстай білуге, бірін-бірі тыңдауға, сыни 
ойлануға, пікірлердің сан алуан болатындығын жақсырақ түсінуге 
үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.

 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.

 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;

 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;

 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, 
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-
құлқын қалыптастыру іскерлігі,

 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;

 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 
дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 

   Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық
және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті 
ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта дамушы 
болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау, баланың 
мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу, басқалармен 
тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік таңдауға 
үйрету қажет.
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Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан ойлау 
технологиясын тиімді қолдану

МУХАЕВА САРА  ГАЛИМОВНА
Ақтөбе  облысы, Ақтөбе қаласы, №31 қазақ орта мектебі

Бастауыш  класс мұғалімі

      Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына арналған Жолдауында: «Ұлттық
білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды істер күтіп
тұр.»  деген  болатын.  Елдің  елдігін  сақтап,  көркейтетін,  өркендететін  және
болашақты айқындап беретін – білім мен тәрбие беру ісі. Бүгінгі таңда білім
беру жүйесінде көптеген жаңалықтар мен өзгерістер өмірге келуде. Заманауи
қоғамның  өркендеп  өсуі  білім  жүйесінің  сапасын  жақсартуды,жаңа
технологияларды  тиімді  қолдануды,  жаңа  формациядағы  ұстаздар  арқылы
еліміздің білім жүйесін халықаралық стандарт деңгейіне жеткізуді мақсат етіп
отыр.   

  Қазақстандағы  білім  беруді  дамытудың 2011-2020  жылдарға  арналған
мемлекеттік бағдарламасында да білім беру жүйесінің сапасын арттыру үшін ең
алдымен  мұғалімнің  кәсіби  біліктілігін  арттыру  мәселесіне  үлкен  мән
берген.Бұл бағдарламаның міндеті – қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық
тәжірибелерін  жетілдіру  мен  бағалауға  көмектесу.  Бағдарлама  барысында
педагогиканың әртүрлі аспектілері талқыланады.
Әлемдік  тәжірибеге  негізделе  жасалған  бұл  жоба  оқушылардың  өз  дәлелін
еркін жеткізе алатындай, сенімді, сыни пікір – көзқарастары жүйелі дамыған
оқушы  қалыптастыруды  мақсат  етеді.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  –  бақылаудың,
тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға,
бағалауға,  талдауға,  синтездеуге  бағытталған  пәндік  шешім.  Сыни  тұрғыдан
ойлау дағдылары: Бақылау. Талдау. Қорытындылау. 
     Өз тәжірибемде  «Оқу мен жазуды сын тұрғысынан ойлауды дамыту» 
технологиясының әдіс – тәсілдерін ана тілі, қазақ тілі, дүниетану сабақтарында 
қолданамын. Тәжірибемде қолданған кейбір тәсілдерге тоқтала кетейін. 
Қызығушылықты ояту кезеңінде бұрынғы білетіні мен жаңа білімді 
ұштастыруда «Топтау», «Ойлану», «Жұпта талқылау», «Болжау» әдістерін 
қолданамын. Мағынаны ашу– кезеңінде оқушылар жаңа ақпаратпен 
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танысады, тақырып бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар орындайды. 
Сондықтан оқушының өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне жағдай 
жасаймын. Бұл кезеңде көбіне INSERT әдісін қолданған қолайлы. Ой толғау-
кезеңінде оқушы не үйренгені саралап, оны қандай жағдайда қолдану керектігін
ой елегінен өткізеді.  Белсенді түрде өздігінен үйрену жолына қайта қарап, 
өзгерістер еңгізеді. Сабақтың бұл кезеңінде «Еркін жазу әдісі», «Бес жолды 
өлең», «Венн көрсетуі» т.б осы сияқты стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне 
қарай   лайықты қолданылады. 
 Белгілі бір  мәтінді толық меңгерту, кейіпкерлер бейнесіне талдау жасап, өз 
ойын жүйелі жеткізе алуға үйрету, өзіндік ой қорыта білу, шығармашылықпен 
жұмыс істеу қабілетін жетілдіру, ой - өрісі мен дүниетанымын кеңейту, сөздік 
қорларын молайту, кейіпкерлер бойындағы жақсы қасиеттерді үлгі ету мақсат 
етіп алынды.

Оқушылар  үй тапсырмасын «Шеңбер» әдісімен орындады. 
"Шеңбер" әдісі бойынша, оқушылар сыртқы шеңбер, ішкі шеңбер болып 
орналасады. Ішкі шеңбер болып орналасқан оқушылар, сыртқы шеңберге 
орналасқан оқушыларға сұрақ қоя отырып, диалог жүргізеді немесе сыртқы 
шеңберде орналасқан оқушылар сұрақ береді. Шеңбер жасап тұрған оқушылар 
сағат тілі бойынша жүре отырып, барлық оқушымен кездесіп өзара диалогтік 
қарым-қатынас орнатады. Бұл тәсіл оқушыларды өзара білім алмасуына тиімді 
және үй тапсырмасын сұрауға, қайталауға арналған тақырыптарды сұрауға 
таптырмайтын тәсіл деп ойлаймын. 
«INSERT» әдісімен   мәтінді үш бөлікке бөліп, үш топқа бөліп берілді. 
Оқушылар өздері жаңа сабақты оқып, өздері талдап, түсіндіріп, қорғайды.
  "Жауапқа сұрақ"әдісіне келетін болсам, "Сұраққа жауап" әдісінен «Жауапқа 
сұрақ»  әдісі әлдеқайда тиімді. Өйткені сұраққа жауап бергеннен гөрі , жауапқа 
сұрақ тудыру күрделі ойлауды қажет етеді. Сабаққа негіз болатын сөзді жауап 
ретінде тақтаға жазып қоямын. Оқушылар берілген жауапқа бірнеше сұрақтар 
тудыру арқылы білімдерін дамытады. 
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K00015     26.11.2020

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

ЕСЕНАЛИЕВА САНДУҒАШ ОРАЗБАЙҚЫЗЫ
Ақтөбе  облысы, Ақтөбе қаласы, №31 қазақ орта мектебі

Бастауыш  класс мұғалімі

       Бүгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. 
Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде 
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде.     
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 
етеді.  Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының 
үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті қарым-
қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, 
оларды жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды 
қолдану болып табылады.
     Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.
Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін 
сынып базасында құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру 
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет
үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен   қатысуын, зерттеу тақырыбын түйсініп, 
терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың танымдық 
белсенділігін қамтамасыз етеді.
    Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы 
оқыту үдерісінде оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде жағымды 
эмоциялар алып, белсенділігі артады, сөздік қоры дамиды жеке тұлғаның 
қажеттіліктері қанағаттандырылады.
   Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп 
отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай 
білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, 
қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді.
  Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп 
тапсырмаларды орындау, ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–
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бірімен ой бөліседі, өзінің білмегенін талқылау барысында тыңдау арқылы 
біледі, естігеніне қорытынды жасап, жүйелі талқылауға қатысады, бағалап, 
талдап, өз пікірлерін білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым 
шығарады.
Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 
танымдық процестерді дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 
ерекше.
   Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 
ажырамас қасиеті болып табылады.
Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу 
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады
   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-
бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа қарағанда 
топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы 
психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала тұлғасын 
қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.
    Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 
ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру 
қажет. Ол үшін:

 Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық 
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен 
ғана жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі 
балалардан құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. 
Топтың құрамын әр түрлі етіп өзгертуге болады.

 Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.

 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.

 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.

 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
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 Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай 
бұзақылық жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, 
реттеуші боласың деу керек.

 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.

 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.

 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.

  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 
шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп 
өту қажет.

 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.

 Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 
жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми 
топ салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис 
топтағы адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис 
бойынша тамаша топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары 
топтың өзге мүшелеріне қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда 
топтық қызығушылықты бағындыратын топтық рух басым болады.

 4. Топтық сананы құру амалдары:

 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу 
керек, бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.

 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:

 мақсатқа сенімділік;

 мүшелердің бір-біріне сенімділігі;

 жетекшіліктің оңтайлы стилі;

 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын  
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … 
болжамдық марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер 
адамдарының бір нәрсені топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге 
өткізетініне таң қалатын шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы 
тұлғасының танымдық қабілеттерін дамытуға, оқуға жағымды 
қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және 
оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, шығармашылық өзін-өзі 
өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
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 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:

 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, 
ынталандырады, оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. 
Сондай-ақ, топтық жұмыс оқушылардың өздерін сенімділікке 
тәрбиелейді, өзін-өзі ортада ұстай білуге, бірін-бірі тыңдауға, сыни 
ойлануға, пікірлердің сан алуан болатындығын жақсырақ түсінуге 
үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.

 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.

 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;

 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;

 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, 
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-
құлқын қалыптастыру іскерлігі,

 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;

 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 
дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 

   Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық
және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті 
ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта дамушы 
болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау, баланың 
мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу, басқалармен 
тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік таңдауға 
үйрету қажет.
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МАЗМҰНЫ

• УДИН ЕРТАУ САКИЕВИЧ
• УРАЗАЕВА ГУЛЖАНАТ КАРАБАЕВНА
• ЕРМАГАНБЕТОВА ГАЙША СЕРИКОВНА
• АУБАКИРОВА ДИНАРА БЕГЕЖАНОВНА
• ИЛАМАНОВА ДИНА ИСТУРГАНОВНА
• МАХАНОВА КАРЫЛГАШ МУЛДАГАЛИЕВНА
• КАЛЕН НУРГУЛ ОРЫНБАЙКЫЗЫ
• ТУТКУШЕВА КУЛЯШ ИСАИНОВНА
• УНДАГАНОВА ЖАЙНАГУЛЬ ОЙЛАНОВНА
• МУХАЕВА САРА ГАЛИМОВНА
• ЕСЕНАЛИЕВА САНДУҒАШ ОРАЗБАЙҚЫЗЫ
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