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Геоэкологияның зерттеу пәні мен өзектілігі

НУСУПОВА ГУЛЬНАР УМАРБЕКОВНА
Алматы облысы. Ақсу ауданы. "Матай орта мектебі" КММ. 

География пәнінің мұғалімі

Ұзақ мерзімді 
жоспар бөлімі: 
Геоэкология

Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 10 Қатысқандар  саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақтың 
тақырыбы

Геоэкологияның зерттеу пәні мен өзектілігі
10.3.2.1 геоэкологиялық зерттеулердің мәнін, мазмұнын, 
бағыттарын және негізгі категорияларын графикалық 
түрде ұсыну;

Сабақ мақсаттары  геоэкологиялық зерттеулердің маңызын, бағыттарын 
түсінеді
 геоэкологияның негізгі  категорияларын  графикалық 
түрде ұсынады

Бағалау 
критерийлері
Дағдылар:
Білімін қолдану, 
талдау дағдылар

-  геоэкологияның маңызын, бағыттарын анықтай алады; 
-  геоэкологияның негізгі категорияларын графикалық 
түрде ұсына алады;

Тілдік мақсаттар Пәнге қатысты лексика мен терминология
Геоэкология
Ландшафт
Экожүйе 
Экология 
Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
Экожүйе ...  заңдылықтары түсіндіруге болады
Ландшафт ....  маңыздылығы айта аламыз  
............................ құрылысы сипаттауға болады

Құндылықтарды 
дарыту

- туған жерге 
- қоршаған ортаны қорғауға деген қамқорлық
- ғаламдық және жергілікті жердің табиғатын бағалауға 
үйрету
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Пәнаралық 
байланыстар

Биология 

АКТ  қолдану 
дағдылары

Интерактивті тақта,  презентация

Бастапқы білім   Қоршаған орта, экологиялық жағдай ұғымдарын біледі.

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер

Сабақтың басы - Ұйымдастыру. Сәлемдесу. 
сабақтың тақырыбы мен мақсатын анықтау;
Сабақ  мақсатымен,  тапсырмалармен  және  бағалау 
критерийлерімен танысу.
Ой шақыру
Геоэкология ұғымы дегеніміз не?
Геоэкология ұғымы қай кезеңде өзекті болып табылады? 
Неліктен?
Геоэкологияның зерттелу өзектілігі қандай?
Геоэкологияның бағыттары және категориялары туралы 

не білесіңдер?
Сабақтың ортасы №1 тапсырма. Түйінді сөздерді дәптерге жазу және 

ұғымдарын талдау.
Табиғатты пайдалану
Экология
Геоэкология
Геоэкологиялық аудандастыру
Экологиялық мониторинг
экологиялық таза өндіріс
Экологиядағы инновациялық технология
№ 2 тапсырма
Топтық жұмыс 
Оқушыларға  мәтін  немесе  оқулықтағы  ақпараттарды 
оқуға уақыт беріледі. 
Жеке танысады
Әр топта жұпта оқыған ақпаратты талқылайды
Берілген ақпараттарды сызба түрінде көрсетеді
Дескрипторлар
- Геоэкологияның маңызын сипаттайды.
- Геоэкологиялық зерттеулерді түсіндіреді
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Жұптар бір – бірінің жауаптарын тыңдайды, өзара бағалау 
жүргізеді.
Оқушылардың  өзара  бағалауынан  кейін  мұғалім  кері 
байланыс береді.

№3 тапсырма. 
Геоэкологиялық зерттеулер әдістерінің негізгі түрлері 
бойынша талдау жасайды. Өз мысалдарын ұсынады.
далалық 
тәжірибелік
 сипаттамалар
 салыстырулар мен модельдеу (үлгілеу)

 «Сабақты  қорытындылау  барысында  мұғалімнің 
кері байланысы. Мұғалім сабақ барысында белсенді әрі 
жүйелі түрде жауап берген оқушыларды атап өтіп, бірін 
мақтап, екіншісіне ескерту жасап өтеді

Сабақтың соңы Кері байланыс.
Менің түсінгенім......
Маған түсінуге қиын болғаны..........
Менің ұсынысым......................

Үй тапсырмасы:
Таңдаулары бойынша геосфераның экологиялық 
мәселесін зерттеп, инфографика жасап келу.

Саралау–
оқушыларға қалай 
көбірек  қолдау 
көрсетуді 
жоспарлайсыз? 
Қабілеті  жоғары 
оқушыларға 
қандай  міндет 
қоюды жоспарлап 
отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін 
қалай тексеруді жоспарлайсыз? 
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Қабілеті жоғары оқушылар:
 Топта ұйымдастыру жұмыстарын  
алады;
 Сабақ  бойындағы  «Түрткі  сұрақтар» 
оқушылардың  ойын  қозғауға,  дамытуға 
арналады.
Қабілеті орта оқушылар:
 Мәтін оқудағы «Түртіп алу» әдісі осы 
деңгейдегі оқушыларға қолдау береді;
 Сабақ  барысындағы  деңгейлік 
сұрақтар тізбегі;
Қабілеті төмен оқушылар:
 Деңгейлік сұрақтар;
 Мұғалімнің қолдауы;
Орта деңгейдегі зертханалық парақ.

 Ынталандыру,  қолдау  көрсету, 
формальды емес бағалау түрлері;
 Оқушылар өзара бағалайды;
 Жұппен бағалау жүргізеді;

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс 
қойылғанба? Оқушылардың барлығы ОМ 
қолжеткіздіме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта саралау дұрыс жүргізілдіме? 
Сабақтың  уақыттық  кезеңдері 
сақталдыма? 
 Сабақ  жоспарынан  қандай  ауытқулар 
болды, неліктен? 

Бұл  бөлімді  сабақ  туралы  өз 
пікіріңізді  білдіру  үшін 
пайдаланыңыз.  Өз  сабағыңыз 
туралы сол жақ бағанда  берілген 
сұрақтарға жауап беріңіз.  

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылғанба? 
Оқушылардың барлығы ОМ қолжеткіздіме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта саралау дұрыс жүргізілдіме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталдыма? 
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? 
Жалпыбаға: Сабақта қойылған сабақ мақсаты мен оқу мақсаттарына жеттім. 
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?
Сабақ  барысында  сынып  туралы  немесе  жекелеген  оқушылардың 
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу 
қажет?
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Қосымша 
Геоэкология  –  жоғарғы  иерархиялық  деңгейлердің  (биосфераға  дейін) 
экожүйесін  зерттейтін  экология  ғылымының  бір  саласы.  Геоэкологияны 
ландшафт  экологиясы  деп  те  атайды.  Қазіргі  кезде  Геоэкологияның  алдына 
қойған міндеттері: 1) ландшафтты сауықтыру, яғни табиғи ландшафтта әр түрлі 
аурулардың таралуы нәтижесінде болатын адамның науқастану қаупін жоюға 
бағытталған шараларды белгілеу; аурулардың табиғи ошақтарын зерттеу; ауру 
қоздырушы  және  таратушы  түрлердің  (микроорганизмдер,  вирустар,  т.б.) 
экологиясын  зерттеу  және  оны  қорғау;  2)  бүлінген  экожүйелерді  қалпына 
келтіру,  яғни  адамның іс-әрекетінің  жағымсыз  зардаптарынан,  ландшафттың 
бүлінген бөліктерін халық шаруашылығына пайдалануға қайтару, т.б. Бұл үшін 
бүлінген және шаруашылық айналымнан шығарып тасталған жер алқаптарын – 
шымтезек  (торф)  өндірілген  шұңқырларды,  террикондарды  (шахталардың 
жанындағы бос  жыныс үйінділер)  және  кен  байлықтарын  ашық әдіспен  алу 
кезінде пайда болған үйінділерді, шұңқырларды рекультивациялауды; мал жаю 
нәтижесінде пайдалануға жарамай қалған жайылымдарды, эрозияға ұшыраған 
топырақ  жамылғысын,  тозған  топырақтардың  құнарлылығын,  антропогендік 
факторлар  әсерінен  бүлінген  суқоймаларын  қалпына  келтіруді;  бүлінген 
(ағаштары жаппай кесілген, өртенген, т.б.) орман алқаптарына жаңадан ағаштар 
отырғызу.
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13.02.2021 жыл.       I00074

Өсімдік қалай дамиды?

АЙТБАЕВА БАЯН АБДРАШИТОВНА 
Алматы облысы Іле ауданы Қоянқұс ауылы  

№ 47 орта мектептің  бастауыш сынып мұғалімі.  Педагог- шебер

Пән: Жаратылыстану Мектеп: 

Күні: Мұғалімніңаты-жөні:                                         

Сынып:4-сынып Қатысқандар саны: Қатыспа
ғандар 
саны:

Сабақтақырыб
ы

Өсімдік қалай дамиды?

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

4.2.1.3  Тозаңдану  нәтижесінде  тұқымның  түзілуін 
сипаттау

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар: Өсімдіктің мүшелерін, олардың 
атқаратын қызметін біледі. Жергілікті өсімдіктерді 
атайды, өсімдік түрлерінің өзара ұқсастығы мен 
айырмашылығын анықтайды. Өсімдіктің фотосинтез 
процесінде оттек бөлінетін біледі.
Көптеген  оқушылар:  Өз  өлкесіндегі  табиғат 
бірлестіктерін  сипаттап,  тіршілік  ортасына  қарай 
өсімдіктерді салыстыра алады, қоршаған орта жағдайына 
өсімдіктің  бейімделуін  түсіндіре  алады.  Кейбір 
оқушылар:  Адамның  өсімдіктің  сан  алуандығына 
әсерін,  Қызыл  кітаптың  өсімдіктерді  қорғаудағы  рөлін 
түсінеді.

Бағалау
критерийлері

 Оқушылар  өсімдіктің  тіршілік  циклін  зерттейді, 
тұқым  қалай  таралатынын  түсінеді,  тозаңдану 
нәтижесінде тұқымның түзілуін сипаттайды. 
 Төменгі  және  жоғары  сатыдағы  өсімдіктердің 
айырмашылықтарын  түсінеді.  Өсімдіктерді  қорғау 
жолын ұсынады.
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Тілдік 
мақсаттар

Оқытудың тілдік мақсаты
Оқушылар
-өсімдіктіңтіршілікциклінсипаттайды; 
-өсімдіктердіңтаралужолдарынатайды, сипаттайды;
-өсімдіктердіқорғаутуралыөзұсынысынтүсіндіріп, 
әңгімелейді.
Пәндік лексика және терминология
Тұқым, өскін, ересекөсімдік, солу;
Көшет, ересекөсімдік. 

Құндылықтард
ыдарыту

Оқушыларды  бір-біріне  деген  құрмет  көрсетуіне 
тәрбиелеу.

Пәнаралықбайл
аныстар

Математика, дүниетану, әдебиеттік оқу, көркем еңбек.

АКТ қолдану 
дағдылары

Интернет-ресурстар, 
дерекқорданжәнеинтернеттенсабаққақатыстыақпараттыіз
деу;

Сабақтың барысы

Сабақтың
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
7 мин

Сабақтың 
ортасы
26мин

Психологиялық ахуал қалыптастыру.
Шеңбер құру, бір-біріне тілек айту
 «Жалаулар» арқылы топқа бөлінеді. Оқушыларды  
қалаған жалауларын алып, 1,2,3 топтарға бөлініп отырады.
1-топ «Бақыт жалаулары»
2-топ «Арман жалаулары»
3-топ «Қуаныш жалаулары»
Жұмыс ережесін келісу
 Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз!
 Уақытты үнемдейміз!
 Нақты,дәл жауап береміз!
 Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды көрсетеміз!
 Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
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Сенің  үрмебұршағың  дамудың  қай  кезеңінде? 
Эксперимент  жүргізу  үшін  қандай  тәсілдер  таңдадың? 
Олардың  қандай  артықшылығы  болды?  Экспериментте 
қолданған  тәсілдерді  қалай  жақсартуға  болады  деп 
ойлайсың? Зерттеу нәтижесін тіркеу тәсілін таңдау үшін 
«Жас зерттеуші анықтамалығын» пайдалан.

Дескрипторы:
тіршілік циклінің әр кезеңінде жүретін өзгерістерді біледі
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Сергіту: Мақалдыңжалғасын тап.
1. Мұғалім: Оқусыз білім жоқ
Оқушылар: Білімсіз күнің жоқ.
2. Мұғалім: Әдепті бала, арлы бала
Оқушылар: Әдепсіз бала, сорлы бала.
3. Мұғалім: Жақсыдан үйрен,
Оқушылар: Жаманнан жирен.
4. Мұғалім: Жаздан өнім жиған-ақылды бала,
Оқушылар: Орақ кезінде ұйықтаған-арсыз бала.
5. Мұғалім: Жаңбыр жауса жер ырысы,
Оқушылар: Батыр туса-ел ырысы.

Сабақтың соңы
7мин

Кейбір  өсімдіктердің  гүлі  мен  жемісі  болмағанымен, 
тұқымы  болады.  Мысалы,қарағай  жаңғақ  тәрізді  құрғақ 
тұқым түзеді. Мұндай өсімдіктерге арша, секвойя,шырша, 
балқарағай  жатады.  Тұқымда  қоректік  зат  көп  болады. 
Өсімдік  енді  өнебастағанда,  тамыр  мен  өскін  шыққанға 
дейін  осы  қоректік  заттарды  жұмсайды.Тұқымнан 
қайтадан  жаңа  өсімдік  өсу  арқылы  жер  бетіндегі 
өсімдіктердің  тіршілігі  жалғасады.Адам  мен  жануарлар 
өсімдіктердің  жемісі  мен  тұқымын  қорек 
ретіндепайдаланады. 
«Бутерброд әдісі» кері байланыс.
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13.02.2021 жыл.     № J00007

Эффективность дистанционного  обучения

АНДАБАЕВА БАГДАТ БЕКМУРАТОВНА 
Алматинская область  Аксуский район  Село Матай  

КГУ "Матайская средняя школа "
Учитель русского языка и литературы 

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

* * * * *

12



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

13.02.2021 жыл.     № J00009

Роль педагога в свете обновлённого содержания образования

НУРМАГАМБЕТОВА ЗИНАИДА ТОЛКАНБЕКОВНА 
Акмолинской области  Зерендинского района   КГУ " Васильковская 

основная средняя школа" учитель русского языка и литературы  

            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 
Изменения в сфере технологий, коммуникаций и науки предъявляют 
современные требования к учителям начальных классов, которые должны 
понимать свою роль в процессах обновления содержания образования и 
обеспечивать внедрение новых методов, стратегий, подходов в обучении 
учащихся начальных классов.
     Главная задача учителя начальных классов – научить детей учиться, 
самостоятельно добывать знания и уметь применять их в конкретных 
жизненных ситуациях, помочь ребенку стать гармонично развитой, 
конкурентоспособной личностью, быть фальсифитатором учебного процесса: 
как можно меньше говорить самому и давать больше возможности это делать 
ученикам, создавать комфортную среду для познания, направлять учебную 
деятельность школьника.
  Перед нами возникают проблемы: Чему учить? Как учить, чтобы знания, 
полученные на уроке, помогли ученику стать конкурентоспособной 
личностью? Как повысить качество обучения младших школьников?
 В поисках решения этих проблем складывается система работы. Проблема 
формирования и активизации учебно  – познавательной деятельности особенно 
актуальна для начальной школы, так как именно в младшем школьном возрасте 
формируется и становится ведущей учебно – познавательная деятельность. От 
того, насколько успешно будет проходить её формирование, зависит 
успешность процесса обучения, развития личности в целом.
    Как уже говорилось, учитель начальной школы обязан научить детей 
учиться, сохранить и развить познавательную потребность учащихся, 
обеспечить познавательные средства, необходимые для усвоения основ наук. 
Поэтому ставится цель – развивать познавательную деятельность учащихся 
посредством использования отдельных форм и методов обучения на уроках, 
выступающих как условие успешности обучения.
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   Одним из факторов активизации учебно-познавательной деятельности 
учащихся является разнообразие форм организации обучения. Необходимо 
включение учеников в активную деятельность, использование при этом
разнообразных форм, методов познавательной деятельности. Всё это 
значительно расширяет учебно - воспитательные возможности урока.
    Наиболее эффективным методом могут выступать нестандартные формы 
уроков. Но современный урок все больше и больше становится необычным по 
своей форме. Современная школа должна не только сформировать 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:
· Соответствуют ли упражнения возрасту?
· Полностью ли учащиеся осознают цели работы?
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· 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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13.02.2021 жыл.    № J00014

Жеке тұлғаның танымдық  қызметін  дамыту жолдары

УМИРАЛИЕВА ЖАНАТ КАЛИЕВНА 
Шымкент қаласы "С.Көбеев атындағы № 56 жалпы 

орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің  қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

      Еліміздің болашағы ұрпақ тәрбиесінде, оқу процесінде өркениетті қоғам 
мен құқылы мемлекеттің,  нарықты экономика кезеңінің  қалыптасуы өскелең 
ұрпақтың  рухани  байлығы  мен  мәдениеттілігін,  еркін  ойлау  қабілеті  мен 
шығармашылығын,  кәсіби  біліктілігі  мен  білімділігін  керек  ететіні  белгілі.
     Қазіргі таңда біздердің, қазақ тілі мұғалімдерінің, мойындарында ауыр жүк 
жатыр-өскелең  ұрпақты жоғарыдағыдай  талаптарға  сәйкестендіру.  Қазақ  тілі 
мен әдебиет сабақтары балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны жалпы 
дамыту,  яғни  сөйлеу,  оқу,  қоршаған  орта  жөнінде  дұрыс  көзқарас 
қалыптастыру,  жағдайды  обьективті  түрде  бақылап,  талдау  жасауға  үйрету, 
ойын дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне үйретеді.
      Осы орайда егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету 
үшін  жасалынып  жатқан  талпыныстар  оқытудың  әртүрлі  әдіс-тәсілдерін 
қолдана  отырып,  терең  білімді,  ізденімпаз,  барлық  іс-әрекеттерінде 
шығармашылық  бағыт  ұстанатын,  сол  тұрғыда  өз  болмысын  таныта  алатын 
жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән берілуде. Демек, мектептегі оқыту үрдісі 
оқушының  танымдық  белсенділігін  арттырып,  шығармашылық  әрекеттерін 
дамытуына жол ашуы қажет.
     «Танымдық  қызығушылық»  жөніндегі  ой-пікірлер  қазіргі  кездегі 
педагогикалық  теориялар  мен  тәжірибелердің  ашқан  жаңалығы  емес.  Оның 
негізі  философиялық  және  педагогикалық  ілімдерінде  жатыр.
Мен  өз  жұмысымда  Сократ,  Платон,  Әл-Фараби  еңбектерінен  бастау  алып, 
А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, Ш. Құдайбердиев, Л.В. Занков, Л.И. Божович т.б. 
психолог-ғалымдардың  еңбектерін  басшылыққа  алдым.  Соның  негізінде, 
танымдық  қызығушылықты  арттыру  мақсатында  сабақтарды  жаңа 
технологиямен ұйымдастыру мүмкіндіктері қарастырылды.
    Оқытушының жұмысты шығармашылықпен ойлауы, оны ұйымдастыра білуі, 
танымдық  іс-әрекет  түрлерін  таңдап,  оны  жоспарлай  білуі,  ізденімпаздығын 
арттыру  қазіргі  кездегі  көкейкесті  мәселелердің  бірі  болып  отыр.  Оқытушы 
қызметінің мәні жас буынның санаткерлік, адамгершілік және дене күштері мен 
қабілеттерінің үйлесімді дамуының талаптарымен анықталатын білім мазмұны 
шеңберіндегі  шәкірттің  оқу-танымдық  іс-әрекетін  басқару  болып  табылады. 
Оқытушының  басқару  іс-әрекеті  өзінің  және  оқушының  іс-әрекеттерін 
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жоспарлаудан, осы іс-әрекеттерді ұйымдастырудан, оқыту сапасын талдаудан, 
оқушының  жеке  тұлғалық  дамуын  болжаудан  т.б.  тұрады.  Оқытушы  өз 
қызметін шебер ұйымдастыра отырып, оқушының да танымдық іс-әрекеттерін 
өз бетімен жоспарлап, оны оңтайлы ұйымдастырудың әдіс-тәсілдерін үйретеді.
     Менің  бірінші  сабақтарымнан,  оқушыларды  бақылауымнан  кейбір 
оқушыларға қазақ тілін үйрену қиын да қызықсыз екенін аңғардым: пәнге деген 
қызығушылық  жоқ  екені  жиі  кешігуден,  сабаққа  дайын  болмағаннан,  үй 
жұмысын орындамағаннан, сабақта белсенділік танытпағандарынан байқалды. 
Тілге  деген  қызығушылықтарын,  сабақтың  тиімділігін  дамыту  керек  болды.
Ал  оқытылған  материалға  деген  танымдық  қызығушылықты  арттыру  үшін 
тақырыпты оқытудағы әдіс-тәсілдердің, инновациялық технологиялардың орны 
ерекше.
     Сондықтан  мен  әрбір  сабақтың  мақсатын  қоюдан  бастап  тақырыпты 
түсіндірудің  әдіс-тәсілдерін  жақсылап  ойластырамын.  Сабақты  балаларға 
соғұрлым қызықты етіп беруге  тырысамын.  Мәселен,  тақырыпты қайтала не 
бекіту мақсатында «Кірпіш» ойынын пайдаланам. Осы ойында отырған балалар 
қатысушы  3-4  оқушыға  кезек-кезек  сұрақтар  қояды,  ал  қатысушылар  сол 
сұрақтарға соғұрлым тез жауап береді де бір кірпіштің өлемінен алға жылжиды. 
Мәреге  бірінші  келген  оқушы  жеңімпаз  атанады.  Бұл  ойынның  жағымды 
жақтары өте көп: оқушылардың барлығы қатысады, ауызекі сөйлеу тілі, ойлау 
қабілеттері дамиды, білім негіздерін жаңғартады, танымдық қызығушылықтары 
артады (ойнау).
     Сондай-ақ тіл дамыту уақытында әртүрлі әліпбилік жұмбақтар жасыру өте 
тиімді.  Оқушыларды  төл  дыбыстарды  дұрыс  айтуға,  төл  дыбыстары  бар 
сөздерді есте сақтап дұрыс жазуға дағдыландырады.

Мен  өзімнің  тәжірибемде  оқушыларымның  танымдық  деңгейлерін 
арттыру  мақсатында  әртүрлі  жаңа  технологиялардың  элементтерін  қолдану 
арқылы  көп  болмаса  да,  бірақ  жетістіктерге  жеттім.  Инновациялық  әдіс-
тәсілдерді  қолданудың  тиімділігі  деп  осыны  айт.  Осыған  орай  менің  пән 
бойынша мәселем де: «Қазақ тілін оқыту барысында инновациялық әдістерді 
қолдану арқылы оқушылардың танымдық деңгейін дамыту» деп аталады.

Оқушының танымдық деңгейін дамытудың үш факторы бар, бұл- мектеп, 
қоғам, отбасы. Баланың оқушы кезіндегі танымының дамуына, біздің, мектеп 
өкілдерінің  қызметі  орасан  зор.  Сондықтан  сабақ  бергенде  түбінде 
оқушыларымыз  терең  білімді,  ізденімпаз,  барлық  іс-әрекеттерінде 
шығармашылық  бағыт  ұстанатын,  сол  тұрғыда  өз  болмысын  таныта  алатын 
жеке тұлға болып даму үшін оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытуда 
мен өз тәжірибемнен жаңашыл мұғалімдерге мынандай негізгі ұстанымдарды 
атағым келеді: Сонымен, мұғалім білімді болса, білімге оқытқан уақытта тиімді 
әдіс-тәсілдерді  қолданылса,  білген  білімін  басқаға  үйрете  білетін  болса,  ол 
мектептен балалар көбірек білім біліп шықпақшы. 
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Солай болған соң, ең әуелі, қазіргі заманға бәсекеге қабілетті білім беретін 
жаңа мектепке керегі-білімді, жан-жақты, басқаға үлгі болатын жаңашыл ұстаз. 
Міне,  Елбасымыздың  «Біз  бүкіл  елімізде  әлемдік  стандарттар  деңгейінде 
сапалы  білім  беру  қызметіне  қол  жеткізуге  тиіспіз»  деген  мақсатты  жүзеге 
асыру  үшін  ауылға  маман  болып  келген  мен  өзімді  жаңашыл  ұстаз  деп 
есептеймін.

* * * * *
13.02.2021 жыл.     № J00013

«Мен бастауыш сынып мұғалімі»
                                                                                                                       

ЖАНАДИЛОВА БАЛХИЯ ТАСТАНОВНА 
Шымкент қаласы "С. Көбеев атындағы № 56 жалпы орта білім беретін 

мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  бастауыш сынып мұғалімі

Мен – бақыттымын! Неге дейсіз бе? Неге деген сол сұрақты қойыңызшы 
маған.  Өйткені,  мен   неге   бақытты  екенімді  айтуға   асығыспын! 
Оның себебі, мен бастауыш сыныптың мұғаліммін. 

Мұғалім мамандығына жастайымнан бейімделгенмін деуге болады.   
Бұл дәйек менің мамандық таңдаудағы  алғашқы жетістігімнің бірі болды 

және тек қана осы жерде, балаларға тәрбие, білім беру арқылы қоғамға қандай 
да бір пайда әкеле аламын деген сенім берді.  Мен өмірімді жұмыстан бөлек 
елестете аламын ба? Жоқ, мен үшін ұстаздық – бұл мамандық емес, өмір салты. 
Ұстаздық  –  бұл  менің  жаратылысым.  Сондықтан,  «Ұстаздық  –  бұл  адамға 
берілетін сый, ұстаздық – бұл талант, ұстаздық – бұл бейімділік, ұстаздық – бұл 
өмірлік  іс»  дер  едім.  Қиыны мен жеңілі,  қызығы мен  қуанышы мол болған 
еңбек жолымды бүгінгі күнге дейін  еңбек етудемін. 

Педагогикалық  ұстанымым  –  үнемі  жаңалыққа  ұмтылып,  алдыңғы 
қатардан көріну және әр оқушының бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін 
ашу  арқылы биік  мақсаттарға  жетелеу.  Жақсы  ұстаз—  бұл  қай  кезде  де  ең 
алдымен  кәсіби  деңгейі  жоғары,  интеллектуалдық,  шығармашылық  қабілеті 
мол тұлға.  Ол оқытудың жаңа технологияларын өмірге ендіруге дайын,  оқу-
тәрбие ісіне шынайы жанашырлық танытатын қоғамның ең озық бөлігі болуы 
тиіс. Күнделікті әр оқушыға математиканың заңдылықтарын ұғындыра отыра, 
олардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыруға тырысамын. 

Бүгінгі  заманауи  сабақты  жаңа  әдіс-тәсілдер  мен  технологияларсыз 
елестету мүмкін емес ,  сондықтан өз іс-тәжірибеме әр оқушының өз бетінше 
жұмыс  жасау қабілетін, оны дамыту , жетілдіру жолдарын ескеремін. Әрине, әр 
бала көбейту кестесін білуі , есептерді шешуі маңызды болса да, ең маңыздысы 
болашақта ол алған білімін өмірде қолдана алуы деп білемін. 
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Әр  сабағымды  шығармашылықпен  жоспарлап,   оқушыға  дайын  білімді 
бермей,  бағыт  бере  отыра  қиындықты  жеңуге,  ізденіс  дағдыларын 
қалыптастыруға   байланысты  тапсырмалар  әзірлеймін.  Әрбір  сабақтың 
қызықты, тартымды  өтуін, әрбір  оқушы сыныптан шыға бере өзінің  бүгінгі 
нәтижесі мен мүмкіндіктерін мақтан ететіндей сезімде болуын қадағалаймын. 
Қателеспейтін  тұяқ  жоқ  демекші,  қателесе  отыра  мақсатқа  ұмтылуға 
жетелеймін.

Оқушы үшін білім алатын орта қалыптастыру, оқушының ішкі уәжін ояту, 
оған  өзінің  біліміне  өзі  жауапты  екенін  көрсету,  өзін-өзі  бағалау,  сыни 
тұрғыдан  ойлауға  үйрету,  алған  білімнің  күнделікті  өмірде  қажетілігін 
түсіндіру менің алдыма қойған мақсатым десем артық емес. 

Бүлдіршіндердің сабаққа деген қызығушылығын, танымдық белсенділігін, 
тіл  үйренуге  деген  ынтасын  арттыру  үшін  жаңа  технологияларды  қолдана 
отырып,  инновациялық  әдістермен  жұмыс  жүргізгенді  жақсы көремін.  Қазір 
жаңа  технологиялардың  түрі  көп.  Әсіресе,  бастауыш  сынып  оқушыларын 
қызықтыра оқыту көп нәрсені талап етеді. Әрбір бала-бір-бір әлем. Сондықтан, 
сабақ үрдісінде түрлі әдіс – тәсілдерді және сонымен қатар түрлі формаларды 
қолдануға  тырысамын.  Әсіресе  ойын  технологиясын  көп  қолданамын,  бұл 
технологияны  қолданғанда  бүлдіршіндердің  көздері  жанып  тапсырманы 
орындауға асығып отырады.

Осы  технологияларды  сабақтарымда  үнемі  қолданып  отырамын  соның 
арқасында  көздеген  нәтижеме  қол  жеткізіп  отырмын.  Бүлдіршіндердің  бір 
орында ұзақ уақыт отырып қалмауын,  жалығып кетпеуін ескеріп сабақтарды 
ойын  түрінде  қимылды-әуенді  ойын-жаттығулар,  қимылды-қозғалыс 
барысындағы  тапсырмалар,  шағын  топтар  жұмысы,  логикалық  ойлау 
қабілеттеріне  арналған  тапсырмаларды  жұмбақ  суреттер,  ситуациялық 
тапсырмалар,  дидактикалық  ойындар,  ертегі  негізіндегі  тапсырмаларды 
қолданамын.  Ойында  әрбір  баланың  шығармашылық  қабілеті,  ерік-жігері, 
көңіл-күйі  ерекше  байқалады.  «Ойлы  бала-ойыннан  белгілі»  деген  халық 
даналығы.  Сондықтан,баланың  ойынға  деген  қызығушылығын  сабақ 
процесімен әр сабағымды ұйымдастырамын. 

Өз тәжірибемде осының біреуін қолдану үшін күнделікті  сабаққа кірген 
кезде  бүлдіршіндердің  жүздеріне  мұқият  қарап,  олардың  көңіл  -  күйлерін 
түсінуге  тырысамын.  Кейбір  бүлдіршіндер  көңілдері  көтеріңкі,  жайдарлы 
болса, кейбіреулерінің сабаққа ешқандай құштарлығы болмайды. Сондай сәтте 
мен әр сабағымды шаттық шеңбері, жүрек жылуы, жылулық шеңбері, жақсы 
лебіз,  психологиялық  сәт  немесе  жақсы  көңіл  көтеретін  әнмен,  өлеңмен 
бастаймын.  Бұл  әдіс  бір  жағынан  бүлдіршіндердің  көңілін  көтереді,  екінші 
жағынан сабаққа деген қызығушылығын, ынтасын арттырады.
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Мен бастауыш сынып мұғалімі болғандықтан балаларды дұрыс сөйлеуге, 
ойын еркін жеткізе білуге үйретіп қана қоймай, оларды қазақ халқының салт- 
дәстүрін,  мәдениетін сыйлауға,  мемлекеттік тілді  қадір тұтып,  сыйластықпен 
қарауға үйретемін. 

Мұғалімге қойылатын жауапкершілік зор.Сонымен қатар бүлдіршіндердің 
соған  сай  үйренсем  –  білсем  деген  талаптары  күннен  –  күнге  өсіп  келеді. 
Мерекелік  ертеңгіліктерде  үйірме  жұмысында  қазақ  тілінде  тақырыпқа  сай 
тақпақ,  жұмбақ,  мақал-мәтелдерді  жатқа  айтқызып,  ойлау,  есте  сақтау 
қабілеттерін дамытуға тырысамын. 

Ұлттық  мерекелерде  қазақ  халқының  салт  дәстүрлерінен  үзінді, 
қойылымдар  көрсетіледі.Бүгінгі  білім  мен  білік  бәсекелес  заманда 
ұландарымыздың  биіктен  көрінуіне  күнделікті  ісіміздегі  жаңашылдығымыз 
арқылы,  жан-жақты берген  тәрбиеміз  арқылы қол жеткіземіз  деп  ойлаймын. 
Мектеп  табалдырығын  тарыдай  болып  басқан  және  таудай  болып  шыққан 
бүлдіршіндерді сауатты, саналы азамат болып өсіру біздің қолымызда. 

Олай  болса  еліміздің  болашағын  ойлайтын  саналы  азаматтарымыз, 
қасиетті  тілімізді  биік  –  биік  шыңдарға  шығарып,  әлемдік  тілдер  қатарынан 
қоссын дегім келеді.

Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақылдығы.
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,
Ұстаз  болу  –  адамның  асылдығы,-деген  Ғафу  Кайырбековтың  өлең 

жолдарын оқығанда, мен өзімді бақытты сезінемін. 
Ұстаз  болғаныма мақтанамын.  Өйткені  ұстаз  –  мақтан тұтар  мамандық. 

Киелі әрі өте көне мамандық. Адам Ата Хауа Анадан бері жұмыр басты пендені 
ойландырып,  толғандырып  келе  жатқан,  қоғам  өзгерсе  де  қажеттігін 
жоймайтын  үлкен  мәселе  –  шыр етіп  дүниеге  келген  нәрестені  өмір  сүруге 
дайындау. Бұл – қиынның қиыны. Себебі әр адам – қайталанбас тұлға. 

Оның жан дүниесі  -  өзінше бір  әлем.  Ал ұстаз  сол  әлемді  шар-тарапқа 
жетелеуші. Ұстаз - бала болмысына өзгеріс енгізуші, бағыт-бағдар беруші, ата-
ананың сенімді көмекшісі.

Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, икемділікті, 
шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, мейірімділікті қажет ететін мамандық 
та  –  ұстаздық мамандық.  Олай  дейтінім,  мұғалім еңбегі  біріншіден,  адамзат 
қоғамы тарихында жинақталған ғылым негіздерінен білім беруге  тиіс  болса, 
екіншіден,  үнемі  шәкірттерімен  қарым-қатынаста  болып,  білсем,  үйренсем 
деген бала арманы мен оның сырлы тағдырына басшылық етуді мойнына алған 
маман.

Осындай  қызығы  да,  қиындығы  мол  мамандықты  мен  де  таңдадым. 
Ұстаз болу – бала кезімнен арманым еді. 
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«Ұстазы  жақсының  ұстамы  жақсы»демекші,  шәкірт  бойындағы 
ұстамдылық  пен  тәрбиелілік  көбіне  ұстазға  келіп  тіреледі.  Ескендір 
Зұлқарнайын: «Даңқ пен абыройға кенелуімде мен бір адамға қарыздармын, ол 
–  ұстазым  Аристотель»,-  десе,  Абылайхан  Төле  биді,  Шәкәрім  ұлы  ақын 
Абайды  ұстазым  деп,  шексіз  құрметтеп  кеткен  екен.   Бұрынғы  қазақ 
даласындағы  ағартушылық  қызмет  балаға  жазу-сызу,  оқуды  үйретуге  ғана 
саятын болса,  бүгінгі таңдағы білім беру саясы мүлде басқаша. Бүгінгі  ұстаз 
шәкіртіне  ғылым негіздерінен  мәлімет беріп  қана  қоймай,  оны дүниежүзілік 
білім,  ақпарат,  зкономика кеңістігіне шығуға,  яғни қатаң бәсеке  жағдайында 
өмір сүруге тәрбиелеуі керек. 

Ол нағыз ұстаздың ғана қолынан келеді. 
Ал  жаңашыл  ұстаз  қандай  болуы  керек?  Әрине,  ол  өз  кәсібінің 

майталманы, осы мақсатқа рухани күш-жігерін, парасат-қуатын салу керектігі 
айтпаса да түсінікті. Бұл - әркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты 
қажет ететін, бай қиялды адамға тән қасиет.

Сондай-ақ ұстаз күнбе күнгі өзінің көп қырлы еңбегінде мазмұны әр түрлі 
кездейсоқ  жайттардың  туындап  отыратынын  алдын  ала  сезіп,  болжап  және 
оның  оң  шешімін  табуға  дайын  болуға  тиіс.  Өмірдің  көшінен  қалмау,  яғни 
білімі  мен  біліктілігін  әрдайым  жетелдіріп,  жаңа  инновациялық 
технологияларды меңгеріп отыруы керек.  Сондықтан да ұстазды әр баланың 
жан-дүниесін  танып-білуші  әрі  оны  жеке  тұлға  етіп  қалыптастырушы,  ел 
болашағының мүсіншісі деуге болады.

«Ұстаз» сөзінің 2 түрлі  сипаты бар.  Бірі  –  белгілі  пәннен сабақ беретін 
оқытушы  да,  екіншісі  –  жоғары  беделді  адамдарға  ықпал  етуші  дана  адам. 
Мектептегі  ұстаз  –  баланың  екінші  ата-анасы,  болашаққа  айқын  жол  сілтер 
ақылшысы. Оның мейірімге толы жүрегі  шәкірт бойындағы талай ағаттықты 
кешіре біледі. Оның бойындағы білім мен ақыл, ойының қуаты талай тентекті 
жуасытып,  небір  еркені  сабасына  түсіреді,  тәртіпке  баулып,  есейтіп, 
ержеткізеді. Сондықтан әрбір шәкірт өзіне үлгі-өнеге болған сүйікті мұғалімін 
ұстазым деп атайды. 

Осы тұста Абайдың: 
Ақырын жүріп, анық бас, 
Еңбегің кетпес далаға.
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға,- деген өлең жолдары еріксіз ойға оралады. 
Егер әр шәкірт өмірде бір кірпіш болып қаланып, ұстаздан шәкірт озып 

жатса, төккен тер мен адал еңбектің ақталғаны емес пе ?! 
Ұстаз  атана  білу,  оны  қадір  тұту,  қастерлеу,  арындай  таза  ұстау  -  әр 

мұғалімнің борышы. Ол - өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз 
сүйетін адам. 
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Осы  іске  деген  қызығушылық  пен  сүйіспеншілік  қана  оны  небір  қиын 
әрекеттерге жетелейді, іске батыл кірісуге себін тигізеді. Нәтижесінде бір емес, 
бірнеше жас жүрекке мәңгі ұстаз болып қалады. 

Ұстаздың  осыншама қадір-қасиет,  құрметке  бөленуі  өзін  қоршаған  орта 
мен әрбір шәкіртіне асқан сезімталдықпен, жауапкершілікпен қарым-қатынас 
жасауында.Өйткені  оның  қарапайым  да  сыпайы  киім  киісі,  мәдениетті  сөзі, 
әдепті  жүріс-тұрысы,  жинақы  іс-әрекеті,  білімі  шәкіртке  де,  ата-анаға  да, 
жұртшылыққа да өнеге.

Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд:
Жай мұғалім хабарлайды,
Жақсы мұғалім түсіндіреді,
Керемет мұғалім көрсетеді, 
Ұлы  мұғалім  шабыттандырады,-  дейді.  Білім  беру  жүйесі  мамандардан 

кәсіби икемділік пен ұтқырлықты, сан қырлы шығармашылық қызмет пен өзін-
өзі  басқару,  өзін-өзі  ұйымдастыру  жағдайындағы  біліктілікті  қажет  етеді. 
Өйткені қазіргі жас буын - еліміздің келер күнгі келбеті. 

Бұл  жөнінде  Елбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев:  «Ғасырлар 
мақсаты  –  саяси-экономикалық  және  рухани  дағдарыстарды  жеңіп  шыға 
алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты 
жеке  тұлғаны  тәрбиелеп  қалыптастыру»,-  деген  тұжырым  жасады.  Ол  үшін 
бүгінгі оқу үрдісіне сай педагогикалық шеберлік қажет. «Педогогтік шеберлік – 
дарынды талант емес,  үйрену,  ізденудің нәтижесі.  Мұғалім шеберлігі  жайлы 
жазылған  дайын  қағида  жоқ,  болуы  да  мүмкін  емес.  Барлығы  да  өзімізге 
байланысты»,- дейді осы мектептегіАйгүл апай. Біздер, мұғалімдер, күнделікті 
өмірдің жай ғана адамы емес, болашақты құрушыларды, адамзаттың сәулетті 
болашағын  жасаушыларды  тәрбиелеп  отырғанымызды  ойласақ,  мұғалім 
мұратының қандай болатыны өзінен-өзі айқын. 

Осыған  байланысты ұстазға  тән мынадай сипаттарды даралап  көрсетуге 
болады:                                                                                                                

–  Дүниетанымдық көзқарасы, сенімі
–   Қызметке бейімділігі
–  Кәсіптік білімі мен біліктілігі 
–  Қамқорлық көзқарас, сүйіспеншілік сезім
–Ұйымдастырушылық қабілет
–Заманға сай жаңашылдық 
Бақыттың үлкені - өзіңді-өзің тану. Ұстаз өзін-өзі қай уақытта таниды? 
Ол алдындағы шәкіртінің қияға қанат қағып, елінің азаматы болған сәтінен 

таниды.  Ендеше,  бүгінгі  білім мен білік бәсекелес  заманда ұландарымыздың 
биіктен көрінуіне күнделікті ісіміздегі жаңашылдығымыз арқылы, жан-жақты 
берген тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз.
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13.02.2021 жыл.      № J00016

Технология  пәнінен  жаңаша  оқытудың  әдіс-тәсілдері

БЕЙСЕНОВА ПАТИМА НУРГАЛИЕВНА 
Шымкент қаласы С.Көбеев атындағы  № 56 жалпы 
білім беретін мектептің технология панінің мұғалімі

Технология пәнін оқытуда –еңбек етудің алғышарттарын үйрену арқылы 
оқушыны жек тұлға ретінде тәрбиелеу мақсаты көзделеді. Осы мақсатты жүзеге 
асыру барысында, оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие үрдісін жетілдіру, жұмыс 
мәдениетін, адамдар арасындағы адамгершілік қарым –қатынастарды жаңарту, 
еңбек  біліктілігін  қалыптастыру  арқылы  еңбекке  өнімділігін  арттыруға 
ынталандыру міндеттерін мұғалімге жіктейді.  Жас ұрпақты қоғамдық өмірге, 
отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау, үнемі өзгеріп отыратын әлемде өмір 
сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды міндеттейді.   

Елбасы  Н.  Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  жолдауында:  «Негізгі 
мақсатымыз  –Қазақстанның  әлемнің  елу  дамыған  елдерінің  қатарына  енуі» 
делінген. Сол себепті, әр оқушыға оның қабілеттеріне сәйкес келетін білім беру 
өрісі қажет.

Адамға ең бірінші өмірлік қажеті - еңбек екенін уақыт дәлелдеуде .
Адам өмірі үшін аса қажетті, әрі өмір бойы тоқтаусыз білім беретін пән 

«Еңбекке баулу» бүгінгі технология оқу пәні үнемі жетілдіруде.
Біздің елімізде еңбекке үйрену –Ы. Алтынсарин 1887-1888 жылдары орыс 

–қазақ мектебін алғаш ашқанда басталған . Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі 
заман  талабына  сай  басқару,  білу,  ұйымдастыру,  іске  асыру  жұмыстарына 
бейімдеу басшылыққа негіз болады.

Болашақ кәсіпкер:
- өз өндірісінен түскен қаржыны жұмсай алатын жеке меншік иесі;
- азаматтық нарыққа қатыса алады;
- өз өндірісінде жұмыс беруші, ұйымдастырушы;
- жұмыстың сапасына жауап беруші.
Ұжымның  жұмыс  нәтижесінде  өзіне  пайда  келтіретін  әдіс-тәсілдерді 

қамтамасыз  етуді  шешу  мектептің  материалдық  –технологиялық  базасына, 
аймақ ерекшелігіне байланысты.

Сонымен  бірге  оқушыларды  кәсіби  еңбекке  баулу  мүмкіншіліктерін 
зерттеу  арқылы  іске  асыру  технологиясын  жасау.  Ата-ана,  ауыл  әкімшілігі 
мектеп  ұжымымен бірігіп,  жастарды кәсіпкерлікке  баулуға  бағытталған  оқу-
тәрбиелік  шығармашылық  орта  құруы  қажет.  Еңбек  тәрбиесі  -  барлық 
тәрбиенің қайнар көзі.
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Еңбек  тәрбиесі  арқылы  киімді  пішу,  тігу  қолөнер  шеберлігін  меңгерту 
арқылы  ұрпақты  адамгершілік  рухында  тәрбиелей  аламыз.  Өйткені,  оқушы 
алған теориялық білімін іс жүзінде қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің іс-
әрекетімен  байланыстыра  білгенде  ғана,  өзіне  де  пайдасын  тигізе  алады. 
Технология  сабағы  арқылы  оқушыны  іскерлікке,  ұқыптылыққа,  әдемілікті 
сезініп, қабылдауға үйретеміз.

Біздің негізгі ұстанымыз: «Сөзден - іске көшу».
Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу қол өнер шеберлігін 

меңгеру арқылы жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеуді басшылыққа 
ала  отырып  жұмысты  жүргіземіз.  Оқушылар  әр  түрлі  тігілген  бұйымдарды 
зерттей  отырып,  баға  берумен  келешек  кәсіби  ісіне  қажетті  эстетикалық, 
ұлттық, этикалық және т. б. бағалы қасиеттерін өз бойларына қалыптастырады.

Еңбек  сабағында  оқушылардың  іске  икемділігі  мен  іскерлігіне,  өнерге, 
шеберлікке  деген  бейімділігін  дамыта  отырып  қалыптастырамыз.  Оқушылар 
отбасында  да  тұрмыстың  әр  түрлі  өнімді  еңбегіне  қатысады.  Баланың 
бойындағы сапалық қасиеттері,  еңбекке  қызығушылығы,  табиғатты  қорғауы, 
ұқыптылығы арқылы еңбек адамын көру. Қазіргі кезде білім беру кеңістігінде 
инновациялық  үрдістердің  бағыттарының  бірі  -  мектепке  бағдарлау  болып 
табылады. Оқушылардың қызығушылықтары, қабілеттері толық ескеріліп, сол 
қажеттілікке сай тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі.

Оқыту  мәселелерін  бастамас  бұрын,  жас  ұрпақты  ұлттық  рухта 
тәрбиелеуге ерекше мән беру керек.

Сабақ - оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы . Ендеше сабақтың 
мәнді өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Инновация –оны жеке түсініп, 
оқу үрдісіне енгізу - оқушылардың саналы да сапалы білім алудың бірден бір 
шарты.  Инновациялық  әдіс-тәсілдерді  енгізу  жаңа  білім  берудің  бірден  бір 
шарты  деп  айттық.  Саралап  оқыту  -  оқушылардың  туа  біткен  ақыл-ой 
қабілетінің жеке дамуының жан-жақтылығына негізделген білім беру жүйесі.

- оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану
-  сабақтарда  пайдаланатын  негізгі  әдістер  оқушылардың  көңіл  күйіне, 

ынтасына,  қабілетіне  қарай,  топпен,  жеке  оқушылармен  жұмыс  істеу,  ойын 
элементтерін пайдалану т. б.

Технология - пәні география, бейнелеу өнері,  тарих, музыка пәндерімен 
тығыз байланысты. Электронды кәсіптік бағдарлау жүйесі - қазіргі заманға сай 
ақпараттық-коммуникациялық технология негізінде жасалып, оқушының өзіне 
қажетті  мамандықты  таңдап,  оның  ерекшеліктері  жөнінде  тұтас  ақпаратты 
ұсына  отырып,  өз  мүмкіндігі  бойынша  қалаған  мамандығын  анықтауға 
көмектеседі.
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Оқушыларды кәсіптік бағдарлау ақпараттық үрдісі,  ұдайы кәсіптік білім 
жөніндегі ақпараттарды талдауды және қорытындылауды қажет етеді. Бүгінгі 
еңбектің сипаты, мазмұны өзгеріп, жаңа талап пен міндеттерді қажет еткенімен, 
еңбекті құрмет тұту – халықтар дәстүрінде ежелден қалыптасқан.

Балаларды  еңбекке  тәрбиелеу  -  қол  еңбегі  сабағынан  басталады.  Адам 
баласы  туа  сала  емес,  көре-көре,  жүре-жүре  жетіледі.  Бір  адам  еңбекке  өте 
қабілетті болып өссе, енді бірі керісінше болады. Баланың жас шағында еңбек 
тәрбиесін дұрыс алуы немесе одан шет қалуы оның келешек өміріне үлкен әсер 
етеді.  Баланың еңбек  тәрбиесін  меңгеруі,  қоғам  үшін  ғана  емес,  оның жеке 
басы,  өз  тіршілігі  үшін  де  қажет.  Еңбекке  сүйетін  адамның өмірінде  реніш 
болмайды. Олар үнемі көтеріңкі көңіл-күйде жүреді. Отбасына еңбек тәрбиесін 
жүргізгенде, баланы белгілі бір мамандыққа бейімдей даярлауды ескерген жөн .

Егер  бала  отбасында  еңбек  тәрбиесін  дұрыс  алып  шықса,  мектепке 
іскерлікке  үйрену оңайға  түседі.  Өйткені,  отбасында  алған  еңбек  дағдылары 
балаға түрлі мамандықты үйренген кезде жәрдемдесіп, оны игеруді оңайлатып 
отырады. Технология сабағында жобалау әдісін қолдану

Жоба - әр түрлі бөлімдерден арнайы сызбалардан, суреттерден, жасалатын 
бұйымның  технологиялық  картасынан  құралуы  мүмкін.  Ол  бұйымдарды 
жасаған кезде есеп, экономикалық немесе экологиялық дәлелді түсінік хаттар 
да пайдаланылады.

Жобаның бірнеше нұсқасы болуы мүмкін.
Мысалы, өте күрделі  жобаны оқушының өзі  ғана  орындауы шарт емес. 

Сондықтан жобаның кейбір бөлігі дайын күйде берілсе, кейбір бөлімін оқушы 
мұғалімнің,  ата-ананың көмегімен  орындай  алады.  Егер  бір  күрделі  жобаны 
бірнеше оқушы бірлесіп орындаса, әр оқушының үлесі алдын ала анықталуы 
қажет. Ол оқу жылының соңында өзінің орындаған шығармашылық жобасын 
оқушылардың және мұғалімнің алдында қорғайды .

Жобаны қорғау барысында  қолданатын бұйымның ішінен қандай  затты 
таңдап алу, ол бұйым қоғамға, өзіне достарына және ата-анасына қандай пайда 
келтіретіне ескеріледі.

Жобалау әдістемесінің талабы:
1.  Міндетті  түрде  шешілетін  мәселенің  зерттемелік,  ақпараттық, 

тәжірибелік болуы.
2. Жобаны орындау іс-әрекетті жобалаудан басталады
3.  Әр  жоба  оқушыдан  зерттеушілік  жұмысы  талап  етеді.  Сонымен, 

жобалау іс-әрекетінің ерекшелігі - ақпаратты іздеу болып табылады.
4. Жобаның шығуының ең соңғы сатысы - нәтиже:
5. Дайындалған жоба тапсырыс берушіге немесе қоғамдық өкілдікке көз 

жеткізуі керек.
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Шығармашылық жоба - әр оқушының жыл сайын мұғалімнің көмегімен 
орындайтын  өзіндік  жұмысы,  басқаша  айтқанда,  технология  пәні  бойынша 
жүргізілген  шығармашылық  жұмыс.  Шығармашылық  жобаның  технология 
пәнінде алатын орны өте зор. Шығармашылық жоба арқылы оқушының ұлттық 
дүниетанымы, эстетикалық талғамы дамиды. Оқушылар санасына жас кезінен 
бастап еңбек етуінің қажеттілігін, маңыздылығын сіңіру, пайдалы іс жасауға, 
қандай іс болса да шын ниетпен және ұқыпты орындауға дағдыландырады.

Оқытудың осындай идеяларын ұстанған сабақтарда оқушылар өз ойларын 
еркін айтатын болғандықтан, оларда түрлі пікірлер пайда болады. 

Олардың  қандай  да  болмасын  мүмкін  қате  немесе  шала  ойларын 
шыдымдылықпен тыңдап, оқушыларды сенімділікке бастау мұғалімнің басты 
міндеті.

* * * * *

13.02.2021 жыл.     № J00017

Тренинг:"Ата-ана мен мектеп арасындағы қарым-қатынас"

КУДАЙБЕРГЕНОВА ЖАНСАЯ  СМАИЛОВНА 
Шымкент қаласы, "С.Көбеев атындағы № 56 жалпы орта білім беретін  

мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің педагог-психологы

Мақсаты: мектеп пен ата-ана байланыс ынтымақтастығын  арттыру, балаға 
білім беру мен тәрбиелеуде жетістікке жету үшін бірлескен әрекеттің ортақ 
мақсаттарын анықтау, отбасы ерекшеліктерін ескере отырып, қиындықтарды 
бірлесе шешу. 
Жұмыс түрі: тренинг.
Нақыл сөздер: "Отан- отбасынан басталады"
Тренингтің барысы:
Тренинг ережесін бекіту
1. Тыңдай білу
2. Сөзді бөлмеу
3. Белсенділік таныту
4. Көңілді отыру
5. Ойын ашық ортаға салу
1. "Жемістер" жаттығуы
Топқа бөлінеміз: «Күн», «Алақан» сөздері арқылы топқа бөлу.
2. "Видеоролик"
Ата-ана видеороликті көргеннен кейін постер қорғайды.
— Сіздер осы оқиғадан түйген өз ойларыңызбен бөліссеңіздер?
3. Сұрақтар:
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1. Мектепке өз тарапыңыздан сенімділік білдіресіз бе?
2. Мектеп  пен тығыз қарым-қатынастасыз ба?
3. Мектеп жайлы сіздің пікіріңіз?
4. Мектеп тәрбиеіне көңіліңіз тола ма?
5. Мектепке жиі келесіз бе?
6. Ата-ана ретінде мектепке қандай көмек бере аласыз?

3.  Жағдаятты талдау
Мақсаты: Өз балаларының іс-әрекетіне дұрыс бағыт бере білуге баулу.

1-жағдаят. Балаңыз мектептен шағым айтып келді. Мұғалім ұрысқанын, енді 
сабаққа барғысы келмейтінін айтты. Сіз қандай әрекет етесіз?
2-жағдаят. Балаңыз ұялы телефон алып бер деп жылады. Сіз: «Шамалы шыдай 
тұр, уақыты келгенде алып беремін» — дедіңіз. Балаңыз тыңдамай есікті тарс 
жауып кетіп қалды. Сіздің әрекетіңіз?
1-жағдаят. Марат сабаққа дайындықсыз келді. Мұғалім сабақ түсіндіріп жатты. 
Марат сабақты да тыңдамады. Онымен қоса жанындағы оқушыларға да 
тыныштық бермеді. Мұғалім ескертулер берсе де қорытынды шығармады. 
Мұғалім оқушының сыныптан шығып кетуін талап етті. Марат үйге келіп 
шағым айтты. Ата-анасы әй-шәйға қарамай, директорға кіріп айқай шығарды. 
Ата-ананың бұл әрекеті дұрыс па? Сіз қандай әрекет етер едіңіз?
2-жағдаят. Балаңыз түнімен теледидар көріп, ұйқысы қанбай қалды. Балаңыз: 
«Басым ауырып тұр, сабаққа бармай-ақ қояйыншы», — деді. Сіздің әрекетіңіз?
Кез келген шешімді қабылдауға асығыстық жасауға болмайды. Балаңыз сіздің 
оның ісіне немқұрайды қарамайтыңызды көретіндей, оны тыңдауға дайын 
екендігіңізді байқайтындай болсын. Кейде бала бір сәтсіздіктерге ұрынады. 
Ата-ана қатты уайымдап, баланың еш нәрсеге икемі жоқ, қабілетсіз деген 
асығыс қорытындыға келеді. Ата-ана мектеппен байланыс жасамайды, 
қиыншылықтарды жоюға дәрменсіз болады. Сондықтан да ата-аналар 
мектеппен байланысты болу керек.
Қорытынды:
 Сонымен ата-аналар бала тәрбиесі ең маңызды — мәселе. Ең басты – ата-
ананың бала тәрбиесіндегі маңызы зор. Бүгін міне бала тәрбиесіне байланысты 
ойларыңызды ортаға салдыңыздар. 
Стикер таратылады, әр ата-ана тренингтен алған әсерлерімен бөліседі.
Бала тәрбиесі ешқандай үзіліс, демалыс дегенді білмейді. Ендеше, ата-аналар 
қолымыздағы алтынымызды жақсылап тәрбиелейік және біз оларға үлгі болар 
бейне екенімізді ұмытпайық. Олай болса балаға әрдайым жылы сөздер айтып, 
дұрыс тәрбие беруге сіз болып, біз болып бірге атсалысайық.
Әкем-біреу, анамда біреу менің,
Мен жығылсам, сүйенер тілеулерім,
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Олар барда – мереке. Көрген емен,
Қабақтарын шытқанын түнергенін
Әке – білек, саусағы – балалары,
Қан тамырмен жалғасқан аралары.
Ана – тамыр бойымен бәріне де,
Тіршіліктің жылуы таралады.
Сіздердің аялы алақандарыңызбен, жылы жүректеріңізбен тербеткен әрбір 
азаматтарыңыз барыс текті, намысты ұрпақ болсын дегім келеді.

* * * * *

 13.02.2021 жыл.     № J00020

Жалпыадамзаттық  құндылықтарды  меңгереміз

АБДРАХМАНОВА АЙНУР САРМАНОВНА 
Шымкент қаласы № 125 жалпы орта білім 

беретін мектептің өзін-өзі тану пәні мұғалімі

      Қазахстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 2006 жылғы 
наурызда «Қазақстан - өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты 
Қазақстан халқына жасаған жолдауында:
    «Бізге экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін 
осы заманғы білім беру жүйесі қажет»- деп атап көрсеткен болатын.
      Қазақстан  бүгінгі  күні  қарқынды дамыған  заман  талабына  ілесу  үшін 
болашақ  ұрпаққа  берілетін  білім  мен  тәрбие  саналы  да  сапалы  болатындай 
Отанымыздың жарқын болашағына қызмет ететіндей болуы керек. Елу елдің 
қатарына  өткелі  тұрған  уақытта  сапалы  білім  болуы  қажет.  Әрбір  қоғам 
мүшесінің бойында адамгершілік рухани қасиеттерімен орын алуы тиіс.
     «Өзін-өзі тану» бағдарламасы Қазақстандағы ең тиімді бағдарламалардың 
бірі деп ойлаймыз. Себебі бүлдіршендерді ізгілікке үйретіп тәрбиелеудің ең бір 
тиімді жолдарын көрсетіп отыр. «Өзін - өзі тану» пәнінің болашағынан үлкен 
үміт күтеміз.                                                                                                               
      Бүгінгі таңда рухани құндылықтар қоғам талабына сай өзерістерге ұшырап, 
адамдардың арасында ізгілік, әділдік, өзара көмек, төзімділік сияқты қарым - 
қатынастар  орнатуына  ықпал  ететін  құндылықтар  мен  әр  жеке  тұлғаны 
шығармашылық мүмкіндіктерінің ашылуы және оларды жүзеге асыруға түрткі 
болатын  құндылықтарды  зерттеу  көкейкести  мәселелердің  бірі  болып  отыр. 
Осы орайда, қоғамдық мұраттар мен адамдардың тәлімдік үдерістері өзгерді, 
сондықтан  да  білім  мазмұнын  түбегейлі  жаңғырту,  әдістерді  жаңарту  жас 
ұрпаққа тәрбиемен білім беру технологияларын жетілдіруде « Өзін - өзі тану » 
сияқты бірегей  курсттың шүбәсіз  өзектілігі  мен  маңызы зор.  Оның аясында 
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жалпыадамзаттық  құндылық,  адамгершілік  бағдарларын  жоғалтқан  қазіргі 
замандағы технократикалық өркениетті тажалдан – тек адамның рухани көзінің 
ашылуы,  оның  өзінің  жоғарғы  рухани  субстанцияға  бастапқы  қатынасын 
сезінуі  ғана  құтқара  алуы  мүмкін.  «Өзін-  өзі  тану»  пәні  адамзатқа  ортақ, 
планетарлы импульс пен бір уақытта ұлттың жалпыадамзаттық құндылықтарды 
жас ұрпақтың бойына сіңірудегі рухани бастаудың қайнар көзі.
     « Өзін - өзі тану » пәнінің әлемде теңдесі жоқ пән ретінде Қазақстанның 
білім  беру  саласына  енгізілгені  және  рухани  адамгершілік  білім  беру 
бағдарламасының тарихи негіздерін  айқындауға  әлемдік  рухани тұлғалардың 
идеяларына сүйене отырып заманауи ғылымдағы рухани бастауларға баса назар 
аударылып, Қазақ мәдениетіндегі рухани-адамгершілік білімнің маңызын аша 
түсуде.
     Құндылықтар  туралы  мәселені  алғаш  рет  көтерген  Сократтың  ой 
тұжырымдарын  басшылыққа  ала  отырып,  сұрақтар  қою  арқылы  өзгелерді 
танығандығын, оны игілік тұрғысында қарастырады. Сократ философиясының 
мақсаты адамды ізгілікке тәрбиелеу деп түсінді және адам оған өзін тану және 
өзін сынау арқылы жете алады. Оның әйгілі  «Менің білетінім – мен ештеңе 
білмеймін, басқалар оны да білмейді», «Өзіңді - өзің танып біл!», «Әр адамның 
бойында күн бар,  нұр бар,  тек оның нұрлануына мүмкіндік беріңдер» деген 
қағидаларының негізгі мазмұны да осы. Сократтың ойынша, белгілі бір асыл 
қасиет туралы білім жинаған адам сол қасиетке жете алады, бәрі адамның өзіне 
байланысты,  адам тәнін  емес,  рухын,  жанын шыңдауға  үнемі  ұмтылуы тиіс, 
себебі, жаны бақытқа бөленген адам ғана бақытты.
      Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында адамның өзін 
танымақтық  жөніндегі  ілімнің  алғашқы  қадамы  көне  грек  философтарынан 
басталса  да,  «Өзін-  өзі  тану»  пәні  ұлы  ғұлама  ойшылдарымыздың 
тұжырымдарына  негізделгендігімен  құнды.  Оны  өз  заманындағы  ғылыми 
жүйеге  түсіріп,  қалыптастырған  шығыс  елдерінде  тұңғыш  сындарлы 
педагогикалық  жүйе  жасаған  ағартушы,  оқымысты  Жүсіпбек  Баласағұнның 
«Ізгілік ілімі»,  Қожа Ахмет Яссауидің «Хал ілімі»,  Әбу Насыр Әл – Фараби 
«Жан қуаты ілімі», Абай Құнанбаевтің «Толық адам», «Имани гүл ілімдері», 
Шәкәрім Құдайбергеновтің  «Шын адам»,  «Ар ілімі» тағылым мен тәрбиенің 
тірегі болуында.
Оқушылардың адамгершілік қасиеттері мен жалпыадамзаттық құндылықтарды 
дамытуда « Өзін- өзі  тану » пәнінің рөлі  біріншіден, рухани – адамгершілік 
білімнің  қазіргі  әлемдегі  басымдылығы,  «  Өзін-  өзі  тану  »  рухани  – 
адамгершілік  білім  беру  бағдарламасының  тарихи кезеңдері,  Заманауи білім 
кеңістігін ізгілендірудің жаңа тәсілдемелері. Рухани – адамгершілік білім беру 
бағдарламасының психологиялық – педагогикалық негіздері, өзін - өзі тану пәні 
басқа пәндердің интеграциясы, сабақтан тыс іс - әрекеттер арқылы «Өзін - өзі 
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тану» рухани – адамгершілік білім беру бағдарламасының жүзеге  асырылып 
жан – жақты талдау жасалуда.
Екіншіден, Өзін  -  өзі  тануды оқытудың аксиологиялық аспектілері,  Ақиқат, 
Сүйіспеншілік, Дұрыс әрекет, Ішкі тыныштық және қиянат жасамауды жалпы 
адамзаттық  құндылық  ретінде  қарастырылған  «Өзін  -  өзі  тану»  рухани  – 
адамгершілік  білім  беру  бағдарламасындағы  мұғалімнің  рөлі  және  шынайы 
көшбасшыға  тән  адамгершілік  қасиеттер  айқындалып,  нақты  мысалдармен 
дәйекті дәлелдер келтіріледі.
Үшіншіден, «  Өзін  -  өзі  тану  »  пәнінің  құрылымдық  мазмұндық  және 
әдістемелік  сипаттауда  сабақтағы  жағымды  ойлау,  әңгімелеу  әдісін  терең 
рухани  –  адамгершілік  құндылықтарға  бағыттау,  ән  айту  мен  музыканың 
маңызына жан – жақты тоқталады. Ата – аналармен байланыс жасау жолдары 
және  сыныптан  тыс  іс  –  шараларды  өткізудегі  тоерия  мен  тәжирибиенің 
сабақтастығы қарастырылатыны маңызды.
Төртіншіден, Өзін - өзі тану пәні адам оқу білім алу үшін алдымен қоршаған 
дүниені, табиғат құбылыстарын танып - білу арқылы табиғатты аялап, ізгілікке 
баулу ұлттық тамырдан нәр алады, табиғатқа деген адам көзқарасының дұрыс 
бағытта болуы оның ой – сезіміне әсер етіп, мінез құлқын жетілдіру арқылы 
жүзеге асады.
Бесіншіден, өзін - өзі тану пәнін оқытуда сүйіспеншілік, сенім, шығармашылық 
шабыт атмосферасын құру,  өзін -  өзі  зерделеуде өзін -  өзі  интуитивті  түрде 
ұғынуға  жағдай  жасалады.  Рухани  адамгершілік  білім  беру  үдерісінде  тек 
жағымды және ізгі әдістерді қолдану көзделуде. Өзін - өзі тану сабақтарындағы 
жағымды ойлау, жағымды күйге келу әдісін қолдану арқылы: тәртіп, өзін - өзі 
қадағалау,  денсаулық,  зейін  қою,  ақылдың  байсалдылығы,  ес,  интуиция, 
басқаларға  деген  сүйіспеншілік,  ішкі  тыныштық  орнатуға  болатынын,  ішкі 
тыныштық орнағанда еш уақытта қиянат жасалмайтындығы ақиқат.
Алтыншыдан,  өзін- өзі тану пәнінің негізгі идеясында бүгінгі қоғамда білім 
беруде  сыртқы  білім:  сыртқы  дүниені  зеттейді,  китаби  білімге  негізделген, 
қалауларды оятады, дүниеде күн көру үшін қажет деп есептейді, ақыл мен тәнге 
қарасты  мәселелерді  шешіп,  мұндағы  білім  беру  мақсаты  ақпарат  берумен 
шектеледі.
     Рухани білім берудің яғни, ішкі маңыздылығы: ішкі рухани қасиеттерді аша 
ашады,  адамның,  баланың  ішкі  дүниесін  зеттейді,  өмірлік  тәжірибеге 
негізделген,  әрбір  адамның  жүрегіне  жасырынған  жалпыадамзаттық 
құндылықтарды айқындайды, білім беруді  өмірлік мақсаттармен байланысты 
қарастырады,  интуицияны  дамытады  және  ақылмен  ойлап,  жүрекке  жүгіне 
отырып әрекет ететіндігін нақты дәлелдейді.
Жетіншіден, Өзін - өзі тану пәнін өткізетін мұғалім қандай болу керек? деген 
сауалға жауап іздеуде әрине, көрнекті педагог, ізгілік педагогикасының негізін 
қалаушы  Ш.А.Амонашвили:  «  Мектепті  емес,  мұғалімнің  рухани  дүниесін 

31



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

реформалау қажет » деген ой тұжырымы басты ұстаным ретінде алынған. Оны 
мына сөздерден көреміз:  «  Оқушыға білім ұшқынын шашу үшін мұғалім өз 
бойына телегей теңіз нұр жинау керек. Мұғалім өз сабағын сәулендіретін нұрды 
қайдан алады? ... Мұғалім өз бойындағы рухани әлемінен алады, егер ол әлем 
әсемдікке және асқақтыққа толы болса...» деген сөзінен ізгіліктің иісі аңқиды. 
Ол ізгілік педагогикасының үш постулатын айқындап берді.
Баланың бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Өз бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Ізгі әдіс – тәсілдердің күшіне деген сенім – болуын үнемі өзі
қадағалап отыруы шарт деп есептейді.
     Мұғалім – шабытты еңбек етіп, шеберлігінің шыңына жету үшін - баланың 
таным – түсінігін жете қадағалап, дамыта отырып, рухани бастауларға жол ашу 
арқылы, оқу әрекетіне қызықтыра білу,  ізденіске,  жаңалыққа ұмтылдыра алу 
қажет  деп  ойлаймыз.  Ол  үшін  мұғалімге  басты  екі  қасиет  қажет:  біреуі 
қарапайымдылық,  өз  кемшіліктерін  түсінетін,  екіншісі  кемелденуге  тілек,  өз 
кемшіліктерінен құтылу үшін. Ұстаз деген мамандық Алладан берілген СЫЙ – 
екенін  сезіне  білу  керек.  Сонымен  ойымызды  қорытындылай  келе, 
оқушылардың адамгершілік қасиеттері мен жалпы адамзаттық құндылықтарды 
дамытуда «Өзін- өзі тану» пәнінің алар орны ерекше. « Өзін - өзі тану » пәні 
жас ұрпақты өмірден өз орнын табуына бағыттай отырып, олардың кәсіби – 
тұлғалық жетілуін, интелектуалдық дамуын қамтамассыздандырады, рухани – 
адамгершілік  тәрбиесін  жетілдіреді  және  қоғамға  қызмет  ету  дағдыларын 
дамытады.  Осындай  адами  құнды,  қоғамдық  маңызды  құндылықтарды 
бойларына  сіңірген  жеткіншектер  елімізде  қолға  алынған  жаңашылдық 
бағыттағы кеңестерге өз үлестерін қоса алатыны ақиқат.

* * * * *
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13.02.2021 жыл.       № J00021

Адамгершілік-рухани қасиетердің дамуына 
өзін-өзі  таныту пәнінің ықпалы   

НУРЕКЕЕВА АЙСҰЛУ МУСАБАЕВНА 
Түркістан қаласы. Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның 

өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі 

     «Бізге қажетті- жаны да, қаны да қазақы, халықтың тілі мен дінін, тарихы 
менсалт – дәстүрін бойына сіңірген, туған жерін түлетуді, егемен елінің еңсесін 
көтеруді азаматтық парызым деп ұғатын ұрпақ тәрбиелеу» Н.Ә.Назарбаев
      ХХІ ғасырда көтеріліп отырған «Өзін-  өзі  тану» рухани-  адамгершілік 
білімінің  түп  тамыры  тереңде  жатыр.Ол-  халқымыздың  ұлттық 
құндылықтарын, рухани мұраларынан, ділінен, тағылымдық ой- толғауларынан 
бастау алады. «Өзін- өзі таныған, өмірдің мәнін түсінген адам ешқашанда сол 
қалпында  қала  аламайды»-  дейді  Томас  Манн.Ендеше  өзін-  өзі,  өз 
мүмкіндіктерін, өзінің өмірдегі орнын түсінген адам, өзін- өзі қадағалап, сынап, 
өзін- өзі тәрбиелеуге, өмірден өз орнын, өз бақытын табуға ұмтылады. Өзін- өзі 
тану-  адамның шындықты  өзінше  түсіну  жағынан  қарастыратын  ілім,  ол  өз 
бойындағы  бірегейлікке  сәйкес  келетін  өзінің  жеке  құндылықтары  жүйесін 
жалпы адамзаттық құндылықтар жүйесімен ықпалдастыруға бағытталған. «Өзін 
-өзі тану» рухани-адамгершілік білімі-ұлттық құндылықтарды іске асыру мен 
тартудың маңызды механизмі, өмірдің мәні мен өнегесі, тарихпен, ана тілімен, 
философиямен,  әдебиетпен,  дәстүрмен,  психологиямен  ұштасқан  ұлттық-
рухани білім мазмұны мен түрі.
    Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады,ал 
үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан 
баланың  бойына  жастайынан  ізгілік,  мейірімділік,  қайырымдылық,  яғни 
адамгершілік  құнды  қасиеттерді  сіңіріп,  өз-  өзіне  сенімділікті  тәрбиелеуде, 
өзіндік  таңдау  жасауына  ықпал  етуде  отбасы  мен  педагогтер  шешуші  рол 
атқарады.
Рухани- адамгершілік тәрбие –екі  жақты үрдіс.  Бір жағынан өл үлкендердің, 
ата-  аналардың,  педагогтердің  балаларға  белсенді  ықпалын,  екінші жағынан- 
тәрбиеленушілердің  белсенділігін  қамтитын  қылықтарынан,  сезімдері  мен 
қарым  –  қатынастарынан  көрінеді..Қай  заманда  болмасын  адамзат  алдында 
тұратын  ұлы  мұрат-  міндеттерінің  ең  бастысы  -  өзінің  ісін,  өмірін 
жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу.
     Адамға  қойылатын  басты  талап-асыл  да  ізгі  адамгершілік  қасиеттерді 
бойына  сіңірген,ұлағатты  азамат  болып  шығу.Өйткені  адам-өзінің 
адамгершілігімен,  қайырымдылығымен,адалдығымен  және  әділеттілігімен 
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ардақты.Адамгершілік-адамның  рухани  арқауы.Адам  баласының  қоғамда 
бағалануы,дәріптелуі,ардақталуы-тікелей  оның  адамгершілік  қасиеттеріне 
байланысты.Халқымыз қайырымды жанды адамгершіл деп дәріптеген.Өйткені 
адамгершіл болу қайырымдылықты керек етеді.Адамгершіліктің  негізі  мінез-
құлық  нормалары  мен  ережелерінен  тұрады.Баланың  өмірге  белсенді 
көзқарасының бағыты үлкендер арқылы арқылы тәрбиеленеді.Тәрбиелеу,білім 
беру  жұмысының  мазмұны  мен  оқыту  формаларына  қарай 
нақтыланады.Сонымен  қатар  педагогтың  балалармен  мазмұнды  қарым-
қатынасында,жан-жақты  іс  әрекетінде,қоғамдық  өмірдің  құбылыстарымен 
танысу  кезінде,балаларға  арналған  шығармашылықпен  танысу  негізінде  іске 
асады.Оқушы  ойында  ұнамды  әдеттер,өзара  қарым-қатынастар,адамгершілік 
сезімдер  қалыптасады,еңбеккте-еңбексүйгіштік,үлкендер  еңбегін  құрметтеу, 
ұйымшылдық,жауапкершілік сезімі.
    Адамзаттық  құндылықтар  бала  бойына  іс-әрекет  барысында,әр  түрлі 
ойындар,хикаялар,ертегілер  қойылымдар  арқылы  беріледі.Адамгершілік 
адамның рухани байлығы,болашақ ұрпақты ізгілік бесігіне бөлейтін руханият 
дәуіріне  жаңа  қадам  болып  табылады.Адамгершілік  тақырыбы-мәңгілік.Ол 
ешқашан ескірмек емес.Жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру-
ата-анамен  ұстаздардың  басты  міндеті.  Адамгершілік  әр  адамға  тән  асыл 
қасиеттер.Адамгершіліктің  қайнар  бұлағы-халқында,  отбасында,  олардың 
өнерлерінде,  әдет-ғұрыпында.Әр  адам  адамгершілікті  күнделікті  тұрмыс  –
тіршілігінен,өзін  қоршаған  табиғаттан  бойына  сіңіреді.Халық  педагогикасы-
нәрістенің  сезімін  ананың әуенімен  оятатын  бесік  жырлары,даналыққа  толы 
мақал-мәтелдер,жұмбақ-жаңылытпаштар,  қиял-ғажайып  ертегілері,ойындары, 
тәрбиелеп  өсіру  негіздері  адамгершілік  ниеттергі  баулиды.  Олай 
болса,адамгершілік тәрбие беру кілті-халық педагогикасында деуге болады.
     Ал,адамгершілік  тәрбиелеудің  бірден-бір  жолы  осы  іске  көзін 
жеткізу,сенімін  арттыру.Осы  қасиеттерді  балаға  жасынан  бойына  сіңіре 
білсек  ,адамгершілік  қасиеттердіңберік  ірге  тасын  қалағанымыз.Адам 
баласының  мінез-құлқына  тәрбие  мен  тәләм  арқылы  тек  біліммен  ақылды 
ұштастыра білгенде ғана сіңетін, құдіретті,қасиеттімол адамшылық атаулының 
көрініс  болып табылады.Қәзіргі  кезде  өсіп  келе  жатқан  ұрпақта  тәрбиелеуде 
қойылған мақсаттардың бірі  қоғамға пайдалы,үлкенге  құрмет көрсетіп,кішіге 
қамқор  бола  білетін  ,жан-жақты  дамыған  жеке  тұлғаны  қалыптастыру.Осы 
мақсатты жүзеге асыруда «Бөбек» қорының президенті  Сара Алпысқызыңың 
«Өзін-өзі  тану»рухани,адамгершілік  білім  жобасы  мектепте  пән  ретінде 
жүргізіледі. Өзін-өзі тану пәні баланы жастайынан отаншылдыққа,әдептілікке, 
достыққа,  тазалыққа,  ұқыптылыққа,мейірімділікке  табиғатты  сүйуге  отбасын 
сыйлауға, ұйымшылдыққа үйретеді.
      Адамгершілік – адамның рухани арқауы.Ал моралъдық жағынан кіршіксіз 
таза  бол  дегеніміз-адамгершіліктің  асқар  шыңы.Адам  баласы  қоғамда  өзінің 
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жақсы  адамгершілік  қасиеттерімен  ардақталады.  Адамгершілік  негізі-
имандалық  пен  ізеттілікте.  Ол  әрбір  отбасынан  басталады.Осыны  жадында 
тұтқан  қазақ  халқы  жастарды  кішіпейілдікке,  ізеттілікке,  инабаттылыққа 
тәрбиелеуді  бірінші  міндет  деп  санаған.  Сабақтың  негізгі  мазмұнында 
балалардың  танымдық  қызығушылықтарын  қалыптастыру  мен 
қанағаттандыруға,әлеуметтік  дағдылырын  қалыптастыруға  арналған  алуан 
түрлі  ойындар  мен  жаттығулар  қолданылады.Оның  маңызы  баланың  ар-
ожданын,оны  бағалауын,жалпы  адамгершілік  қасиеттерге  қатынасын 
дамытудан  тұрады.  «Отан  отбасынан  басталады»  демекші  ата-аналар  мен 
ұстаздар қауымы үшін жас ұрпақ тәрбиелеп, оны қоғам мүддесіне жарату кезек 
күттірмейтін мәселе.
     Халық «Ұяда  не  көрсе,  ұшқанда  соны ілер»  дейді.  Жас  шыбық иілгіш 
болса,жас адам да сондай жақсыға да, жаманға да бейім болатыны баршамызға 
аян.Ата- ананың үйдегі іс- әрекеті балалардың көз алдында өтеді. Сондықтан 
жақсы, жаман әдетіміздің бала тәрбиесіне ықпалы зор.Бүгінгі бәсекеге қабілетті 
талап еткен қоғамда жас ұрпақты сол қоғам мүддесіне сай,оның мұң- мұқтажын 
өтерлік,елін,  жерін,халқын  көзінің  қарашығындай  қорғайтын  ұлтжанды, 
отаншыл азамат етіп тәрбиелеу көзделінді.
Бүгінгі  ұрпақ  –еліміздің  болашағы.Жеке  тұлғаның  өзін  қоршаған  ортадан 
тәрбиені  бойына  сіңіріп  өсуін  өсімдіктің  күн  сәулесі  арқылы өскені  сияқты 
қарастыруымызға болады.Күн сәулесі өсімдік өсімдік тіршілігіне қандай қажет 
болса, тәрбие тұлғаның дұрыс өсіп жетілуіне соншалықты қажет. Ұрпағымызға 
дұрыс тәрбие бере алсақ, оның жан дүниесі де дұрыс қалыптасып жетіледі, яғни 
бойына  жақсы  қасиеттерді  сіңіріп  өседі.  Бұл  қасиеттердің  бәрі  адамның 
бойында бала кезінен бастап тұрақты қалыптаспақ.
Баланың  өмір  сүруге  құштарлығының  оянуы  жақсы  мен  жаманды  ажырата 
білуі өзін қоршаған ортасына, мұғаліміне, ата- анасына, құрбы- құрдастарына, 
олардың  іс-  әрекеттеріне  және  басқа  да  қасиеттеріне  байланысты.  Әр  бала 
өзінің руханилығымен,өзінің тазалығымен,және өмірді таза күйінде қабылдай 
алуымен  талантты  Өзін-өзі  тану  сабақтарында  баланың  адамгершілік 
сезімдері,эмоциялары,өзара  қарым-қатынастары  туралы  түсініктері  кеңейеді. 
Балалар  үлкендермен  және  құрбыларымен  жағымды  қарым-қатынас  жасау 
мәдениетіне  қол жеткізеді,адамгершілік  құндылықтармен адами қасиеттердің 
мәнін  түсінеді,оның  Отанға,отбасына,жақын  адамдарына,қоршаған  табиғатқа 
жалпы өмірге деген сүйіспеншіліктері артады.
Жеке тұлғаны қалыптастыруда олардың жан дүниесіне сезіммен қарап,әрбір іс-
әрекетіне  мақсат  қоюға,жоспарлауға,оны орындауға,өзін-өзі  талап  қоя  білуге 
тәрбиелеу-адамгершілік тәрбиенің басты мақсаты.
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МАЗМҰНЫ

• НУСУПОВА ГУЛЬНАР УМАРБЕКОВНА
• АЙТБАЕВА БАЯН АБДРАШИТОВНА
• АНДАБАЕВА БАГДАТ БЕКМУРАТОВНА
• НУРМАГАМБЕТОВА ЗИНАИДА ТОЛКАНБЕКОВНА
• УМИРАЛИЕВА ЖАНАТ КАЛИЕВНА
• ЖАНАДИЛОВА БАЛХИЯ ТАСТАНОВНА
• БЕЙСЕНОВА ПАТИМА НУРГАЛИЕВНА 
• КУДАЙБЕРГЕНОВА ЖАНСАЯ  СМАИЛОВНА
• АБДРАХМАНОВА АЙНУР САРМАНОВНА
• НУРЕКЕЕВА АЙСҰЛУ МУСАБАЕВНА
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