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Білім мазмұнын жаңарту аясында математика  пәнін оқыту

ЗАЛИЕВА МИРАМКУЛЬ ТЕМИРБЕКОВНА 
Шымкент қаласы  №131 жалпы орта білім 

беретін мектептің математика пәннің 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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08.02.2021 жыл      № H00075

Ойын арқылы таным үрдістерін, қол машықтарын дамыту

ИСМУХАНОВА ШЫНАР МҰРАТҚЫЗЫ
Атырау қаласы «Зейнеп, Амина және балапандар» 

бөбекжай-балабақшасы. «Аққоян» ортаңғы тобының  тәрбиешісі

«Ойнай  білмеген,  ойлай  да  білмейді»  Халық  даналығы  XXI-  ғасыр 
білімділер ғасыры болғандықтан бүгінгі таңда заманымызға сай зерделі, ойөрісі 
жоғары, жан- жақты дамыған ұрпақ қалыптастыру мемлекетіміздің алға қойған 
аса маңызды міндеті болып тұр.Тәрбие мен білімнің алғашқы дәні - мектепке 
дейінгі  тәрбие  ошағында  беріледі.  Отбасында  ата-ананың  ықыласы  мен 
мейірімінен нәр алған бала  балабақшада  тәрбиешілердің  шұғылалы шуағына 
бөленеді.  Баланың  бойындағы  жақсы  қасиеттер  мен  мүмкіндіктерді  ашып  , 
олардың өнегелі де тәрбиелі болып тәрбиеленуіне тәрбиешілердің маңызы зор. 
Балаларды тәрбиелеуде ойын әдісінің маңызы көп. Мектепке дейінгі жастағы 
баланың ойынға деген құлқы, қарым- қатынасы, мінез- құлық көріністері олар 
өсіп-  есейгенде  де  жалғасы  береді.  Ойын  барысында  бала  өзін  қоршаған 
үлкендер сияқты, өзінің сүйікті әңгімелері мен кейіпкерлері сияқты өмір сүреді, 
әрекет  жасайды.  Ойынды  қолданумен  бірге  ойлауға,  тілді  дамытуға, 
шығармашылық  әрекетін  байытуға  бағыт  алады.  Баланың  ойын  кезіндегі 
қимыл-  қозғалысы  дене  бітімін  жетілдірсе,  ал  қарым-  қатынастағы 
пайымдаулары өзіндік  таным- түсінік,  мінез-  құлық әдептерін  бекітуіне  әсер 
етеді.  Бала  ойын арқылы бір әрекеттен екінші әрекетке ауыса отырып,  өзіне 
түрлі  ақпараттар  алады,  дүние  сырын  ашады.  Ойындардың  негізгі  мақсаты 
балалардың  ықылас  зейінін,  сөздік  қорын,  байқампаздығын,  есте  сақтау, 
қабылдауын  дамытуғы,  икемділікті  арттыруға,  өзінің  жеке  құрбыларының 
ісәрекетін бағалай, құрметтей, өз ісінің дұрыстығын дәлелдей білуін анықтау, 
қалыптастыру. Мектеп жасына дейінгі  кезеңдегі  балалармен сөздік жұмысын 
жүргізу ісітіл дамытудың негізгі бір міндеттері болып есептелінеді. 

Біз балалармен сөздік жұмысын жүргізе отырып, оларды айналасындағы 
заттармен таныстырып, атын атай білуге, қасиеті мен сапасын, түр-түсі және 
пішінін  ажырата  білуге,  өмірдегі,  қоршаған  ортадағы  түрлі  құбылыстар 
жайындағы  ұғым,  түсініктерін  дамыта  отырып,  белсенді  түрде  тілдік 
қарымқатынас  жасай  білуге  үйретеміз.  Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың 
сөздік қорларын дамыту ісінде тәрбиешінің:  — балалардың сөздік  қорларын 
дамыту; — жаңа сөздерді меңгерту; — үйренген сөздерін тиянақтап, анықтап, 
әрі байытып отыру басты міндет саналады. Осы аталған міндеттерді тәрбиеші 
үнемі сөздік жұмысын жүргізуде басшылыққа алып отыруы тиіс. 
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Балалардың сөздік қорын дамытуда ойын, тапсырма, жаттығулардың орны 
ерекше.  Соның  ішінде  ойын  –  баланың  шын  тіршілігі.  Ойын  арқылы  бала 
айналасындағы  нәрседен  өзіне  қызықтысына  ықыласы  ауып,  таңдап  алады. 
Баланың  бір  ерекше  қасиеті  сөйлеуден  еш  жалықпайды.  Ойын  бала  тілінің 
дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің артуына жол ашады. Қай бала 
болмасын  ойынмен  өседі,  өйткені  бала  табиғатының  өзі  тек  ойынмен 
байланысты. Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз. Ол өзін еркін ұстайды. 

Ал  еркіндік  дегеніміз  барлық  дамудың  баспалдағы,  бәрін  білуге  деген 
талпынысы мен құлшынысы. Баланың білуге деген құштарлығы, сөйлеуі ойын 
үстінде қалыптасады. Сөздік қорды дамыту ісін ұйымдастыру жұмысында ойын 
сабағы ең негізгі орын алады. Тәрбиеші бақылау, заттарды қарау, сурет қарау, 
жұмбақ  шешу  және  құрастыру,  саяхат,  ойын-сабақтарын  ұйымдастыру 
барысында балалардың сөздік қорларын дамытады. 

Арнайы ойын-сабақ және сабақ мазмұнына қарай танымдық,  дамытушы 
ойындарды,  тапсырмаларды  қолдану,  балаларды  заттарды  бір-бірімен 
салыстыруға,  оларды  қасиетіне  қарай  ажыратуға  және  оны  танып  білуге 
үйретеді.  Сөйтіп  бала  топтағы  жасына  сәйкес  бағдарламалық  міндетті 
меңгереді. Ойын ұйымдастыруда тәрбиеші өзі жетекші бола отырып, балаларды 
ойнай  білуге,  ойын  ережесін  сақтауға,  әрі  оларды ойната  отырып,  ойлануға 
бағыттайды,  заттың  атын  немесе  қасиетін  есінде  сақтап  қалуға  жол  ашады, 
ойынға қызықтыра отырып зейінін, қиялын дамытады. 

Сонымен  балалардың  сөздік  қорларын  дамытуда  ойындарды,  тапсырма-
жаттығуларды қолдану үлкен нәтиже береді. Ойын арқылы балалардың сөздік 
қоры  дамып,  ауызша  сөйлеу  машығын  игереді,  таным  белсенділіктері 
қалыптаса түсіп,  ақыл-ойы өсіп жетіледі,  әрі  адамгершілік қасиеттер бойына 
сіңіреді.  Міне,  сондықтан да  оқу-тәрбие  үрдісінде әр  түрлі  ойындар  арқылы 
баланы жан-жақты дамыту ісіне ерекше көңіл бөлеміз және бұл біздің ең негізгі 
алдымызға  қойған  мәселеміз.  Сонымен,  баланың  сөздік  қорын  дамытумен 
қатар, тілін дамыту да ойын арқылы жүзеге,асады. 

Ойынның маңызы: 
1. Ақыл-ойы  дамиды,  оқуға  қызығушылығы  белсенділігі, 

шығармашылығы, артады, тұлғалық қасиеттері қалыптасады.
2. Ойын түрінде оқыту жалықтырмайды, балалардың білімінің сапасын 

арттыруда, оқу іс-әрекетін қызықты өткізуге, тәрбиеші үшін тиімді. 
3. Бала бойындағы жағымсыз қылықтарды, ойын арқылы тәрбиелейді.  

Тәрбиешілерге   балалардың  есте  сақтау  қабілетін,  қиялын  ,қабылдау 
қабілетін,зейін  тұрақтандыруға,аңғарымпаздық  қабілетін  дамытуға  арналған 
көмек  құралы  ретінде  төмендегі  ойындар  топтамасын  ұсынып  отырмын. 
1) Есте сақтау қабілетін дамытуға арналған ойындар Төрт құбылыс 
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Балалар  шеңбермен  тұрады.  Жүргізуші  «су»  -  десе  қолдарын  алдына 
созады,  «ауа»  десе  жоғары  көтереді,  «от»  дегенде  екі  қолын  айналдырады, 
«жер» дегенде қолдарын түсіреді. Кім шатасса ойыннан шығарылады. Көңілді 
шеңбер Балалар шеңбер жасап отырады. Бір-біріне мұқият қарайды. Жүргізуші 
белгі  бергенде  балалар  көздерін  жұмады.  Сол  кезде  жүргізуші  отырған 
балаларға  әр түрлі  заттарды қыстырып қояды (гүл,  орамал,  көзілдірік т.с.с.). 
Балалар көздерін ашқанда не өзгерді? - деп сұрайды. Ең зейінді балаға сыйлық 
беруге болады. Орныңды тап Балалар шеңберге тұрады. 

Әр  бала  өзінің  жанындағы  баланы  есінде  сақтап,  қарап  алуы  керек. 
Жүргізушінің  бірінші  белгісі  бойынша,  бөлменің  жан-жағына  тарап  кетеді 
(белгі:  шапалақтау,  барабанмен  беріледі).  Екінші  белгі  бойынша  шеңберге 
бастапқыда қай орында, кімнің қасында тұрғанын есінде сақтап, қайта шеңбер 
түзеді. Өз орнын таппаған балалар ойыннан шығарылады. 

Ойыншықты сипатта Жүргізуші балаларға қолындағы ойыншықты мұқият 
қарап  алуға  ұсынады    (1  минут).  Алынатын  ойыншықтар  түрлі-түсті  және 
бөліктері  бірнешеу  болуы  шарт.  Ойыншықты  жасырып,  балалардан  сол 
ойыншықты  көргендегі  түр-түсі,  көлемі,  пішіні,  дене  бөліктерін  есінде 
сақтағанын  сипаттап  беруді  талап  етеді.  Ойыншықты  дәл,  нақты  сипаттап 
берген  бала  ойынды әрі  қарай  жалғастырады.  Сөзді  есіңде  сақта  Жүргізуші 
балаларға  7  қосарлы  сөздерді  оқиды.  Балаларға  мұқият  тыңдау  ұсынылады. 
Бірінші сөзді жүргізуші айтады, балалар келесі сөзді есінде сақтап қайталайды.

Осылайша қалған сөздерді түгел айтып шығу керек. көктем - жаңбыр жаз - 
күн шықты аспан - бұлт жер - шөп 

Қиялды дамытуға арналған ойындар 
Менің  көңіл-күйім  қандай  Балалар  өз  көңіл-күйлеріне  сәйкес  келетін 

суретті тауып атайды (көңілді - көңілсіз, ренжулі, қорқынышты, ...т.с.с.). 
Сол  кездегі  өздерінің  көңіл-күйлерін  баяндайды.  Басқа  суреттегі  көңіл-

күйге  сәйкес  болған  жайды  әңгімелеп  береді.  Жалпы  ойынды  ұйымдастыру 
ойынды өткізуге  әзірлік,  ойынды өткізу,  ойынды талдау сияқты үш бағытты 
қамтиды.  Ойынға  қажетті  құрал,  заттарды  даярлау  ойынды  өткізуге  әзірлік 
болып табылады. Ойын-балалардың өмір танымының алғашқы қадамы. 

Ойын,  төзімділікті,алғырттықты,  тапқырлықты,  ізденімпаздылықты, 
іскерлікті,  көп  білуді  қалыптастыруға  үлкен  мүмкіндігі  бар  педагогикалық, 
тиімді әдістерінің бірі. Ойын тек баланың, дене күшін, қуатын молайтып, оны 
шапшаңдыққа, дәлдікке т.б. ғана тәрбиелеп қана қоймайды, оның ақыл-ойының 
толысуына, жан дүниесінің қалыптасуына, есейуіне де пайдасын тигізеді. 

Ойын  баланың  алдынан  өмірдің  есігін  ашып,  оның  шығармашылық 
қабілетін  оятып,  танымдық  қасиеттерін  дамытады.Ойын-  бала  табиғатымен 
егіз.  Өйткені бала ойынсыз өспейді,  жан-жақты дамымайды, бала отбасымен 
және қоршаған ортамен тығыз араласа отырып, ана тілін үйренеді. 
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Ойын  арқылы  баланың  болашаққа  көзқарас  қалыптасады.  Кішіге 
қамқорлық көрсету,  әлсізді  қорғау,  ренжітпеу,  жолдарымен ойын барысында 
бірлесе  шешім  қабылдау,  басқа  адамның  еңбегін  бағалай  білу  дегенді  олар 
күнделікті ойын негізінде сезінеді. 

Қандай ойын түрі болсын, дидактикалық па, шығармашылық па, қимылды 
ма,  саусақ  ойыны  ма,  сюжеттіме,  драмалық  болсын  баланың  ой-өрісін 
дамытады, сөздік қорын молайтады, адамгершілік қасиеттерін қалыптастырады, 
қиялдау, ойлау, есте сақтау қабілеттерін жетілдіреді.

08.02.2021 жыл      № I00007

Describing and writing about traditional and contemporary 
Kazakh homes and rooms

ҚОЖАНТАЕВА ЗӘУРЕ БАҚЫТҚЫЗЫ 
Шымкент қаласы, Қаратау ауданы 

№ 80 IT мектеп –лицейінің  ағылшын тілі пән мұғалімі

Long term plan unit: 
Homes

School: 

Date: Teacher name:  

Grade:  5 Number present: Absent:
Theme of the lesson:   Describing and writing about traditional and contemporary   
Kazakh homes and rooms.
Learning objectives (s)
 that this lesson is 
contributing to

5.S6  communicate meaning clearly at sentence 
level during, pair, group and whole class exchanges
  5.W3  write with  support  factual descriptions at 
text level which describe people, places and objects
5.L4 understand the main points of supported 
extended talk on a  range of general and curricular  
topics

Lesson objectives All learners will be able to: 
- discuss meaning clearly at sentence level during, 
pair, group and whole class exchanges with support; 

- write with  support  factual descriptions at text 
level which describe people, places and objects of  
traditional and contemporary Kazakh homes and 
rooms with support;
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- show the main points of supported extended talk 
about traditional and contemporary Kazakh homes 
and rooms with support.
Most learners will be able to: 
- discuss meaning clearly at sentence level during, 
pair, group and whole class exchanges some 
support;  
- write with  support  factual descriptions at text 
level which describe people, places and objects 
traditional and contemporary Kazakh homes and 
rooms some support;
- show  the main points of supported extended talk 
about traditional and contemporary Kazakh homes 
and rooms some support. 
- Some learners will be able to: 
-discuss  meaning clearly at sentence level during, 
pair, group and whole class exchanges without 
support;
 -write with  support  factual descriptions at text 
level which describe people, places and objects of  
traditional and contemporary Kazakh homes and 
rooms without support;
- understand the main points of supported extended 
talk about traditional and contemporary Kazakh 
homes and rooms without support. 

Assessment criteria

 

-Discuss meaning clearly about traditional and 
contemporary Kazakh homes and rooms  at 
sentence level during, pair, group and whole class 
exchanges  
-write with  support  factual descriptions at text 
level which describe people, places and objects in 
traditional and contemporary Kazakh homes and 
rooms

Value links Respect ,openness, Kazakh   patriotism  and civil 
responsibility 

Cross curricular links Grammar. Kazakh language
ICT skills CD. DVD
Previous learning Review
Plan

Time Planned activities Resourc
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es
Beginning

7min

6 min

Greeting
-Good afternoon pupils!
-How are you?
-We ‘re  fine thanks and you?
-I m fine, thanks.
 Now I want you to choose pictures you like.
I ‘ll divide you into  old and new furniture

 Setting the aims. 
 Say slogan together 
 Checking up their home-task 

 Quote of the day: 
Descriptor 
1Translate new words
2 Tell  the differences between modern homes and 
traditional homes.
3Write a letter to your friend
4 Describe your room.
Teacher introduces the process of the lesson and gives 
them materials.
Skills:  Speaking and Writing
Teacher shows the figures with new words and checks 
their pronunciations. Teacher  introduce students 
vocabulary with  the method of «Shapes»
Circle -              country, home, village, yurt     

Triangle –            Chest   pillow carpet   bed   table   
jug

Square –              house     kitchen  me   room      play    
every day

Shapes 
of paper.
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Middle

15 min

5 min

 Starter 
Brainstorming
The teacher show pictures and ask questions. Let’s 
guess the theme? 
What can you see in this picture?  
Are they different?
 Presentation
 Task 1                                                                             
«Using photos» Speaking
Compare mo dern   traditional   homes  , and  tell  
the differences between modern homes and 
traditional homes.
A

 B
Teacher : make  up  dialogue using pictures.    
Dialogue for example;
-Hello!
- Hi
-How are you? 
-Fine, And you?
-Fine What is your name?
- My name is ….
-And what is your name?
-My name is…
-Where do you live?
-I live …
-Is your house big?
-No, my house isn’t very big
Task 2 Listening
Teacher says to students that they are going to hear 

Students 
book.
Pictures
Internet
Interacti
ve

Copyboo
k
pen, 
book
pictures

Internet, 
CD, pen,
copyboo
k
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End

3 min

2 min

At the end of the lesson, learners reflect on their 
learning:
1.  What has been learned
-What  remained  unclear

.They should  stick stickers where it is written words.
T-Do you like your work at the lesson?
- Lets’ s  write down your home work: Exercise 3 and 
learn words

Paper, 
pen

Stickers

                    Additional information

Differentiatio
n – how do 
you plan to 
give more 
support? How 
do you plan to 
challenge the 
more able 
learners?

Assessment – how are you planning to check 
learners’ learning?

Health 
and 
safety 
check
ICT 
links

More support: give   
pictures   and answer to the 
questions according to the 
given information.
More able learners : writing 
a letter to your friends.

    I’m planning to check learners 
learning by self assessment. It is 
stimulations assessment. It creates 
favorable conditions for   
achievement   of expected 
outcomes and  successful  progress.
They assess themselves using 
stickers.
They should  stick stickers where it 
is written words;  I can describe 
where I live
          I can ask short question 
about home 
          I can write short answer 

 Pictures, 
stickers 
CD /DVD 
Internet

12
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          I can listen and understand 
          I can write a letter

Reflection
Were the lesson 
objectives/learning 
objectives realistic? 
Did the learners achieve the 
LO? 
If not, why?
Did my planned 
differentiation work well? 
Did I stick to timings?
What changes did I make 
from my plan and why?

Summary evaluation
What two things went really well (consider both 
teaching and learning)?
1:
2:
What two things would have improved the lesson 
(consider both teaching and learning)?
What have I learned from this lesson about the class 
or achievements/ difficulties of individuals that will 
inform my next lesson?

09.02.2021 жыл     № I00010

Химия пәнін оқытуда оқушылардың 
танымдық белсенділігін арттыру 

АБДИЛДАЕВА БАҒДАТ ҚОЖАҚАНҚЫЗЫ 
Алматы облысы Панфилов ауданы «Х.Көбіков атындағы орта мектеп 

мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік  
мекемесінің химия пәні мұғалімі  

Балаға күштеп білім беруден гөрі, 
Баланың білімге деген құштарлығын 

ояту ең маңызды мақсат. 
К.Д. Ушинский 

Баланың  оқуға  деген  ынтасы  казіргі  кезде  төмендеп  бара  жатырғаны 
мұғалімдерге  мәлім.  Қандай  болмасын  мұғалім  осы  мәселемен  күнделікті 
кездеседі. Сондықтан баланың білім алуға деген құштарлығын ояту үшін казіргі 
заманда мұғалім көп ізденіп,сабақтың тиімді өтуіне жұмыс жасауы қажет. Білім 
сапасы  оқушының  білімге  деген  құштарлығымен,  қызығушылығына  тікелей 
байланысты. 
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Көпжылдық еңбек нәтижесінде көріп жүргеніміздей оқушылардың оқуы 
сонымен білім сапасы оқу барысында оқушының өзі сабаққа тікелей қатысуы, 
сабақ  барысында  тек  мұғалімнің  айтқаның  ғана  жазып,сызып  қоймай  өз 
бетінше білім алуға  жағдай жасалғанда ғана оқушы білімге  өзі  ұмтылатыны 
және алған білімін одан әрі дамытуға қызығатыны анық. 

Сабақ  барысында  оқудың  белсенді  әрекет  әдістерін  қолданудың 
нәтижелілігін  осыдан  көруге  болады.  Оқудың  белсенді  әдістеріне:  пікір-
таластар, өзін-өзі бағалау, тест құру және бірін –бірін тексеру жатады.

Бұл бағыт мұғалімнің жұмысын түбегейлі өзгертеді. Жаңа білім алу үрдісі 
оқытушы мен оқушыға шығармашылықпен жұмыс жасауға итермелейді, себебі 
оқушы білімді  өздігінен  іздену  арқылы алу керек болса,  мұғалім оқушының 
білім алуына себептер, жағдайлар тудыру керек. Ол үшін мұғалімнің сабақты 
жан-жақты  дайындауы  қажет,  сабақ  үстінде  қандай  болмасын  оқушы 
тарапынан әртүрлі сұрақтар туындау мүмкін сол жерде мұғалім қажетті бағдар 
беріп жіберуіне тура келеді. 

Сонымен казіргі заман талабына сай мұғалім «білім бұлағы» емес, «білім 
бұлағына»  жеткізуші,  яғни  білім  алу  жетекшісі  болуы  тиіс.  Осы  кезде 
мұғалімнің  талапқа  сай  оқушының  білім  алу  белсенділігін  жоғарылату 
мақсатында  жаңа  технологиялар  менгеруі  қажеттілігі  туындап  отыр.
Жоғары  технологиялар  заманында  адамға  жан-жақтан  түрлі  ақпарат  келіп 
түседі,  сондықтан  казіргі  заман  адамы  ақпараттармен  жұмыс  жасай  біліп, 
қажетін алып қолдана алу бейімділігін қажет етеді.

Оқушылардың  танымдық  қызығушылығын  арттыруға  бағытталған 
технологияларға  сын тұрғасынан ойлау,жобалау,  проблема туғызу,  ұжымдық 
қарым-қатынаста оқыту. Қызығушылық деп оқушының бір нәрсеге зейін қоюға, 
кейбір  заттар  мен  құбылыстарды  танып  білуге  ұмтылуын  айтамыз.  
Қазір  білім  саласындағы  болып  жатқан  мемлекетаралық  бақылау,  ұлттық 
бірыңғай тест,  12 жылдық оқуға көшу барлығы Қазақстандық білім сапасын 
көтеруді және халықаралық деңгейге жеткізуді көздейді. 

Осы  проблемалар  мектептегі  химия  пәнінің  оқытылуына  да  тікелей 
қатысты.  Химияда  оқушыларды  қызықтыратын  құбылыстар  аз  емес. 
Қызығушылық  адамның  рухани  және  дене  күшінің  дамуының  аса  маңызды 
шарттары болып, ой-өрісін кеңейтіп білім алуға итермелейді. Оқушы қызықты 
сабақты  зор  ынтамен  қабылдайды  және  жақсы  оқиды.  
Жаңа заманауи технологиялар даму заманында мұғалімнің күнделікті сабақта 
компьютер,  интерактивті  тақта  қолдануы  сабақ  кезенің  тиімді  пайдалануға 
мүмкіндік  береді.  Химия  пәнінің  ерекшелігі  сабақ  барысында  химиялық 
эксперименттер болуы, бірақ көптеген себептер (реактивтер тапшылығы, кейбір 
реактивтер  белсенділігі,  тәжірибе  уақыт  көп  алуы)  болғандықтан  кейбір 
зертахана жұмыстары сабақ барысында өткізілмейді. 
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Осындай  кездерде  электрондық  оқулықтар,  бейнетәжірибелер 
қолданылады.  Электрондық  бейнетәжірибелердің  бір  тиімділігі  тәжірибені 
қайта көрсетіп қайталау мүмкіндігі,жақсы көрінуі, қауіпсіздігі болып табылады.

Сабақта интерактивті тақта қолдану сабақ үрдісін тиімді қолданумен қатар 
оқушылардың сабақты жақсы меңгеруіне, үнемделген уақыт оқушылардың өз 
бетінше  білім  алуына  себеп  болады.  Өз  бетінше  білім  алу  –білім  сапасын 
көтерудің бірден бір жолы екенін естен кетірмеу қажет.

Белгілі ағылшын ақыны Ричард Олдингтон былай деген екен: «Білу керек 
маңызды  нәрсеге  үйрету  мүмкін  емес  және  болмайды  ,  мұғалім  тек  үйрену 
жолын  көрсету  керек»  сондықтан  да  білімді  беру  емес  білімді  алу  жолын 
көрсетіп бағыт-бағдар берген тиімді. 

Казіргі  оқушы-  көпбілімді:  «мен  бұны білемін»,»мен  бұны естігенмін», 
«мен  бұны  оқығанмын».  Оқушы  көп  ақпаратты  мектептен  тыс  жан-жақтан 
алады: компьютер, энциклопедия,анықтамалар.

Сол  себептен  казіргі  мұғалім  оқушы  үшін  білімнің  бірінші  көзі  емес, 
оқушыға білетінін қайта айтудың қажеті жоқ, алған,білгенін ары қарай дамыту 
жолын іздестіру, бағдар беру қажеттілігі туындайды, олай болмаған жағдайда 
басқа жағдайлармен қоса оқушылардың оқуға деген ынтасын түсуінің бірден-
бір  себебі  болып табылады.  Мұғалімнің алдындағы мақсат  оқушының оқуға 
деген ынтасын көтеру, қызығушылығын арттыру,ал бұл білім сапасын көтеру 
деген.  
Сабақты құрудың негізі  оқушылардың жұмысын ұйымдастыру.Бұл  сабақтың 
маңызың және әдісін анықтайды. Сондықтан таңдалған әдіс сабақ барысының 
тиімділігін көрсетеді. 

Сабақ  барысында  әртүрлі  әдіс-тәсілдерді  қолдану  кезінде  оқушылардың 
жеке  қабілеттерін,  білім  алу  деңгейін  тыс  қалдырмау  қажет.  Қиын 
шығармашылық тапсырмаларды тек қабілеті  жоғары оқушыларға беру керек. 
Шығармашылық  деңгейі  жоғары  тапсырмаларды  орта  деңгейлі  қабілеті  бар 
оқушыларға  беру  олардың өзі-өзіне  деген  сенімін  түсіріп,  келе-келе  сабаққа 
деген ынтасын жоғалтуының себебі болады. 

Оқушылар сабақ меңгеру барысында әртүрлі іс-әрекет жасайды: мұғалімді 
тыңдайды,оқулықты  оқып  қосымша  әдебиетпен  жұмыс  жасайды,есеп 
шығарады,зертханалық  тапсырмаларды  орындайды.  Жоғарыда  аталған  әр  
іс-әрекетті  бөлек  психикалық  үрдіске  жатады:  жады,қабылдау,ойлау,  ойша 
бейнелеу. 

Аталған процестер ішінде ойлау ең негізгі  болып табылады. Ойлау мен 
жады арасында тығыз байланыс бар. Ой елегінен өткен материал жадыда жақсы 
сақталады. Ойлау басқа да танымдық әрекеттерге әсерін тигізеді.  Оқушының 
танымдық іс-әрекетін белсендіру дегеніміз ол ойлау қабілетін белсендіру деп 
айтуға  болады.  Оқушыға  оқу  барысында  тек  берілген  танымдық 
тапсырмаларды  орындау  әдістерін  үйрету  ғана  емес,  сол  тапсырмаларды 
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өздігінен  орындауға  ынталандыру қажет.  Оқушылардың оқуға  деген  ынтасы 
мен  қызығушылығын  арттыру  казіргі  заманды  мектептің  басты  талабы.  
Дұрыс құрылған сабақ барысында мұғалім оқушыға тек тақырыпты түсіндіріп 
қана қоймайды, олардың игеруге деген ынтасын, танымдық қызығушылығын 
ұйымдастырады.  
Әр сабақ тақырыптан басталады, тақырыпты жай ауызша мәлімдеу керек емес, 
тақырып  айтпас  бұрын  қызығушылығын  арттыру  керек,  өтетін  тақырыптың 
маңыздылығын, бұрын өткен сабақпен байланысын көрсету маңызды. Оқушы 
тақырыптың маңызын түсіну барысында игеруге талпыныс жасау керек. Химия 
сабақтарында  мен  сабақтың  тақырыбын  айтпас  бұрын  заттардың  күнделікті 
өмірде  және  тұрмыста  қолданылуы  туралы  айтып,  сүреттерін,материал 
үлгілерін көрсетемін, мысалы 9 сыныпта «Көмірсутектердің табиғи қорлары» 
тақырыпты  өткенде  бензин,мазут  үлгілерін  әуелі  көрсетіп,оның  түрін,түсін, 
иісін  қарастырып  талдай  келе  сабақ  тақырыбына  келтіремін,сосын  ғана 
мұнайдың  құрамы  мен  химиялық  қасиеттеріне  тоқталамын.Бұндай  әдіс 
тақырыпқа деген орнықты немесе терең қызығушылық оятады. Химия – ерекше 
пән, оны химиялық тілді менгермей меңгеру мүмкін емес.  Оқушылар көбіне 
ойларын қазақ тілінен химия тіліне аударуда қиындықтармен кездеседі.

Сондықтан мен оқушы ойын дұрыс жеткізе білу үшін сабақты 
түсіндіргенде ойларын бірнеше әдіспен жеткізуіне жағдай жасауға ұмтыламын, 
мысалы судың сутекпен оттектен тұратынын сызбанұсқа,сүрет түрінде көрсетіп 
химиялық формуласына көшемін.(М.Ф.Шаталов әдісі) 
СУ – сутек + оттегі 
↓ ↓ 
Химиялық элементтер - Н + О 

Н2 + О2 – жай заттар; Н2О-су 
Осындай әдіс қандай болмасын оқушының анықтама жасауына 
қызығушылығын арттырады сонымен қатар жақсы меңгеруіне де себеп болады. 
Оқушының есінде қалу үшін М.Ф. Шаталовтың блок -конспектілерін 
қолданамын, бұл блок-конспектілер тақырыпты жинақтап көрсетіп оқушының 
есінде қалады. 

4Na0 + O20 = 2Na2 +1O-2 

Na –е – береген, тотықсыздандырғыш; О +е –сараң, тотықтырғыш. 
«Органикалық химия» курсында органикалық заттардың гомологтық қатарын 
бойынша заттардың формулаларын әр тақырыпты оқу барысында үйренеді. 
Осы формулаларды тез үйреніп жаттату үшін мен бірінші сабақта оларға 
мынандай таблица жасатамын: 
Қаныққан көмірсутектер Қанықпаған көмірсутектер 

16



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

Атауы, формуласы құрылысы Атауы, формуласы құрылысы 
Метан СН4 I 
- С - 
I - - 
Этан С2Н6 І І 
- С-С – 
І І С2Н4 этилен 
- С =C- 
Сандық есептер шығару сабақтарында сынып оқушыларын топтарға бөліп 
тапсырмаларды беремін ,осындай бөлу оқушылардың қабілетін арттырады 
және мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты нығайта түседі. Топпен 
жұмыс барысында топтың әр оқушысы берілген тапсырмаларды орындау 
барысында өз үлесін қосуға тырысады және оқушылардың интеллектуалды 
қабілеттері айқындалады. Бұндай топтарға бөлгенде жеке оқушының қабілетін 
еске ұстаған жөн. Бір топқа шығармашылығы жоғары, сын тұрғасынан 
ойлайтын оқушыларды,ал келесі топқа ойлауы дұрыс, бірақ сенімсіздіктері 
басымырақ оқушылар, үшінші топ алгоритмдік деңгейлі оқушыларды бөлемін. 
Мысалы «Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары» тақырыбын 
өткенде сыныпты төрт топқа бөліп тапсырмалар беремін. Мысалы: 1.Қалып 
кеткен сөзді жазу: 
1 моль күкірт қышқылында: ... моль атом S; … моль атом H; 
… моль атом О 
2.Үш сынауықта ерітінді берілген, қайсысында қышқыл бар? 
3.Лакмусты ерітіндіден қалай «кетіру» керек? 
4.Қышқылмен жұмыс жасалғаның дәлелде. 
Осындай қайталау сабақтарын жарыс түрінде өткіземін, мысалы жоғарыда 
аталған тақырыпты өту барысында мен сыныпты үш топқа бөліп әр топқа 
тапсырмалар жазылған карточкалар үлестіремін: берілген теңдеулерді 
толықтырып қалпына келтір – 
… +…= ZnCl2 + 2 H2O; … = CaO + CO; HCl + … =AgCl +… ; 
Cu(OH)2 = … + 

Әуелі тапсырманы бірінші партадаға отырған оқушылар орындайды, олар 
келесі партаға орындап болған сон береді.  Жеңімпаз болып ең бірінші болып 
және дұрыс орындаған қатар болады. Жарыс түрінде өткізілгендіктен әр оқушы 
тапсырманы тезірек,әрі дұрыс орындауға тырысады, оқушы өз тобы үшін жаны 
ашып,  қайтсе  де  жеңіске  жетуге  ұмтылады,  бұндай  сабақтар  да  оқушының 
сабақ  барысында  белсенділігін  жоғарылатумен  қатар  білімге,  пәнге  деген 
қызығушылығын арттыратыны сөзсіз. 
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9  сыныпта  «Электролиттік  диссоциация,электролиттер»  тақырыбын 
оқыған  кезде  бейнетәжірибе  арқылы заттардың электр  тоғын өткізуі  туралы 
сабақта тәжірибені дыбыссыз тыңдап сосын ғана түсініктерін талдау арқылы 
игергеннен кейін анықтамасын өздері береді. 

Қолда арнайы құрал бар жағдайда әуелі сынауыққа тұз салып ерітіп тоқ 
өткізетіне  көз  жеткізіміз,сосын  спирттің  ерітіндісіне  электродты  салып  тоқ 
өткізгіштігі  қандай  екенін  байқап  заттардың  тоқ  өткізетіндер-электролиттер; 
өткізбейтіндер –бейэлектролиттер деп түсінік аламыз. 

Одан  кейін  сұрақ  туындайды  «неге  олай»  деген?  Неге  деген  жауапқа 
заттардың  құрылысы  мен  химиялық  байланысы  жауап  беретініне 
талдау,сызбанұсқа түрінде көз жеткізуге болады. 

Оқушылар  сабақтың  тақырыбын  талдау,туындаған  сұрақтарға  өз 
беттерінше жауап іздеу арқылы түсінеді және естерінде сақталады. Өздігінен 
ізденіс  жұмыстары  оқушының  оқуға  деген  ынтасы  мен  қызығушылығын 
арттырып білімін тереңдетеді. 

Күнделікті сабақта үй тапсырмасын тексеруде,жаңа тақырыпты талдауда 
тест,  проблемалық  ситуация,ізденіске  итермелейьін  сұрақтар,деңгейлік 
тапсырмалар, химиялық диктанттар,оқулықпен жұмыс,есептер шығару арқылы 
оқушылардың пәнге деген көзқарастарымен қызығушылығын қалыптастыруға 
қолданамын. Сонымен бірге оқушылар зертханалық,сарамандық жұмыстарды 
орындауда белсенділік танытады. 

Үй  тапсырмалары  жүйелі  түрде  жазбаша,ауызша  тексеріледі  және 
бағаланады.  Оқушыларды  жаңа  тақырыпты  талдауда,  өз  пікірін  айтуға, 
қосымша  материалмен  жұмыс  жасауда  мүмкіндігі  мол.  Нәтижесінде 
оқушылардың  сабаққа  дайындықтары  жүйелі  түрде  қалыптасып,  білім 
сапасының артуына септігін тигізеді.

Жеке  тұлғаның  қарқынды  дамуы  мектеп  табалдырығында  белсенді 
танымдық іс-әрекеттері ұйымдастырылуы нәтижесінде қалыптасады.

Оқушылардың  белсенділігін  артыру  үшін  оқу  іс-әрекеттеріне 
ынталандырудың маңызы зор. 

Сол себептен оқушылардың ынтасымен оқу белсенділігін қалыптастыруды 
арнайы жүйеленген әдіс-тәсілдер арқылы жүзеге асырған жөн.
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09.02.2021 жыл     № I00014

Неміс тілі сабақтарындағы өлкетану материалдары

ШЕЛТЕНОВА КУНСЛУ АКЖАНОВНА 
Ақмола облысы  Көкшетау қаласының М.Ғабдуллин атындағы 

№3 мамандандырылған гимназияның  неміс тілі мұғалімі 

     Шет тілі бағдарламасы мұғалімнен туған жерге деген сүйіспеншілік сезімін, 
қоршаған  әлемге  саналы  көзқарасты  қалыптастыруға  көмектесетін  өлкетану 
материалдарына үнемі жүгінуді талап етеді.
   "Табиғатты қорғау"тақырыбына жиі жүгінуге тура келеді. "Die Natur um uns 
herum" тақырыбындағы сабақтарда практикалық және білім беру міндеттерімен 
қатар оқушыларды экологиялық тәрбиелеу міндеті шешіледі. Осы міндеттерді 
жүзеге асыру үшін көрнекілікті  ұтымды таңдау және пайдалану ықпал етеді: 
балаларды  табиғатқа  ұқыпты  қарауға  шақыратын  кассеталар,  кітаптар, 
стендтер, плакаттар.
     Сабақтың бірінде біздің Отанымыз, оның үлкен және кіші ауылдары, туған 
табиғатының сұлулығы мен әртүрлілігі туралы айтуға болады.
Geogrsfische Lage.
      Kasachstan besteht au seiner riesigen, tief liegenden Ebene, die im Osten und 
Südosten  von  Bergen  umrandet  ist.  Die  Höhenunterschiede  in  der  Republik  sind 
extreme.  Gebirgsregionen entlang der  Grenzen zu  Kirgisien  erreichen Höhen von 
nahezu 5000 Metern, während  große Gebiete nahe dem Kaspischen Meer unterhalb 
des Meeresspiegels liegen. Das Kaspische  Meer, der niedrigste  Punkt Europas, liegt 
nur etwa 28 Meter über  dem  Meeresspiegel, während  die Karagijesenke östlich  des 
Kaspischen Meeres noch niedriger liegt. Mit 132 Metern unter dem  Meeresspiegel 
ist sie der  tiefste Punkt der früheren UDSSR.

Flüsse  und Seen.
      Die  moisten  großen  Flüsse   Kasachstans  enden  innerhalb   des   Landes, 
hauptsächlich  im  Saisansee,  Balchschsee,  Aralsee und dem Kaspischen  Meer.  Die 
Entnahme von Flusswasser  aus  dem Syrdarja und den Ili zu Bewässerungszwecken 
hat zur Absenkung des Wasserspiegels des Aralsees sowie des Balchschsees geführt. 
Einige wenige Flüsse wie  Ischim, Irtysch und Tobol fließen nach Norden, Richtung 
Nordpolarmeer. Das Flussbett  der moisten kleinen und mittelgroßen Flüsse  bleibt 
den größten Teil  des Jahres trocknet.  Der Niederschläge sind gering und nehmen 
nach Süden hi nab.
Klima,  Flora  und  Fauna.
      Das Klima in Kasachstan ist harsches Kontinentalklima und aufgrund der Größe 
des Landes durch große Unterschiede innerhalb des Gebietes gekennzeichnet.  Die 
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mittlere  Tagestemperatur   im  Januar  reicht  von  -19°C  bis   -4°C,  während die 
mittlere  Tagestemperatur  im  Juli zwischen  19°C  und  26°C  liegt.  Im  Sommer 
kann die Temperatur bis auf  45°C  steigen, im  Winter  auf unter  -45°C  sinken.
      Wüsten  und Halbwüsten, darunter Stein-,  Salz  und Sandwüsten,  bedecken über 
zwei Drittel der Fläche des Landes.  Dementsprechend  sind in Kasachstan 11 Arten 
von Amphibien, 50 Arten von Reptilien und 153 Arten von Säugetieren beheimatet.
      Auf dem Territorium von  Kasachstan  wachsen etwa 4.750 Pflanzenarten. Die 
physisch – geografische Einteilung des Territoriums  und vor allem die klimatischen 
Bidingungen  ( Temperatur,  Niederschläge,  Winde )  beeinflussen stark  die Fauna 
und  die  Flora.
Die mannigfaltige Landschaft.
      “  Kasachstan  könnte  eigentlich  für  Touristen  sehr  attraktiv  sein,  weil  die 
Landschaftszonen so mannigfaltig  sind.  Ein Däne  wollte  einmal  seiner  Frau  un 
Tochter  eine  Gegend  zeigen,  durch  die  man  viele  Stunden  lang  fahren  kann, 
ohne  weit  und  breit  einen  Menschen  zu  treffen.  Da  in  seiner  Heimat  das  land  
sehr  dicht  besiedelt  ist,  ist  so  eine  Landschaft  schon  sehr  beeindruckend. ” 
( aus  dem  Interview  mit  einer  Angestellten  des  Reisebüros  “Vaterland”).
      Das  riesengroße  Territorium  Kasachstans weist  klimatische  Mannigfaltigkeit 
auf.  Die  Flüsse  und  Seen  in  den nördlichen  Gebieten  liegen  noch  unter  einer 
Eisdecke,  wenn  in  den  südlichen  bereits  gesät  wird  und  Obstbäume  blühen.
      In  Kasachstan  sind  fast  alle  Arten  von  auf  unserem  P l a n e t e n  
existierenden  Landschaft   vertreten:  grenzenlose   Steppen,   weite   Wüsten  und 
Halbwüsten,  schneebedeckte  alpine  Berggipfel,  reißende  Flüsse  und  Seen.  Eine 
farbenprächtige   Welt   der   Kontraste.   Man   kann   hier   einmalige 
Naturerscheinungen  beobachten.
B U R A B A Y
      Burabay,  das  bei  Kokschetau  in  Nordkasachstan  liegt,  wird  oft  als  die 
kasachstanische  “ Schweiz ”  bezeichnet.  Man  findet  hier  viele  Naturwunder:  mit 
Bäumen   bewachsene   Hügel,   bizarre,   märchenhafte   Felsengruppen,   stille, 
verzauberte  Seen.
      Das  Wort  “ Bura ”  stammt  aus  der  kasachischen  Sprache  und  bedeutet 
Kamel.  Es  gibt  eine  Legende  über  ein  weises,  prophetisches  Kamel,  das  in  der 
Umgebung  von  Burabay  lebte.  Nichts  konnte  seine  Fähigkeit  der  Vorhersage 
stören – als  erstes  nahm  es  das  auf  die  Menschen  zukommende  Lied,  Unglück 
wahr,  dann  flog  es  wie  ein  Tulpar  auf  den  Gipfel  des  Berges  Kokschetau 
hoch  und  warnte  von  dort  aus  die  Menschen  mit  seinem  lauten  Gebrüll  vor 
der  sie  zukommenden  Gefahr.
      Die  dichten  Kiefernwälder  und  stillen  Seen,  die  an  wilden  Tieren  und 
Fischen  reich  waren,  boten  eine  Zuflucht  für  die  Menschen.  Davon  zeugen 
archäologische  Funde.  Schon  in  den  Bronzezeit  lebten  hier  nicht  nur  Jäger, 
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sondern  auch  Viehzüchter  und  Landwirte.  Die  Skythen  förderten  hier  Erz  und 
Gold.
     In Burabay gibt es keine von Menschen geschaffenen Kulturdenkmäler. Aber 
Legenden wie Sagen und die  Natur von Burabay beeindrucken die  Touristen.  Zu 
einmaligen Naturschönheiten gehören: der märchenhaft schöne Fels ” Okshetpes ” 
oder  ”  Shymbaktas  ”,  der  an  eine  geheimnisvolle  alte  Frau  mit  furchterregenden 
Gesichtszügen oder an einen Jungen mit im Winde flatternden Haaren erinnert. Es 
gibt  hier  außerdem majestätische  Steinskulpturen,  die  einem Kamel,  einem Hund 
oder einer Kuh ähneln. 
  In den Kiefernwäldern von Burabay fühlt  man sich zu jeder Jahreszeit  und bei 
jedem  Wetter  wohl.  Im  Winter  sind  der  Wald  und  die  Granitfelsen  mit  Schnee 
bedeckt, im Sommer verbreitet der Wind den Harzgeruch der Bäume, einmalig schön 
ist es hier auch im Herbst und im Frühling. 
   Hier gibt es zu dem 18 Tausend Hektar Birkenwald, ein Paradies für Heilpflanzen 
und für  über  200 Vogelarten.  Burabay ist  ein weltbekanntes  Erholungsgebiet  mit 
zahlreichen  Sanatorien  und  Spezialkliniken  für  Lungenkranke,  eine  spezielle 
Therapie dort ist die Anwendung von ”Kumys”. 
   Оқушыларға  мақал-мәтелдерді  еске  салып,  оларды   қазақ  тіліне    
                                    аударуды  ұсынуға  болады.
 Man reist  nach  Osten                     2. Елдің  бәрі  жақсы,  өз  елің 
Man reist nach Westen                            бәрінен де жақсы.
Aber zu Hause 
Ist es am besten.     

     Оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап бере алуы керек: 
Wer kann formulieren, was er unter dem Wort "Heimat" versteht?
Ассоциограммаға  сүйене  отырып,  оқушылар   шамамен  өз  пікірлерін  айта 
алады.
                                                                                                                                    
Im Schulgarten unsere Republik                                                                                       
Kokschetau      im Fluss ” Kopa ”  Meine Schule 
Unter dem Wort ” Heimat ” verstehe ich unsere Stadt und unsere Republik. Heimat 
ist für mich meine geliebte Stadt Kokschetau. Hier bin ich geboren und zum ersten 
Mal in die Schule gegangen. Besonders schön ist meine Schule im Sommer. Während 
der Sommerferien arbeiten wir gewöhnlich im Schulgarten,  pflanzen  verschiedene 
schöne Blumen und gießen sie. Nach der Arbeit baden wir im Fluss ” Kopa ” und 
gehen in das Disko. Wir gehen oft in den Wald. Die Luft ist kühl. Aus dem Wald 
riecht es nach Blumen und Gras. Wie schön ist unsere Heimat!    
Әңгімелесу барысында оқушыларға сұрақтар қоюға болады:
 Welche Tiere unsere Republik können Sie nennen?
 Welche Bäume gibt es in unseren Wäldern?
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 Welche besonderen Eigenschaften haben Pflanzen? 

Сұрақтар талқыланғаннан кейін оқушылар біздің республикамызда табиғи 
ресурстарды қорғау бойынша өткізілетін іс-шаралармен танысады.
Erarbeitung der nationalen Strategie 2030.
     Um  eine  ökologisch  unschädliche  und  stabile  Entwicklung  des  Landes  zu 
erreichen,  wurde  die  nationale  Strategie  ”  Ökologie  und  Naturschätze  2030  ” 
erarbeitet. Grundlegendes Ziel dieser ökologisch langfristig konzipierten Strategie ist 
es, die Spannung zwischen den Ansprüchen der Gesellschaft an die Umwelt und dem, 
was  als  erhaltens-  und  schützenswerte  Natur  gesetzlich  ausgewiesen  wurde,  zu 
harmonisieren. 
                  In der Strategie 2030 sind vier Prioritäten festgelegt: 
*Schaffnung einer ökologisch ungeschädigten Umwelt     
*Nachhaltige Nutzung von Naturressourcen 
*Erhaltung einer Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt 
*Ökologische Erziehung und Ausbildung 

Diese Strategien sind in den 1997 angenommen Umweltschutzgesetzen verankert:
 Das Umweltschutz – Gesetz der Republik Kasachstan 
 Das Gesetz der Republik Kasachstan über Naturschutzgebiete 
 Das Gesetz der Republik Kasachstan über die ökologische Expertise. 

Ökologische Erziehung und Ausbildung Gesetze, Rechte, Pflichten
Im  neuen  Umweltschutzgesetz  der  Republik  Kasachstan   sind  die  Rechte  und 
Pflichten der Bürger im Bereich des Umweltschutzes festgeschrieben. 
  Im Kapitel XI, Artikel 73 / 74 sind die wichtigsten Grundsätze:
*allgemeine und kontinuierliche ökologische Erziehung und Bildung 
*ökologischer  Unterricht  in  allen  Typen  der  Lehranstalten  unabhängig  von  ihrer 
Fachausrichtung 
*obligatorische ökologische Kompetenz aller Betriebs- und Schulleiter
*kontinuierliche  ökologische  Aufklärungsarbeit  der  Staatsorgane  und 
Bürgerinitiativen in allen Bevölkerungsschichten. 
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09.02.2021 жыл     № I00012

ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРМЕН 
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ ТӘЖІРИБЕМНЕН

АШИРБАЕВА ГҮЛЖАМАЛ ДОСАЛИЕВНА 
Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты  

№ 61 жалпы орта білім беретін мектебі, бастауыш сынып мұғалімі 

Алға қойған мақсатым -  Тәуелсіз  еліміздің  ертеңгі  болашақ тұлғаларын 
білім нәрімен сусындату. Талабы таудай, дарыны мол, іздемпаз, жан жақты, өз 
идеасын жүзеге  асыра  алатын,  шығармашылық дарыны мол  бала  тәрбиелеу. 
Білім негізі бастауышта деген сөз ді ескере отырып. 

Оқушылардың  шығармашылық  дарынын  дамыту,  Отанға  деген 
сүйіспеншіліктерінгін  арттырумыз  қажет.  Еліміздің  ертеңгі  болашақ 
ұрпақтарын  білімді,  жаңашыл,  өмірден  дұрыс  жол  таба  білу  үшін  өздігінен 
Саналы  шешім  қабылдай  білуге  үйретуміз  қажет.  Дарын  дегеніміз  адам 
бойындағы  негізінен  ана  сүтімен,ата  тегімен  даритын  құбылыс  екенін  өмір 
тәжірибесінде  дәлелдеп  отыр.  Дарын  ол  баланың  белгілі  бір  дүниеге 
псехологиялық қабилеттілігі. Осы қабилетті дер кезінде Анықтап оны одан әрі 
дамыта  білу  ұстаздар  еншісінде.Дарынды  баланы  анықтауда,  дарынды  бала 
ерекшелігі пәнге деген қызығушылығы өте жоғары. 

Есте  сақтау  қабілетті  жақсы,  сөздік  қоры  үлкен,пәндер  арасындағы 
байланысты  қабылдай  алу  және  сәйкес  тұжырымдар  жасауы,  тез  шешім 
қабылдамауы, немесе берген сұрағыңа ойланып толықтай жауап беру. Дарынды 
баламен  жұмыс  жүргізудің  негізгі  мақсаты:  Өз  бетінше  шығармашылық 
ізденісін  дамыту.  Пәнге  терең қызығушылығын арттыру.  Оқушының әсерлік 
сезімін  қалыптастыру.  Оқушының деңгейін  анықтау  сайыстар,  ойындар,  кім 
жылдам, кім тапқыр ойындарын өткізу керек. Оқушының шығармашылық пен 
айналысуына мектепте, сабақ үстінде қолайлы жағдай жасау. 

Шығармашылық  жұмысқа  баулып  олардың  белсенділіктерін, 
қызығушылықтарын арттыра түсу. Шығармашылық қабилеттерін сабақта және 
сабақтан  тыс  уақытта  дамытып  отырамын.  Оқушылардың  жеке  бас 
ерекшеліктеріне қарай қабилеттерін аша отырып ойын, қиялын дамыту, сөздік 
қорын  молайтып,  өз  бетімен  ізденуге  ,еңбектенуге  дағдыландырып,  жазу 
мәдениетін жетілдіру, өзіндік ой пікірлерін дамыту. 

Оқу  бағдарламасын  тереңдетіп  оқыту  және  оқушының  белсенділігін 
дамыта  отырыу  арқылы  мақсатқа  қол  жеткіземіз.  Міндеттері:  Оқушының 
белсенділігін  қалыптастыра  отырып  шығармашылық  ізденістің  тиімді 
жолдарын Үйрету. Жан жақты ақпараттандыру. 
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Жеке  қабилеттеріне  қарай  ұжымдық  жұмыстан  бөлінбеуін 
қадағалап,қолдау көрсетіп ,әр деңгейдегі жеке тапсырмаларды деңгейіне қарай 
бөліп  беремін  .  Әр  баланың  шығармашылық  белсенділігін  арттыру,түрлі 
деңгейдегі  олимпиадаларға,сайыстарға,ғылымт  жобалар  мен  байқауларға 
қатысуларына қолдау көрсетемін. 

Менің  Оқушыларға  сенімділік  көрсетіп,  Іс  әрекетіне  ерік 
беріп,жігерлендіру.  Адамгершілік  қасиеттерін  арттыру Өз ойын еркін  айтуға 
бағыттау  Ойы  ұшқыр  шығармашылық  қабілеті  жоғары,  өмірге  икемді  ,жан 
жақты дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу. Баламен жеке сыйластық және сенімді 
қарым қатынас  орнату.  Дарынды баланың ерекшелігі  Дарынды бала  өзгеше 
және шапшаң ойлап,жауап береді Дарынды бала ішкі сезім жағынан өзгешелігі 
өте сезімтал, ықылас қойған нәрсесін, тақырыбын.

Әр  жерде  негізгі  мәселе  етіп  ұсынады  .  Дарынды  баланың  бойынан 
табылатын  асыл  қасиеттер  өмірге  құштарлық,  биік  ізгіліктің  кілті  мыңды 
жығатын  білімінде.  Дарынды бала  әр  түрлі  күрделі  тапсырмаларды  шешуге 
дайын болады, олардың сөздік қоры бай және ойларын ерекше бірдіреді. 

Әр баланың жеке қабілетін анықтап,оны сол бағытқа жетелеу әр ұстаздың 
міндеті.  Дарынды  балаларға  ақын,  жазушылардың  өмірбаяндары  туралы 
реферат жаздырып, өлеңдерін жаттатудан бастадым. 

Мақал-мәтел жаттау, өлеңдерін мәнерлеп оқуды үйреттім. Математикаға 
қызығатын балдарға ең бірінші менталды арифметикадан бастадым. 

Олардың жетістігі мен үшін қуаныш еңбегіңнің жемісі екенін сезесің Абай 
атамыз  айтқандай  «Ақырын  жүріп,анық  бас,еңбегің  кетпес  далаға  Ұстаздық 
еткен жалықпас үйретуден балаға» дегендей,  келекшекте де қоғамымызға  өз 
пайдасын  келтіріп,  ұғымтал  зерделі  шәкірттерді  тәрбиелеп,  қанаттарын 
қатайтып ұшыру біз ұстаздардың парызымыз деп білемін.
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ОҚУШЫНЫҢ ОҚУ ЖЫЛДАМДЫҒЫН 
ҚАЛАЙ АРТТЫРУҒА БОЛАДЫ?

СУЛЕЙМЕНОВА ҰЛЖАРҚЫН КАЛДЫБАЕВНА 
Түркістан облысы  Леңгір қаласы  Төлеби ауданы 

 № 7  IT мектеп-лицейінің  бастауыш сынып мұғалімі

Бастауыш мектепті бітіріп шыққан оқушы өз деңгейінде оқу техникасын 
меңгеріп шығуы тиіс.  Көбінесе бастауыш буынды бітірген барлық оқушының 
дерлік оқу дағдысы сол төрт жыл ішінде қалыптасып үлгермейді. 

Сондықтан,  бастауыш сатыда балалардың оқу дағдылары толығымен 
қалыптасып үлгермей қалады.  Ол ұзақ дамудың тек қана ең алғашқы бөлімі 
болып табылады.  Бастауыш мектепте оқушыларының оқу жылдамдығының 
төмен болу жағдайларын анықтай келе,  оқушылардың оқу техникасын 
дамытудың психологиялық ерекшеліктерін кеңес дәуірі және шетел 
психологтарынның еңбектерінен байқауға болады. 

Психолог Т.Г.Егоровтың айтуынша «іштей,  саналы,  мәнерлі және жүрдек 
оқу, оқыту процесінің соңғы этаптарында ғана ұстаз ойлаған деңгейге жетеді» 
деген.  Яғни,  әріп танып,  оқу сауаты қалыптаса бастағаннан оқушыны іштей 
оқуға, бірте-бірте түсініп оқуға үйреткен кезде ғана оның мәнерлі, жүрдек оқуы 
жақсарады. Оқу әрекеті бірнеше компонеттерден тұрады, бірінші, оқу әрекетін 
меңгеру, екінші, іс-әрекетті бақылау және бағалау. 

Кіші мектеп жасындағы оқушылардың оқу әрекетін Л.И.Липкина 
зерттеулерінде де бақылауға болады. Оның пайымдауынша мектеп жасындағы 
оқушылардың «мен»  деген концепциясының негізгі факторлары-  баланың 
өзінің оқу әрекетіндегі меңгеру дегейі болып табылады,  ол ұзақ дамудың тек 
қана алғашқы бөлімі болып табылады.  Бстауыш мектептердегі оқу дағдысын 
қалыптастыруын жүргізуде,  қазіргі заманға сай,  әдіс-тәсілдерді қолдануда, 
мынандай жағдайларды ескеру керек:  -оқушылардың оқу дағдыларын 
жетілдірудің бір бөлігі-оқушының дұрыс және жүрдек оқуын қамтамассыз ету.

Баланың оқу техникасын жетілдірумен қатар,  олардың оқуға деген 
ынтасын арттырып, оқуға берілген текстерді бірнеше рет жалықпай қайталауға 
дағдыландыру; -бастауыш сынып оқушысының, әсіресесе абстрактылық ойлау 
қабілетінің жеткіліксіздеу болғандығынан,  мәтінді оқу барысында оқушының 
білімін үнемі толықтырумен қатар,  әртүрлі заттарды салыстыру арқылы 
дүниетанымын кеңейту және тағы с.с әдіс-тәсілдерді қолдану; 
-бастауыш сынып оқушыларының көркем әдеби шығармаларды қабылдап, 
түсінуге керекті мәліметтерді көркем-образды түрде ойлау дағдылары 
жеткіліксіздеу болғандығынан,  шығармашылық қиял процесін дамытуды 
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қолану.  Егер оқушы нашар оқыса,  оның оқуға ынтасы өзінен-өзі төмендейді, 
үлгермейді.  Әдетте кім тез оқыса,  сол көп оқиды,  көп оқыса,  көп біледі.  Оқу 
техникасы артқан сайын,  есте сақтау қабілеті де,  ақыл-ой еңбегіне ынтасы да 
арта түседі. Мәтінді әрі жылдам, әрі дұрыс, әрі мазмұнды түсіне оқи білу-үлкен 
еңбектің жемісі. 

Өз туған тіліңнің қадірін түсіну ана тілінде жазылған кітаптарды оқудан 
басталады.  Өйткені оқу-  ақыл ой дамуының,  қайнар көзі.  «Оқуды тоқтатқан 
адам, ойлауды тоқтатады», - дейді Дени Дидро. 

Бастауыш сыныптан-ақ негізі қалануы тиіс маңызды міндеттің бірі-
оқушылардың оқу дағдысын дұрыс қалыптастыру. 

Оқу дағдысын дұрыс қалыптастыру,  жетілдіру мына негізгі талаптардан 
тұрады:                                                                   

 1)Оқу техникасы (дұрыс, тез қабылдау және сөздерді дыбыстау).             
2)Мәтін мазмұнын түсіну (негізгі ойды, мазмұнын ажырату).

Бұл екеуі бір-бірімен тығыз байланысты.  Өйткені оқу техникасы 
жетілдірмей – түсіну, дұрыс оқу жүзеге аспайды. 

• Оқушылардың оқу жылдамдығын жетілдіруді қамтамассыз ету үшін, 
төмендегідей жұмыстар жүргізу керек: 

• Мәтіндерді өзгерту процесін жетілдіру.
• Оқу аймағының көлемін ұлғайту
• Мәтіннің антиципациялық (алдын ала болжау) қабылдауын дамыту
• Регрессияны (оқылып кеткен сөздерді қайталап оқуды) болдырмау. 
• Баланың оқу іскерлігін дамыту мақсатында оқу темпін,  ритмін мақсатты 

түрде өзгерту.
• Балаларды өзінің және басқа баланың ойын тыңдауға үйрету.
• Әртүрлі мазмұнды мәтіндерді қабылдау жүйесін қалыптастыру. 

Мектепке алғаш келген бала ежелеп оқиды, оның көру аумағында бір ғана 
әріп тұрады, көбінесе қайта-қайта бұрын оқыған әрпіне көз жүгіртіп отырады, 
әр әріпке жекелеп көз тоқтатады, оқу аумағы тар болады. Осының салдарынан 
олардың оқығанды түсіну дәрежесі де төмен болады.  Ал әріпті тану 
дағдысының қалыптасып жетілуімен қатар баланың «көру,  оқу аумағы» 
кеңейіп, дағдылана бастайды. 

Мұндай дағдыға ие болу балаға оңайға түспейді,  ол көп күш-жігерін 
жұмсайды, мұнда әсіресе зейіні мен еркі үлкен рөл атқарады.

Осының барысында зейін мен еріктің төзімділік қасиеті жаттыға түседі. 
Осыған байланысты Шульте кестесін пайдаланып,  көзді жаттықтыру 

жұмыстарын жүргізу керек.
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Сонымен қатар мұғалім баланың сауат ашу кезеңінен –ақ буынды,  сөзді 
регрессиясыз оқуын жіте назарда ұстағаны дұрыс. Оқушылардың сөзді буындап 
алға жылжып оқуын қадағалаған жөн.  Л.А.Щерба мен С.К.Фоломкинаның 
айтуы бойынша бастауыш сынып оқушылары 1 минут ішінде 50-60 сөзден кем 
оқымауы тиіс.  Саналы түрде болсын,  санасыз түрде болсын регрссиямен 
оқитын бала өзінің мәтінді бір рет оқығанына сенбейді. Бір жолдың өзін оқуда 
ондай оқушы бес,  алты рет регрессияға ұшырайды.  Қайталап оқу дағдысынан 
(регрессиядан) құтылу үшін, оқу барсында алдыға қарай озып оқу техникасын 
пайдаланған жөн.  Қайта-қайта кері қайтып оқу оқу жылдамдығын төмендетіп 
қана қоймайды,  сонымен қатар материалды түсіну деңгейін де нашарлатады. 
Сауат ашу кезеңінде бала бар зейінін жеке әріптерді,  буындарды қосып оқуға 
жұмсайды да, сөздердің арасындағы байланыстарға зер салмайды. 

Осыған орай,олардың саналы оқудан гөрі механикалық оқуы басым 
болады.  Сондай-ақ олар іштей оқудан гөрі дауыстап оқуға дайын тұрады. 
Оларға таңбалануы мен айтылуы бірдей сөздерді оқу да, жазу да біраз қиындық 
келтіреді.  Ондай қиындықтан практикалық жолмен ғана шығуға болады,  яғни 
мұғалім қадағалау жасау арқылы оқытып отырса,  балалар жаттығудың 
арқасында біраздан кейін дағдыланады. 

Сауат ашу кезеңінде балаларда мынадай дағдылар қалыптасады: 
1.Сөзді буындап және тұтас сөздерді дұрыс оқу.  2.Көлемі шағын мәтіндерді 
саналы,  түсініп оқу.  Дұрыс оқудың негіздері алғашқы оқу-жазуға үйрету 
кезінде-ақ қалана бастайды. Осы кезде мұғалім әрбір жеке сөзді балаларға жеке 
әріптеп оқытпай,  буындап оқуға жаттықтырғаны жөн,  бірақ мұнда балаларды 
сөздің сыртқы түрін ғана меңгеріп, мағынасын жаңылыс ұғынудан немесе тіпті 
түсінбей оқудан сақтандыру керек. 

Егер бала буындап оқығанда қателессе,  дереу түзетіп,  оған қиын тиген 
сөздерге талдау жасап отырудың дұрыс оқуға дағдылану үшін пайдасы зор. 
Іштей оқу мен дауыстап оқуға қойылатын талаптарды зерделей келіп,  әдіскер 
ғалым С.Рахметова оны мынандай 4-ке бөліп көрсетеді: 
1.Дұрыс оқу   2.Шапшаң оқу   3.Түсіну оқу    4.Мәнерлеп оқу 
Оқу жылдамдығын дамыту дегенімізді–  ғалымның «шапшаң оқу»  деген 
терминге берген анықтамасымен байланыстыруға болады.  Жылдам оқу 
дегеніміз –  текстегі сөздерді қалай болса,  солай бастырмалатып немесе 
сөздердің ара жігін айырмай оқу емес. Бұл – оқығанды түсінетіндей қалыптағы 
шапшандықпен оқу.  Дұрыс оқу Балалар өз бетінше бірінші сыныптың екінші 
жартысында және екінші сыныпта бірнеше сөз тіркестерін,  тұтас сөз 
тіркестерін, фразалық тіркестерді оқи алатын болады. 

Бірақ оқу үстінде интонациялық қате жіберу немесе мағынасына сүйеніп 
сөз тіркестерін қысқартып, жобалап оқу көп кездеседі. 
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Бұның себебі, екінші сыныпта қойылатын міндет пен талап сөзді тұтас оқу 
болғандықтан, тұтас оқуға тырысу әрекетінің күшті болуынан, яғни оқуға деген 
ынта бар да машықтың әлі қалыптаспағандығынан белгілі бір фразаны, 
тіркестерді оқи білу машығы әлі жетілмегендігінен солай болатыны сөзсіз. Осы 
себептер әлі оқуы жетіле қоймаған оқушының оқуды дұрыс оқыды ма дегенді 
тексеріп отыруға міндеттейді.Оқушының қайталап оқып кетпеуін мұғалім 
қадағалап ескерту жасап отыру керек. 

Мұғалімнен үнемі, үздіксіз ескерту естіген оқушы енді оны қайталмайтын 
болады.  Шапшаң оқу Шапшаң оқуға үйретудегі мақсат –  баланың өзі оқыған 
сөйлемін, мәтінін толық түсінуі және сонда қолданылған сөздердің мағынасын 
меңгеруіне қол жеткізу.  Мұны орындау үшін оқытушы баланың әрбір сөзді 
дұрыс анық оқуын үнемі қадағалап отыруы шарт. Әрбір сөзді дұрыс анық етіп 
оқыған бала сөзді түсінеді,  демек шапшаң оқудың алғы шарты орындалады. 
Осыдан шапшаң оқудың дұрыс оқумен,  түсініп оқумен өте тығыз 
байланыстылығы көрініп тұрады.  Оның үстіне сөзді дұрыс және түсініп оқу 
үшін мәтінді белгілі бір қарқынмен оқу қажет.  Олай етпеген жағдайда мәтінді 
оқушы да, оны тыңдаушы да ештеңе түсінбейді. 

Бастауыш мектеп мұғалімі шапшаң оқуды барлық сабақтарда жүзеге 
асырып отырады. Бұл жұмысты жүзеге асыру барысында ол ең әуелі дауыстан 
әрі ырғағына келтіре оқуға баса назар аударуға тиіс.  Содан соң балалардың 
денсаулығын сақтау мақсатында көзбен кітаптың ара қашықтығын белгілі 
мөлшерде ұстауға көңіл бөледі және қандай ырғақпен,  қай жылдамдықта оқу 
керектігін өзі мәтінді оқып көрсетеді. Шапшаң оқуға оқушыларды күнбе-күн өз 
бетінше оқыту арқылы ғана дағдыландырамыз дедік.  Ал мұның өзі 
оқушылардың сөйлеу мүшелерінің жетілуімен де тығыз байланысты. 

Сөйлеу мүшелерінің жетілуін, дами түсуін арттыру үшін айтылуы қиындау 
және қиын жұмбақтар мен жаңылтпаштар оқытудың және оларды ойын түрінде 
қайта-қайта айтқызудың пайдасы аса зор.  Катлин Б.Херстер өзінің «Баланы 
оқытуға үйрету» (Обучение детей к чтению) деген еңбегінде былай деген: «Оқу 
типі балалардың оқу материалына,  оның түсінуіне байланысты.  Оқушы өз 
бойында оқуға деген қызығушылығын арттыратын болса,  соғұрлым оқу 
жылдамдығы артатын болады».  Бастауыш мектепте шапшаң оқу өз нәтижесін 
дауыстап оқу жылдамдығын минутына 58-72  сөз,  түсініп оқу жылдамдығы 
минутына 90-95  сөз болғанда,  әрі оқу кітабынан 8-10  өлең және шығарма 
үлгілерін жаттатқанда ғана нәтиже берері сөзсіз. 

Шапшаң оқуға балаларды 1-сыныптан бастап баулу керек.  Себебі,  оқу 
жылдамдығы төмен бала өз сыныптастарына қарағанда үй тапсырмаларын 
орындау барысында оқыптүсіну үшін көп уақыт жұмсайды,  шаршайды,  оқуға 
деген ықыласы төмендеп,  өзіне сенуден қалады.  Нәтиежесінде баланың оқу 
көрсеткіштері нашарлап,  эмоциональдық күйзеліске ұшырап,  оқуға мүлдем 
құлқы болмайды. 
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Түсініп оқу Оқушы мектеп есігін ашқаннан бастап-ақ оқыған сөзінің 
мағынасын түсінуге бағытталған жұмыстар жүргізіледі.  Сол жұмыс түрлері 
мәнерлеп оқуға жол ашып отырады.  Мұғалім жеке сөзді,  сөйлемдерді оқу 
кезінде оқушылардың тек оқып шықаннына қанағаттанбай,  оның мағынасын 
ашуға арналған жұмыстар жүргізуі тиіс. 

Яғни оқушы оқып тұрған сөзін, сөйлемін өзі түсініп тұр ма, соны анықтап, 
егер оқушы түсінбесе,  мұғалім қосымша түсіндіру жұмысын жүргізуі тиіс. 
Осыдан кейін мұғалім оқушының берілген сөзді не мәтінді үстірт оқымай 
дауыс ырғағымен оқуын қадағалап отырады.  Қазақ алфавитіндегі әріптердің 
дұрыс,  анық аталуына оқушыны жатықтыру үшін баланың ауыз қуысындағы 
тіл,  ерін,  тіс,  жақтарына арналған артикуляциялық жаттығуларды жүргізгені 
дұрыс.  Мәнерлеп оқу Бастауыш сынып оқушыларының дұрыс өз бетінше 
оқуын жетілдіруде қойылатын бағдарламалық талаптың бірі оқушыны 
мәнерлеп оқуға үйрету болып табылады. 

Мәнерлеп оқу –  қандай мәтінді болмасын дұрыс оқып,  сөздерді бұзбай, 
қалдырмай,  сөз аяғын жұтып қоймай,  әрбір сөзді,  ондағы дыбыстарды анық 
етіп оқу.  Көркем шығарманың негізгі ой тірегін анықтап алмай,  оқығандағы 
мақсат айқын болмайынша бірде бір жолды мәнерлеп оқу мүмкін емес. 
Оқушыны мәнерлеп оқуға үйретпейінше оны мәдениетті сөйлеуге үйретеміз 
деп айта алмаймыз.  Ал мәдениетті сөйлеу дегеніміз-сөйлеудегі,  жазудағы тіл 
жұмсаудың өнегелі үлгілері болып табылады. 

Осыларды үйрету негізгі бастауыш мектептен басталады және қаланады. 
Жалпы оқу дағдысы дұрыс қалыптаспаған оқушы білім негіздерін жақсы 
қабылдай алмайды,  өздігінен кітаптағы тапсырманы орындап өз бетінше 
білімді игере алмайды. 

Оқушының бойында қалыптасуға тиісті дағды мен шеберлік мемлекеттік 
стандарт талабына сәйкес болу үшін мұғалім оқу-білім үрдісінде 
қиындықтарды жоюға бағытталған жүйелі жұмыс жүргізу арқылы білім 
сапасын арттыра алады. 

Балғын бүлдіршіндер-еліміздің еретеңі-біздің қоғамымыздың мүшесі. 
Сондықтан да баланы кіші жастан бастап дұрыс оқып, сауатты болып шығуын 
бастауыш сыныптың ұстаздары жіті назарда ұстауы тиіс .
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 09.02.2021 жыл     № I00017

Қашықтықтан оқытудың маңызы және рөлі

ЕСИРКЕПОВА БАЛНҰР САПАРБЕКҚЫЗЫ 
Түркістан облысы  Леңгір қаласы  Төлеби ауданы 

 № 7  IT мектеп-лицейінің  бастауыш сынып мұғалімі

Қазіргі  уақытта  Қазақстанда  білім  жүйесінде  жаңа  ақпараттық 
технологиялар  кеңінен  қолданыла  бастады.  Ақпараттық  технологияларды 
және компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп 
келеді.  Жаңа  ақпараттық  технологияларды  білім  жүйесінде  қолданудың  ең 
маңызды факторы негізгі қозғаушы күші — адам, сол себепті білімнің негізгі  
принциптері  іске  асырылуы  тиіс.  Осыған  байланысты  адамның 
шығармашылық потенциалын дамыту үшін қажетті жағдай жасалуы тиіс. 
    «Білім  саласындағы  жаңа  коммуникациялық  технологиялар»  түсінігі 
компьютерлік  техника  және  электрондық  анықтамалық  жүйелері  мен 
адамның әрдайым жаңа оқыту әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту 
әдіс-тәсілі  уақыт  талабына  сай  өзгеруде.  Қазіргі  уақытта  дидактикада 
инновациялық оқыту кеңінен қолданылуда. Инновация – бұл жаңалықтардың 
таралуы және құрылуы. Қазіргі педагогиканың негізгі тенденциясы оқытуды 
өнеркәсіптік-технологиялық процесске айналдыру үшін дидактикалық   жолын 
және  құралын  табу  болды.  Бұл  ізденіс  «педагогикалық  технология»  деген 
ұғымға әкелді. ХХІ ғасырда ақпарат жүйелерінің өркендеп, ғарыштап дамып 
келе  жатқанын  білеміз,  өнеркәсіп  пен  ортаның  дамуының  негізгі  құралы 
болып ақпараттық ресурстар табылады. 

Сауатты өмір   – дамудың жаңа фазасына енеді, бұл жаңа сауатты оқыту 
технологиясын  құруға  біртіндеп  көшуді  талап  етеді.  Оқытудың  жаңа 
технологиясына  көшу  ұзақ  уақыт  алады.  Компьютерлік  технология  білім 
ортасына ене отырып, оқыту процесін жақсарту үшін құралдар мен әдістерді 
қолдануға әкеп соқтырады. 

Негізгі  базалық  білім  беру  аймағында  қызмет  көрсету  жағынан  да 
қашықтан оқыту мүмкіндіктері үкімет тарапынан қолдау тауып жатыр. Осы 
технологияны  пайдалану  ауылдық  жерлерді  де  жылдам  ақпараттандыруға 
көмектесуде. Оқыту процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан 
оқыту әдісі болып табылады.

Қашықтан  оқыту –  ақпараттық  құралдар  және  ғылыми  негізделген 
тәсілдер арқылы білім алу формасы. Қашықтан оқытуда екі компонент бар: 
оқытуды  басқару  және  өз  бетімен  білім  алу.
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Мұғалімдердің  алдын  –  ала  дайындау  және  ұйымдастыру  шаралары 
жүргізілмесе,  программалық  қамтамасыз  етілмесе  оқушылардың  білімі 
жоғарламайды.  Өйткені  оқушының  білімін,  үлгерімін  көтеруіміз  үшін 
оқытушының біліктілігін көтеруіміз керек. 

Қашықтан  оқыту  бұл  мұғалімнің  біліктілігін  көтереді,  оқушының  өз 
бетімен  білім  алуын  қалыптастырады,  ата-аналардың  жаңа  технологияға 
деген көзқарасын өзгертеді.

Қашықтан  оқытудағы  мұғалімдердің  біліктілігін  көтерудегі 
артықшылықтары:
·  экономикалық,  оқытуға  кететін  жалпы  шығыны  40%  кемиді;
·  коммерциалық,  қашықтан  оқыту,  технологиясы және  оны қолдану  болып 
табылады,  оған  деген  сұраныс  күннен-күнге  өсуде;
·  педагогикалық,  оқыту  мативациялық,  интерактивті,  технологиялы  және 
индивидуалды  болып  келеді;
эргономикалық,  қашықтан тыңдаушылар және мұғалімдер айналысуға өзіне 
ыңғайлы  уақыттың  кестесін  қоюға  мүмкіндігі  бар;
коммуникативті, электронды желілері арқылы байланысатын педагогтардың, 
тыңдаушылардың  мамандықтар  саны  көбеюде.

Мұғалім  оқушының  ішкі  жан  –  дүниесінің  сырын  ашып,  оның 
симпатикалық  ынтасының  дамуына  жағдай  тудырып  отырады.  Қазіргі 
заманда  білім  жүйесінің  заман  талабына,  уақыттың  сұранысына  қарай 
ғарыштап дамуы,  әрбір  педагогтан  сабақты ғылыми жобада  жасауын талап 
етеді.  Сабақты ғылыми жобада  жасай  білген  мұғалім  оқушы жүрегіне  жол 
тауып, оның сабаққа деген қызығушылығын арттырып, мұғалім мен оқушы 
арасында түсінушілік пайда болады. 

Мұғалімнің  коммуникативті  дамуы:  оқушыларды  тыңдау,  олардың 
көзқарасын  түсіне  білу,  сын  жасай  білу,  әңгіме,  ұйымдастыра  білу  керек. 
Әрбір  мұғалімнің  бойында  шартты  рефлекциялық  қасиеттер  қалыптасуы 
керек:  балаларды  оқытуды  өзінің  тәсілін  жұмысында  қолданып,  қиын 
жағдайларда шешімін тауып, шыға білу керек. Қашықтан оқыту курсы осыған 
бағытталған.

Қашықтан оқытуды екі негізгі бөлікке бөлуге болады: техникалық   және 
дидактикалық  . Оның  құралы  болып  телекоммуникациялар,  аудио  және 
видео  жазбалар,  жергілікті  және  ауқымды  компьютерлік  желілер. 
Ұйымдасқан – дидактикалық құрылымда қашықтан оқыту оқытудың негізгі 
компоненті  болып  табылады,  оқушылардың  өз  бетімен  білім  алуы.
    Ақпараттық технология жақсы дамығанымен ол оқытудың басты құралы 
болып есептелмейді.  Ол  үшін  оқу  бағдарламасында  және  оқыту  әдістеріне 
өзгеріс  енгізу  керек.  Жаңа  технологияны  қолдану  мұғалімдерге  дайындық 
жұмыстарына көп уақытты керек етеді. 
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Әрбір  мұғалімнен  ізденуді,  шығармашылық  жұмыс  жасауды,  алыс  – 
жақын шетелдердің  озық  тәжірибелерімен  танысуды және  оның  күнделікті 
өмірде қолдануды қажет етеді.

Бұл  оқыту  құралының  күштілігі  соншалықты,  онымен  бірге  басқа 
колледждермен  оқытудың  жаңа  түрлерімен,  оқыту  әдістерімен  алмасады. 
Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту мүмкіндігі бар. Әдістемелік 
кешен, мұғалім мен оқушыға қажетті бағдарлама, қазақ тіліндегі  оқулықтар 
мен  көмекші  құралдары  жеткіліксіз.  Пән  мұғалімдерінің  Интернетті  осы 
уақытқа дейін аз қана пайдаланып, тіпті қолданбағандары да бар. 

Жалпы білім беру ісі жөнінен басқа озық елдердің тәжірибесін зер салып 
отыру, өзінің білімін жоғарылату, жаңашылдық, озат тәжірибе, компьютерлік 
коммуникацияны  үйрену  –  әрбір  пән  мұғалімінің  кәсіптік  міндеті,  қажетті  
парызы.  Қаншалықты  барлық  құралдар  жеткілікті  болғанымен,  пән 
мұғалімінің білімі  төмен болса,  оқушылардың телекоммуникация жөніндегі 
білімі  төмендеп,  болашақта  Қазақстандағы  телекоммуникациялық  ортаның 
дамуына әсерін тигізеді.

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

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

Әр елде,  қалада  орналасқан оқушылардың қашықтан оқытуға  қатысуы 
шығармашылық бірігу және жарысу эффектісін береді. WEB – беттер жасауда 
оқушылар өздерінің жұмысын желіден көріп оқушы ғылыми, суретші немесе 
басқа  шығармалардың  авторлары  болады.  Өзінің  жұмыстарын  жақсы, 
қызықты  етіп  көрсету  үшін  олар  гипермәтіндермен,  графикамен, 
дыбыстармен жұмыс істейді. 

Қашықтан оқуда оқушылар мәдениет арасында байланыс орната алады. 
Басқа елмен сұхбаттасу үшін сол елдің мәдениетін жақсы білу керек. Сонда 
мәдениеті, білімдері, діни бөлек оқушылар емін-еркін ақпарат алмаса алады. 
Басқа елмен байланысу үшін алдын ала оқушының психологиясын дайындау 
керек. Ол үшін әр түрлі тренинг өткізу керек. 

Бұл  тренингте  басқа  елдердің  мәдениетімен,  олардың  арсындағы 
айырмашылықтарды таныстыру бағытымен өтеді.  Оларда мезгіл  уақыттары 
мен  уақыт  арасында  айырмашылық  болады.  Осы  жерде  электрондық 
конференциялар көмектеседі, одан керекті ақпаратты алуға болады.
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Қашықтан оқыту оқытушылар үшін де, оқушылар үшін де тиімді екенін 
уақыт дәлелдеді. Қашықтан оқыту жүйесіне ата-аналардың көзқарасы жақсы 
қалыптасып  келеді.  Әсіресе  ата-аналар  үшін  қашықтан  оқыту  материалдық 
жағдайының тиімді болуын қарастырады.

Қашықтан  оқытудың  міндетін  түсіну  үшін  оқушылардың  арасында 
мониторингтік сараптамасы жүргізілу керек. Мониторинг нәтижесі бойынша 
қашықтықтан  оқыту  оқу  процесіне  жағымды  әсер  етеді.
Кемшіліктері  :
     Қашықтан  оқыту біздің  елімізде  кең таралуы жайлы айту әлі  ертерек,  
толыққанды  қашықтан  оқыту  туралы  айту  үшін  оқу  орындарында  және 
оқушының үйінде де жақсы техникалық және программалық құралдар болуы 
тиіс. Оның үстіне байланыстың сапасы жоғары болуы тиіс, бізде ол жағы әлі  
әлсіздеу.  Білім  Министрлігінің  тарапынан  қашықтан  оқыту  формасының 
әрекетіне  қатысуында  жетіспеушілік  бар,  нормативті-құқықтандыру, 
экономикалық  және  финанстық  сұрақтар,  Интернет  бағасының  жоғарлығы. 
Бұл  проблеманы  шешу  үшін,  мынадай  ұсыныстар  бар:
—  кабинеттер  компьютерлермен  толық  қамтамасыз  етілуі  керек;
—  қашықтан  оқыту  курстары  және  бағдарламалары  болу  керек,  оқытудың 
әдіс  –  тәсілін  жасау,  жобалау,  арнайы  курстар,  үйірмелер  ашу;
— қашықтан оқытудың өмірде жиі пайдалану, пайдаланудың тиімді әдістерін 
ойлап  табу;
—  алыс-жақын  шет  елдердегі  қашықтан  оқытудың  іс-тәжірибесін  оқып-
үйрену;
— қашықтан оқытуда оқушының білім сапасын бағалаудың жаңа критерийін 
жасау;
—  ақпаратты-техникалық  жабдықтау  қызметі  қашықтан  оқытудың 
программалық,  ақпараттық  және  техникалық  құралдарын  дайындау;
—  мультимедиялық  бағдарламалармен  жабдықталуы  керек.
  

Әрине,  оқу  орындарының  компьютерлік  базасы  әрі  қарай 
толықтырылады,  жетілдіріледі,  бірақ  соған  қарамастан,  қолдағы  бар 
құралдарды толық пайдаланып, солардың мүмкіндіктерін барынша қолдануға 
тырысу керек. 

Қорыта  келе  айтарым –  оқу  процесінде  ақпараттық  коммуникациялық 
технологияларды қолданысқа енгізу техникалық жағынан да, психологиялық 
жағынан да күрделі мәселе болып табылады.
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09.02.2021 жыл    № I00018

ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА МАЗМҰНЫ

БУГИБАЕВА ГУЛДАНА ОНЛАСЫНОВНА 
Шымкент қаласы № 61 жалпы орта білім беретін мектебі, 

директордың ғылыми- әдістеме жөніндегі орынбасары, 
тарих және география пәнінің мұғалімі 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Барлық жаңғырту үрдісіндегі табыстың негізгі 
факторларының бірі  -ұлттық білім беру жүйесін жаңарту болып табылады»,- 
деп атап көрсеткендей жыл сайын білім беру үдерісі жаңару үстінде. 

Қазіргі  кезде білім беру саласына жаңа көзқарас,жаңаша талап қойылып 
отыр.  Қай  кезде,  қай  қоғамда  болсын  жеке  тұлғаның  қалыптасуы  ұстаздан 
басталады.  Білім  саласындағы  түбегейлі  өзгерістер  ұстаздан  үлкен 
жауапкершлікті талап етеді.

Сондықтан  қазір  мұғалімнен  шығармашылық  ізденіс  қабілеті  дамыған, 
жаңа  педагогикалық  технологияларды  жете  меңгерген  мамандық  шеберлігі 
қалыптасқан  мұғалім  қажет.  Ол  біруақытта  педагог,  психолог  және  оқу 
процесін  ұйымдастырушы  технолог  бола  білуі  қажет.  Сонымен  қатар 
оқушының шектеусіз қабілетін дамыта алатындай білім берудің бүкіләлемдік 
кеңістігін  құруға  қабілетті  бола  білуі  шарт.  Бұдан  мұғалімнің  мамандық 
шеберлігі анықталады. 

Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасы  –заман  талабына  сай  келешек 
ұрпақтың  сұранысын  қанағаттанарлық  тың  бағдарлама.  «Баланың  ынтасын 
арттыру  үшін  оқытылатын  нәрседе  бір  жаңалық  болуы  керек»,-  деп 
Ж.Аймауытов айтқандай, жас буынға білім беру саласында жаңаша түрде білім 
беруге ұмтылу қажеттігі туындайды. 

Жалпы орта білім беру мазмұнын жаңартуды көздеген жоба әлемдік озық 
үрдіске  сәйкес  әзірленген.  Онда  мектеп  оқушылары  жоғары  адамгершілік 
құндылықтары  қалыптасқан,  сын  тұрғысынан  ойлай  алатын,  жеке  басының 
мәдениеті мен білімін жетілдіруге дайын,өмірдің өзгерістеріне дайын, қоғамға 
өз пайдасын тигізе алатын белсенді тұлға етіп тәрбиелеу мақсаты көзделген.

Жаңартылған білім берудің қазіргі негізгі мақсаты – білім алып, білім мен 
дағдымашыққа қол жеткізу ғана емес,  солардың негізінде  дербес,  әлеуметтік 
және  кәсіби  біліктілікке  ақпаратты  өзі  іздеп  табу,  талдау  және  ұтымды 
пайдалану  жылдам  өзгеріп  жатқан  бүкіл  дүниеде  лайықты  өмір  сүру  және 
жұмыс істеу болып табылады. 

Алдына  қойған  мақсатқа  жету  үшін  мұғалім  кез  келген  технологияны 
таңдауға  ерікті.Білім  беруде  тиімді  нәтижеге  жету  үшін  оқыту  әдістері  мен 
құралдарын іріктеу, оқу үрдісін құру –мұғалім құзырындағы іс. 
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Құзіретті мұғалім – бұл қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары, 
интеллектуалдық,  шығармашылық  әлеуеті  мол  тұлға.  Ол  оқытудың  жаңа 
технологияларын  өмірге  ендіруге  дайын,  оқу-тәрбие  ісіне  шынайы 
жанашырлық  танытатын  қоғамның  ең  озық  бөлігінің  бірі  деп  есептеледі. 
Мұғалімдер оқушы дамуына көп мән беруді және осыған сәйкес оқу үрдісін 
құруды  ойластырады.Мен  де  өз  сабағымның  оқушыға  ұтымды  болуын  алға 
мақсат  етіп  қоямын.Сабақ  барысында  ақпараттық  ойын,дамыта  оқыту,сын 
тұрғысынан ойлау технологияларының элементтерін қолданамын.

Бұл  технологиялардың  оқушылардың  оқуға  деген  қызығушылығын 
арттыруда  алатын  орны  ерекше.  Оқушының  ойы  шыңдалып  белгілі  бір 
жетістіктерге жетеді,  танымдық белсенділігі,  сабаққа қызығушылығы артады, 
өз  бетінше  талпынады.  Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасы  мен  бағалау 
жүйесін енгізу аталған міндеттерді шешу үшін қабылданаған шаралардың бірі 
болып табылады. 

Оқушылар сыныпта оқытылатын әр пәндік саланы түсінетіндігін көрсете 
отырып,  алдағы уақытта  осы білімдерін  басқа  жағдайларда  қолдана білулері 
қажет.  Сондықтан  оқушыларды  өз  білімдерін  кез  келген  жағдайға  қалай 
бейімдеу  керектігін  біліп,  болашақта  кездесуі  мүмкін  кез  келген  күрделі 
тапсырмаларды  шешуге  икемді  болуға  баулу  маңызды  болып  табылады. 
Мұғалімдер  қолданатын  оқыту  әдіс  -тәсілдері  оқушыларды  оқытудың  ең 
жоғары стандарттарын қамтамасыз ету үшін маңызды. 

Оқыту жүйесіндегі мұғалім мен оқушы арасындағы қарым – қатынас жаңа 
қағидаларға негізделген.Олар ынтымақтастық, өзара сыйластық, түсінік сияқты 
қасиеттер.Оқушы  өз  сөзін  қорықпай,сеніммен  айта  алатындай  дәрежеге 
жеткізуіміз керек.Ол үшін оның әрбір жауабы мұқият тыңдалады. 

Сонымен  қатар  оқушылардың  пән  бойынша  үлгерімі  де  екі  тәсілмен 
бағаланады:  қалыптастырушы  бағалау  және  жиынтық  бағалау. 
Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі 
болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. 

Қалыптастырушы  бағалау  үздіксіз  жүргізіле  отырып,  оқушылар  мен 
мұғалім  арасындағы  кері  байланысты  қамтамасыз  етеді  және  балл  не  баға 
қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу 
бағдарламасынның  бөлімдерін  (ортақ  тақырыптарын  және  белгілі  бір  оқу 
кезеңін  (тоқсан,  оқу жылы,  орта  білім деңгейі)  аяқтаған  оқушының үлгерімі 
туралы  ақпарат  алу  мақсатында  балл  және  баға  қою  арқылы  өткізіледі. 
Қалыптастырушы  бағалау  және  жиынтық  бағалау  барлық  пәндер  бойынша 
қолданылады. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы оқушының сөйлеу әрекетінің төрт 
түрін:  тыңдалым,  айтылым,  оқылым,  жазылымды  жетілдіруге  бағытталған. 
Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде.
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Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 
парасаттылығымен  анықталады,  сондықтан  білім  беру  жүйесі  болашақтың 
талабына сәйкес дамуы тиіс. 

Қорытындылай  келе,  мұғалім  үшін  мыналар  маңызды  болмақ: 
•сабаққа  тың  ойлар  мен  ынталандырушы  материалдар  енгізу, 
•оқушылар өзінің ойлауы мен оқуы арқылы ойлана алуына жағдай жасау үшін 
логикалық  ойлау  мен  зерттеу  дағдыларын  енгізу; 
•оқушыларға  өздеріне  қызықты  салаларда  сұрақ  құрастыруға  көмектесу; 
•топтық  жұмыс  жүргізуді  көздейтін  жаттығуларды  енгізу; 
•оқушыларды бір -бірімен қарым -қатынас жасап, диалог құруға ынталандыру; 

Жаңартылған  білім  беру  мазмұнын  оқу  мақсаттарына  жетуде  ұстаздар 
оқыту  мен  оқудың     белсенді  әдіс  –тәсілдерін  тиімді  қолдану  арқылы 
оқушының  өз  ойын  еркін  айта  алатыны,  топпен  жұмыс  жасай  алу 
дағдыларының  дамығаннын  және  оқушының  өзін-өзі  бағалау  арқылы 
жетістікке жетуге ұмтылғанын аңғаруға болады. 

Сабақ барысында оқу мақасатарына жетуге талпынатын оқушыларға оқу 
жетістіктерін  жақсартуға  көмектесетін  кері  байланыс  пен  қолдау  үнемі 
көрсетіледі.
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09.02.2021 жыл    № I00019

Жалпы адамзаттық құндылықтарды меңгереміз

ЖАКИПОВА ЖАҚСЫГҮЛ НАСРУЛЛАҚЫЗЫ 
Шымкент қаласы  № 133 жалпы орта білім 

беретін мектебінің  өзін - өзі тану пәнінің мұғалімі

         Қазақстан  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 
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 
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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 
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 
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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  тіжірибиеге 
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 
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.
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     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.

40



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

08.02.2021 жыл  №Н00070

МЕКТЕП  ОҚУШЫЛАРЫНА  ҚОЛӨНЕРДІ 
ҮЙРЕТУДІҢ БАСТЫ МІНДЕТТЕРІ

  
ИБРАГИМОВА ЗУЛФИЯ ЖҰМАНҚЫЗЫ

Шымкент қаласы.Абай ауданы. №133 Жалпы орта мектеп.
Көркем еңбек пәні мұғалімі

     Оқушыларға  қолөнерді  үйретудегі  оқытуға  дайындау  әдістемесі  арқылы 
мектеп оқушыларының  көркемдік  білім  алуына  эстетикалық  тәрбиесінде 
ұтымдылығын  зерттеу жұмыстары мынадай міндеттерді анықтауға мүмкіндік 
туғызды: 
1.  Мектеп  оқушыларын  өнер  пәнін  оқытуға  дайындау  әдістемесі  арқылы 
көркемдік білім беруді  ұйымдастыру  үшін  көркемдік  білім  беру  үрдісінен, 
қолөнердегі  оқу  мен  тәрбие жұмыстарын жоспарлау, ұйымдастыру және оны 
талдау туралы білімдерді меңгерту қажеттігін  көрсетті. Мектеп оқушыларын 
қолөнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі  оқушыларды арнайы әдістемелік 
білім мен іскерліктерін менгерту дайындығынан өткізу қажеттілігі; 
2.   Курс   мазмұны  мектеп   оқушыларын  қолөнерге   үйретуге   дайындау 
әдістемесі,   оны  оқытудағы  теориялық  және  практикалық  тұрғыдағы  басты 
бағыттары,  көркемдік  білім  берудің  тарихы,   өнер   тарихын   мектепте 
оқытудың 
 мақсаттары  мен  міндеттері  және  осы  заманғы педагогикалық  талаптар,  
өнер  шығармаларын  қабылдаудың  өнертанымдық  негіздері,  өнерді 
оқытудың  әдістемелік  негіздерін  ұйымдастыру  әдістері  болып  негізгі  төрт 
бағытты қамтитынын көрсетті. Мектеп  оқушыларына  қолөнер  бұйымдарын 
 дайындау  оқу  үдерісін  мақсатты  түрде ұйымдастыру, өз бетінше жұмыс 
жасай  алатын  шебер  дайындау   міндетіне  бағындыру,  үйрету  ісінде 
оқушыларға  өзінөзі  бақылай  алу  және  өз  жұмысын  өзі  ұйымдастыра  алу 
деңгейін 
арттыратын белсенді білім беру мен тәрбиелеу формаларымен байытуды 
қажет етеді. Қолөнерді  оқыту  әдістемесі  педагогика  ғылымының  қазіргі  
кездегі  көкейкесті мәселелерінің бірі ретінде, оның негізгі ұғымдары мен
 түсініктерінен  құралады.  Педагогикалық  әдебиеттерде   әдістеме   белгілібір 
мақсат  қойып  орындалуы  жоспарланған  білім  көздерін менгеру
жолындағы  оқушылардың ісәрекеттерінің  мазмұны,  кезеңдері,   формалары 
және олардың жеке әдістері түрінде түсіндіріледі. Оқушыларды әдістемелік 
іс  әрекетке  дайындаудың  негізгі   ұғымдарыәдістемелік   тұрғыда   оқыту, 
тәрбиелеу  және  жеке  шығармашылық  тұлға ретінде дамыту болып табылады. 
Оқушыларды  қолөнерге  дайындау  әдістемесіоқыту  мазмұнын  жоспарлау, 

41



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

оқыту  үдерісін  басқаруды  жоспарлау,  оқыту  нәтижесін  бақылау,  оқыту 
әдістерін жобалау, білім беру жобасы, білім беру әдістерін классификациялау 
т.б.  ұғымдарын  біріктіреді.  Мектеп   оқушыларын   қолөнер   бұйымдарын 
жасауды  үйретуге   дайындау әдістемесінде қажетті     оқушының  алғашқы 
әдістемелік   білімдер   жүйесіөнер   пәнін  оқыт  әдістемесі   пәні  арқылы 
оқытудың  қазіргі  жағдайына  диагностика  жасау әдістері,  оны  жоспарлау 
әдістері, ұйымдастыру  әдістері және ұйымдастырылған  іс  шараларды  талдау 
әдістері  туралы білімдерімен айқындалады. 
Сондайақ  мектеп  оқушыларының  көркемдік  білім  алуына  эстетикалық  
тәрбиесіне болашақ  мұғалімдерді  дайындау  әдістемесінің  ұтымдылығын 
 зерттеу  мынадай  міндеттерді анықтауға мүмкіндік туғызды: 
1.Мектеп  оқушыларын  қолөнерге  үйретуге  дайындау  арқылы  көркемдік  
білім  беру үдерісін  ұйымдастыру,  қазақтың  қолөнеріне  оқу  мен  тәрбие  
жұмыстарын  жоспарлау, ұйымдастыру және оны талдау туралы білімдерді
 меңгерту қажеттігі туындайды. Оқушылар арнайы  әдістемелік  білім  мен 
 іскерліктерін  менгерту  дайындығынан  өткізу  қажеттігі туындайды. 
2.Оқушыларды  сәндік  қолөнерге  оқытуға  дайындаудағы  шешуші  фактор, 
болашақ  мұғалімдерге  арналған  элективті  курсты  ұйымдастыру  болып 
табылады.  Факультативті  курс  мазмұны   өнер   пәнін   мектепте   оқыту 
әдістемесін   оқытудағы   теориялық   және   тәжірибелік  тұрғыдағы   басты 
бағыттары, 
 көркемдік  білім  берудің  тарихы,  өнерді  мектепте  оқытудың мақсаттары 
мен  міндеттері  және  осы  заманғы  дидактикалық  талаптар,өнер  
шығармаларын қабылдаудың  өнертанымдық  негіздері мен өнерді оқытудың 
әдістемелік   негіздері,  ұйымдастыру  әдістері  болып  негізгі  төрт  бағытты 
қамтитынын көрсетеді. 
Мектеп   оқушыларын   «Технология»   пәні   арқылы   қолөнерді   оқытуға 
дайындау әдістемесі арқылы көркемдік білім беруге дайындаудың ұсынылған 
әдістемесі негізінен үш бағдарламаны бір жүйеге біріктірді: 
1.  «Қолөнер»  атты  жоғарғы  сынып  оқушыларына  арналған элективті  курс
бағдарламасы; 
2.  «Қолөнер» атты оқушыларға арналған өздік жұмыс тапсырмасы; 
3.   «Қолөнер»  атты  оқушыларға  арналған  өнертанымдық  негіздері  мен 
көркемдік  білім  берудің   педагогикалық   іскерлігі   мен   дағдыларын 
қалыптастыруды  қамтамасыздандыратын бағдарламасы. 
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Көркем еңбек пәнінің берері көп

БАЙЫМБЕТОВА ГАУХАР ҚОНЫСБАЙҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы.Ақтау қаласы.Мұнайлы ауданы

«SMART ILIM» мектеп-гимназиясы

Еңбек  -    адамды  қалыптастырушы  фактор.  Адамды  қоғамдағы  орны 
еңбегімен анықталады. Демек, адамды  адам  еткен – еңбек.

Қазақтың  ұлы ақыны  Абай  айтқандай  «Егер  мал  керек  болса,  қолөнер 
үйренбек  керек, мал жұтайды, өнержұтамайды». Бұл сөзден еңбек қолөнерді 
еш уақытта ескімей, адамның өмірлік жолында пайдасы зор екнің байқаймыз.

Сонымен қса Ел басымыз Н.Ә.Назарбаевтін халыққа жлдауларынба еңбек 
жайлы мағыналы создері үнемі естіп келеміз.

Қазіргі көркем еңбек сабағының кілтті сөзі ол еңбек. Бұл сабақта балаға 
қарапайым  «Еңбек  құралдары  мен   өсімдік  өсіру  мен  күтіп  баптауды» 
үйрететін  болса, бүгінгі  таңда  ғылым  мен  техниканың  қарыштап дамыған 
заманы.  Ғылым мен озық  ойлы  технологияның   заманы. Адамзат  баласының 
ақыл  ойының  дамыған  заманында  «Еңбек»   сабағы  «Технология.Көркем 
еңбек» болып өзгеруде .

Қазақ елі еңбекті ерекше бағалап құметтеген. Мысалға: Жалқаудың жаны 
тәтті, Еңбектін наны тәтті деген сияқты мақал мәтелдерінен, және тағы басқа 
қанатты сөздерінен байқауға болады.

«Көркем еңбек»  Технология»   сабақтары  балалардың  шығармашылық 
жігерін  ашуға көмектеседі.  Шеберлік  деңгейінің  өсуіне, әр  жұмысты соңына 
дейі жеткізудегі шыдамдылық төзімділік сияқты қасиеттерін қалыптастырады. 
Оқушы бала орасан зор еңбегінің жетістігін көргеннен кейін сол затты қайта 
жасауға қызығады, және соны үйренуге талпынады.

      «Технология. Көркем еңбек» пәндерінің балаға  берер білімі өте көп 
және күрделі  пән ретінде қарауымыз керек. Еңбекке  немқұрайлы қарау нағыз 
білімсіздік.  Қазіргі  таңда   мұғалім  ретінде   байқайтынымыз,  балалардың 
сабаққа ықыласы  төмен. 

Сонда  балада білім болмаса, бір кәсіптік  бағытқа  бағдар берілмесе, ондай 
бала  ертең қоғамда орнын  қалай  табады. Бұл үлкен  ойландыратын  жағдай.

Еңбексіз  өскен   бала,  ескексіз   жүзген   қайық деп,  дана   бабаларымыз 
бекер  айтпаса керек.
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Тренинг: "Ата-ана мен мектеп арасындағы қарым-қатынас"

АКЫЛБАЕВА БАЯН ДЖАУЫНОВНА 
Шымкент қаласы, Абай ауданы, №133 жалпы орта

 білім беретін мектебінің 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:
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?
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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,
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.
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ӘЛ-ФАРАБИ ЖӘНЕ ОНЫҢ РУХАНИ МҰРАСЫ

ДЖУНИСПЕКОВА АНАРА ТАГАНБЕКОВНА 
Шымкент қаласы, Абай ауданы, №133 жалпы орта

 білім беретін мектебінің тарих пәні мұғалімі

Қасиетті қазақ даласы талай ұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. Қазақ 
топырағынан көкірегі ояу, көзі ашық ойшыл азаматтарымыз бүкіл шығыс араб-
парсы мәдениетін  меңгеріп,  өз  шығармаларын көпке  ортақ  тілде  жаза  біліп, 
кейінгі  ұрпақтарына  мұра  етіп  қалдыра  білді.  Олардың  ішінде  аты  әлемге 
танылғандары да аз емес. Солардың бірі — бәрімізге танымал ұлы жерлесіміз 
Әбу  Насыр  Әл  Фараби  дүниенің  білім  және  ой  тарихынан  құрметпен  орын 
алған ұлы түрік ғалымы, ойшылы. 

Физика, химия, медицина, математика ғылымдарында және философияда 
жеткен  нәтижелерімен  Еуропа  мәдениетінде  үлес  қосқан,  кітаптары  XVIII 
ғасырдың  соңына  дейін  Еуропа  университеттерінде  оқылған  түрік 
дарыны.Түркістан топырағы - Фараб аймағынан шыққан ірі ойшыл, философ 
ғалым. Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өсті, оның бақытына қарай 
сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар еді. 

Әл-Фараби парсы,  грек  тілдерін  үйренеді,  осы тілде  ғылыми трактаттар 
оқиды.  Фараб  пен  Бұқарада  бастапқы білім  алған  соң  әл  Фараби өз  білімін 
жетілдіру  мақсатында  Бағдатқа  аттанады.  Фарабидің  дүниетанымының 
қалыптасуына  Мерв  мектебінің  ғылыми  дәстүрлері  мен  философиялық 
бағдарлары  өз  әсерін  қалдырды.  Бағдадта  әл-Фараби  ғылым  мен  әртүрлі 
пәндерді  оқиды.  Білімге  деген  құштарлығының  арқасында  әл-Фараби  сол 
уақыттағы ғылым мен білімнің ордасы саналған Дамаск, Халеб, Каир,  Шаш, 
Самарқан,  Бұхара,  Мерв,  Нишапур,  Рей,  Хамадан  қалаларында  да  болып, 
білімін үнемі жетілдірумен болды. Сол қалаларда оқыды, еңбек етті.

Шығыстың осы шаһарларында ол өз дәуірінің ең көрнекті ғалымдарымен, 
көркем сөз деректерімен танысады. Олардан тәлім-тәрбие алады. Әбу Насыр 
Әл-Фараби айтқандай: «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек. 

Тәрбиесіз берген білім- адамзаттың қас жауы, ал келешекте оның өміріне 
қауіп  әкеледі.  Әбу  Насыр  Әл-Фарабидің  адамзаттың  қалыптасуы,  жеке 
тұлғаның  дамуындағы  тәрбиенің  алатын  орны  мен  атқаратын  ролі  туралы 
пікірлері, оқыту, білім беру мәселелері мен нағыз ұстаз жөніндегі көзқарастары 
қарастырылған. 

Түйінді  сөздер:  тәрбие,  еңбек,  білім,  ұстаз,  шәкірт.  Тұңғыш  Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында: «Ұлы дала Әл-
Фараби мен Ясауи, Күлтегін мен Бейбарыс, Әз-Тәуке мен Абылай, Кенесары 
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мен Абай және басқа да көптеген ұлы тұлғалар шоғырын дүниеге әкелді»,- дей 
отыра,  тарихи сананы жаңғырту  үшін,  ең  алдымен,  ұлт  қаһармандарын үлгі 
тұтуға,  олардың өнегелі  өмірі  мен артына қалдырған құнды еңбектерін елге, 
әсіресе жас ұрпаққа кеңінен насихаттауды тапсырған болатын. 

Қазіргі  дүниені  неғұрлым  дұрыс  танып,  білу  үшін  және  жақсы  өмірдің 
дұрыс  жолын таңдай  білу  үшін  және  жаңа  мыңжылдықта  білімді,  тәрбиені, 
адамгершілік  пен  ізгілікті  дамыту  үшін  біз  әр  уақытта,  әр  дәуірде  өзімізге 
дейінгі өткен идеялар мен қағидаларға сүйенгеніміз жөн. Оларды данышпан-
ойшылдардың еңбектерінен ғана кездестіруге болады. 

Сондай  құнды мұралардың иесі,  қазақ  топырағынан  шыққан,  жанжақты 
және  ғұлама  ғалым  –  Әл-Фараби.  Ол  сонау  ерте  орта  ғасырлардың  өзінде 
адамзат  ілімінің  молайып,  ақылпарасаттың  жетілуін,  оқу-ағартудың 
қажеттілігін айтып, білім алудың маңызын атап көрсеткен болатын. Әл-Фараби 
педагогика,  психология,  эстетика  мен  акустика,  астрономия  мәселелерін  де 
терең зерттеп, мәдениет пен ғылымға жемісті үлес қосқан. 

Сондай-ақ,  ол  парасаттылық  пен  ағартушылықты  жақтаған  үлкен 
гуманист.  Ол  бірнеше  ғылым  салаларын  қамтитын  150-ге  тарта  трактаттар 
жазған. «Тәрбие – тал бесіктен» деген халық даналығының астарынан бір ғана 
мәселені, яғни, бала тәрбиесінің өте күрделі процесс екендігін айқын ұғынуға 
болады.  Тәрбиені  қажет  ету  мәселесінің  адамзат  қоғамымен  бірге  келе 
жатырғаны да  талас  тудырмайды.  Өйткені  өскелең  ұрпақ  ғасырлар  бойында 
қалыптасып, жүйеленген тәлім- тәрбиені, тиісті тәсілдерді санасына біртіндеп 
сіңіріп, оны дағдыға айналдырып отырады. 

Тәрбие мәселесі  әрбір кезеңде озық ойлы ойшылдар мен тәлімгерлердің 
еңбектері мен пайымдық ой-пікірлерінен де көрініс тауып отырған. Солардың 
қатарынан, өз заманында «Екінші Аристотель» атанған Әбу Насыр Әл-Фараби 
де тыс қалмайды. «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз 
берілген білім адамзаттың – қас жауы» деген ӘлФарабидің атақты қағидасына 
сүйене отыра, алдымен, ұлы ойшылдың тәрбие жөніндегі ілімдеріне тоқталуды 
жөн көрдім. Әл-Фараби шығармашылығында көрнекті орын алатын мәселенің 
бірі  –  тәрбие  мәселесі.  Тіпті,  оқып-білім  алу,  ғалым  адам  болу  мәселесін 
тәрбиемен  тығыз  байланыстырады.  Мәселен,  «Философияны  үйрену  үшін 
алдын-ала нені білу қажет» деген еңбегінде ол: «ғылым үйренуге кіріспекші 
кісі  ...  тәрбиелі,  адамгершілігі  мол,  адал,  қулық-сұмдықтан  және  басқа  ағат 
мінез-құлықтан  аулақ  болуы  қажет»,  -  деп  түйіндейді  Әл-Фарабидің 
гуманитарлық көзқарастары мен пайымдаулары «Бақытқа жету жайында» атты 
философиялық еңбегіндегі түсіндірулермен көрінген. 

Тәрбиеге  анықтама бере келіп,  ол:  «Тәрбиелеу дегеніміз  – халықтардың 
бойына  білімге  негізделген  этикалық  ізгіліктер  мен  өнерлерді  дарыту  әдісі 
деген  сөз...  тәрбиелеу  кезінде  халықтар  мен  қала  тұрғындарына  білімге 
негізделген  қасиеттерден  туатын  ісәрекет  жасау  дағдысы  сіңіріледі,  олар 
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осындай іс-әрекетке жігерлендіріледі, осы әрекетті жасау тілегі қоздырылады, 
осы қасиеттер және бұлармен байланысты әрекеттер адамдардың жан-дүниесін 
баурап алатыңдай және адамдарды осыған жантәнімен құштар ететіндей болуы 
көзделеді»,- деп жазды. 

Тәрбие  мәселесін  Әл-Фараби  осындай  кең  мағынада  түсіне  отырып, 
тәрбиенің  жалпы  халықтар  мен  қала  тұрғындарының  өмірінде  алатын, 
атқаратын орнын жоғары бағалайды. Дұрыс тәрбие берілмеген халықтар мен 
қала түрғындары «надан» халықтар немесе қала тұрғындары (қоғам өкілдері 
дегені) деп аталып, ондай қалалардың түрлері, адамдарында кездесетін нашар 
мінезқұлық, іс-әрекеттер сипатталады Әл-Фараби тәрбиенің, оның ішінде еңбек 
тәрбиесінің теориясы ғылымға негізделуі қажет деп санады. 

Ол  ғылымды  тарихи  үрдіс  деп  түсініп,  ғылым  жүйелі  түрде  құрылған 
білімнің жоғарғы формасы деген анықтама берген. Фараби өмір сүрген дәуірде 
педагогика ұғымы болмағаны белгілі. Алайда ол оқу-ағарту мен тәрбие туралы, 
еңбек мәдениеті туралы ілім жасады. «Еңбектің өзі – өнер. 

Ал еңбек тәрбиесі сол өнерден туындайды, әрбір адамды еңбекке баулиды, 
еңбек шеберлігіне үйретеді. Олардың еңбек ету дағдысын қалыптастырады»,- 
деген  болатын  Фараби.  Ол  еңбек  өмір  сүрудің  негізі,  адамзат  тіршілігінің 
мәңгілік, табиғи шарты деп қарастырды Фарабидің пікірінше, оқу, тәрбие, білім 
алу, еңбек ету, ғылым адамы болу адамгершілік және еңбек тәрбиесіне тығыз 
байланысты.  Фараби  ең  алғаш  еңбекті,  таза  еңбекті,  адал  еңбекті  тәрбиенің 
алғы шарты етіп алды. Еңбек тәрбиесінің теориясын жасауда ол Аристотель 
негізін салған теорияның анықтамасына сүйенеді. 

Демек, ол қандайда болсын құбылысты түсіндіруге бағытталған ұғымның, 
идеяның,  белгілі  бір  саласының  мәнді  байланыстары  мен  заңдылықтары 
жөнінде толық түсінік беретін ғылыми білімді қорытудың ең жоғарғы формасы 
деген қағиданы ұдайы басшылыққа алған Фараби еңбек тәрбиесінің теориясын 
«Өзінің  ішкі  құрылымы  жағынан  бір-бірімен  логикалы  байланыста  болатын 
біртұтас білім жүйесін құрайды»,- деп тұжырымдайды. 

Жақсы  мінез  -  құлық  пен  ақыл-күші  болып,  екеуі  біріккенде  -  бұлар 
адамшылық қасиеттер болып табылады, қасиеттер дегенде біз әрбір нәрсенің 
игілікті  жағы,  соның  өзінің  және  оның  әрекеттерінің  абзалдылығында  және 
жетілгенділігінде деген мағынада айтамыз. 

Егер осы екеуі (жақсы мінез-құлық пен ақыл-күші) бірдей болып келсе, біз 
өз бойымыздан және өз әрекеттеріміздің абзалдылықпен жетілгендігін табамыз 
және осы екеуінің арқасында біз ізгі, игілікті және қайырымды адам боламыз. 
Біз ержүректілік жақсы адамшылық қасиет дейміз және бұған қатерлі істердің 
тұсында  көрінетін  біршама  батылдық  жасау  арқылы  немесе  ұстамдылық 
көрсету арқылы жетуге болады дейміз. 
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Бұл істерде болатын шектен тыс батылдық көзсіз батырлыққа соқтырады, 
ал  батылдықтың  жетіспеуі  қорқақтыққа  соқтырады,  ал  бұл  -  жаман 
адамгершілік сапа. Міне, осы адамгершілік сапалар қалыптасқан кезде, олардан 
осыларға сәйкес әрекеттер туады. 

Досгерлік  -  адамшылықтағы  жақсы  қасиет,  бұл  өзі  адамның  басқа 
адамдармен  тиісті  шамада  қарым  -  қатынас  жасауынан  тұрады,  осының 
арқасында  ол  өзінің  жүріс  -  тұрысынан,  сол  адамдармен  әңгімесінен  жақсы 
ләззат алады. Бұл жөнінде артық кету — жарамсақтыққа соғады, ал достыққа 
кемтар болу –  тәкаппарлыққа  итереді.  «Тәрбие  –  тал  бесіктен»  деген  халық 
даналығының астарынан бір ғана мәселені, яғни, бала тәрбиесінің өте күрделі 
процесс  екендігін  айқын  ұғынуға  болады.  Тәрбиені  қажет  ету  мәселесінің 
адамзат қоғамымен бірге келе жатырғаны да талас тудырмайды. 

Адамдардың,  әсіресе,  жастарды  тәрбиелеу  жүйесінде  Фараби  бірінші 
орынға шынайы бақытқа жетуге кепіл болатын мінез-құлық тәрбиесін қояды. 
Кең мағынада алып қарасақ ғұлама бұл тәрбие ауқымына еңбек, эстетика, дене, 
гуманистік, патриоттық т.б. тәрбиелер түрлерін енгізіп қараған сияқты. 

Ұлы ғұлама өз еңбектерінің көпшілігін ұстаздық тұрғыдан, тәлім-тәрбиелік 
мақсатқа орайластыра жазған. Әл-Фарабидің жоғарыда атап өткен арифметика, 
геометрия,  астрономия,  музыка  ғылымдарын  педагогикалық,  яғни  тәрбиелік 
ғылымдар  дейтін  жүйеге  жатқызуы  да,  сондай-ақ  педагогика,  әдістеме 
мәселелері  жөнінде  арнаулы еңбектер  жазуы да  осы айтылғандардың айқын 
дәлелі болып табылады. Сонымен, дүниежүзілік ғылым мен мәдениеттің алтын 
қорына  өлшеусіз  үлес  қосқан  ұлы  ойшылдың  еңбектері  күні  бүгінге  дейін 
маңызын  жоғалтқан  жоқ,  мұраларының  насихатталуы,  зерттелуі  және  оның 
мемлекет  басқару  жөніндегі  тұжырымдары,  әлеуметтікэтикалық,  саяси, 
философиялық, діни 37 көзқарастары қазіргі жаһандану аясындағы қоғамымыз 
үшін өте маңызды да ұшан-теңіз, мол дүние. 

Бүгінгі  таңдағы  Мәңгілік  ел  ұлттық идеялар  түріндегі  саяси  бастамалар 
сөзсіз  ұлы  ойшылдың  идеяларымен  ұштасатыны  анық.  Мәңгілік  ел  ұлттық 
идеясы барлық қазақстандықтарға,  барлық халыққа жолдау болып табылады. 
Қазіргі  таңдағы  жаһандану  кезеңіндегі  халықтар  мен  мәдениеттердің  өзара 
бірлігі мен тұтастығына негізделген әл-Фараби идеяларының жүйесін толықтай 
зерттеу  арқылы сол  кезеңдегі  қазақ  даласындағы өркениетті  насихаттау  мен 
болашақ жас ұрпақтың жадында мәңгі сақтау болып табылады. 

Рухани  жаңғыру  —  ұлт  үшін  маңызды.  Бағыты  мықты  елдің  ғана, 
болашағы баянды болады! 

Білім  мен  ғылымда  озық  ел  ғана  —  көшбасшылардың  қатарынан 
табылады.
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  09.02.2021 жыл    № I00022

Организмге экстремалды факторлардың әсері

АЛИБАЕВА АЙТКУЛЬ АХАТОВНА 
Шымкент қаласы, Абай ауданы, № 133 жалпы орта 

білім беретін мектебінің биология пәні мұғалімі

Организмге экстремалды факторлардың әсері жүйелік,  мүшелік және 
клеткалық деңгейде жүретін нәзік координацияланған өзгерістерді тудырады. 
Бұл өзгерістер организмнің барлық мүшелері мен жүйелеріне әсер етіп, оларда 
жауап қайтаратын реакциялар тудырады, ол гомеостаз қызметіне бағытталады. 
Бауыр,  оның организмдегі қалыпты жағдайдағы және ортаның экстремалды 
факторларының әсер ету кезіндегі рөлі Организмде зат алмасу барысында 
бауырмен байланысқа түспейтін звено жоқ десек те болады. 

Зат алмасу барысында бауырдың маңызды қызметі көпшілік жағдайда 
аралық және жалпы қан айналу кезіндегі байланыстырушы қызметін айтамыз. 
Ішектерде абсорбцияланған заттардың көпшілігі бауыр арқылы өтеді. 

Бірақ,  бейтарап майлар бауырдың синустарының жоғары өткізгіштік 
қасиетіне байланысты вена жүйесі арқылы үздіксіз түсіп отырады,  дегенмен 
көптеген липидтердің тасымалдануы лимфа жүйесі арқылы жүзеге асады, ол өз 
кезегінде қанға түседі.  Бауырдың көптеген қызметтерінің ішіндегі маңыздысы 
организмге қорек арқылы түсетін заттардың қандағы біріншілік реттелуі. 
Ішектер арқылы қор заттарының қанға сіңірілуінің үздік-үздік,  үнемі емес 
жүретініне қарамастан (осыған байланысты қан айналу шеңберінде бірқатар 
заттардың:  глюкоза,  аминқышқылдары және т.б.  концентрацияларының 
өзгерістері байқалуы мүмкін),  бауырдың маңызды қызметі организмнің ішкі 
ортасын үнемі басқару арқасында,  жалпы қан айналу шеңберінде көрсетілген 
қосылыстардың концентрацияларының өзгерістері онша әсерін тигізбейді.

Бауыр ең маңызды экскретті функция атқарады,  ол детоксикация 
процестеріне қатысуына байланыстылығы.  Бауырдың көп түрлі қызмет 
атқаратындығын зертханалық зерттеу жұмыстарынан көруге болады,  ол осы 
органның функционалдық жағдайына баға беруге мүмкіндік туғызады. 
Бауырдың функциясын зерттеу басқа органдарға қарағанда,  бауырдың 
функциясын зерттеуде қалыпты шамаларды және патологияларды анықтауда 
көп қиындықтар туғызатындығын ерекше атап айту қажет. 

Өйткені,  ол жоғары әртүрлілік өзгергіштік қабілетіне байланысты ұзақ 
уақыт бойына патологиялық процесті көрсетпей,  оны айқындау қиындық 
туғызады.  Барлық жағдайда патологиялық процесс бауырдың барлық 
функциясын өзгертпейді,  ол оның функцияларының бір немесе бірнешеуін 
бұзуы мүмкін. 
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Бауырдың құрылысы және химиялық құрамы Бауырдың негізгі клеткалық 
құрамы бауыр немесе полигональды клеткалар (гепатоциттер)  түзілуінен 
қалыптасқан.  Бауырдың барлық клеткаларының шамамен үштен бірі 
ретикулоэндотелиалды жүйенің-купферлік клеткаларының үлесіне тиеді. 

Бұл клеткалар бауыр арқылы өтетін қан құрамындағы бөгде заттарды сүзіп 
қалады;  сондай-ақ оларда эритроциттердің ыдырауы жүреді.  Бауыр және 
купферлік клеткалармен қатар бауырда аз көлемде байланыстырушы стромалар 
болады. Оның құрамы негізінен коллагендерден тұрады. 

Белгілі бір патологиялық жағдайларда (циррозда)  бауырда 
байланыстырушы ұлпа құрамы айтарлықтай көбейіп кетеді де,  қан 
тамырларында прессорлық әсер тудырып өттің құйылып тұруын бұзады;  бұл 
жағдайда портальды қан айналу қатты зардап шегеді.  Бауырдың 70% жуығын 
су құрайды,  оның құрамы қалыпты жағдайды да патологиялық процесте де 
айтарлықтай ауытқып отырады, ол су-тұздық гомеостазды реттеудегі бауырдың 
белсенді қатысатынын көрсетеді. Ісік кезінде судың құрамы мүше салмағының 
80%  құрайды;  бауырда артық май жинақталған кезде судың мөлшері 
төмендейді.  Бауыр ұлпасының жартысына жуық құрғақ қалдығын белоктар 
құрайды, оның ішінде ауқымды бөлігі глобулиндерге тиесілі. 

Қалған белоктар қатарын бауырға тән альбуминдер,  нуклеопротеидтер 
және коллагендер құраса,  сондай-ақ көкбауыр мен жұлынға тән құрамы темір 
элементінен тұратын хромопротеид ферритин құрайды.  Бауыр белоктың 
әртүрлі ферменттеріне бай.  Басқа органдарға кіретін энзимдермен қатар, 
бауырда тек өзіне ғана тән ферменттерде болады. 

Оған әдетте цистеин мен гистидинді ыдырататын ферменттер,  сонымен 
қатар мочевина түзілуін катализдейтін, гуанидин сірке қышқылын метилдейтін, 
глюкоза-6-фосфаттан фосфор қышқылын айыратын, эфир глюкурон қышқылын 
түзетін ферменттер кіреді. Жаңа туылған сәбилердің қан құрамындағы бірқатар 
ферменттердің белсенділігінің жоғары болуы клеткалық мембрананың өткізгіш 
қасиетінің жоғары болуымен байланысты және өткізгіштік қасиеттің төмендеуі 
ферменттердің белсенділігінің ересектердегі қалыпты жағдайына жақындайды.

Бұл жағдай аспартатаминотрансфераза (АсАТ)  және 
фруктозодифосфатальдолазаға тән.  Қанда бұл ферменттердің белсенділігінің 
төмендегенін дені сау 6  айлық балаларда байқалады,  бірақ бауырда бұл 
ферменттер белсенділігі жоғары болып қала береді. 

Бауыр полисахарид гликоген үшін депо болып саналады.  Ауыр 
жағдайдағы паренхималық бұзылуларда бауыр клеткасындағы гликоген 
мөлшері тез төмендейді.  Және керісінше,  гликоген аурулардың әртүрлі 
типтерінде (гликогенозы) ол жоғарылап, бауыр салмағының 20% және одан да 
жоғарыны құрайды. 
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Бауырдың химиялық құрамына кіретін липидтердің белгілі бір орны бар, 
олар: бейтарап майлар (триглицеридтер), фосфолипидтер, холестерин липоиды 
және т.б. липидтер құрамының айқындалатын май басуы орган мөлшерінің 20% 
жетуі мүмкін, ал бауырдың май басуы жүргенде липидтер сол органның құрғақ 
массасының 50% құрауы мүмкін. Белгілі бір патологиялық процестерден кейін 
бауырда қорек құрамының май және липидтер алмасуы арта түседі. 

Нимана-Пик ауруында май жинақталу бауырда жүреді,  көкбауырда 
сфингомиелин, ал Гоше ауруында цереброзид керазиннің шоғырлануы жүреді. 
Бауыр көптеген витаминдерге бай орган, оның ішінде көп мөлшерде А, С, РР, 
пантотен қышқылы,  аз мөлшерде В6,  Е,  және В2  кездеседі.  Бауыр D3 
витаминінің метаболит түзуінде ерекше рөл атқарады,  оның тасымалдаушы 
формасы 25-гидроксихолекальциферол. 

Бауырдың минералдық құрамы да әртүрлі болады. Онда Nа+ ,  К+ ,  Са2+, 
Mg2+  иондары мен бірқатар микроэлементтер Fe2+, Zn2+, Cu2+, Mn7+ ,  Аs- 
және т.б.  болады.  Темір,  мыс,  мырыш және мышьяк элементтерінің мөлшері 
жоғарыда аталған элементтердің басқа органдарда мөлшерін арттыруға 
қатысады.  Бірқатар патологиялық жағдайларда бұл элементтердің мөлшері 
айтарлықтай өзгереді. 

Бауырдың белок алмасу кезіндегі рөлі 
Бауыр ағзада белок алмасу процесінде маңызды рөл атқарады. Бұл бағытта 

ол төмендегідей негізгі функцияларды атқарады:  плазмадағы ерекше 
белоктардың синтездеу;  мочевина және зәр қышқылының түзілуі;  бұл 
аминқышқылдарының өзара алмасуында маңызы бар трансформациясы және 
дезаминдену,  сондай-ақ кетонды денелердің түзілуі мен глюконеогенез 
процесінің жүруі.  Плазмадағы барлық альбуминдер,  75-90%  б-глобулиндер 
және 50% в-глобулиндер гепатоциттер арқылы синтезделеді. Тек г-глобулиндер 
ғана гепатоциттер арқылы синтезделмейді,  олар бауырдың жұлдыз тәрізді 
ретикулоэндотелиоциттері арқылы синтезделеді (Купфер клеткалары арқылы). 
Бірақ көптеген г-глобулиндер бауырдан тыс түзілетінін ерекше атап өту қажет. 
Бауыр организмге ең қажетті белоктар,  атап айтсақ протромбин,  фибриноген, 
проконвертин және проакцелеринді синтездейтін жалғыз мүше. 

Қанның қан ұюы түзу жүйесінде бауырдың ауыр түрдегі ауру кезінде 
бірқатар белоктардың синтезінің бұзылуы геморрагикалық құбылыстарға 
әкеліп соқтыруы мүмкін.  Онтогенездің ерте кезеңіндегі зат алмасудың ерекше 
түрлерінің бірі болып фетопротеиндер түріне жататын эмбриоспецификалық 
белоктардың синтезі болып есептеледі. 

Ұрықтың бауыры фетопротеиндер синтезін түзілуін жүргізеді.  Төмен 
салмақпен туылған балалардың дүниеге келген кезінде фетопротеин салмақ 
төмен болған сайын мөлшері соғұрлым жоғары болады.  Баланың өсу процесі 
кезінде плазмадағы фетопротеин деңгейі шамамен 600 есе төмендейді. 
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Бауыр ауруы кезінде қан плазмасындағы (немесе қан сарысуындағы) 
белоктың фракциялық құрамының анықтаған уақытта диагностикалық жағынан 
да салыстыру жағынан да қызығушылықтар тудырады.  Гепатоциттердегі 
патологиялық процесс кезінде олардың синтездеу қабілетінің бірден төмендеп 
кететіні белгілі;  нәтижесінде қан плазмасындағы альбуминдер құрамы тез 
төмендеп,  ол қан плазмасындағы онкологиялық қысымның төмендеп кетуіне 
әкелуі мүмкін,  өз кезегінде ісіктердің дамуына кейіннен асциттің пайда 
болуына соқтырады.  Бауырдың асцитсіз жүрген ауруына қарағанда бауыр 
циррозы,  асцитпен қатар жүрген кезінде,  қан сарысуындағы альбуминдер 
мөлшері 20% төмен болғанын атап өту керек. 

Бауырдың зақымдануы кезінде аминқышқылының дезаминдену процесі 
бұзылады, ол қан мен зәр құрамында олардың концентрациясының жоғарылап 
кетуіне әкеледі.  Қалыпты жағдайда қан сарысуындағы аминқышқыл азоты 
шамамен 2,9-4,3  ммоль/л тең болса,  ал ауыр түрдегі бауырдың ауруы кезінде 
бұл мөлшер 21  ммоль/л дейін жоғарылап кетеді де айқындалған 
аминоацидурияны тудырады.  Мысалы,  бауыр атрофиясының асқынған ауруы 
кезінде бір тәулік зәрде тирозин мөлшері 2  г дейін жетеді (оның қалыпты 
мөлшері 0,02-0,05  г/тәулік).  Аминқышқылының дезаминденуі клеткалық у 
болып саналатын аммиактың түзілуін тудырады.  Соңғысы мочевина синтезі 
арқылы залалсыздандырылады. 

Бұл процесс тек қана бауырда өтеді;  ал зәр түзілу оның маңызды 
функцияларының бірі болып саналады.  Гепатоциттердегі АТФ мөлшері 
төмендеген бауыр дерті кезінде мочевина түзілу синтезі бұзылады.  Мұндай 
жағдайда қан сарысуындағы мочевина азоты аминоазотқа тең келеді. 

Ал қалыпты жағдайда ол 2:1 қатынасқа тең болуы қажет,  бауырдың ауыр 
зақымданған дертінде бұл қатынас 1:1  құрайды.  Балалардың жас кезеңінде 
глутамин биосинтезі процесі белсенді түрде жүреді,  ол аммиакты 
залалсыздандырудың маңызды жолы болып есептеледі. 

Бұл өсіп келе жатқан организмнің азотқа сұранысының жоғары болуымен 
байланысты болуы мүмкін.  Сондай-ақ мочевина түзілуіне жауапта бауыр 
ферменттерінің белсенділігінің жеткіліксіз болуымен де байланысты. 
Аминқышқылдарының бауырда дезаминденуімен қатар олар қайта аминденуге 
ұшырайды.  Қайта аминдену процесі (трансаминдену)  бауырға тән емес,  ол 
басқа органдарда жүреді,  бірақ бауырда бұл ферментативтік реакциялардың 
интенсивтілігі айтарлықтай жоғары. Қанда трансаминаз (АлАТ) белсенділігінің 
жоғарылауы әртүрлі деструктивті өзгерістер кезінде байқалады. 

Мысалы,  миокардтық инфарктарда және гепатит кезінде. 
Энзимодиагностикалық мәліметтер ерекше маңызды болып саналады: 
ферментативтік реакциялар арқылы берілген органдардың зақымдануының 
нақты деңгейін анықтауға болады. 
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Жүрек бұлшық етінің болар-болмас өзгерістері кезінде қанда АсАТ 
белсенділігі бірден жоғарылап кетеді, ал гепатит кезінде АлАТ белсенділігінің 
артып кеткені тіркелді.  Трансаминаз белсенділігін анықтау бауыр 
патологиясының сары ауру кезеңінің алдын алуда маңызды болып есептеледі. 
Сондай-ақ зәр қышқылының көп бөлігі ксантиноксидаза ферменті көп 
шоғырланған бөлігінде түзіледі,  оксипуриндер қатысуымен (гипоксантин және 
ксантин) зәр қышқылына айалады. 

Бауыр креатин синтездеуде де маңызды рөл атқарады. 
Бауырда синтезделген креатин қан қысымымен бұлшықет ұлпасына өтеді; 

мұнда креатин фосфорилденіп креатин фосфатқа айналады да соңынан 
креатинин түзіледі Метионин рөлін ерекше атап өту керек,  себебі ол қайта 
метилдену процесіне қатыса алады,  оның нәтижесінде холин синтезделіп 
шығады. 

Бауыр паренхимасының зақымдануы кезінде АТФ мөлшері бауыр 
клеткаларында бірден төмендеп кетеді де қайта метилдену процесі бұзылады. 
Мұндай кезде белгілі бір деңгейде метионин белсенділігін ұстап тұру үшін В12 
витаминін енгізу арқылы қалыпты шамада ұстап тұруға болады. 

Бірақ зақымданған бауыр клеткаларында қайта метилдену процесіне 
метионинді қолдану қиындықтар тудырады,  оның үстіне бауыры ауыратын 
пациенттерге метионин енгізу емдік эффект береді.  Бұл енгізген метионин 
организмде детоксикациялық реакцияларға қатысатын қосымша сульфаттың 
радикалдар мөлшерінің көзі бола алатынын дәлелдейді.
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МАЗМҰНЫ

• ЗАЛИЕВА МИРАМКУЛЬ ТЕМИРБЕКОВНА
• ИСМУХАНОВА ШЫНАР МҰРАТҚЫЗЫ
• ҚОЖАНТАЕВА ЗӘУРЕ БАҚЫТҚЫЗЫ
• АБДИЛДАЕВА БАҒДАТ ҚОЖАҚАНҚЫЗЫ
• ШЕЛТЕНОВА КУНСЛУ АКЖАНОВНА
• АШИРБАЕВА ГҮЛЖАМАЛ ДОСАЛИЕВНА
• СУЛЕЙМЕНОВА ҰЛЖАРҚЫН КАЛДЫБАЕВНА 
• ЕСИРКЕПОВА БАЛНҰР САПАРБЕКҚЫЗЫ
• БУГИБАЕВА ГУЛДАНА ОНЛАСЫНОВНА
• ЖАКИПОВА ЖАҚСЫГҮЛ НАСРУЛЛАҚЫЗЫ
• ИБРАГИМОВА ЗУЛФИЯ ЖҰМАНҚЫЗЫ
• БАЙЫМБЕТОВА ГАУХАР ҚОНЫСБАЙҚЫЗЫ
• АКЫЛБАЕВА БАЯН ДЖАУЫНОВНА
• ДЖУНИСПЕКОВА АНАРА ТАГАНБЕКОВНА
• АЛИБАЕВА АЙТКУЛЬ АХАТОВНА
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