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Тарих сабағында оқытудың жаңа 
технологияларын тиімді  пайдалану жолдары

АЛИМБЕКОВ СУНДЕТАЛИ КАБЛАНОВИЧ 
Шымкент қаласы, Абай ауданы  № 82 К.Қасымұлы атындағы жалпы орта 

білім беретін мектебінің Жоғарғы санатты тарих пәні мұғалімі

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

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

Тәрбиелік мәні:
 Еңбекке қатыстырылады;
 Еңбек сүйгіштікке тәрбиеленеді;
 Оқушының еркі дамытылады;
 Өзіндік танымдылығы, жауапкершілік, адалдық, жолдастық, қасиеттері 
қалыптасады.
   Әдістеме ерекшелігі:
Теориялық блогі – Бағыттылық негізі (БН) – ақпаратқа кіріспе (түсіндіру) – 
айту – үйде өзіндік жұмыс орындау, І-қайталау (тірек сигналы конспектісін 
жаппай
қабылдау), ІІ-қайталау (түсінгенін сұрау),
ІІІ – қайталау (өзара бақылау)
Тәжірибе блогі – тәжірибелік жұмыс (жаттығу) – есеп шығару (жаттығу) – 
қорытынды: оқушылар білім беру дағдыларын және ойлау қызметінің әдісін 
жүйелі қолдану.

Ж.А.Қараевтың «Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясы – 
нәтижеге бағытталған білім беру құралы.

Деңгейге бөліп оқытудың тиімділігі: біріншіден, оқушының психологиялық 
танымы,  екіншіден,  теориялық  дайындығы  есепке  алынуы  тиіс.  Деңгейлік 
тапсырмалар арқылы мұғалім оқушының нені меңгергенін, нені меңгермегенін 
біледі.  Соның нәтижесінде  оқушыда  намыс  оты  оянады,  басқалардан  қалып 
қалмауға тырысады. Бұл технология біріншіден, дамыта оқыту идеясын жүзеге 
асыруға  көмектеседі,  өйткені  ол  оқушының  ойлау  қабілетін,  ынтасын, 
белсенділігін  көтереді.  Әр  оқушының  оқушылық  деңгейде  білім  алуына 
мүмкіндік  береді.  «Үш  өлшемді  әдістемелік  жүйе»  педагогикалық 
технологиясы оқушының да, мұғалімнің де белсенді шығармашылық қызметін 
дамытуға бағытталған.
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«Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясының мақсаты:
2. Мектеп бітірушінің барынша көп білуі емес, оның өзіне қажетті білімді 
өзі білуі;
3. Тиімді шешімді табуға үйренуі;
4. Оқу, кәсіптік, тұрмыс мәселесін кез –келген жағдайда шешуі;
5. Ішкі өзіндік қажеттілігін қанағаттандыратын;
6. Әлемдік білім кеңістігінде көріне алатын;
7. Шығармашыл іс - әрекет жасай алатын жеке тұлға қалыптастыру.
«Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясының ерекшелігі: 
Оқушы білімі анық бағаланады. Белсенділігі артады. Ой еңбегі жетіледі. 
Белгілі бір нәтижеге жеткенін іштей сезеді. Өзіне - өзі деген сенімділігі артады. 
Өзін жеке тұлға ретінде қалыптастыруға тәрибелейді. Шығармашылық 
деңгейге дейін жетуге ұмталады, қызығушылығы артады. Зер сала қарасақ, 
оқушының білімді қабылдау деңгейі сыни баға беруге дейін көтеріледі. 
Технологияның тиімділігі мен ерекшелігі де осында.
«Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясы бойынша «Ғылыми 
мен білімнің дамуы» тақырыбындағы сабақта деңгейлік тапсырма – сұрақтар 
беру арқылы сабақты қорытындыладым.
Бірінші деңгейлік тапсырма – сұрақтар:
 Әбу Насыр әл-Фараби дүниеге келген қала: Отырар
 Жүсіп Баласағұн дүниеге келген қала – Баласағұн
 Махмуд Қашқаридың шын аты: Махмуд Хусейн ибн Мұхаммед
 Ахмет Иүгнекидің шын есімі: Әбід Ахмет Махмұдұлы
 Қожа Ахмет Иасаудің дүниеге келген қаласы: Сайрам

Екінші деңгейлік тапсырма – сұрақтар:
1. Жүсіп Баласағұнидің атақты еңбегі: «Құт негізі – білік»
2. Ахмет Иүгнекидің бізге еңбегі: «Құт негізі – билік»
3. Қожа Ахмет Иайсаудің әкесі, атақты ғұлама ғалым: Ибраһим
4. Қожа Ахмет Йасауден қалған ұлы мұра – «Даналық кітабы» немесе 
«Диуани – и хикмет»
5. Мұсылман дінінің енуіне байланысты пайда болған ғимарат – Мешіт

Үшінші деңгейлік тапсырма – сұрақтар:
1. Шығыстың аса көрнекті ғылымы Әбу Насыр әл – Фараби шығармаларын 
қай тілде жазды? Араб тілінде
2. Өз еңбектерінде адам дүниені және оның мәнін өзінің сезім мүшелері мен 
ақыл – ойы арқылы таниды деп түсіндірген ғалым: әл – Фараби
3. Махмуд Қашқаридың еңбегі қалай аталады? «Диуани лұғат ат – түрік»
4. Жүсіп Баласағұни «Құтадғу негізі – білік» еңбегін Баласағұнда бастап қай 
қалада аяқтаған? Қашқарда аяқтаған
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5. Қожа Ахмет Йасаудің жолын қуған шәкірттерінің бірі – ғұлама ақын, ел 
ішінде Хакім ата аталған: Сүлеймен Бақырғани
         Н.А.Оразақынованың сатылай кешенді талдау білім беру технологиясы.
Н.А.Оразақынованың сатылай кешенді талдау білім беру технологиясының 
мақсаты: білімді, ұлттық заңдылықтарды бағалай білетін ұстамды, алғыр, жан – 
жақты дарынды, шығармашылық ізденіс, зерттеу жұмысын жүргізе алатын 
тұлғаны қалыптастыру. Н.А.Оразақынованың сатылай кешенді талдау білім 
беру тенхологиясын Қазақстан тарихы пәнінен қоғам қайраткерлерінің өмірі 
туралы, дүние жүзі тарихы пәнінен әр мемлекет бойынша тақырыптарды 
өткенде берілген талдау бойынша жаңа сабаұты түсіндіру кезеңінде пайдалану 
өте тиімді. Сабақ құрылымын жиі өзгертіп отыру – оқушылардың ойлау 
қабілетіне, өз ойын қорыта айтуға, тарихи деректермен жұмыс істеуге қозғау 
салады. Пәнге деген қызығушылығын туғызады. Пән бойынша жақсы нәтижеге 
көрсеткішіне жеткізеді.
      «... Бәсекеге қабілетті технологиялар инновациялық экономиканың өзегі 
ретінде өздігінен пайда бола қала алмайды. Бұл – ұзақ үрдіс, ғылыми 
зерттеулердің, күрделі де шығынды эксперименттердің және ақыр аяғында, 
ғалымдардың идеялық нұрлануының қиындықпен келетін жемісі....» деп айтқан 
тұңғыш президентіміз  Н.Ә.Назарбаевтың сөзімен аяқтағым келіп отыр.
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06.03.2021 жыл     № N00043

Эссе:  «Бірінші байлық – денсаулық»

 ЕСЕНҒАЗИЕВА МАРИТА ТАЛАСПАЕВНА
Атырау қаласы Махамбет ауданы Бейбарыс ауылы

«Балдырған»  бөбекжай-бақшасының 
«Құлыншақ » № 1 Ортаңғы  тобының  тәрбиешісі

Басты байлық.Адам өміріндегі міндетерінің бірі-денсаулығын күту. 
Ол  –сіздің  атқарар  істеріңіз,  орындалар  армандарыңыздың  қажетті  бір 

бөлшегі. Адамның денсаулығы-қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығының 
мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңіл-күйі көтеріңкі 
болып, еңбекке арқашан құлшына кіріседі. 

Халқымыз «Дені саудың – жаны сау» деп орынды айтқан. Отанымыздың 
келешегі, көркеюі - салауатты өмір салтын сақтап қолдауда.

Денсаулық  пен  өмірді  дамыту  үшін,  кем  дегенде  спорттық   33-түрінен 
жаттығу  жасау  керек.  Себебі:  Спорт  жаттығулары  ағзаның  иммунитетін 
көтереді.Сондай - ақ  салауатты  өмір салтын, дене шынықтыру мен спортты 
дамыту. «Қазақстан 2030» стратегиясының маңызды міндеттерінің бірі болып 
табылады. Сол секілді   денсаулыққа  қатысты әңгіме қазіргі  таңда  елімізде 
жаппай  таралып, қауіп төндірген  індет - «пандемия» туралы ой қозғайды. 

«Пандемия» - азаттық  коронавирустың  жаңа түрі. 
Дүниежүзілік   денсаулық  сақтау   ұйымы СОVІD -  19  коронавирусын  - 

«пандемия» деп таныды. Вирустар экологиясы  зертханасының  меңгерушісі, 
ветеринария  ғылымдарының   докторы  Айдын   Қыдырмановтың   айтуы 
бойынша  эпидемия  деген - аурудың халық арасына таралуы.

Ал «пандемия» дерттің  дүниежүзіне  таралуын  білдіреді. Айырмашылығы 
– сол  «Пан» -деген сөз «жалпыға таралу» деген мағына білдіреді. Бұл індеттің 
иммунитеті әлсіз адамдарға зардабы көбірек. Бүкіл жер шарын дүр сілкіндірген 
коронавирус пандемиясы қазақстандықтардың  өміріне де елеулі өзгеріс енгізді.

Осы індеттен  Қазақстан  бойынша 600 мыңнан астам  адам көз жұмды, 400 
мыңдай  адам  емделіп   жазылып  шықты.  Олардың  арасында  науқастарды 
емдеймін деп жүріп ,білікті  маман иесі  дәрігерлерде өз жанын  құрбан етті. 
Адамдар   дәрігерлердің   нұсқаулығы  бойынша   санитарлық  –  гигиеналық 
тазалыққа мән беріп,  қолды сабындап жиі жуып тұруды әдетке айналдырды. 
Халықтың әлеуметтік жағдайына да кері әсерін тигізді.                                    

«Тазалық  – денсаулық  негізі » -дегендей қауіпті індеттен қорғану үшін 
денсаулық сақтау минстрлігі  әзірлеген сақтану шараларын  ұстанумыз керек. 
Себебі,   деніміздің  саулығы  -  өз  қолымызда.  Денсаулық  –  салауаттылық 
санадан  бастау алады. 
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Әр  адам  санитарлық   гигиенаны   сақтау,қолды  жиі  жуу,  қоғамдық 
орындарға  бармау,  қорғаныш  құралдарынсыз  ауратын   адамдармен 
байланыспау,  арақашықтықты   сақтау,  құнарлы  тамақтану,  иммунитетті 
нығайтатын  витаминдерді   қабылдау.  Әр бір  адам осы  індеттен  сақтау  іс- 
шараларын жетік ұстауы қажет. Әсіресе балаларға сақтану шараларын  жетік 
сақтаған жөн.  Себебі бұл індет балалар  арқылы  таралады екен. Яғни, балалар 
–тасымалдаушы.

Денсаулық –тек жеке бастың ғана емес,ұлтымыздың да ұлы игілігі. Соны 
ескере отырып,салауатты өмір салтын  ұстануға  ұмытылайық!

* * * * *

06.03.2021 жыл     № N00044

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан  оқуды  ұйымдастыру

НУРОВА АНИЯР РАЗАККОВНА 
Алматы облысы  Балқаш ауданы  Қарой ауылы 

"Мектепке дейінгі шағын орталығымен Үлгілі орта мектебі" МКМ  
Бастауыш сынып мұғалімі

Бүгінде  Елбасымыз  алға  қойған,  дамыған  отыз  елдің  қатарына  кіру 
жөніндегі  «Ұлт жоспары-100 нақты қадам»-баршамызға ортақ жауапкершілік 
жүктеп, Қазақстанның білім беру саласын жаңғыртуындағы негізгі бағыттарын 
айқындауды көздейді. Білім  мазмұнын  жаңарту білім беру бағдарламасының 
құрылымы  мен  мазмұнын,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  әдістері  мен  тәсілдерін 
қайта  қарастыру  болып  табылады.  Ұлттық  және  жалпы  адамзаттық 
құндылықтарды бойына сіңірген, кез-келген өмірлік жағдайда функционалдық 
сауаттылығы мен  бәсекеге  қабілеттілігін  көрсете  білетін  тұлғаның үйлесімді 
қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру-
жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек. 

Қазіргі  заман  талаптарына  сәйкес  қазіргі  мектеп  «білімді  тұлға»,  яғни 
білім,  білік  пен  дағдылары  қалыптасқан  жеке  тұлғаны  дайындаумен   ғана 
шектеле   қоймай,  өмірдің   өзгерістеріне   дайын   болатын,  белсенді  және 
шығармашыл  ойлайтын,  интеллектуалды  және  жан-жақты  дамыған  жеке 
тұлғаны  дайындау  тиіс.  Білім  мазмұнын  жаңарту  тікелей  шығармашылық 
ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. 

«Мұғалім көп әдісті қолдана отырып, оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе 
есебінде  пайдаланған  дұрыс»,-  деп   Ахмет   Байтұрсынов  айтқандай,  қазіргі 
заман  талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. 
Өз  ісінің  шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. 
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Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең  білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты 
толық  қамту,  оны   оқушыға   жеткізу,  оқытудың   дәстүрлі   және   ғылыми 
жетілдірілген әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеру, оқушылардың пәнге 
қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу 
бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. 

Ал оның негізі бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш 
сыныпта  әр  сабаққа  әр  түрлі  тиімді  әдіс-тәсілдерді  қолдана  отырып, 
оқушылардың  білім  сапасын  арттыру  ең  басты  мәселе.  Еліміздің   ертеңгі 
болашағы жас ұрпақ болғандықтан, оларға терең де сапалы білім берудің жаңа 
әдіс-тәсілдерін  құрастыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр.  

Сабақ  мұғалімнің  шығармашылық еңбегінің нәтижесі. Оның өз  мәнінде 
өтуі ұстаздың  біліміне, ұйымдастыру қабілеттілігіне, шеберлігіне  байланысты. 

Мемлекетімізде   болып жатқан өзгерістерден білім  беру  саласы  шет қала 
алмайды.  Сондықтан  қазіргі  уақытта  оқытудың  жаңа  әдіс-тәсілдері 
қарастырылып, енгізілуде. 

Қазіргі заман  талабына  сай  сабаққа қойылатын  мақсат  міндеттерінің 
ерекшілігі өсіп келе жатқан жеке тұлғаны  жан-жақты  дамытуға бағытталған. 
Репродуктивті білім беру кезінде  оқушы   тек тыңдаушы, орындаушы   ретінде 
көрінген. 

Қазіргі   таңда  оқушыны  қалыптастыруға  мынадай  мақсаттар  қойылып 
отыр.                                                   

• Оқушыларды  сын  тұрғысынан  ойлауға  үйрету;
• Оқушыларды  өздігінен  жұмыс  істеуге  дағдыландыру
• Жұпта, топта  жұмыс  жасай  білуге  үйрету
• Бір-бірінің  білімін  бағалауға
• Жетістіктерін қолдана білуге тәрбиелеу
• Тез  әрі  нақты  ойлап,  дұрыс  шешім  қабылдай  алу  және  тапқырлық, 

тиянақтылық  дағдыларын  дамыту
• Талабын  ұштап,  қиялын  дамыту

Шындығында  мұғалімнің алдында оқушыларға  білім мен тәрбие беруде 
үлкен  жауапкершілік  тұр. Әрбір  оқушыны  оқытып тәрбиелеуге байланысты 
мәселелерді  өздігімен  және  шығармашылық  ынтамен  шешуге  қабілетті 
жаңашыл  мұғалім керек. Жаңа, тез  өзгермелі заманда білімді де білікті, тың 
серпіліске,  өзгеруге  дайын  және  жаңа  талап  межесінен  көріне  алатын 
шығармашыл да  кәсіби  шебер  мұғалімдерді  қажет  етіп  отырғанына  көзіміз 
жетті. Оқушылардың  мектепте  табысты оқуы ғана емес, өмірде де табысты 
болуы  мұғалімнің  қабілетіне,  оның құзыреттілігіне байланысты екенін терең 
түсіндік.  Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір  пән бойынша білім беретін 
адам  ғана  емес,  сондай-ақ  олардың  оқудағы  еңбегін  қызықты,  тиімді 
ұйымдастыра алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы керек.
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Оқушының  қажеттілігін  қанағаттандыру үшін қазіргі заманның  мұғалімі 
жаңашыл,  икемді,  өзгерісті   тез  қабылдай  алатын,  жан-жақты,  жаңа 
педагогикалық  инновациялық  технологияларды меңгерген болуы керек. 

Білім беру үрдісінде мұғалімнің оқушыны дұрыс бағалауға көңіл бөлгені 
дұрыс.  Баға–оқушының  білімін  көрсететін  нәтиже.  Мұғалім  жаңа  форматта 
құрылған  сабақ  тақырыбына  байланысты  критерийлер  бойынша  немесе 
бағалаудың әр түрлі тәсілдерін қолдануға болады. 

Қазіргі  заман ағымына сай болашақ ұрпаққа саналы тәрбие, терең білім 
беру еліміздің басты мәселесі болып табылады. Яғни, сабағының жемісті болуы 
үшін үнемі ізденіс үстінде болып, жаңа бағдарламаны меңгере отырып қолдану 
әр ұстаздың парызы деп есептеймін. 

Осы  әдістемелік  құралдың  ішінен   мұғалімдер   рефлексия   мен   кері 
байланыстың  айырмашылығын,  кері  байланыс  жасау  кезінде  және  сабақ 
барысында қолданатын әдіс-тәсілдерді, қысқа  мерзім  жоспар  үлгілерін, ата-
анамен   жұмыс   түрлерін   өз  тәжірибелеріне   пайдалана   алады   және 
түрлендіріп, өзгертулеріне  болады.

* * * * *
                                                                                  06.03.2021 жыл    № N00048

Көркем еңбек пәнінен жаңаша оқытудың әдіс-тәсілдері

БУГЕМБАЕВА ГУЛЗАДА АЛИМКУЛОВНА 
Шымкент қаласы, Абай ауданы, № 93 В.Терешкова атындағы 

жалпы орта білім беретін мектептің  көркем еңбек пәні мұғалімі

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

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

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

«Еңбекке баулу»бүгінгі технология оқу пәні үнемі жетілдіруде.
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   Біздің елімізде еңбекке үйрену – Ы.Алтынсарин 1887-1888 жылдары орыс 
–қазақ мектебін алғаш ашқанда басталған . Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі 
заман  талабына  сай  басқару,  білу,  ұйымдастыру,  іске  асыру  жұмыстарына 
бейімдеу басшылыққа негіз болады.
Болашақ кәсіпкер:
- өз өндірісінен түскен қаржыны жұмсай алатын жеке меншік иесі;
- азаматтық нарыққа қатыса алады;
- өз өндірісінде жұмыс беруші, ұйымдастырушы;
– жұмыстың сапасына жауап беруші.

Ұжымның  жұмыс  нәтижесінде  өзіне  пайда  келтіретін  әдіс-тәсілдерді 
қамтамасыз  етуді  шешу  мектептің  материалдық  –технологиялық  базасына, 
аймақ ерекшелігіне байланысты.

Сонымен  бірге  оқушыларды  кәсіби  еңбекке  баулу  мүмкіншіліктерін 
зерттеу арқылы іске асыру технологиясын жасау. 

Ата-ана,  ауыл  әкімшілігі  мектеп  ұжымымен  бірігіп,  жастарды 
кәсіпкерлікке баулуға бағытталған оқу-тәрбиелік шығармашылық орта құруы 
қажет. Еңбек тәрбиесі - барлық тәрбиенің қайнар көзі.

Еңбек  тәрбиесі  арқылы  киімді  пішу,  тігу  қолөнер  шеберлігін  меңгерту 
арқылы  ұрпақты  адамгершілік  рухында  тәрбиелей  аламыз.  Өйткені,  оқушы 
алған теориялық білімін іс жүзінде қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің іс-
әрекетімен  байланыстыра  білгенде  ғана,  өзіне  де  пайдасын  тигізе  алады. 
Көркем еңбек  сабағы  арқылы оқушыны іскерлікке,  ұқыптылыққа,  әдемілікті 
сезініп, қабылдауға үйретеміз. 

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

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

Еңбек  сабағында  оқушылардың  іске  икемділігі  мен  іскерлігіне,  өнерге, 
шеберлікке деген бейімділігін дамыта отырып қалыптастырамыз. 

Оқушылар отбасында да  тұрмыстың әр түрлі  өнімді  еңбегіне  қатысады. 
Баланың бойындағы  сапалық  қасиеттері,  еңбекке  қызығушылығы,  табиғатты 
қорғауы, ұқыптылығы арқылы еңбек адамын көру. 

Қазіргі  кезде  білім  беру  кеңістігінде  инновациялық  үрдістердің 
бағыттарының бірі - мектепке бағдарлау болып табылады. 

Оқушылардың  қызығушылықтары,  қабілеттері  толық  ескеріліп,  сол 
қажеттілікке сай тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі.
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Оқыту  мәселелерін  бастамас  бұрын,  жас  ұрпақты  ұлттық  рухта 
тәрбиелеуге ерекше мән беру керек.

Сабақ - оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы . Ендеше сабақтың 
мәнді өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Инновация –оны жеке түсініп, 
оқу үрдісіне енгізу - оқушылардың саналы да сапалы білім алудың бірден бір 
шарты.  Инновациялық  әдіс-тәсілдерді  енгізу  жаңа  білім  берудің  бірден  бір 
шарты деп айттық. 

Саралап  оқыту  -  оқушылардың  туа  біткен  ақыл-ой  қабілетінің  жеке 
дамуының жан-жақтылығына негізделген білім беру жүйесі.

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

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

Көркем еңбек - пәні география, бейнелеу өнері, тарих, музыка пәндерімен 
тығыз байланысты. Электронды кәсіптік бағдарлау жүйесі - қазіргі заманға сай 
ақпараттық-коммуникациялық технология негізінде жасалып, оқушының өзіне 
қажетті  мамандықты  таңдап,  оның  ерекшеліктері  жөнінде  тұтас  ақпаратты 
ұсына  отырып,  өз  мүмкіндігі  бойынша  қалаған  мамандығын  анықтауға 
көмектеседі.

Оқушыларды кәсіптік бағдарлау ақпараттық үрдісі,  ұдайы кәсіптік білім 
жөніндегі ақпараттарды талдауды және қорытындылауды қажет етеді.  Бүгінгі 
еңбектің сипаты, мазмұны өзгеріп, жаңа талап пен міндеттерді қажет еткенімен, 
еңбекті құрмет тұту – халықтар дәстүрінде ежелден қалыптасқан.

Балаларды  еңбекке  тәрбиелеу  -  қол  еңбегі  сабағынан  басталады.  Адам 
баласы  туа  сала  емес,  көре-көре,  жүре-жүре  жетіледі.  Бір  адам  еңбекке  өте 
қабілетті болып өссе, енді бірі керісінше болады. Баланың жас шағында еңбек 
тәрбиесін дұрыс алуы немесе одан шет қалуы оның келешек өміріне үлкен әсер 
етеді.

Баланың еңбек тәрбиесін меңгеруі, қоғам үшін ғана емес, оның жеке басы, 
өз тіршілігі үшін де қажет. Еңбекке сүйетін адамның өмірінде реніш болмайды. 
Олар  үнемі  көтеріңкі  көңіл-күйде  жүреді.  Отбасына  еңбек  тәрбиесін 
жүргізгенде, баланы белгілі бір мамандыққа бейімдей даярлауды ескерген жөн .

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

Жоба - әр түрлі бөлімдерден арнайы сызбалардан, суреттерден, жасалатын 
бұйымның  технологиялық  картасынан  құралуы  мүмкін.  Ол  бұйымдарды 
жасаған кезде есеп, экономикалық немесе экологиялық дәлелді түсінік хаттар 
да пайдаланылады.
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 Жобаның бірнеше нұсқасы болуы мүмкін.
Мысалы,  өте  күрделі  жобаны оқушының өзі  ғана  орындауы шарт емес. 

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

Жобаны  қорғау  барысында  қолданатын  бұйымның ішінен  қандай  затты 
таңдап алу, ол бұйым қоғамға, өзіне достарына және ата-анасына қандай пайда 
келтіретіне ескеріледі.
Жобалау әдістемесінің талабы:
1. Міндетті түрде шешілетін мәселенің зерттемелік, ақпараттық, тәжірибелік 
болуы.
2. Жобаны орындау іс-әрекетті жобалаудан басталады
3. Әр жоба оқушыдан зерттеушілік жұмысы талап етеді. Сонымен, жобалау іс-
әрекетінің ерекшелігі - ақпаратты іздеу болып табылады.
4. Жобаның шығуының ең соңғы сатысы - нәтиже:
5. Дайындалған жоба тапсырыс берушіге немесе қоғамдық өкілдікке көз 
жеткізуі керек.    
     Шығармашылық жоба - әр оқушының жыл сайын мұғалімнің көмегімен 
орындайтын  өзіндік  жұмысы,  басқаша  айтқанда,  технология  пәні  бойынша 
жүргізілген  шығармашылық  жұмыс.  Шығармашылық  жобаның  технология 
пәнінде алатын орны өте зор. Шығармашылық жоба арқылы оқушының ұлттық 
дүниетанымы, эстетикалық талғамы дамиды. Оқушылар санасына жас кезінен 
бастап еңбек етуінің қажеттілігін, маңыздылығын сіңіру, пайдалы іс жасауға, 
қандай іс болса да шын ниетпен және ұқыпты орындауға дағдыландырады.
    Оқытудың осындай идеяларын ұстанған сабақтарда оқушылар өз ойларын 
еркін  айтатын  болғандықтан,  оларда  түрлі  пікірлер  пайда  болады.  Олардың 
қандай  да  болмасын  мүмкін  қате  немесе  шала  ойларын  шыдымдылықпен 
тыңдап, оқушыларды сенімділікке бастау мұғалімнің басты міндеті.
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06.03.2021 жыл      № N00047

Жаңартылған білім беру бағдарламасы 
бойынша көркем еңбек пәнінің маңыздылығы

БЕКЖАНОВА САУЛЕ АСИЛОВНА 
Шымкент қаласы,  Абай ауданы, № 93 В.Терешкова атындағы 

жалпы білім беретін мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімі

Көркем еңбек пәнінің басты мақсаты - оқушылардың шығармашылықпен 
жұмыс  жасауына  ықпал  ете  отырып,  қазіргі  заманның  технологиялық 
мәдениетіне,  яғни  бұйымдарды көркем  жобалауға,  өңдеп,  өндіруге  бейімдеу 
болып  табылады.  Сондай-ақ  оқушылардың  техника  мен  технология  әлемін 
зерттеп,  зерделеуін,  кәсіптік  іс-әрекет  элементтерінен  практикалық  тәжірибе 
алуын қарастырады.

Технология атты жаңа интегративті білім саласын меңгеру оқушылардың 
жалпы  білім  мен  дағдыны  меңгеруіне  мүмкіндік  береді,  интеллектуалдық, 
тұлғалық, этикалық дамуын, өзіндік, кәсіптік айқындалуын, қазіргі әлеуметтік-
экономикалық жағдайларға бейімделуін қамтамасыз етеді.

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

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

Адамға  ең  бірінші  өмірлік  қажеті  –  еңбек  екенін  уақыт  дәлелдеуде.
Адам  өмірі  үшін  аса  қажетті,  әрі  өмір  бойы  тоқтаусыз  білім  беретін  пән 
«Еңбекке  баулу»  бүгінгі  технология  оқу  пәні  үнемі  жетілдіруде.
Біздің елімізде еңбекке үйрену – Ы. Алтынсарин 1887 – 1888 жылдары орыс – 
қазақ мектебін алғаш ашқанда басталған. 

Оқушыларды  кәсіпкерлікке,  қазіргі  заман  талабына  сай  басқару,  білу, 
ұйымдастыру,  іске  асыру  жұмыстарына  бейімдеу  басшылыққа  негіз 
болады.Еңбек тәрбиесі – барлық тәрбиенің қайнар көзі.
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Еңбек  тәрбиесі  арқылы  киімді  пішу,  тігу  қолөнер  шеберлігін  меңгерту 
арқылы ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелей аламыз. 

Өйткені, оқушы алған теориялық білімін іс жүзінде қолдана отырып, оны 
өмірімен, өзінің іс – әрекетімен байланыстыра білгенде ғана, өзіне де пайдасын 
тигізе алады. Көркем еңбек сабағы арқылы оқушыны іскерлікке, ұқыптылыққа, 
әдемілікті сезініп, қабылдауға үйретеміз.

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

меңгеру арқылы жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеуді басшылыққа 
ала  отырып  жұмысты  жүргіземіз.  Оқушылар  әр  түрлі  тігілген  бұйымдарды 
зерттей  отырып,  баға  берумен  келешек  кәсіби  ісіне  қажетті  эстетикалық, 
ұлттық, этикалық және т. б. бағалы қасиеттерін өз бойларына қалыптастырады.
Көркем еңбек сабағында оқушылардың іске икемділігі мен іскерлігіне, өнерге, 
шеберлікке деген бейімділігін дамыта отырып қалыптастырамыз. 

Оқушылар отбасында да  тұрмыстың әр түрлі  өнімді  еңбегіне  қатысады. 
Баланың бойындағы  сапалық  қасиеттері,  еңбекке  қызығушылығы,  табиғатты 
қорғауы,  ұқыптылығы  арқылы  еңбек  адамын көру.  Қазіргі  кезде  білім  беру 
кеңістігінде  инновациялық  үрдістердің  бағыттарының  бірі  –  мектепке 
бағдарлау  болып  табылады.  Оқушылардың  қызығушылықтары,  қабілеттері 
толық ескеріліп, сол қажеттілікке сай тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі.
Оқыту  мәселелерін  бастамас  бұрын,  жас  ұрпақты  ұлттық  рухта  тәрбиелеуге 
ерекше мән беру керек.

Сабақ – оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы. 
Ендеше  сабақтың  мәнді  өтуі  мұғалімнің  шеберлігіне  байланысты. 

Инновация – оны жеке түсініп, оқу үрдісіне енгізу – оқушылардың саналы да 
сапалы білім алудың бірден бір шарты. Инновациялық әдіс – тәсілдерді енгізу 
жаңа білім берудің бірден бір шарты деп айттық. 

Саралап  оқыту  –  оқушылардың  туа  біткен  ақыл  –  ой  қабілетінің  жеке 
дамуының  жан  –  жақтылығына  негізделген  білім  беру  жүйесі.
– оқытудың дәстүрлі  емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс  – тәсілдерін қолдану
–  сабақтарда  пайдаланатын  негізгі  әдістер  оқушылардың  көңіл  күйіне, 
ынтасына,  қабілетіне  қарай,  топпен,  жеке  оқушылармен  жұмыс  істеу,  ойын 
элементтерін пайдалану т. б.Көркем еңбек  – пәні география, бейнелеу өнері, 
тарих, музыка пәндерімен тығыз байланысты. 

Электронды кәсіптік бағдарлау жүйесі – қазіргі заманға сай ақпараттық – 
коммуникациялық  технология  негізінде  жасалып,  оқушының  өзіне  қажетті 
мамандықты  таңдап,  оның  ерекшеліктері  жөнінде  тұтас  ақпаратты  ұсына 
отырып, өз мүмкіндігі бойынша қалаған мамандығын анықтауға көмектеседі.
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09.03.2021 жыл      № N00050

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

ТЕМІРОВА БАҚТЫГҮЛ АЙТБАЙҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы

"Мамандандырылған ІТ лицей" КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Сабақтың 
тақырыбы: 

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті. 5-сабақ.   
Наурызда ән айтады.

Күні, айы: Темірова Б.А.
2-сынып Сабаққа қатысқан 

оқушылар саны:
Сабаққа қатыспаған 
оқушылар саны:

Осы сабақта 
қол 
жеткізетін оқу 
мақсаты:

2.1.1.1. сұрау және түрлі көңіл күйді білдіру мақсатында 
баяу және анық айтылған сөзді түсіну және интонациясы 
бойынша тиісінше іс-әрекет жасау.
2.4.5.1. мұғалімнің қолдауымен айтылуы мен жазылуында 
айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс жазу.

Сабақтың 
мақсаттары:

Барлығы: сұрау және түрлі көңіл күйді білдіру мақсатында 
баяу және  анық  анықталған сөздерді түсіне алады.
Көпшілігі:  интонациясы бойынша іс әрекет жасай алады
Кейбірі:  айтылуы мен жазылуы бойынша  айырмашылығы  
жоқ сөздерді дұрыс жаза  алады.

Жаңа сөздер: Ән айтамын – пою песню 
Билеймін - танцую

Тапсырма Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың 
іс-әрекеті

Бағалау 

ІІ.Мағынаны 
тану.

 Жаңа сөздер.
Ән айтамын – пою 
песню 
Билеймін – танцую
 Жіктік жалғауына 
назар аударайық
Мен билеймін 
/билеймеймін
Сен не айтасың 
/айтпайсың
Ол ән айтады/айтпайды
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Наурыз келді
2. Мәтін алды жұмыс. 
Тыңдалым. Оқулықтағы 
тыңдалымға арналған 
мәтінді тыңдайды, 
сөздермен мағынасын 
түсіндіреді.

 Наурыз келді. Мен ән 
айтамын. Әділ ағам ән 
айтады. Қарындасым – 
Алуа билейді. 

Тыңдалым. 
Мәтінді мұқият 
тыңдайды, жаңа 
сөздерді 
қайталайды

Дескриптор:
1. Мәтінді 
тыңдай 
алады.
2.Мағынасын 
түсінеді.

3. Оқулықтағы 
тапсырмамен жұмыс. 
Оқылым. Оқулықтағы 
1-тапсырманы орындату.
Әлібек сурет салмайды. 
Ол ән айтады. Саша ән 
айтпайды. Ол билейді. 
Әнел билемейді. Ол ән 
айтады. Анна ән 
айтпайды. Ол суретті 
бояйды. Қанат суретті 
боямайды. Ол суда 
жүзеді.

Оқылым. 
Сөйлемдерді 
оқиды.

Дескриптор:
1. Мәтінді 
дұрыс оқи 
алады.
2.Сөздерді 
дұрыс 
айтады.

Ә) Жазылым. 
Оқулықтағы 3-
тапсырманы 
орындатады.
Мен с...рет саламын. 
Сен  жапырақты 
бо...йсың. Әнел 
б...лейді. Әлібек ән 
с...лады. Саша д...п  

Дескриптор:
- әріптерді 
дұрыс қояды;
- мәтіннің 
мағынасын 
түсінеді
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о...найды. Анна суда 
жақсы ж...зеді.

ІІІ. 
Ойтолғаныс.

Оқулықтағы 4-
тапсырманы орындату.
Билейді. Ән айтады. 
Кеме құрастырады. 
Бояйды. Жүзеді. 
Ойнайды. Сурет 
салады. Санайды.

Суретпен 
сөйлемді 
сәйкстендіреді.
- сөздің 
мағынасына 
қарай 
суреттермен 
дұрыс 
сәйкестендіреді; 

V.Бағалау Формативті бағалау.
VI. Үйге тапсырма: 2-тапсырманы орындау. Оқулықтағы жұмыстар.
Рефлексия. «Бес саусақ» әдісі.

10.03.2021 жыл    № N00052

Бала - басты байлығымыз

ШИНЖИРБЕКОВА МӨЛДІР
Маңғыстау  облысы Бейнеу  ауданы   «Боранқұл»  бөбекжайы 
 мемлекеттік коммуналдық  қазыналық  кәсіпорны тәрбиешісі

«Адамға ең бірінші білім  емес, тәрбие берілуі керек,тәрбиесіз 
берілген білім адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның 

барлық өміріне апат әкеледі»-дейді  Әл-Фараби.

Ойшылдық  адамды  адам  етеді  ойсыздық  адамды надан етеді - деп тегін 
айтылмаған - ау сірә. Ойлаудың өзін өмірден  үйреніп, өмірді тану арқылы елім, 
ұлтым  деп   өскен  перзент,  болашақта  тәрбиелі  де,  білімді,  намысты  ұрпақ 
болары сөзсіз.

Бүгінгі бала - ертеңгі  қоғам  адамы. Сондықтан  еліміз  жарқын  болсын 
десек, бала тәрбиесіне  ерекше  назар аударғанымыз жөн. 

Тәрбие берудің  негізгі мәйегі -  мейірім мен сүйіспеншілік. Бала кімнен 
мейірім көрсе, сол адамды ерекше ықыласпен  жақсы көреді.  

Ендеше  сүйіспеншілік  –  бала  тәрбиесінің  негізі.  Балаларды жастайынан 
тіл алғыштыққа, жауапкершілікке, еңбексүйгіштікке, үлкендерді сыйлай білуге 
үйреткен жөн.

«Бала жүрегі кішкентай  күй сандық, ол күй сандықтың кілтін тапсаң ғана 
ашылады.
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Тәрбиешінің  қолында   әркез  сол  кілт  жүруі  керек  »  деп   М.Шаханов 
айтқандай  біз тәрбиешілер  бүлдіршіндердің  тәрбиесіне өз  үлесімізді қосып 
қана қоймай, оларға өз ата - анасындай сүйіспеншілік, мейірімділік танытып, 
тарта білуіміз қажет.                                                     

Бала тәрбиесі ең алдымен, үлкендердің жас ұрпаққа деген сүйіспеншілігі 
мен  қамқорлығынан,  ұрпақтан  ұрпаққа  жалғасқан  адамгершілік  ізгі 
қасиеттердің     жиынтығынан  туындайды.    

Келешекте  біздің еліміз басқа тәуелсіз елдермен  терезесі тең болып өмір 
сүруі үшін қазақ балаларын ешкімнен кем қылмай, балабақша қабырғасынан-ақ 
жан -  жақты тәрбиелі  етіп шығару үшін тәрбиеші   ұлттық  құндылықтарды 
басшылыққа  ала  отырып, тәрбие жұмысын жүргізгені абзал. 

Осы орайда «Боранқұл»  бөбекжайында түрлі шаралар   ұйымдастырылған 
болатын.  Балабақша  бүлдіршіндері  көптеген  онлайн  сайыстарға 
қатысып,жеңімпаз  атанды.бүлдіршіндеріміздің  өнерін  паш  етіп,осындай 
жетістікке  жетелегені  үшін,  тәрбиешілер  мен   ата-аналарға      зор  алғыс 
білдіремін. 

Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал 
үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. 

Сондықтан  баланың  бойына  жастайынан  ізгілік,  мейірімділік,  яғни 
адамгершілік  құнды  қасиеттерді  сіңіріп,  өз-өзіне  сенімділікке  тәрбиелеуде 
отбасы мен педагогтар шешуші роль атқаратыны белгілі. 

Бүгінгі ұл – ертеңгі әке, ол әкеге қарап өседі. Бүгінгі қыз –ертеңгі ана,ол 
шешеге  қарап  өсіп,  бой  түзейді.  Балаға  білім,тәрбие  беруде  басты  тұлға 
тәрбиеші  болса, оны жалғастырушы, демеуші – ата –ана және қоғам.

Бала  тәрбиесі-ұлт  болашағы.Тәрбиелі,білімді,денсаулығы  мықты  азамат 
өсіру үшін,педагог пен ата-аналар ынтымақтасып  ат салысу қажет.

Бала бақытының шынайы бағбаны болуымыз керек.
Бала бақытынының кепілі-ата-анамен педагогтың өнегелі тәрбиесінде.
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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

КАЛИЕВА ДИНА КАМИДОЛЛИНОВНА
   Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Мәдениет орта мектебінің директоры 

Бүгінде  Елбасымыз  алға  қойған,  дамыған  отыз  елдің  қатарына  кіру 
жөніндегі  «Ұлт жоспары-100 нақты қадам»-баршамызға ортақ жауапкершілік 
жүктеп, Қазақстанның білім беру саласын жаңғыртуындағы негізгі бағыттарын 
айқындауды көздейді.  Білім мазмұнын жаңарту–білім беру бағдарламасының 
құрылымы  мен  мазмұнын,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  әдістері  мен  тәсілдерін 
қайта  қарастыру  болып  табылады.  Ұлттық  және  жалпы  адамзаттық 
құндылықтарды бойына сіңірген, кез-келген өмірлік жағдайда функционалдық 
сауаттылығы мен  бәсекеге  қабілеттілігін  көрсете  білетін  тұлғаның үйлесімді 
қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру-
жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек. 

Қазіргі  заман  талаптарына  сәйкес  қазіргі  мектеп  «білімді  тұлға»,  яғни 
білім,  білік  пен  дағдылары  қалыптасқан  жеке  тұлғаны  дайындаумен  ғана 
шектеле  қоймай,  өмірдің  өзгерістеріне  дайын  болатын,  белсенді  және 
шығармашыл  ойлайтын,  интеллектуалды  және  жан-жақты  дамыған  жеке 
тұлғаны  дайындау  тиіс.  Білім  мазмұнын  жаңарту  тікелей  шығармашылық 
ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. 

«Мұғалім көп әдісті қолдана отырып, оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе 
есебінде пайдаланған дұрыс»,-деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман 
талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. 

Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. 
Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты 

толық  қамту,  оны  оқушыға  жеткізу,  оқытудың  дәстүрлі  және  ғылыми 
жетілдірілген әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеру, оқушылардың пәнге 
қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу 
бағытындағы  тапсырмалар  жүйесін  ұсыну  өмір  талабы.  Ал  оның  негізі 
бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш сыныпта әр сабаққа 
әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді  қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын 
арттыру ең басты мәселе. Еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ болғандықтан, 
оларға терең де сапалы білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін құрастыру бүгінгі 
күннің өзекті мәселесі болып отыр. 

Сабақ–мұғалімнің  шығармашылық еңбегінің  нәтижесі.  Оның өз  мәнінде 
өтуі ұстаздың біліміне, ұйымдастыру қабілеттілігіне, шеберлігіне байланысты. 
Мемлекетімізде  болып  жатқан  өзгерістерден  білім  беру  саласы  шет  қала 
алмайды. 

18



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

Сондықтан қазіргі уақытта оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері қарастырылып, 
енгізілуде. Қазіргі заман талабына сай сабаққа қойылатын мақсатміндеттерінің 
ерекшілігі  өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамытуға бағытталған. 
Репродуктивті білім беру кезінде оқушы тек 5 тыңдаушы, орындаушы ретінде 
көрінген. 

Қазіргі  таңда  оқушыны  қалыптастыруға  мынадай  мақсаттар  қойылып 
отыр:   Оқушыларды  сын  тұрғысынан  ойлауға  үйрету;   Оқушыларды 
өздігінен жұмыс істеуге дағдыландыру;   Жұпта,  топта жұмыс жасай білуге 
үйрету;   Бір-бірінің  білімін  бағалауға;   Жетістіктерін  қолдана  білуге 
тәрбиелеу;  Тез әрі нақты ойлап,дұрыс шешім қабылдай алу және тапқырлық, 
тиянақтылық  дағдыларын  дамыту:   Талабын  ұштап,  қиялын  дамыту. 
Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен 
жауапкершілік тұр. 

Әрбір  оқушыны оқытып тәрбиелеуге  байланысты мәселелерді  өздігімен 
және  шығармашылық  ынтамен  шешуге  қабілетті  жаңашыл  мұғалім  керек. 
Жаңа, тез өзгермелі заманда білімді де білікті, тың серпіліске, өзгеруге дайын 
және  жаңа  талап  межесінен  көріне  алатын  шығармашыл  да  кәсіби  шебер 
мұғалімдерді  қажет  етіп  отырғанына  көзіміз  жетті.  Оқушылардың  мектепте 
табысты оқуы ғана емес, өмірде де табысты болуы мұғалімнің қабілетіне, оның 
құзыреттілігіне байланысты екенін терең түсіндік. 

Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім беретін адам 
ғана емес, сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра 
алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы керек. Оқушының қажеттілігін 
қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі жаңашыл, икемді, өзгерісті тез 
қабылдай  алатын,  жан-жақты,  жаңа  педагогикалық  инновациялық 
технологияларды меңгерген болуы керек. 

Білім беру үрдісінде мұғалімнің оқушыны дұрыс бағалауға көңіл бөлгені 
дұрыс.  Баға–оқушының  білімін  көрсететін  нәтиже.  Мұғалім  жаңа  форматта 
құрылған  сабақ  тақырыбына  байланысты  критерийлер  бойынша  немесе 
бағалаудың әр түрлі тәсілдерін қолдануға болады. 

Қазіргі  заман ағымына сай болашақ ұрпаққа саналы тәрбие, терең білім 
беру еліміздің басты мәселесі болып табылады. Яғни, сабағының жемісті болуы 
үшін үнемі ізденіс үстінде болып, жаңа бағдарламаны меңгере отырып қолдану 
әр  ұстаздың  парызы  деп  есептеймін.  Осы  әдістемелік  құралдың  ішінен 
мұғалімдер рефлексия мен кері байланыстың айырмашылығын, кері байланыс 
жасау кезінде және сабақ барысында қолданатын әдіс-тәсілдерді, қысқа мерзім 
жоспар  үлгілерін,  ата-анамен  жұмыс  түрлерін  өз  тәжірибелеріне  пайдалана 
алады және түрлендіріп, өзгертулеріне болады.
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11.03.2021 жыл    № N00058

«Тәрбиеші болу бір бақыт»

ТУЯКОВА ЛАРИСА РАУШАНОВНА
   Батыс Қазақстан облысы. Жәнібек ауданы. Тау ауылы.

  «Ғ.Абдуллин атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ
      Жатақхана тәрбешісі.

Ұстаз -  таудан сарқырап аққан тау өзені секілді,  айналасына қуат беріп, 
жолында  кездескендерді  суымен  нәрлендіріп,  таудай  қиындықтарды  тастай 
домалатып, білімнің сар даласында тыныштық тауып, дамылдайды. 

Ұстаз  -  Жер деген  әлемнің бетін  көркейткен,  шәкірттеріне  шуақ төккен 
Күн-Ана. Ұстаз - ақылдың тозбайтұғын асылы. Қасиетті  мамандық иелерінің 
ішіндегі  жауһары.  Өзге  мамандық  атаулылары  өздерінің  түр-сипатын  мың 
құбылтып  жатса  да,  еш  өзгеріссіз  сол  баяғы  қалпында  жас  ұрпаққа 
адамгершілік қасиеттерді сіңірген адам ол ұстаз. 

Менің  мамандығым  -  тәрбиеші.  Қиындығы  мен  қызығы  мол  осы 
мамандықты бала күнімнен армандадым. Адам баласына көмектесу - игілікті 
істердің бастамасы екенін сезгендеймін.

Ендігі  алға  қойған мақсатым -  білікті  тәрбиешілердің  қатарынан көріну, 
білімді балалар тәрбиелеу. "Бала жүрегі- кішкентай күй сандық. Сол сандықтың 
кілтін тапсаң ғана ашылады. Тәрбиешінің қолында әр кезде сол кілт тұру керек" 
деп  М.  Шаханов  ағамыз  айтқандай,  әр  баланың  жүрегіне  жол  табу,  бала 
бойындағы дарынды ашу тәрбиешінің міндеті деп ойлаймын. 

Бұл  мамандықты  бастағаныма  көп  болмасада   -  болашақта  ұлағатты 
тәрбиеші болу басты арманым. Тәрбиеші - жатақхана жүрегі болса, оның беделі 
жатақхананың  беделі.  Олай болса,  қазіргі  таңда тәрбиеші білікті  әрі  шебер, 
ұшқыр ойлы, қабілетті, өз ісін жетік меңгерген болуы керек. 

Тәрбиешілер  қатарын  толықтырып  отыратын  мен  сияқты  мамандар  да 
талмай  үнемі  ізденіс  үстінде  болып,  әр  баланы  мектепке  ақылды,  тәртіпті, 
білімді  бала  қылып  жақсы  түлектер  ұшырса  шығар  асуымыз  алыс  емес. 
Еліміздің  ертеңі  бүгінгі  жас  ұрпақтың  қолында,  ал  жас  ұрпақтың  тағдыры 
тәрбиешілер мен мектеп ұстаздарының қолында. 

Сондықтан әрбір ұстаз бұл жауапкершілікті сезінсе, біздің мемлекетіміздің 
қорғаны нығая  түспек.  К.Ушинский:  "Ұстаз  -  өзінің  білімін  үздіксіз  көтеріп 
отырғанда  ғана  ұстаз,  ал  оқуды,  ізденуді  тоқтатысымен  оның  ұстаздығы 
жойылады" деген ойымен келіспеу мүмкін емес. Күнделікті таңертең жатақхана 
ауласына  жақындағанда,  балалардың  сыңғырлай  күлген  дауыстары  мені 
қуанышқа бөлейді. 
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Жатақханаға  кіргеннен-ақ, өзімді мазалаған сан түрлі ойлардан арылып, 
кішкентай  бүлдіршіндеріміздің  тәтті  қылықтары  мен  әдемі  жүздерінен 
шаттанамын. "Баласыз үй мазар, балалы үй базар" деп ата - бабаларымыз бекер 
айтпаса керек. Алдымызға келген балалар - біреудің маңдай алды жарығы, енді 
бірі - жан дегенде жалғызы, бірі - ерке, бірі - қой аузынан шөп алмас момыны. 
Маңдай  алды  жарығын  таңшолпандай  жарқыратып,  жан  дегенде  жалғызды 
көпшілдікке  үйретіп,  қой  аузынан  шөп  алмасты  ортада  жарқылдап  сөйлер 
шешен қылып тәрбиелеу үшін қажымас қайрат пен батырлық қажет. 

Ең алдымен өзіме осы екі асыл қасиетті серік етемін. "Білімді болуға - оқу 
керек.  Бай  болуға  -  кәсіп  керек.  Күшті  болуға  бірлік  керек.  Осы  керектің 
жолында жұмыс істеу керек" деген А.Байтұрсынов саралаған әдемі жолдардың 
ізімен жүріп өтсек бірлігіміз бен кәсібіміз одан әрі жандана түсетініне сенемін.

Жатақхана  -  балалардың екінші үйі болса, ал тәрбиешілер екінші анасы 
екенін әрдайым санамда ұстаймын. Әр үйдің еркелерін бір арнаға тоғыстырып, 
олармен жұмыс жасау оңайға соқпайды. Алайда баланың тілін тауып, тілдесу, 
жақсы  тәрбие  берудің  өзі  мен  үшін  үлкен  ғанибет.  Ақ  парақ  бетіне  сызу 
сызғандай баланың кіршіксіз санасына адамгершілік, мейірімділік нұрын сеуіп, 
білім, өнер нәрімен сусындату тәрбиеші деген ұлы тұлғаның парызы.

Ұстаз болып жұмыс істей отыра, әр бала жеке дара тұлға екенін сезініп 
және сен ұстаз ретінде әр баланың жүрегіне кілт таба білуін керек. Тек қана 
балаларға емес, оның ата – анасынада.

Тәрбиеші – екінші ана. Біздің мамандықта ең бастысы – балаларды жақсы 
көру әрқайсысы әр түрлі мінезде, әр үйдің кенжесі,еркесі және оларды жай ғана 
жақсы көріп қана қоймай жүрегінді берердей жақсы көру керек деп ойлаймын.

Мен неге тәрбиеші мамандығын таңдадым? Жауабы өте оңай. 
Себебі мен балаларды жақсы көремін. Әркім өмірлік жолын өзі таңдайды.
Басты  сұрақ:  «Менің  өз  таңдауым  дұрыспа?»  20  жыл  өтсе  де  мен  нық 

жауап бере аламын:
Мен тәрбиешімін!
Мен оған мақтанамын.
Балалардың күлкісіне шаттанамын – дей келе отырып, «тәрбиеші болу – 

бір бақыт» деймін.
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11.03.2021 жыл      № N00059

Эссе «Мамандығым-мақтанышым»

ЖАНТУРОВА ИЛЬЯ АДАМБАЕВНА
 Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы  

№ 12 Рахат бөбекжай бақшасының тәрбиешісі

Мен бүгін ерекше сезіммен ояндым,
Сәулелі ақ таңның шуағына боялдым.
Жүректе қуаныш, бойда күш тасыған,
Тағы да бақшама аяңдап келемін,
Бүлдіршін үнімен жұмыста қиялым.

Балалармен жұмыс істеу - үлкен бақыт. Себебі тек бала ғана еш нәрсеге 
алаңдамай  мейірімділікке  сенеді,кішкентай  алақанын  менің  алақаныма 
қойып,өз  құпияларын  айтып,маған  сенім  артады.  Пәк  көңілді  балалармен 
қарым-қатынас  маған  қуаныш,шаттық  сыйлайды.Өйткені  мен  оларға,  олар 
маған қажет екендігіне сенімдімін.Осы сенімнің болуы әр тәрбиешінің бақыты. 
Тәрбиеші  балаға  деген  ыстық  ықыласын  бір  сөзбен  айтып  қана  қоймай,бар 
жүрегімен және жан тәнімен сезіне білу қажет. 

Тәрбиешінің жұмысы күрделі де қызықты.
Мынау менің балабақшам... 
Қазіргі  жұмыс  жасап  жүрген  «Шұғыла»  балабақшасы  осы  бір  өлең 

шумақтарының  күш-қуатымен  келе  жатырмын.  Топтағы  менің  кішкентай 
бөбектерім... Әр күні олардың сүйкімді жүзін көргенде еріксіз күлімсіреймін. 
Өйткені  олар мені  қуана қарсы алады.  Қуанышын  жасыра  алмай  еркелей 
алдыма  келеді.  Бір   үйдің  үміті,  шырағы,  аяулысы,  ардағы,  еркесі,  бұзығы, 
қызығы.  Мен   олармен  бірге  жүрсем,  балаша  қуанып,  мына  өмірге  балаша 
қарағым келеді.

Мен  тәрбиешімін...  Осы  мамандықтың  қызығы  мен  қиындығын  бала 
ортасында жүрген менен артық ешкім сезе алмайды.

Біз,  тәрбиешілер  үшін  балаға  ненің  дұрыс-бұрыстығын,  не  ыстық, не 
суық екенін, не  жаман, не  жақсы екенін балапандарға үйретуден қиын іс жоқ. 
Көздері  мөлдіреген,  жүздерінде  күлкі  ойнаған  балаларға  қарасаңызшы...
Күнде  ертеңгісін  балабақшада  жас  бүлдіршіндерді  қарсы  алып,  олардың 
жағымды үндерін, сыңғырлаған тәтті күлкілерін, «Сәлеметсіз бе?», «Қайырлы 
таң!»  деген  сөздерін  естігенде,  бойым  бір  серпіліп  қалғандай  болады. 
Балалармен болған әрбір уақытым мені жаңа бір әлемге жетелегендей.

Әрдайым балалардың маған деген ықыласын, маған ұмтылған үмітке толы 
көздерін, не нәрсені білуге құштар шабытты, сұраулы жанарларын байқаймын.
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Олардың  менен  күтетіндері  өте  көп  екенін  сеземін.
Шынымды  айтсам,кейде  жұмыстан  үйге  келгенде,  қатты  шаршағанымды 
сеземін.  Бірақ  сол  балалармен  өткізген  күндерімді  ой  елегінен  өткізе 
отырып,олардың  ыстық  ықыласы,маған  қараған  үмітке  толы  көздері,тәтті 
қылықтары,  сәбилік  шын  жүректерімен  айтқан  сөздері  есіме  түскенде 
шаршағанымды ұмытып кетемін.

Осы  бір  «  балалар  әлемінің  теңізіне  »  бір  бойласам,  ешқашан  өз 
мамандығымды  өзгерткім  келмейды.  Өйткені  бала  жаны  пәк,  бала  тап-таза 
мөлдір бұлақтың бастауы сияқты. Көзін ашып,тұнығына қану үшін,тәрбиешіде 
жылы  жүрек,  аялы  алақан  және  тәрбиешіге  тән  ең  бірінші  қасиет  баланы 
құрметтеу  сезімі  болу  керек  екенін  түсіндім.  Оның  адамшылық  ар-
ожданын,намысын,тұлғасын жасына қарамай сыйлау, құрмет тұту.

Балабақшаның у-шуынсыз өмірімді елестете алмаймын. Әр бала өзінше бір 
әлем...  Тым  жақсы,  тап-таза,  сезімдері  пәк,  аңғал,  сүйкімді  жандар.  Ендеше 
оларды қалай ғана,  жақсы көрмейсің. Мені өздеріне асқар таудай сүйеніш деп 
біліп тұрғанын сезе тұра, мен оларға жан-тәніммен берілмесем кім болғаным...
Халқымызда « еңбегі көптің, өңбегі көп » деген керемет сөз бар. Демек, мен 
бойымдағы   бар   жігерімді,  күш  қуатымды,  жаңашылдығымды  талапты  әрі 
талантты  шәкірт  тәрбиелеуге  жұмсауым  керек.  Болашақта  өз 
тәрбиеленушілерімді  биік  белестерден  көріп  жатсам,сол  үшін  өзімнің  аз  да 
болса үлесім тиіп жатса,мен өзімді бақытты ұстаз-тәрбиеші, бақытты жанмын 
деп білемін.

Ұрпағымызды бала кезінен ұлттық тәрбиеге баулап,салауатты өмір салтын 
ұстап,  бойына  адамгершілікті,  мәдениетті,  инабатты,  иманды  сіңіріп,өз  ана 
тілін  құрметтейтін болашақ ұрпақ тәрбиелесек, әрбір тәрбиешінің өз міндетін 
мүлтіксіз орындағаны деп білемін.

Менің  негізгі  мақсатым – балаларға  жақсы  көңіл – күй  сыйлай  отырып, 
саналы  тәрбие, сапалы  білім  беру. Өзімді  әр оқу қызметі  үстінде  балаларға 
бағыт  беруші,  жол  сілтеуші  рөліне  қоямын.  Бұл  балалардың өзіне  деген 
сенімін  арттырып,  оқу  қызметіне  деген  тұрақты  зейін  қалыптастыруға, 
қызығушылығын оятуға жағдай туғызады.

Бала  жүрегі – кішкентай  күй  сандық.  Ол  сандықтың  кілтін  тапсаң  ғана 
ашылады. Тәрбиешінің  қолында  әр  кезде  сол  кілт  жүруі керек. 

Бала тәрбиесінің  жолында  талмай  қызмет  етіп келемін. Қызмет  етуді 
азаматтық,  ұстаздық  борышым деп санаймын. Әлі де қызмет етемін, баламен 
жұмыс жасау мен үшін өте қызықты.

Міне, осындай кербез, кішіпейіл, мейірімді, шуақты тәрбиеші  атансам - 
адами парызымның орындалғаны болар.

Менің  мамандығым  әлемдегі ең  қажет мамандықтардың  бірі. 
Сондықтан мен  мамандығымды  мақтан  тұтамын.
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11.03.2021 жыл    № N00061

Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі

АХМЕТОВА КАРЛЫГАШ КЕНЕСБАЕВНА 
Алматы қаласы Алатау ауданы № 183 -бөбекжай бала бақшасы, тәрбиеші

Баланың  сенсорлық  дамуы  –  бұл  заттардың  сыртқы  қасиеттері  туралы 
ойларының қалыптасуы және оны қабылдай білуі: олардың пішіні, түсі, көлемі, 
кеңістіктегі  орналасуы,  сонымен қатар иісі,  дәмі  т.б.  мектепке дейінгі  жаста 
сенсорлық  дамудың  мәнін  бағалау  қиын.  Дәл  осы  жаста  сезім  мүшелерінің 
әрекетін  жетілдіру,  қоршаған  орта  туралы  білімін  жинақтауға  қолайлы  кез. 
Мектепке  дейінгі  педагогика  саласындағы  атақты  шетелдік  ғалымдар 
(Ф.Фребель,  М.Монтессори,  О.Декроли т.б.)   толыққанды сенсорлық дамуды 
қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің 
негізгі жағы болып саналатынын айтқан.

Сенсорлық  даму,  бір  жағынан  баланың жалпы  ақыл-ойының дамуының 
іргетасын құрайды, бір жағынан өзіндік мәні бар, өйткені толыққанды қабылдау 
баланы балабақшада, мектепте оқыту үшін қажет. Қоршаған орта құбылыстары 
мен  заттарын  қабылдаудан  тану  басталады.  Танудың  басқа  түрлері  –  есте 
сақтау,  ойлау,  елестету  –  қабылдау  негізінде  құралады.  Сондықтан  қалыпты 
ақыл-ойдың дамуы толыққанды қабылдауға сүйенусіз мүмкін емес.

Балабақшада  бала  сурет  салуға,  жабыстыруға,  құрастыруға  үйренеді, 
табиғат құбылыстарымен танысады, математика мен жазу негіздерін меңгере 
бастайды.   Кейде бала дене шынықтыру сабағындағы қимылдарды қайталай 
алмайтын жағдай болады.  Бірақ  мәселе тек  мұнда  емес.  Музыкант,  суретші, 
құрастырушының  табысын  қамтамасыз  ететін  ерекшеліктерінің  қатарында 
сенсорлық қабілеттер маңызды орын алады. Сенсорлық қабілеттің бастауында 
ерте  жаста  жететін  сенсорлық  дамудың  жалпы  деңгейі  жатыр.  Сенсорлық 
тәрбиелеудің басты бағыты -баланы  сенсорлық  мәдениетпен азықтандырудан 
тұрады.

«Сенсорлық    мәдениет»  ұғымы  мектепке  дейінгі  педагогикаға 
М.Монтессоридің   жұмыстарының   арқасында   енді.  Бірақ,  ол   мұндай 
мәдениетке   қол  жеткізу  үшін  баланың  сезім  мүшелерін  заттардың  түсін, 
көлемін, пішінін  ажыра  білуге  жаттықтырып  отыру  жеткілікті  деп санаған. 
Мұндай  көзқарас  қате  еді.  Баланың сенсорлық мәдениеті  –  адамзат  жасаған 
сенсорлық  мәдениетті  меңгеру  нәтижесі.  (заттардың  түсі,  пішіні  туралы 
жалпыға ортақ қабылдаулар).

Бала  өмірде  де  заттардың  алуан  түрлі  пішіндері,  түстері  және  басқа 
қасиеттерімен, әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі. 
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Ол өнер туындыларымен де танысады: музыка, жазба өнері,  скульптура. 
Әр бала мақсатты бағытталған тәрбиелеусіз осының бәрін қабылдайды. Мұнда 
адамзаттың  сенсорлық  мәдениетімен  жоспарлы  таныстыратын  сенсорлық 
тәрбиелеу  көмекке  келеді.  Әр  жаста  сенсорлық  тәрбиелеу  алдында  өзіндік 
мақсаттар тұрады, сенсорлық мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады.

Үш  жастағы  балалар  қарапайым  өнімді  әрекеттерді  орындай  алады 
(мозаика құрастыру,  құрылыс материалдарынан қарапайым заттарды жинау). 
Бірақ  ол  кезде  олар  көрген  заттар  мен   қолданылатын  материалдардың 
қасиеттеріне аса назар аудармайды, өйткені олардың маңызын түсінбейді және 
оған  назар  салмайды.  Сондықтан  балаларды  қарапайым  тапсырмаларды 
орындауға  үйрету  кезінде,  әр  бала  пішін,  көлем,  түс  –  заттардың  тұрақты 
белгілері  екендігін  ұққан  жөн.  Үш  жас  кезінде  балаларды  сенсорлық 
тәрбиелеудің дайындық кезеңі аяқталады және ары қарай олардың сенсорлық 
мәдениетті жүйелі меңгеруді ұйымдастыру басталады.

Ұсынылған жүйе көмегімен жүзеге асырылатын сенсорлық тәрбиелеудің 
әрекеттің  өнімді  түрлеріне  оқыту  (сурет  салу,  т.б.)  кезінде  жүргізілетін 
сенсорлық тәрбиелеумен байланысы туралы мәселе маңызды болып табылады. 
Әрекеттің өнімді түрлері баланың үш жасында қалыптаса бастайды, бірақ осы 
жаста  оқыту  маңызды  орын  алмайды.  Сондықтан  ерте  жастағы  балаларға 
өнімді  әрекетті  және  сенсорлық  тәрбиелеу  бойынша  дидактикалық  ойындар 
мен жаттығуларды шектеудің мағынасы жоқ.

Үш жастан бастап әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту жүйелі және жоспарлы 
сипатқа ие.

Сенсорлық   тәрбие  –  балалардың  сенсорлық  процесінің   мақсатын 
жетілдіру, (сезінулерді, қабылдауларды, ұсыныстарды) дамыту.

Сенсорлық  тәрбиенің  мақсаты:  балалардың  сенсорлық  қабілеттілігін 
қалыптастыру.

Міндеттері:
1) Балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру;
2) Балалардың сенсорлық эталондар  жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру;
3)  Балалардың  танымдық  пен  практикалық  әрекетте  естілім  және 

сенсорлық  эталондар  жүйелерінің  әсерлерін  өз  бетінше   қабылдауды 
қалыптастыру.

Сенсорлық тәрбие бойынша  2-3 жасқа дейінгі бағдарламаның талаптары:
8 түсте бағдарлау, олардың атауларын атау, үлгі бойынша тандау;
Үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау;
Әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау;
Жазық  суретпен  көлемді,  геометриялық  пішіндерді,  кескінді  ара 

қатынасын
белгілеу, үлгі бойынша қою (әртүрлі шамаларды қосымша беттерге жайып
қойыпнемесетақтайшадаұқсас  формаларғаорналастыру).
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4  бөліктерден  тұратын   ойып  жасалған   суреттерден,  бүтін  қойма 
текшелерді құру.

Форма  бойынша заттарды танып  білу (текше, кірпіш, шар, призма);
Жазықтықтағы  пішіндерге  (шеңбер,  сопақша,  шаршы,  тік   төртбұрыш) 

байланыста бағдарлау;
Түс,  пішін,  шама бойынша біркелкі заттарды салыстыру,  ара қатынасын 

белгілеу, топтау;
Заттардың пішіндерін  саусақтармен сұлба бойынша жиектеу;
Парақ шеңберінде тік, көлденең, дөңгелек, қысқа және ұзын сызықтарды 

өткізу.
Дидактикалық ойындар арқылы тәрбиеші балалардың сенсорлық
тәрбиені  жүзеге  асырып, танылатын  үрдісін  дамытады (білуге
құмарлық,  қарапайым  көрністерде  өзара   байланысты   түсіну  және 

т.с.с.).Тәрбиеші ойынды ойлау, сөйлеу, қиял, ес, қоршаған өмірді кеңейту және 
бекіту әдістер ретінде  қолданады».

Дидактикалық  ойын  міндетті,  мазмұнды,  ережелерді  және  ойын 
әрекеттерді енгізеді.

Дидактикалық  ойынның  негізгі  элементі  дидактикалық  міндет  болып 
табылады. Ол сабақтардың бағдарламасы-

мен  тығыз  байланысты.  Барлық  қалған  элементтер  қойылған  міндетке 
бағынып  және  оны  орындауын  қамтамасыз  етеді.  Дидактикалық  міндеттері 
әртүрлі  (қарапайым  математика  ұғымдарың  бекітуге  байланысты  болуы 
мүмкін).

Дидактикалық  ойындардың  мағынасы  қоршаған  болмыста  (табиғат, 
адамдар,  олардың  ара  қатынастары,  тұрмысы,  еңбегі,  қоғамдық   өмірлері, 
оқиғалары  және  т.б.)  Дидактикалық  ойында  үлкен  рөл  ережелерге  беріледі. 
Олар әрбір  балаға ойында не және қалай істеуге тиісті  екендігін анықтайды, 
табысқа жету жолын көрсетіп жатыр.

Балаларда  жүрiс  тұрыста  тойтарылу,  өз  мінез-құлқын   басқаруды 
тәрбиелеп  жатыр.  Ойын  әрекеті  –  бұл  ойын  мақсатында  балалардың 
белсенділік  таныту:  түрлі-түсті   шарларды  сырғанату,  мұнараны  талдау, 
матрешканы жинау…

Сенсорикадағы   дидактикалық  ойындар мектепке дейінгі  кіші жастағы 
балалар  үшін  сан  туралы  білімдерін  кеңейтуге  және   бекітуге  үлкен 
мүмкіндіктер береді: « бір » және « көп »; заттардың теңдігі туралы, өрнектерді 
түсіну: сонша — қанша, тең,  бір бірден — көп –бір де.  Заттар салыстырып, 
олардың шамаларын  т үсіну: ұзын — қысқа, бірдей, жоғары — төмен, кең — 
тар, жуан — нәзік, көбірек — аз. Пішінді анықтау: шеңбер, шаршы, үшбұрыш. 
Кеңістіктің  бағыттарын   танып  білу:  алға,  артқа,  оңға,  солға.  Уақытты 
бағдарлау: таңертең, күн, кеш, түн.
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11.03.2021 жыл     № N00062

Қашықтықтан оқытудың маңызы және рөлі

ШЕКЕРБАЕВА ПЕРИЗАТ СЕРИКОВНА
 Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сәкен Сейфуллин орта мектебі

Бастауыш сынып пәні мұғалімі
      

Қазіргі  уақытта  Қазақстанда  білім  жүйесінде  жаңа  ақпараттық 
технологиялар  кеңінен  қолданыла  бастады.  Ақпараттық  технологияларды 
және компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп 
келеді.  Жаңа  ақпараттық  технологияларды  білім  жүйесінде  қолданудың  ең 
маңызды факторы негізгі қозғаушы күші — адам, сол себепті білімнің негізгі  
принциптері  іске  асырылуы  тиіс.  Осыған  байланысты  адамның 
шығармашылық потенциалын дамыту үшін қажетті жағдай жасалуы тиіс. 

    «Білім саласындағы жаңа коммуникациялық технологиялар» түсінігі  
компьютерлік  техника  және  электрондық  анықтамалық  жүйелері  мен 
адамның әрдайым жаңа оқыту әдістерін ізденуінен пайда болады. 

Оны  оқыту  әдіс-тәсілі  уақыт  талабына  сай  өзгеруде.  Қазіргі  уақытта 
дидактикада  инновациялық  оқыту  кеңінен  қолданылуда.  Инновация  –  бұл 
жаңалықтардың  таралуы  және  құрылуы.  Қазіргі  педагогиканың  негізгі 
тенденциясы  оқытуды  өнеркәсіптік-технологиялық  процесске  айналдыру 
үшін  дидактикалық   жолын  және  құралын  табу  болды.  Бұл  ізденіс 
«педагогикалық  технология»  деген  ұғымға  әкелді.  ХХІ  ғасырда  ақпарат 
жүйелерінің өркендеп, ғарыштап дамып келе жатқанын білеміз, өнеркәсіп пен 
ортаның дамуының негізгі құралы болып ақпараттық ресурстар табылады.

Сауатты  өмір   – дамудың жаңа фазасына енеді, бұл жаңа сауатты оқыту 
технологиясын  құруға  біртіндеп  көшуді  талап  етеді.  Оқытудың  жаңа 
технологиясына  көшу  ұзақ  уақыт  алады.  Компьютерлік  технология  білім 
ортасына ене отырып, оқыту процесін жақсарту үшін құралдар мен әдістерді 
қолдануға  әкеп  соқтырады.  Негізгі  базалық  білім  беру  аймағында  қызмет 
көрсету жағынан да қашықтан оқыту мүмкіндіктері үкімет тарапынан қолдау 
тауып  жатыр.  Осы технологияны пайдалану  ауылдық  жерлерді  де  жылдам 
ақпараттандыруға  көмектесуде.  Оқыту  процесінде  қолданылатын  жаңа 
әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі болып табылады.

Қашықтан  оқыту –  ақпараттық  құралдар  және  ғылыми  негізделген 
тәсілдер арқылы білім алу формасы. Қашықтан оқытуда екі компонент бар: 
оқытуды басқару және өз бетімен білім алу.

Мұғалімдердің  алдын  –  ала  дайындау  және  ұйымдастыру  шаралары 
жүргізілмесе,  программалық  қамтамасыз  етілмесе  оқушылардың  білімі 
жоғарламайды. 
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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. 

Әрбір  мұғалімнен  ізденуді,  шығармашылық  жұмыс  жасауды,  алыс  – 
жақын шетелдердің  озық  тәжірибелерімен  танысуды және  оның  күнделікті 
өмірде қолдануды қажет етеді.
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Бұл  оқыту  құралының  күштілігі  соншалықты,  онымен  бірге  басқа 
колледждермен  оқытудың  жаңа  түрлерімен,  оқыту  әдістерімен  алмасады. 
Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту мүмкіндігі бар. 

Әдістемелік  кешен,  мұғалім  мен  оқушыға  қажетті  бағдарлама,  қазақ 
тіліндегі оқулықтар мен көмекші құралдары жеткіліксіз. Пән мұғалімдерінің 
Интернетті осы уақытқа дейін аз қана пайдаланып, тіпті қолданбағандары да 
бар.  Колледждер  жаңа  ақпараттық  технологиялармен  жабдықталғанымен, 
мұғалімдердің  осы  тақырып  бойынша  білімін  жоғарылататын,  яғни 
мұғалімдерді  дайындайтын  курстар  жеткіліксіз.  Ал,  жалпы  білім  беру  ісі 
жөнінен  басқа  озық  елдердің  тәжірибесін  зер  салып  отыру,  өзінің  білімін 
жоғарылату,  жаңашылдық,  озат  тәжірибе,  компьютерлік  коммуникацияны 
үйрену – әрбір пән мұғалімінің кәсіптік міндеті, қажетті парызы. 

Қаншалықты  барлық  құралдар  жеткілікті  болғанымен,  пән  мұғалімінің 
білімі  төмен  болса,  оқушылардың  телекоммуникация  жөніндегі  білімі 
төмендеп, болашақта Қазақстандағы телекоммуникациялық ортаның дамуына 
әсерін тигізеді. Білімнің қайнар көзі оқулықта. 

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

Оқушылар  қашықтан  оқу  арқылы  өз  білімдерін  жетілдіре  алады  және 
ақпарат жүйлерін пайдалану мүмкіндігі артады. Мысалы керекті әдебиеттер 
мен  оқу  кітаптарын  іздеу,  бақылау  және  тестік  тапсырмаларды  орындау, 
лабороториялық  жұмыстар,  дайын  баяндамалар,  қашықтан  олимпиядаға 
қатысу  оқушының  шығармашылық  потенциалының  дамуына  әсер  етеді.
    Әр  елде,  қалада  орналасқан  оқушылардың  қашықтан  оқытуға  қатысуы 
шығармашылық бірігу және жарысу эффектісін береді. WEB – беттер жасауда 
оқушылар өздерінің жұмысын желіден көріп оқушы ғылыми, суретші немесе 
басқа  шығармалардың  авторлары  болады.  Өзінің  жұмыстарын  жақсы, 
қызықты  етіп  көрсету  үшін  олар  гипермәтіндермен,  графикамен, 
дыбыстармен жұмыс істейді. Қашықтан оқуда оқушылар мәдениет арасында 
байланыс орната алады. Басқа елмен сұхбаттасу үшін сол елдің мәдениетін 
жақсы білу  керек.  Сонда  мәдениеті,  білімдері,  діни  бөлек  оқушылар  емін-
еркін  ақпарат  алмаса  алады.  Басқа  елмен  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.  Қашықтан оқыту оқытушылар үшін де,  оқушылар 
үшін  де  тиімді  екенін  уақыт  дәлелдеді.  Қашықтан  оқыту  жүйесіне  ата-
аналардың көзқарасы жақсы қалыптасып келеді. 
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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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Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

ҚАЛАУБАЕВА ЖАНАР ӘДІЛЖАНҚЫЗЫ
Атырау қаласы № 3 «Қарлығаш»

бөбекжай балабақшасының  тәрбиешісі

Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс-
тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте 
жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала 
табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. 

Біздің  қоғамымызда  тәрбиелік  мәні,  дүние  танымдық  орны  жоғары 
бағаланады. Мектепке дейінгі  тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. 
Бүгінде  мектепке  дейінгі  мекемелердің  мазмұнын  жаңарту,  басқаруды 
жетілдіру,  балабақшалар  желісін  сақтау  тұрғысынан  біршама  игі  істер 
жүргізілуде.Балалар бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі 
балаларға  айналадағы  өмірді,  түрлі  заттар  мен  құбылыстарды  бақылатуға 
арналған.  Өйткені  сәби  тұңғыш  білім-дағдыларын  өмірден  алады. 
Айналасындағы адамдарды  іс-әрекетін,  табиғат  пен  жан-жануарлар  дүниесін 
қоғамдық  өмірді  бақылап  көру,  сезініп  түсіну  арқылы  ой-өрісі  кеңейіп,  тілі 
дамиды лексикалық қоры молаяды. Осының нәтижесінде ол басқалармен сөздік 
қарым-қатынас  жасайды.   Қоршаған  ортамен  таныстыру  барысында, 
балалардың  тілі  дамиды:  олар  заттарды  танып,  қасиеттерін  және  атауларын 
біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ қоюға, сұрақтарға жауап беруге, көргендерін 
айтып беруге үйренеді. Әрбір затты танып білуге кезінде балаларға сұрақтар 
қойып, әңгімелету арқылы сөздік қоры дами түседі. 

Ұйымдастыру  оқу  іс-әрекеті  процесінде  дидактикалық  ойындар, 
жаттығулар,  балалармен  қарым-қатынас  жасау  арқылы  педагог  балалардың 
тілін дамыта отырып, заттар туралы нақты білім беріп, сөздік қорын молайтуға 
ден  қояды.  Қоршаған  ортамен  таныстыру  барысында  бақылау  жасаудан, 
мақсатты серуен және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау 
мақсатында әңгіме құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы тиіс.

«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын барысы:Тәрбиеші жеміс пен көкөністің бір-екі түрін араластырып 

қойып.  Балаларға   көздерін  жұмуын  сұрайды.  Сол  арада  жеміс  пен 
көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. Көзін ашқан балалардан не 
өзгергенін  сұрайды.  Ойын  осылай  жалғасады,  барлық  балалармен  бірге 
ойналады...                                                                                                        
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                             «Жыл мезгілдері» 
Мақсаты:Балалардың  жыл мезгілдері туралы 

білімдерін бекіту, мезгілдерді атауларын үйрету 
(қыс,көктем,жаз,күз).  Мезгіл өзгерістерін 

талқылау.
Көрнекіліктер:  Жыл  мезгілдері  суреттері  мен 
карточкалары.

Ойын  барысы:Тәрбиеші  балалардан 
жылдың  қай  мезгілі 
екенін  сұрайды.  Жыл 
мезгілі  төрт  бөліктен 

тұрады,әр  бөлікке  сәйкес  мезгілдердің  ерекшелік 
карточкасы бар.
Балалар  жыл  мезгілдерінің  өзгерістері  карточкасын 
алып  сәйкес  келетін  мезгілдерге  қойып  шығады.
(мысалы:қыс мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)

                                     «Зоологиялық фриздер»
 Мақсаты:   Балаларды антоним сөздері туралы түсініктерін  қалыптастыру. 
Заттың көлеміне қарап салыстырып талдау жасауға үйрету. Жабайы аңдар мен 
үй жануарлары құстардың дене бітіміне қарап зообаққа орналастыру оларға 
қамқоршы болуға тәрбиелеу.                                                                   
Көрнекіліктер: жабайы аңдар мен үй жануарлары
Ойын барысы:Зообаққа әкелінген аңдар мен құстар, үй жануарларын торлауға 
орналастыру  қажет.  Балалар  пілді,  түйені  үлкен  торға,  қоян,тиін 
кіші торға орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл 

үлкен,қоян  кіші  сондықтан  үлкен  торға  пілді, 
қоянды кіші торға орналастыр.
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«Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту, 
қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
Ойыншарты:Әр  түрлі  жемістер  немесе  көкөністер  суретті  муляждары 
салынған ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды 
және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады.
Бала  ыдыстан  немесе  қоржыннан  алманы  алып  пішінін,түсін,дәмін  және 
қасиеттерін  айтады.  Көзін  байлап  қойып,  қоржыннан бірзатты алғызады.  Ол 
оны сипалап,не екенін ажыратады да сипаттайды,атын айтады.
«Не қайда өседі?»
Мақсаты:Балалардың  өсімдіктер  жөніндегі  білімдерін  бекіту,  заттар 
арасындағы  кеңістік  байланыстарын  анықтау  дағдысын  дамыту,өсу  орнына 
қарай өсімдіктерді  топтастыру.  Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін  және 
белсенділіктерін дамыту.
Көрнекіліктер: бақ пен бақшаның, жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты: бақ пен бақша салынған.
«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. 
Тез ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.
Көрнекіліктер:орманның суреттері  салынған үлкен картаның астындағы бос 

тор көздер, тиісті жануарлар.
Ойынның барысы:  ойыншылар екі топқа бөлініп, 
әртүрлі  табиғат  көрінісі  салынған  бір-бір  үлкен 
картадан  алады.  Жүргізушінің  белгісі  бойынша 
балалар  жануарлар  бейнеленген  үлестірмелі 
карточкаларды  үлкен  картадағы  салынған  сурет 
мазмұнына қарай бос тор көздерге орналастырады. 
Кім бос тор көздерді толтырып, жануарларды дұрыс 
атаса,сол жеңіске жетеді.

Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:  жануарларды  ұқсас  белгілеріне  қарай  табу,олардың  мекен-жайын 
анықтау. Сөздік қорын молайту.
Көрнекілік: әр түрлі жануарлар,құстар суреті
ойын  барысы:  әр  түрлі  жануарлар,құстарды  көрсетіп,олардың  қайда  өмір 
сүретінін  сұралады.  Оларды  немен  қоректенетінін  айтқызады.  Балалардың 
сөздік қорына жаңа сөздер еңгізу үшін тапсырманы түрлендіруге болады. Олар 
туралы білетін тақпақтарын сұрайды.
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Денсаулық еліне саяхат

ТАБЫЛҒАНОВА ДӘМЕТКЕН ЖАЙЫҚБАЙҚЫЗЫ
Атырау қаласы № 3 «Қарлығаш» бөбекжай балабақшасы

Дене шынықтыру жетекшісі

Білім беру саласы: Денсаулық
Білім беру бөлімі: Дене шынықтыру
Тақырыбы: «Денсаулық еліне саяхат»
Мақсаты: Балалардың денесін шынықтыруға, денсаулығын нығайтуға, дұрыс 
өсіп қалыптасуға үйрету. Қызықты, көңілді ойындарды пайдалану арқылы 
балалардың ұйымдастырылған оқу қызметіне деген қызығушылықтарын 
арттыру.
Әдіс – тәсілдері: көрсету, түсіндіру, сұрақ – жауап.
Құрал – жабдықтар: гимнастикалық орындық, орамал, асықтар, доп, ағаш ат.
І. Кіріспе бөлім. Балалар музыка ырғағымен, бір қатармен спорт залға кіреді.
Нұсқаушы: 
- Түзел! Тік тұрыңдар!
- Сәлеметсіздерме?
( балалар үш тілде амандасады)
Балалар бүгінгі оқу қызметіміз өте қызықты болмақ. Біз денемізді шынықтыру 
үшін, нығайту үшін денсаулық еліне саяхат жасаймыз. 
(жәй жүріс, қол белде, аяқтың ұшымен, өкшемен, аяқтың сыртқы қырымен 
жүру, тізені жоғары көтеріп жүру, жүгіру, тыныс алу)
Нұсқаушы: 
Міне балалар біз денсаулық еліне де келіп жеттік.
(Денсаулық елінде Желаяқ жүгіріп жүреді)
Желаяқ: Сендер кімсіңдер?
Нұсқаушы: біз балалармен денсаулық еліне денемізді шынықтыру үшін 
арнайы саяхаттап келдік. Ал, сіз кімсіз?
Желаяқ: Мен Желаяқпын. Денсаулық еліне қош келдіңіздер! Менің 
денсаулығым мықты, жүгіргенде шаршамаймын. Көрдіңдерме балалар, менің 
қалай тез жүгіретінімді?
Нұсқаушы: Желаяқ, олай болса бізге денемізді шынықтыруға, 
денсаулығымызды нығайтуға көмектесіңіз. 
Желаяқ: Жарайды балалар, алдымен біз жаттығу жасап алайық, жаттығуды 
біздің денсаулық елінде сиқырлы орамал бар, солармен жасаймыз. 
(нұсқаушы балаларды үш қатарға тұрғызады, орамалды таратып береді)
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ІІ. Негізгі бөлім.
1. Жалпы дамыту жаттығулары: (орамалмен)
Б.қ. - аяқ сәл алшақ, қолда орамал, басымызды оңға, солға,алға,артқа бұру.
Б.қ. – аяқ иық деңгейінде, орамал қолда. Орамалды екі қолмен ұстап тұрып, 
алға созу. Б.қ. оралу
Б.қ. – аяқ сәл алшақ, қолда орамал. Орамалды жоғары көтеру, төмен түсіру. Б.қ. 
оралу.
Б.қ. – аяқ сәл алшақ, орамал қолда. Орамалды ұстап, оңға, солға, бұру. Б.қ оралу 
Б.қ. – аяқ сәл алшақ, орамалды ұстап, алға созып отырып, тұру. Б.қ оралу 
Б.қ. – аяқ қосулы, орамалды ұстап, бір орында тұрып, қос аяқпен секіру.. Б.қ. 
оралу.
Б.қ – орамалды ұстап, аяқты ашу, орамалды жоғары көтеру, аяқты қосу, 
орамалды төмен түсіру.  
(орамал арқылы, тыныс алу жаттығуын жасау)
2. Негізгі қимыл – қозғалыс. 
Тепе – теңдікті сақтау – Балалар гимнастикалық орындық үстімен жүріп, қос 
аяқпен секіріп түсіп, себеттегі допты тәрбиешіге лақтыру. 
Нұсқаушы: Жарайсыңдар балалар саппен қатарға тұрамыз.
(тыныс алу жаттығулары орындалады)
Желаяқ: Жарайсыңдар балалар, өте тәртіпті, шымыр балалар екенсіңдер! Енді 
балалар ойын ойнағыларың келе ме?
Ойын: «Асық жинау» 
Шарты: Балалар екі топқа бөлінеді. Белгіленген жерге дейін, екі топтан 
балалар кезекпен шығып, ағаш атпен шауып барып, сандықта тұрған 
асықтардан алып, қайтып келеді. Алған асықты әкеліп әр топ, өзінің қорабына 
салады. Кайсы топ көп асық жинаса, жеңіске жетеді. 
(Желаяқ балаларды екі топқа бөледі, ойынның шартын түсіндіреді)
Ойын ойнап болған соң нұсқаушы балаларды қатарға тұрғызады.
(тыныс алу жаттығулары)
Желаяқ: Жарайсыңдар балалар! Ойын сендерге ұнадыма?
Желаяқ: Өте жақсы, жарайсыңдар балалар! Сендер тәртіпті, ақылды, шымыр, 
сонымен қатар өте білімді екенсіңдер. Балалар менің сендерге арнаған 
сыйлығым бар. Жеміс – жидектер сендердің денсаулықтарыңа өте пайдалы. 
Құрамында көптеген дәрумендер бар. Жемістерді көп жесеңдер бойларың тез 
өседі, дені сау үлкен азамат болып өсесіңдер. 
Нұсқаушы: Көп рахмет, Желаяқ сен бізге көптеген жаттығулар жасаттың, 
ойындар ойнаттың. Енді біздің балабақшамызға қайтуымыз керек. Біз тағы да 
міндетті түрде денсаулық еліне саяхаттап келеміз. 
Желаяқ: Олай болса балалар, келегендеріңе рахмет! Сендермен танысып, 
жаттығу жасап, ойын ойнағаныма менде қуаныштымын! Сау болыңдар!
Аз қимылды ойын: «Ұшақ»
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ІІІ. Қорытынды бөлім:
Нұсқаушы: 
- Балалар бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнадыма?
- Біз қай жерге саяхат жасадық?
- Денсаулық елінде кімді көрдік?
- Қандай жаттығулар жасадық, немен жасадық?
- Қандай ойын ойнадық?
(балалар жауап береді)
Бағалау
Нұсқаушы: Түзел! Тік тұрыңдар! Сау болыңдар!
( балалар үш тілде қоштасады)
Балалар музыка ырғағымен, бір қатар саппен шығып кетеді.
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№ N00007       03.03.2021 жыл

Болашақ маманның кәсіби құзіреттілігін арттырудағы 
өндірістік машықтандырудың рөлі

САРМАНТАЕВА ЛАЗАТ  КОБДАБАЕВНА
Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, 

Қобда көпсалалы колледжінің өндірістік оқыту шебері 

Мемлекет  басшысының  «Болашаққа  бағдар:   рухани  жаңғыру»  атты 
мақаласында  «...Біз  бүгінгі  жаңа  атаулы  ертең-ақ  ескіге  айналатын,  жүрісі 
жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл жағдайда кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл 
өзгертуге қабілетті, аса білімдар адамдар ғана табысқа жетеді.

Осыны түсінгендіктен, біз білімге бөлінетін бюджет шығыстарының үлесі 
жөнінен әлемдегі ең алдыңғы қатарлы елдердің санатына қосылып отырмыз.

Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім терең түсінуі 
керек.  Жастарымыз  басымдық  беретін  межелердің  қатарында  білім  әрдайым 
бірінші орында тұруы шарт.  Себебі,  құндылықтар  жүйесінде білімді  бәрінен 
биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді.» делінген.

     Жаңа  білім  ғасырында  теориялық  білімді  терең  меңгерген,  жаңа 
технологиямен  қаруланған,  теория  мен  өндірістік  іс-тәжірибемен  ұштастыра 
білетін, жан-жақты, білімді, білікті шебер ғана еліміздің болашағына өз үлесін 
қоса  алады.  Өндірістік  іс-тәжірибе  кәсіптік  білімнің  негізгі  білімдері 
бағдарламасының құрамдас бөлігі және білікті мамандарды кәсіби іс әрекетке 
дайындаудың  тиімді  формасы  болып  табылады.  Осыған  орай,  болашақ 
мамандарды  бүгінгі  қоғам  талабына  сай  дайындау  мақсатында  жаңа 
технологияларды оқу үрдісінде жүйелі пайдалану қажет. Мамандыққа алғашқы 
болашақ автомеханиктерді дайындау, қалыптастыру кезеңінен басталады. 

Білім  алушы  өзінің  бейімділігін,  шеберлігін,  алған  теориялық  білімін 
тәжірибемен  ұштастырғанда  ғана  автомеханикке  тән  іскерлік,  шеберлік 
қалыптасады. Қазіргі заманның өндірістік оқыту шебері – қоғамдық дамудың 
деңгейінен  көрінетін,  жаңалыққа  жаны  сергек,  жаңаша  ойлау  дағдысын 
меңгерген,  студенттердің  талапкерлігімен  қабілетін  өздігінен  еркін  дамуын 
ұйымдастыра  алатын әрі  шығармашылықпен еңбек ете  алатын маман болуы 
тиіс. Өндірістік оқыту шебері қоғам талабына сай өзін-өзі үздіксіз тәрбиелеп 
отыратын,  студенттермен  қарым-қатынасқа  түсе  алатын ұйымдастырушылық 
қабілеті жоғары және мол тәжірибе жинақтағанда ғана оның бойынан кәсіби 
құзіреттілігі анық байқалып тұрады.

Кәсіби  құзыреттілік деп  –  педагогтың  жеке  бас  сапалары  мен  оның 
психологиялық-педагогикалық және теориялық білімнің кәсіби біліктілігі мен 
дағдысының бір арнада тоғысуы. 
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Болашақ маман өз  ісінің  шебері,  жақсы шебер  болу үшін мамандығына 
қажетті  қабілеттерді  және қарым-қатынас мәдениетін  меңгеріп әлемдік  білім 
кеңістігіне  талпынуы  керек.  Студенттердің  орындалатын  жұмыс  түрлерін 
шағымдап беру және қойылған мақсатқа жету үшін бағыт-бағдар беру, бұл – 
өндірістік оқыту шеберінің қызметі. Болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыруда  өндірістік  іс-тәжірибе  үлкен  рөл  атқарады.  Өндірістік  іс-
тәжірибеден  өту  кезінде  студент  -  практиканттың  іскерлігі  мен  дағдылары 
қалыптасады және өзіне деген сенімі артады, шығармашылық деңгейде жұмыс 
істеу  барысында  өз  білімдерін  дәлелдейді.  Жоғарыда  аталған  іс-әрекеттер 
арқылы  мысалы:  Ол  жансыз  жаттанды  білім  түрінде  емес  жеке  тұлғаның 
танымға және белгілі мәселелерді ұсынып, шешім жасауға, талдауға, түзетулер 
енгізіп отыруға деген белсенділігінен көрінеді.

Болашақ  мамандарды  дайындаудағы  негізгі  міндет  -  студент 
практиканттың  өз  бетінше  жаңаша  жұмыс  істеу  қабілетін,  іскерлігін, 
шығармашылығын дамыту  арқылы бәсекеге  қабілетті  маман  дайындау.  Осы 
мақсатты  іске  асыруда  жұмыс  түрлерінің,  сонымен  қатар  болашақ 
мамандардың іскерліктерін арттыруға деген талаптың жылма – жыл күшейіп 
отыруына байланысты, бүгінгі күні өндірістік іс-тәжірибенің жаңа түрлері де 
енгізілуде.

Нәтижеге  бағдарланған  оқыту  яғни  құзыреттілік  ең  алдымен  өндірістік 
оқыту шеберінің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруды және дамытуды талап 
етеді.  Кәсіби-өндірістік  оқыту  шеберінің  құзыреттілігін  жүзеге  асыруда, 
шеберден  қабілеттілік  пен  даярлықты  талап  етеді.  Сонымен  қатар  кәсіби 
құзыреттілікке  білімдар,  іскерліктер,  дағдылар  мен  қатар  тұлғаның  кәсіби 
құнды сапаларын, оның іс-әрекетін де қарастыруды талап етеді. Осының бәрі 
шебердің  кәсіби жоғары деңгейінің болуын қажет етеді.

Қазіргі  заманғы  ғылыми-техникалық  үдерістің  қарқыны,  білім  беру 
жүйесінің алдына жаңа міндеттер қойып отыр. Ең бастысы – өз жұмыс орнына 
және бүкіл техникалық тізбекте технологияның үздіксіз өзгерістеріне бейімделе 
алатын  құзыретті  маман  тұлғасын  қалыптастыру  міндетті.  Біліміне, 
біліктілігіне, парасатына пайымы сай шебер бүгінгі таңда жас маманға кәсіптік 
білім  беру  жұйесінде  болып  жатқан  оң  өзгерістерге  байыппен  қарап,  оның 
заман талабына сай мән-маңызын түсінуі хақ. Сондықтан, жүктеліп отырған аса 
жауапты  міндет,  кәсіптік  білім  саласындағы  реформалар,  өндірістік  оқу 
сабағындағы әдіс-тәсілдердің тың, мәнді, әрі сапалы болуын талап етіп отырған 
осы  бір  айтулы  кезеңде,  шебердің  жылдар  бойы  жинақтаған  іс-тәжірибесін 
жаңа ақпараттық технологияға ұштастыруын қажетті санайды.

Қазіргі  кәсіптік  білім  жүйесінің  негізгі  базалық  ілімдердің  бірі 
«құзыреттілік» болып отыр.
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Құзыреттілік дегеніміз – тұлғаның бойында білім, дағды, іскерлік, ерік, 
күш-жігердің  болуы.  Құзыреттілік  жаңа  әлеуметтік-экономикалық  жағдайда 
аман  қалуды  қамтамасыз  етеді  және  олар  бәсекеге  қабілетті  маманмен 
қамтамасыздандырады.  Көптеген  елдерде  құзыреттілікке  жаңаша  мән  бере 
отырып,  білімді  жоғары  дәрежеге  көтергені  мәлім.  Құзыреттілік  еңбек 
нарығанда  тұрақты  өсіп  отырған  талаптармен,  шапшаң  технологиялық 
өзгертулермен,  соның  ішінде  білімдік  және  еңбектегі  мобильдік  өсулермен 
негізделген.  Құзыреттіліктің жеке компонентін анықтай отырып,  ол адамның 
алдына қойған мақсаттарын орындауға көмектесетін сипаты мен икемделігін 
айтады.

Қазақстанның  әлеуметті-экономикалық  даму  мақсатын  жүзеге  асыруда 
кәсіптік білім беретін оқу орындарында бәсекелестікке  қабілеті  бар болашақ 
мамандарға  әртүрлі  өндірістік  салаларға  даярлау  деңгейі  білім  беру 
жағдайларымен анықталады. Қазіргі таңда жан-жақты маман даярлау олардың 
әлеуметтік,  кәсіптік,  өздік  жұмыс  жасай  алу  қабілеттерін  дамытумен 
белгіленеді.  Себебі,  әлеуметтік  сала  экономикасын  дамыту  осы  болашақ 
мамандардан төмендегідей шарттардың орындалуын талап етеді.

-    жүйелі ойлауды;
-    құқықтық ақпараттық мәдениетті;
-    кәсіпкерлік мәдениетті;
-    өзін-өзі тануды;
-    басқаларға ұсынуды;
-    өз қызметін білімді талдауды;
-    жаңа білімді;
-    нано технологияларды меңгеруді;
-    кейбір өндірістік жағдайларда өз бетімен дұрыс шешім қабылдауды;
-    бәсекелестікті және өмір талаптарына сай қызмет етуді;
-    әр іске жауапкершілікпен қарауды;
-    нәтижеге бағытталған істерді жасауды.
Жалпы кәсіптік құзыреттілік - әр сала маманының кәсіби мазмұнына сай 

қарастырылған.Құзыретті  маман  даярлау  мақсатында  «білім  алушылардың 
білімдік   белсенділігін  арттыру  технологиясын»  пайлана  отырып,  бақылап 
оқыту  технологиясы  бойынша  білім  беру  мақсаты  студенттерге  өндірістік 
ситуациялар беру арқылы өз бетінше жұмыс жасау қабылетін,  дұрыс шешім 
қабылдау мүмкіндігін қалыптастыру арқылы бәсекеге қабылетті маман ретінде 
дамуына көмектесу.

Құзыреттілік  –  кәсіби  маман  даярлаудың  басты  сапасы екенін  әрдайым 
есте сақтаған жөн.  Өйткені еліміздің саяси-экономикалық, мәдени,  қоғамдық 
өміріндегі өзгерістерге сай өзінің алдындағы үлкен жауапкершілікті сезініп, өз 
ісінің  шебері,  бәсекеге  қабылетті,  кең  ауқымды,  жан-жанты дамыған  маман 
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дайындауға  ұмтылу-  кәсіби  білігі  мол  педогогты  қажет  ететін  заман  талабы 
екенін тағы да жүрегінде жазып алуы керектігін талап етеді. 

Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңында  «Білім  беру  
жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар,  
ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға,  
дамытуға  және  кәсіби  шыңдауға  бағытталған  білім  алу  үшін  қажетті  
жағдайлар  жасау  керек»- деп  атап  көрсетілген..  Демек,  білім  меңгертудің 
тиімді жолдарын, әдіс-тәсілдерін талмай іздеу – әр педагогтың міндеті. Әрбір 
өндірістік  оқыту  шебері  жұмыс  тәсілі  мен  формасын,  өз  шеберлік 
технологиясын  таңдай  отырып,  студенттердің  білімін  жетілдіру  бағытында 
жұмыс  істеуі  керек.  Осыған  байланысты  әр  түрлі  әдістерді  қолданудың 
қажеттілігі туындайды.

«Нағыз шебер» - деп, болашақ мамандардың ойы мен жүрегіне жол тапқан 
ұстазды айтамыз. Бүгінде кәсіптік-техникалык мамандықтарға сұранысты өтеу 
–  кәсіптік  білім  беру  ұйымдарының  педагогтарының  аса  маңызды  міндеті 
болып  отыр.  Студенттерді  заманауи  ғылым  жетістіктерімен  қаруландырып, 
өндіріске,  өнеркәсіпке  жаппай  аттандыру  кезек  күттірмейтін  мәселе.  Жаңа 
заманға  жаңа  маман  қажет  екендігі  баршаға  мәлім,  соның  ішінде  ол  шебер 
алдына койылған, жуктелген міндет екенін ескере отырып, кәсіптік білім беру 
ұйымдарында еңбек етіп жүрген өзім де өндірістік оқытуда алға қойып, түрлі 
әдістерді ұдайы қолданып студенттердің білімін көтеруге жұмыс жасаудамын. 
Білім ордасында студенттер өндірістік сабақтың өздеріне керек және маңызды 
екенін сезінуі керек.

Осы ұстанымды, жоғарыда аталып кеткен білім бағдарламаларын, кәсіптік 
білімнің заңнамаларын өзіме мақсат етіп қойып,  кәсіптік құзыретті  маманды 
даярлауды  оқытып  үйрету.  Кәсіптік  колледжерде  өндірістік  оқытудан 
теориялық және тәжірибелік сабақ берудің өзіндік ерекшеліктері бар. 

Өз  сабақтарымда  түрлі  әдістерді  қолдану  арқылы  сол  ерекшеліктерді 
түрлендіріп,  жаңаша  оқытуда  еңбектеніп  келемін.  Өндірістік  оқыту  өткізіп 
жүрген  «Автокөліктер  техникаларының  құрылысы»,  сабақтарындағы 
теориялық білімде:

-    танымдық белсенділік құралы 
-    жаңа материалды тез ұғыну 
-    іздену 
-    ынталы болу
-    ситуациялық проблемаларда озін еркін ұстау, дұрыс шешім қабылдау
-    біліктілікті көтеру болса, колледжішілік мамандық конкурсы «World 

Skils»-мамандық конкурсында аталған технологияның :
-    ізденуге
-    шығармашылыққа 
-    белсенділікке.
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Осындай  бағыттағы  сабақтарда  студенттердің  ынтасы  мен  талпынысы 
ақпараттық  технологияның  құзыретті  маман  даярлауда,  заман  талабына  сай 
жұмысшы  моделін  қалыптастыруда  мынадай  мүмкіндіктерді  аша  алады. 
Техникалық кәсіптік білім беруде бәсекеге қабілеттіліктерін шыңдауда: 

-    өз ісінің шебері болуына 
-    мамандығын сүйюге 
-    ынталы, жан- жақты дамыған маман болуға
-    болашақ маман иесінің құзыреттілігін қалыптастыруға 
–студенттердің ізденістерін арттыруға сапалы көмегін тигізуде.

Қорыта  айтқанда,  кәсіби  даярлықта  әрбір  кәсіптік  оқу  пәнінің  білім 
мазмұны  мен  әдістемелік  жуйесі  негізінде  жеке  тұлғаға  қойылатын  кәсіби 
деңгейім,  нәтижеге  бағытталған  сауаттылық  шешімін  табу  керек.  Өйткені 
кәсіби  даярлықта  педагогқа  қажетті   кәсіби  құзыреттіліктерді  толыққанды 
меңгерген  оқытушы,  студентті  оқытуда,  білім  алу  нәтижесіндегі 
құзыреттіліктерді сапалы меңгерте алатыны сөзсіз.

Жаңа  білім  ғасырында  теориялық  білімді  терең  меңгерген,  жаңа 
технологиямен қаруланған, жан-жақты білімді, білікті өндірістік оқыту шебері 
ғана  еліміздің  болашағына  өз  үлесін  қоса  алады.  Кәсіптік  практика  кәсіптік 
білімнің  негізгі  білімдері  бағдарламасының  құрамдас  бөлігі  және  білікті 
мамандарды кәсіби іс әрекетке дайындаудың тиімді формасы болып табылады. 
Осыған  орай,  болашақ  педагог  мамандарды  бүгінгі  қоғам  талабына  сай 
дайындау  мақсатында  жаңа  педагогикалық  технологияларды  оқу  үрдісінде 
жүйелі  пайдалану  қажет.  Педагогтік  мамандыққа  алғашқы  болашақ 
мұғалімдерді дайындау, қалыптастыру кезеңінен басталады. Білім алушы өзінің 
бейімділігін, шеберлігін, алған теориялық білімін тәжірибемен ұштастырғанда 
ғана мұғалімге тән іскерлік, шеберлік қалыптасады. 

Қазіргі заман шебері – қоғамдық дамудың деңгейінен көрінетін, жаңалыққа 
жаны сергек, жаңаша ойлау дағдысын меңгерген, балалардың талапкерлігімен 
қабілетін, өздігінен еркін дамуын ұйымдастыра алатын әрі шығармашылықпен 
еңбек ете алатын маман болуы тиіс. Өндірсітік оқыту шебері қоғам талабына 
сай өзін-өзі үздіксіз тәрбиелеп отыратын, студенттермен қарым-қатынасқа түсе 
алатын ұйымдастырушылық қабілеті жоғары және мол тәжірибе жинақтағанда 
ғана  оның  бойынан  кәсіби  құзіреттілігі  анық  байқалып  тұрады.  Кәсіби 
құзыреттілік деп – педагогтың жеке бас сапалары мен оның психологиялық - 
педагогикалық және теориялық білімнің кәсіби біліктілігі мен дағдысының бір 
арнада тоғысуы. 

Болашақ маман өз  ісінің  шебері,  жақсы шебер  болу үшін мамандығына 
қажетті қабілеттерді және қарым – қатынас мәдениетін меңгеріп әлемдік білім 
кеңістігіне талпынуы керек. 
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Ал балаға орындалатын жұмыс түрлерін шағымдап беру және қойылған 
мақсатқа жету үшін бағыт - бағдар беру, бұл – оқытушының қызметі. Болашақ 
маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда өндірістік іс-тәжірибе үлкен 
рөл атқарады.  Өндірістік  іс-тәжірибеден өту кезінде  жас маманның іскерлігі 
мен дағдылары қалыптасады және өзіне деген сенімі артады, шығармашылық 
деңгейде жұмыс істеу барысында өз білімдерін дәлелдейді.

Болашақ  мамандарды  дайындаудағы  негізгі  міндет  -  студент 
практиканттың өз бетінше жаңаша жұмыс істеу қабілетін, шығармашылығын 
дамыту арқылы бәсекеге қабілетті маман дайындау. Осы мақсатты іске асыруда 
жұмыс  түрлерінің,  сонымен  қатар  болашақ  мамандардың  кәсіптік  білімін 
арттыруға деген талаптың жылма-жыл күшейіп отыруына байланысты, бүгінгі 
күні педагогикалық практиканың жаңа түрлері де енгізілуде.
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