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Мен – жаңа форматтағы ұстазбын

ДАИРБЕКОВА ЛЯЗАТ БЕРИКОВНА 
Алматы облысы  Талдықорған қаласы  Өтенай ауылы 

№ 12 "Байтерек" бөбекжайының қазақ тілі пәнінің мұғалімі 

 «Еліңнің  ұлы  болсаң,  еліңе  жаның  ашыса,  азаматтық  намысың  болса, 
қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің  нығайып көркеюі  жолында жан теріңді 
сығып жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа!» 

/Н. Ә. Назарбаев. /

Заман  өзгеруде,  менде  заман  талабына  сай  өзгере  білуім  керек  — деген 
ұстаным әр ұстаздың бойынан табылуы керек.

Қазіргі  әлемде болып жатқан өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін қайта 
қарау  қажет  екендігін  паш  етті.Қарқынды  өзгеріп  жатқан  әлемде  білім 
саласындағы саясаткерлер үшін де,  жалпы мектептер үшін де,  соның ішінде 
мұғалімдер үшін де ең басты маңызды мәселе болып отырғаны: «ХХІ ғасырда 
нені оқыту керек?» , «Мұғалімдер оқушыларды ХХІ ғасырға қалай дайындауы 
керек?»   Қазақстан  Республикасының  педагог  қызметкерлерінің  біліктілігін 
арттыру курстарының мазмұны осы мәселені шешуге бағытталған. Даму мен 
үйрену бір  үйдің  егіз  балалары секілді.  Бір-бірінсіз  толық салынбаған  сурет 
секілді шимай болып қала береді. Дамығың келсе үйренесің, үйрене бастасаң, 
дамып жатсың деген сөз!

Жаңа  заман  талабына  сай,  әлеммен  бірге  өзгеру  мақсатымен  менде 
деңгейлік  курсты  оқып,  жаңа  форматтағы  ұстаз  ретінде  қалыптасып 
келемін.Мұғалімнің  ұстанымы  оның  көзқарастарын  қалыптастыру  барысына 
зор  ықпал  етеді,  ал  көзқарасы  белгілі  бір  шешімдердің  қабылдануымен 
сыныптағы іс әрекеттерді түсіндіру көзі болып табылады.Сондықтан кез келген 
мұғалімнің  оқыту  құралдары  оның  өз  болжамдарының,  білімі  мен 
ұстанымының, көзқарастарының жиынтығынан тұруға тиіс.

Оқытудың қандай жолы қолданылса да, қарастырылатын екі көзқарас бар. 
Біріншіден, оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі, 
екіншіден оқытудың оқушы мен  мұғалім арасындағы қарым -қатынас нәтижесі 
ретінде  қарастырылуы.Бірінші  деңгей  бағдарламасы  құзырлы  мұғалімнің 
алдына оқушының жан дүниесін жақсы түсіне білу жөнінде нақты міндеттеме 
қойып  отыр.Сондықтан  мұғалімнің  бойында  Шульман  «үш  көмекші»  деп 
атаған қасиеттер болуы тиіс.
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Осы  ұстаздар  жайында  халқымыздың  ұлы  батыры  Бауыржан 
Момышұлы“Ұстаздық  –  ұлы  құрмет.  Себебі,  ұрпақтарды  ұстаз  тәрбиелейді. 
Болашақтың  басшысын  да,  данасын  да,  ғалымын да,  еңбекқор  егіншісін  де, 
кеншісін де ұстаз өсіреді… Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, 
сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” деген.

Бала  бойына  ата-анадан  кейінгі  ақыл-ой,  адамгершілік,  әдептілік,  ар-ұят, 
ұлттық сана-сезімді сіңіруші адам – Мұғалім.

Ендеше өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің 
жанына  нұр  құйып,  өмірге  өзі  де  бақытты  болып,  өзгелерді  де  бақытқа 
жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де, жолы да бөлек.

“Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға” деп Абай атамыз айтқандай, 
ұстаз  еңбегінің  қыр-сыры  мол,  қиын  да  жауапты,  шығармашылық  еңбек 
екендігін баршамыз мойындаймыз.

Менде ұстаздық жолымды мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне үйретуге 
жиырма жыл бойы арнап келемін.

Қазіргі  кезде  оқыту  үрдісін  жоспарлаудың,  қолданудың және  бағалаудың 
жүйелі әдісі ретінде жаңа педагогикалық технологиялар түрлері көбейе түсуде.

Сондықтан  осындай  жаңартылған  педагогикалық  техногиялар  ішінен  өз 
қажеттісін таңдап алу – әр мұғалім үшін жауапты да іскерлікті талап ететін іс.

В.И.Шепелдің  айтуы  бойынша,  технология  –  өнер,  шеберлік,  біліктілік 
жағдайын зерттеуге бағытталаған іс-әрекеттердің жиынтығы ұғымын білдіреді.

Сабақ  түрі  жаңа  заман  талаптарына  сай  өзгеріп,  жаңарып  отырса, 
жеткіншектерге оның әсері мен ықпалы ерекше болады. Олардың эмоциялық 
сезім-түйсіктеріне әсер ете білген ізденістерден көп пайда болатыны айтпаса да 
түсінікті. Дайын білімді таратуға негізделген «дәстүрлі» әдіс арқылы алынған 
білім оқушылардың жинақтаған өзге білімдерімен тиімді сіңісе алмайды, сол 
себепті де механикалық есте сақтау, үстірт білім алу жағдайлары орын алады. 
Бұндай  жолмен  оқытудан  алынған  механикалық  түрде  есте  сақталған 
мәліметтерді  емтихан  кездерінде  ұтымды  пайдалануға  болады,  бірақ  мән-
мағынасы  терең  меңгерілмей,  жай  ғана  жатталғандықтан,  тақырыпты  оқыту 
аяқталған соң немесе емтихан біткен соң керексіз болып қалады және оқушы 
оны өмірде  пайдалана  алмайды.  Сындарлы оқытудың мақсаты –  оқушының 
пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез 
келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету.

Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан 
мұғалімнің өз сабақтарын оқушының идеясы мен білім-біліктілігін дамытуға 
ықпал ететін  міндеттерге  сай ұйымдастыруын талап етеді.  Бұндай міндеттер 
оқушылардың  оқыған  тақырып  бойынша  білімдерін  өз  деңгейінде  көрсетіп, 
кейбір  болжамдар  бойынша  күмәнді  ойларын  білдіре  алатындай,  пікір-
көзқарастарын нақтылап,  жаңа ұғым-түсініктерін  өрістетуге  орайластырылып 
құрылады. 
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Мұғалім  қызметіндегі  маңызды дүние –  кейбір  оқушылардың тақырыпты 
өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі. Бұл жағдайда 
оқушының  мәселені  түсіну  деңгейін  анықтап,  оның  түсінігін  толықтыруға 
немесе қайта құруға көмектесу мұғалімнің міндеті болып табылады. Менде өз 
сабақтарымда жаңа технологияларды қолданып жүрмін. Деңгейлік бағдарлама 
бойынша жұмыс жасай бастағаннан бастап, оқушылардың бойынан өзгерістер 
байқала  бастады.  Бұрынғы  дәстүрлі  сабақта  оқушы  мұғалімнің  баға  қоюын 
тосып,  қатесін  тауып  бергенін  күтіп  отырса,  қазір  өз  қатесін  өзі  тауып  өзі 
түзетуге машықтанып келеді. Бір — бірін бағалау арқылы  өз қателерін түсініп, 
өзгеге үйрету арқылы үйреніп отырады.

Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаевтың:  «Қазақ  тілі  ғылым  мен  білімнің 
,интернеттің тіліне айналды.Ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар.Ол  қазақ 
тілі Мәңгілік Елдің мәңгілік тіліне айналды »,- деген сөзі қазақ тілінің дамуына 
жаңа  серпін  беріп  отыр.Мәңгілік  елдің  соғатын  жүрегі  қазақ  тілімен 
байланысты болады десек,онда  заман тынысын тани  білген  адамға  дамудың 
күретамыры  ақпараттық  коммуникациялық  технологиялармен  байланысты 
екендігі  де  айқын.  Осы мақсатпен  аудандық  қазақ  тілі  мұғалімдерімен  «Тіл 
жанашырлары » атты қауымдастық құрып,биылғы жылы семинарлар өткіздім. 
Облыстық  конференцияда  «Дарынды  және  талантты  балалармен  жұмыс 
жүргізу  жолдары»тақырыбында  шеберлік  сынып  өткіздім.  Осы  тақырыппен 
аудандық  семинарда  шеберлік  сынып,  «Топтық  жұмысты  ұйымдастыру» 
тақырыбында  коучинг   өтті.   Мектеп  мұғалімдерімен  де  тәжірибе  алмасып 
жүреміз.«Сыни  тұрғыдан  ойлау  дағдыларын  қалыптастыруда  интерактивті 
әдістерді қолдану»  атты семинарда аудан мұғалімдері үшін тиімді өткізіліп, 
тәжірибе алмастық.

Астана  қаласында  өткен   «Қазақ  тілін  оқытудағы  инновациялық 
бастамалар»Назарбаев  Зияткерлік  мектептері  тәжірибесі   форумына қатысып 
алған  мәліметтер бойынша аудан мұғалімдерімен ой бөлістік.

Біздің мақсатымыз-  гүлденген қоғам орнату. «Ұлттық тіл — әр халықтың 
өзіне тән ой- санасын, парасатын, бүкіл болмыс- тіршілігі мен сезімін- түйсігін 
ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін  күретамыр.»

Н.Ә.Назарбаев  Қазақстан  халқына  жолдаған  жолдауында  басты 
мақсатымыз-Қазақстанның  ең  дамыған  30  мемлекеттің  қатарына  қосылуы, 
ол-«Мәңгілік  Қазақстан»  жобасы,  ел  тарихындағы  біз  аяқ  басатын  жаңа 
дәуірдің  кемел  келбеті  деген.  Біз  үлгілі  дамудың  өзіндік  моделін 
қалыптастырдық.

Осы  жолдауда  «Мәңгілік  Қазақстан»  жобасында  Қазақстан 
Республикасының әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, әлем картасынан 
ойып тұрып орын алатын саласының бірі-ғылым мен білімге  өте  үлкен мән 
берген.
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Ал  оны  жүзеге  асыратын  ұстанымы  берік,  білімді,  жаңа  форматтағы 
мұғалім.

Жаңа  форматтағы  мұғалім  жас  ұрпаққа  саналы  тәрбие  мен  сапалы білім 
беру, ең алдымен мұғалімнің кәсіби  шеберлігі екенін түсініп, әрдайым өзінің 
білімін жетілдіріп, шығармашылық ізденісте жүруі маңызды.

Жаңа  формат  мұғалімі  пәнді  жақсы  білумен  қоса,  стандарт  талап  етіп 
отырған құзыреттіліктерді жете меңгеруі тиіс.

 Елбасымыздың  «Мәңгілік  Елге»  бастайтын  ең  абыройлы,  ең  мәртебелі 
жолында  білімді  шәкірт  дайындаудан  шаршамайтын,  қазақ  елінің  жаңа 
форматты мұғалімін дайындауға атсалысып деңгейлік курсты өткізіп

жүрген  білімді  де,  білікті  тренерлердің   еңбектері  біз  үшін  баға  жетпес 
нұсқау  болып  отыр.  .  Әлемнің  озық  елдері  арасында  Қазақстанның  білімді 
жастарының орны ерекше болып шарықтай берсін.

Джон  Дьюи  мен  Дональд  Шонның   «рефлексиялық  оқыту» 
технологиясында немесе Абай Құнанбаевтың  он бесінші сөзінде айтылғандай 
әр адам өз ісіне есеп бере білсе нәтижеге жетері анық деп санаймын..
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03.04.2021 жыл.   № Q00014

 Математика сабағында оқушылардың  
сыни  тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту

САРСЕНБЕКОВА ГҮЛБАНУ АБЫТҚЫЗЫ 
Қызылорда облысы  Жаңақорған ауданы  

№ 213 орта мектебінің математика пәні мұғалімі.

      Бүгінде білім беру жүйесінде ауқымды өзгерістер болып жатыр. Қазақстан 
Республикасының білім беру жүйесін дамыту тұжырымдамасында орта білім 
берудің мақсаты – жылдам өзгеріп отыратын дүние жағдайында алынған терең 
білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін – өзі 
дамытуға және өз бетінше дұрыс адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер 
қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру деп атап көрсетілген. Мектеп 
жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға-мұғалім (Strong, 
Ward&Grant,2011). Мұғалім қызметіндегі маңызды дүние – жекелеген 
оқушылардың тақырыпты қабылдау ерекшеліктерін, оқушылардың түсінігін 
жетілдіру немесе жақсарту мақсатында олармен жұмыс жүргізу қажеттігін 
ұғынуы, сондай-ақ кейбір оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей 
тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі (Мұғалімге арналған нұсқаулық, 6-7 
бет).
      Сабақ – мұғалімнің шығармашылық ізденісінің жемісі. ҚР-ның педагог 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының үшінші (негізгі) деңгейі 
бойынша білім алып, үйренгенімді өз тәжірибеме қолданып келемін. Осы 
курсты оқу барысында мен өзімнің сабақ беруіме емес, оқушыларға қалай оқу 
керектігін үйретуге, оқушылардың оқу ептілігін дамытуға басты назар 
аударуым керек екендігін түсіндім.
      Мен өз сабағымды жоспарлауда ең алдымен оқушылардың жас 
ерекшеліктері мен қызығушылықтарын ескере отырып, өзара сыйластық пен 
бірлесіп шешім табуға, тақырыптың мазмұнын өз бетімен меңгеруіне ықпал 
ететіндей оқу материалы мен қажетті құралдармен қамтамасыз етуге 
тырысамын. Сабақтың құрылымы оқушыларға оқу бағдарламасының (берілген 
тапсырманың немесе жаңа тақырыптың) мазмұнын игертіп қана қоймай, оқуға 
деген өз қабілетін дамыта алатындай етіп әзірлегенде ғана тиімдірек оқуға 
мүмкіндік береді. Сабақ барысында оқушыға білім алуға ыңғайлы, жағымды 
орта қалыптастыра білу табысқа жетудің бір факторы.
    Оқушыларды сабақта топқа бөлудің әртүрлі қызықты тәсілі олардың алдағы 
жұмысқа деген қызығушылығын арттырады. Бөліну кезінде араларында бір-
біріне деген жылы сезімдер орнап, өздерінде туындаған сенімсіздік пен 
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қобалжудан арыла бастайды. Ең бастысы оқушы өзінің қабілеттері мен 
ерекшеліктерін көрсете білу мүмкіндігіне ие болғандығын түсінеді.
Математика сабағында оқушылардың құзыреттілін дамыту үшін «Сыни 
тұрғысынан ойлау» технологиясының маңызы зор. Сыни тұрғысынан ойлау 
технологиясын қолдану арқылы оқушылардың өз беттерімен меңгерген 
материалдағы ұғымдардың есінде ұзақ сақталып, оның білім деңгейінің 
артуына зор ықпал ықпал етеді. Елімізде 1997 жылдан бастап дамып келе 
жатқан «Сыни ойлауды оқу мен жазу арқылы дамыту» жобасы 3 кезеңнен 
тұрады: «Қызығушылықты ояту/Мағынаны ажырату/Ой-толғаныс».
1. Қызығушылықты ояту: оқушылар қарастырылатын тақырып бойынша 
бұрынғы білімдерін еске түсіреді, яғни жаңаны ескімен байланыстырады. 
Үйренуші жаңа ұғымдарды, түсініктерді өзінің бұрынғы білімін жаңа 
ақпаратпен толықтырады. Қызғушылықты оятудың екінші мақсаты 
үйренушінің белсенділігін арттыру. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, қағазға 
жазады, көршісімен бөліседі, тобында талқылайды, яғни айту, бөлісу, ортаға 
салу арқылы өз білімдері мен түсініктерін өзгелерге жеткізеді. Қызғушылықты 
оятудың үшінші мақсаты - бір –бірімен пікірталасқа түсе отырып, әр оқушыда 
түрлі сұрақтар туындайды, бұл өз кезегінде оқушыларды ойлануға жетелейді.
2. «Мағынаны ажырату» кезеңі. Жаңа материалды игеруде туындаған 
сұрақтарға оқушылар өз тәжірибелері тұрғысынан жауап беруге тырысады, 
олардың оқу процесіне деген қызығушылығы артады.
3. Үшінші кезең «Ой толғаныс». Осы кезеңде оқушылар жаңа мәліметтерді 
өздерінің бұрынғы білімдерімен салыстырады, қажет болған жағдайда өз 
пікірлерін өзгертеді, жаңа білім, жаңа түсінік қалыптасады. Сыни тұрғыдан 
ойлауды дамытудың мақсаты барлық жастағы оқушыларға кез келген ой-
пікірлеріне, тұжырымдамаларына сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір 
пікірдің біреуін таңдауға, саналы шешім қабылдауға үйрету. Сыни тұрғыдан 
ойлау технологиясының мені қызықтырғаны баланың өзі ізденіп дәлелдеуі. Ол 
бұрын тек тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші, ал 
мұғалім осы әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы. «Мен шәкірттерімді 
ешқашан да үйретпеймін; мен тек олардың үйренуіне тиімді жағдайлар жасауға 
тырысамын»,- деп айтқан А.Эйнштейннің принципін ұстанып жүрмін. 8 
сыныпта геометрия сабағында  «Тік төртбұрыш, ромб, квадрат және олардың 
қасиеттері» тақырыбында өткізген сабағым туралы сіздермен ой бөліскім 
келеді. Топты «Кеше қандай жағымды, жылы сөздер естідіңдер?» деп сұрап, 
олардың тақтаға жазып қойдым. Олар: «Жарайсың, балам! Үлкен азамат бол! 
Тұра ғой, жаным! Ботақаным менің!» деген сөздерді естігендерін айтты. Сол 
арқылы топқа бөлдім, 1 топ «жарайсың, балам!» тобы, т.с.с. әр топ мүшелерін 
топ атымен айтып сөз бергенде олардың жүздері бал-бұл жайнап, сабаққа 
көңілді, асқан қызығушылықпен қатысып отырды. 1 топқа өткен сабақ 
бойынша тапсырма бердім, 2-4 топтарға жаңа сабақты өз бетімен меңгеруі үшін 
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оқу материалы мен қажетті құралдармен қамтамасыз еттім. Мұндағы мақсатым 
– өткен тақырыппен жаңа сабақтың өзара байланысын балалар өз беттерімен 
анықтап, әр фигураларға тән қасиеттері арқылы анықтама бере отырып, талдау 
жасай білу дағдыларын жетілдіру. Бұл тапсырмада оқушылар жүйелі ойлануға, 
керекті ақпаратты өздігімен түсініп, оны талдап, оның ішінен керектісін таңдап 
алуға, өз ойы мен пікірлерін дәлелдеуге, өз білімдеріне деген 
жауапкершіліктерінің артқандығын сездірді. Ең бастысы сыныптастарымен 
тиімді қарым-қатынас құруға тырысқандары мені қуантты. «Ромбының 
диагональдары тең болса, оның квадрат болатынын дәлелдеңдер» деген 
тапсырмада Ерболат есімді оқушы мыс сымнан квадрат жасап, қарама-қарсы 
бұрыштарын созу арқылы оны ромбыға айналдырып, «диоганалдарының 
ұзындықтары әр түрлі болса, ол ромб, ал диагоналдары тең болса квадрат 
болатынын» өз бетінше тәжірибе жасау арқылы дәлелдеді. Өзінің тіл 
байлығының аздығын сол сәтте ол сезініп, тәжірибені дәлелдеуді 
сыныптастарына қалдырды. Оқушылар фигуралардың өздеріне тән қасиеттері 
мен берілген анықтама, теоремаларды пайдаланып және сынптастары 
көрсеткен тәжірибеден оқушылар «Ромбының диагональдары тең болса, онда 
ол квадрат болады» деген қорытындының дұрыстығына көз жеткізді.
     Сабақты қорытындылау кезеңінде бүгінгі тақырыпты алдымен топта, содан 
кейін бүкіл сыныппен бірге фигуралардың айырмашылығы немесе ортағын 
салыстыра отырып, ойлауға, бір-бірін толықтыруды Венн диаграммасы арқылы 
ұсыныс білдірдім. Сабақтың соңында бар білімдерін жаңа ақпаратпен 
толықтырып қана қоймай, алған білімдерін нақтылап, кей анықтамаларды 
өзгертіп, өздері бірін-бірі толықтырды.
  Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытудың тиімділігі – 
оқушының білімін арттырып ғана қоймай, сонымен бірге:
 Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті қарым-қатынас орнайды.
 Оқушының өздігінен жан-жақты білім алуына жағдай жасалады.
 Оқушы ойын ашық айта алуға, пікір айтуға, алмасуға үйренеді.
 Алған білімге сын көзбен қарауға, білімді сапалы түрде алуға 
дағдыланады.
 Мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады.
 Оқушылардың шығармашылық белсенділігі артады.
 Алған білімдеріне жауапкершілікпен қарауға үйренеді.
 Жеке тұлға ретінде жетілуіне, дамуына бағытталады.
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03.04.2021 жыл.    № Q00015

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан
ойлау технологиясын тиімді қолдану

МЫРЗАХАНОВА АЛИЯ ҚАЛБОЛАТҚЫЗЫ 
Қызылорда облысы  Жаңақорған ауданы 

№213 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

  Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат,  бір 
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына арналған Жолдауында: «Ұлттық 
білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды істер күтіп 
тұр.»  деген  болатын.  Елдің  елдігін  сақтап,  көркейтетін,  өркендететін  және 
болашақты айқындап беретін – білім мен тәрбие беру ісі. Бүгінгі таңда білім 
беру жүйесінде көптеген жаңалықтар мен өзгерістер өмірге келуде. Заманауи 
қоғамның  өркендеп  өсуі  білім  жүйесінің  сапасын  жақсартуды,жаңа 
технологияларды  тиімді  қолдануды,  жаңа  формациядағы  ұстаздар  арқылы 
еліміздің білім жүйесін халықаралық стандарт деңгейіне жеткізуді мақсат етіп 
отыр.   
  Қазақстандағы  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған 
мемлекеттік бағдарламасында да білім беру жүйесінің сапасын арттыру үшін ең 
алдымен  мұғалімнің  кәсіби  біліктілігін  арттыру  мәселесіне  үлкен  мән 
берген.Бұл бағдарламаның міндеті – қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық 
тәжірибелерін  жетілдіру  мен  бағалауға  көмектесу.  Бағдарлама  барысында 
педагогиканың әртүрлі аспектілері талқыланады.
Әлемдік  тәжірибеге  негізделе  жасалған  бұл  жоба  оқушылардың  өз  дәлелін 
еркін жеткізе алатындай, сенімді, сыни пікір – көзқарастары жүйелі дамыған 
оқушы  қалыптастыруды  мақсат  етеді.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  –  бақылаудың, 
тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, 
бағалауға,  талдауға,  синтездеуге  бағытталған  пәндік  шешім.  Сыни  тұрғыдан 
ойлау дағдылары: Бақылау. Талдау. Қорытындылау. 
     Өз тәжірибемде  «Оқу мен жазуды сын тұрғысынан ойлауды дамыту» 
технологиясының әдіс – тәсілдерін ана тілі, қазақ тілі, дүниетану сабақтарында 
қолданамын. Тәжірибемде қолданған кейбір тәсілдерге тоқтала кетейін.               
Қызығушылықты ояту кезеңінде бұрынғы білетіні мен жаңа білімді 
ұштастыруда «Топтау», «Ойлану», «Жұпта талқылау», «Болжау» әдістерін 
қолданамын.                                                                                                        
Мағынаны ашу– кезеңінде оқушылар жаңа ақпаратпен танысады, тақырып 
бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар орындайды. Сондықтан оқушының өз 
бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне жағдай жасаймын. Бұл кезеңде 
көбіне INSERT әдісін қолданған қолайлы.                                                                 
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Ой толғау-кезеңінде оқушы не үйренгені саралап, оны қандай жағдайда 
қолдану керектігін ой елегінен өткізеді.  Белсенді түрде өздігінен үйрену 
жолына қайта қарап, өзгерістер еңгізеді. Сабақтың бұл кезеңінде «Еркін жазу 
әдісі», «Бес жолды өлең», «Венн көрсетуі» т.б осы сияқты стратегиялар әр 
сабақтың ерекшелігіне қарай   лайықты қолданылады. 
 Белгілі бір  мәтінді толық меңгерту, кейіпкерлер бейнесіне талдау жасап, өз 
ойын жүйелі жеткізе алуға үйрету, өзіндік ой қорыта білу, шығармашылықпен 
жұмыс істеу қабілетін жетілдіру, ой - өрісі мен дүниетанымын кеңейту, сөздік 
қорларын молайту, кейіпкерлер бойындағы жақсы қасиеттерді үлгі ету мақсат 
етіп алынды.
    Оқушылар  үй тапсырмасын «Шеңбер» әдісімен орындады. 
"Шеңбер" әдісі бойынша, оқушылар сыртқы шеңбер, ішкі шеңбер болып 
орналасады. Ішкі шеңбер болып орналасқан оқушылар, сыртқы шеңберге 
орналасқан оқушыларға сұрақ қоя отырып, диалог жүргізеді немесе сыртқы 
шеңберде орналасқан оқушылар сұрақ береді. Шеңбер жасап тұрған оқушылар 
сағат тілі бойынша жүре отырып, барлық оқушымен кездесіп өзара диалогтік 
қарым-қатынас орнатады. Бұл тәсіл оқушыларды өзара білім алмасуына тиімді 
және үй тапсырмасын сұрауға, қайталауға арналған тақырыптарды сұрауға 
таптырмайтын тәсіл деп ойлаймын. 
«INSERT» әдісімен   мәтінді үш бөлікке бөліп, үш топқа бөліп берілді. 
Оқушылар өздері жаңа сабақты оқып, өздері талдап, түсіндіріп, қорғайды.
  "Жауапқа сұрақ"әдісіне келетін болсам, "Сұраққа жауап" әдісінен «Жауапқа 
сұрақ»  әдісі әлдеқайда тиімді. Өйткені сұраққа жауап бергеннен гөрі , жауапқа 
сұрақ тудыру күрделі ойлауды қажет етеді. Сабаққа негіз болатын сөзді жауап 
ретінде тақтаға жазып қоямын. Оқушылар берілген жауапқа бірнеше сұрақтар 
тудыру арқылы білімдерін дамытады. 
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 Домбыра аспабы арқылы рухани адамгершілікке тәрбиелеу

ҚАЙЫРЖАНОВ ДАНАТ ҚАЙЫРЖАНҰЛЫ 
Павлодар облысы,  Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы,  

"Ақтоғай балалар өнер мектебі" ҚМКК
домбыра сыныбының мұғалімі.

Бала тәрбиесіне көңіл бөлу, қай заманнан да келе жатқан құбылыс. 
Қазіргі кезеңде ұстаздар қауымының алдына қойылатын міндет-жастарға 

рухани-адамгершілік тәрбие беру және осы мақсатта ұлтымыздың ұлы 
мұраларын жаңғырту, яғни, ұлттық құндылықты бойына сіңіру. Домбыра 
аспабында орындалатын ұлттық нақыштағы қазақтың күйлерін үйрету өте 
маңызды.

Домбыра – қазақ халқының өте ерте және кең тараған, нағыз табиғи ұлттық 
музыкалық аспабы. Көне Шумер тілінен аударғанда «кішкене садақ» деген 
мағына береді. Алматы облысы, Жамбыл ауданы аумағынан шамамен 2,5 ғасыр 
бұрын табылған таста қашалған суреті мен 16 ғасыр бұрын Мысыр еліндегі 
Нахт қабіріне салынған пішінінен еш өзгермеген. Қос ішекті шертіп ойнайтын 
музыкалық аспап ішекті, шертпелі аспаптар тобына жатады. Аспап әр түрлі 
үлгіде тұтас ағаштан ойылып жасалады. Тоғыз, он бір, он төрт, жиырма төрт 
пернесі болады. Күй арнайы құлақтарымен келтіріледі. Аспап үні қоңыр, 
құлаққа жағымды әрі жұмсақ болып келеді.

Қазір мектеп жасындағы балалардың шылым шегуі, ішімдік ішуі, есірткі 
қолдану, т.б. келеңсіз көріністерге баруы жасыратын жағдай емес. Осындай 
келеңсіздікті болдырмау үшін бос уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында 
домбыра, қобыз сияқты үйірмелерге қатысса нұр үстіне нұр болушы еді. 
Рухани-адамгершілік тәрбиесі өзіндік сананы дамытуға жағдай жасауды, жеке 
тұлғаның әдеп ұстанымын, оның  қоғам өмірінің нормалары мен дәстүрлерімен 
келістірілетін моральдік қасиеттерін және бағдарларын қалыптастыруды 
болжайды. Рухани-адамгершілік  құндылықтармен білім жүйесін дамытып 
қалыптастыру жаңа қоғамның дамуындағы мәні зор, маңызды бағыт.

Қазақтың күй өнері арқылы оқушыларды рухани-адамгершілікке 
тәрбиелеу, болашағына жол сілтеу – бүгінгі қажетті, кезек күттірмес мәселе. 
Рухани-адамгершілікке тәрбиелеу білім берумен ғана шектелмейді. Баланың 
сезіміне әсер ету арқылы ішкі жан дүниесін ояту нәтижесінде оның рухани-
адамгершілік қасиеттері қалыптасады. Құрманғазының күмбірлеген күйін, 
Тәттімбет, Дина сияқты аттары аңызға айналған күй құдіреттерінің әсем де, 
сазды әуендерін бойына сіңіріп өскен жас жаман болмауы тиіс. Қазақтың ән 
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өнері мен күй өнерімен сусындап өскен баланың бойында адалдық, тазалық, 
сенімділік, өзіне деген құрметі болады.

Демек, рухани-адамгершілік тәрбиесіндегі басты мәселе – баланы 
құрметтеу. Сондықтан, әрбір оқушы өзін-өзі рухани жетілдіру үшін, өзін 
тәрбиелеуге, өздігінен білім алуға ұмтылуы қажет екенін түсінуі тиіс деп 
ойлаймын. Өзінің оқушысын өз бетінше білім мен тәрбие алуға үйретпеген 
ұстаз қазір түпкі нәтижеге қол жеткізе алмайтынын біледі. Бала ықпал ету 
объектісі емес, ынтымақтаса қызмет ететін тұлғаға айналуы тиіс.

Гуманизм – адам өмірінің рухани негіздерін құрайды, ойластырады, 
болжайды және адамзат құндылығын қалыптастырады. «Адам жолында екі 
түрлі, бір-біріне қарама –қарсы ағыстар бар. Бір ағыс  қаталдыққа жетелесе, 
екіншісі – мейірімге талпынады» деген Леккидің сөзінде үлкен мән бар. Рух – 
адам бойындағы күш-қуат. Ол қуат барлық жақсы қасиеттермен  бірге 
жасайтын игі істердін қайнар көзі. Рухани бай адамның бойында ғана 
гуманистік қасиеттер болады.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында оқыту әдістерін, 
технологияларын таңдауда  көп нұсқалық  қағидасы бекітілген, бұл білім 
мұғалімдерге өзіне ыңғайлы нұсқаны қолдануға, педагогикалық үрдісті кез 
келген үлгімен, тіпті авторлық үлгімен құруға мүмкіндік береді. В.Г.Белинский: 
«Тәрбие – ұлы іс, тәрбие арқылы адам тағдыры шешіледі» десе, 
Д.И.Менделеев: «Тәрбиесіз білім – есуастың  қолындағы қылыштай» деген 
болатын. Тәрбиенің маңыздылығы сондай, біздің болашақ  ұрпағымыз 
тәрбиеден ғана  рухани байлық алып, тәрбие арқылы  ғана  адам болып 
қалыптасады. Оған көптеген мысалдар келтіруге болады. М.М.Пришвиннің 
сөзін келтірсек, «Оқушы – жастарымыз  дұрыс тәрбиеге аңнан да артық  
душар». Егер жабайы аңдар Адамға мейірімділік көрсетсе, адамдар неге бірін-
бірі тәрбиелемеске? Жаңа білім парадгимасы бірінші орынға баланың білімін, 
білігі мен дағдысы емес, оның  тұлғасын, білім алу арқылы дамуын қойып 
отыр. Я.А.Коменский «Тәрбиені мойындамау – адамдардың, жанұяның, 
мемлекеттік және бүкіл әлемнің құруы» деген болатын. [2]

«Мен өмірде неге қол жеткізуім керек?» – деген сұраққа жауап берместен 
бұрын: «Мен қандай болуға тиіспін?». «Адам болу деген не?» – тәрізді 
сұрақтарға ойлануымыз керек. Мысалы, теректің «жақсы» өсіп-дамуына 
құнарлы топырақ, ауа-райының қолайлы болуы, т.б. жағдайлар әсер етеді. Ал 
өсімдіктің өсуіне кедергі келтіретін «жаман» жағдайларға: құрғақшылық, 
өсімдікті бүлдіретін зиянкестер, дауылдар жататыны белгілі. Дәл осы тәрізді 
адам үшін де жақсы мен жамандық алмасып келіп тұрады. Жақсы жағдайда 
адам бойындағы адамшылық қасиеттер өніп, адамның Адам болып 
қалыптасуына көмектеседі. Жақсылыққа қайшы жамандық бар.

Қайшылық сатысы. Адам бойындағы жақсылық пен жамандық тек сыртқы 
жағдайлардың әсерінен ғана болып қоймайды, олар адамның ішкі жан 
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дүниесінен де орын алады. Адамгершілік дегеніміз айналамызға 
қайырымдылық нұрын шашудан тұрады екен.

Ұлылар сатысы. «Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар: Әуелі- 
надандық, екіншісі – еріншектік, үшіншісі – залымдық», – деп білемін дейді 38 
қара сөзінде ұлы Абай.

Домбыраның қоңыр үні жүрекке жан шуағын орнатып, бұрыннан 
бойымызда бар жақсы қасиеттерді дамытады. Жаман әдет пен теріс қылықтан 
тазарып, жаны таза, көңілі ақ, рухани сезімдерге бай адам болып қалыптасуға 
мүмкіндік береді. Дархан даламыздың кеңдігіндей мейірім шуағы мол, қазақ 
күйлері жастардың бойына мейірімділік жылуын таратады.

Қай замандағы болмасын күй өнеріндегі ортақ сарын – азаттыққа, 
бостандыққа ұмтылу, ел тәуелсіздігін аңсау. Осы тұрғыдан алғанда, қазақ 
күйлері – халқымыздың ғасырлар бойы армандап, бүгінгі ұрпақ жүзеге асырған, 
тәуелсіздікті жақындатқан ең қастерлі құндылық.
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Музыка пәнін оқытудың заманауи аспектілері

ЕСМАКАЕВА АЙДАНА БАЛГАБАЙЕВНА
Павлодар облысы, Баянауыл ауданы 

КМҚК «Баянауыл ауылының сәбилер бақшасы»
Музыка жетекшісі

Қазақстан   2030  стратегиялық  бағдарламасы  білім  берудің  ұлттық 
моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім 
беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік 
тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану 
тілін  оқытуда  жаңа  идеяларды  әр  сабақта  жан-жақты  қолданып,  жаңаша 
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-заман талабы болып 
отыр. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған 
байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру 
және  технологияларды  меңгеру,  оны  тиімді  қолдана  білу  міндеті  тұр.Қай 
кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. 
Білім саласындағы түбегейлі  өзгерістер  ұстазға  үлкен жауапкершілікті  талап 
етеді.  Өздігінен  білім  алатын,  жан-жақты  ізденетін,  алдағы  өмір  жолын  өзі 
болжай  алатын  тұлға  тәрбиелеу-ұстаздың  қолында. 
Ал жаңа бағдарлама  ұстаздарға  қазіргі  заманға  оқыту әдістерін  жеті  модуль 
арқылы ұсынады.

1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7. Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
      Музыка пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. 

Мұнда  негізінен  оқушының  қабілеті,  бейімділігі  баса  назарда  болуы  керек. 
Дегенмен  де  оқушыларды  бейімдеу,  қабілетін  дамыту,  музыкаға  деген 
қызығушылығын  арттыру  жақсы  ұйымдастырылған  сабаққа  байланысты. 
Сондықтан  оқушылардың  пәнге  қызығушылығын  арттыру  үшін  сабақта 
тақырыпқа  байланысты  музыка  түрлерінің  шығу  тарихы,  музыка  түрлері 
дамыған елдерде, музыканың әр саласындағы белгілі композиторлар өмірімен, 

    Қазақстандағы,  әлем  елдеріндегі  композиторлар  мен  музыка 
жұлдыздары,  тағы да  басқа  музыка  туралы толық мәліметтер  беріп  отыру – 
мақсат.  Сонымен  бірге  оқушыларға  бұқаралық  ақпарат  құралдары, 
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журналдардың,  тағы  басқа,  әлем  елдеріндегі  атақты  композиторлар  және 
мәдени жаңалықтарға шолу жасап отыру қажет. Осы тұрғыда оқушылар атақты 
композиторлардың жетістіктерге жетудегі еңбектерімен таныса отырып, өздері 
де сабақта әр тапсырманы белсенділікпен орындауға дағдыланады.

    Жаңа білім алу үрдісі оқытушы мен оқушыға шығармашылықпен жұмыс 
жасауға итермелейді, сол себепті оқушы білімді өздігінен іздену арқылы білім 
алуына  себептер  мен  жағдайлар  жасап  отырамын.  Осы  тұста  мен 
К.Д.Ушинскийдің «Балаға  күштеп білім беруден гөрі,  баланың білімге  деген 
құштарлығын  ояту  ең  маңызды  мақсат»  -  деген  сөзіне  сүйенемін.  Ол  үшін 
мұғалімнің  сабақты  жан-жақты  дайындауы  қажет,  сабақ  үстінде  қандай 
болмасын  оқушы тарапынан  әртүрлі  сұрақтар  туындауы  мүмкін.  Сол  жерде 
мұғалім қажетті бағдар беріп жіберуіне тура келеді.  Курстан алған білімімді 
жүйелі  түрде  қолданып  сабақтың  қызықты,  сапалы  өтуіне  аса  мән  беремін. 
Сабақтың  әр  кезеңдерінде  түрлі  әдістерді  орнымен  пайдалану  арқылы,  көп 
нәтижеге жетуге болатынына толық көзім жетті. 

Жұптық  жұмыстағы  диологтік  сұрақтар  мен  тапсырмаларды  сабақ 
барысында  іске  асыру  үлкен  шеберлік  пен  тапқырлықты  талап  етеді.  Сол 
себепті  мен  сабақты  түрлендіріп  өткізуге  мән  беремін.  Әр  сабақ  сайын 
оқушылардың асыға күтетін сәттері ол топқа бөліну. «Ырыс алды – ынтымақ» - 
деген мақсатты басшылыққа ала отырып сынып оқушыларын топтастырамын. 
Жұпқа  бөлудің  өзі  оқушы назарын  аудару,  қызықтыру  үшін  тақырыпқа  сай 
бөлуге тырысамын. Жұпқа бөлінгенде оқушылар арасында тепе-теңдік орнап, 
тапсырманы бірлесе отырып білімдерімен бөліседі. Мұның өзі үлгерімі төмен 
оқушы үшін  де  маңызы зор.  Өйткені  берілген  тапсырманы орындау  кезінде 
әрбір оқушы өз үлесін қосады.

    Дамыту бойынша бірнеше сабақ үлгілерін жасадым, эксперемент ретінде 
ашық  сабақтар  өткіздім.  Оқушылармен  жұмыс  жасауда  тақырып  туралы 
толғаныс,  ой  толғаныс,  тақырыпты  түсінуге  қызығушылықты,  белсенділікті 
арттырады. Осы сабақтарды өткізе отырып стратегиялардың бағыттарына сай 
әрбір оқушы өз пікірін айтады, салыстыра зерттеуге үйренеді ,бірлесіп білім 
алуға жауапты іс-әрекет қалыптасады. Сын тұрғысынан шыңдалған ойлаудың 
арқасында оқушы білім негіздерімен толығып, болашақты ойлауға құлшыныс 
алады.  Оқушылар  өз  ойларын  ашық  айтуға,  басқалардың  ойын  тыңдауға 
үйренеді.
 Осы дағдыларды негізге ала отырып: 
 Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын ояту; 
 Ойлау қабілеттерін арттыру барысында сөздік қорын дамыту; 
 Өздігінен ойларын еркін жеткізе білуге үйрету;
 Шығармашылық қабілеттерін дамыту. 
Бүгінгі күні Қазақстандағы білім беру жүйесінде оң өзгерістер байқалуда.
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Жаңа оқыту бағдарына бет бұру күн тәртібіндегі басты мәселе. Жарық көріп 
жатқан әдістемелік құралдар мен инновациялық технологиялар қатары 
көбеюде. Жаңа технологиялардың артықшылығы-білім беруді ізгелендіру мен 
демократияландыру қағидаларынан көрінеді.
Оқушыға: 
1.Өз ойын еркін айтуына мүмкіндік беру;.
2.Ойын дамыта өзгертуіне мүмкіндік беру;
3.Шығармашылық жұмыстағы еркіндікке мүмкіндік беру;
4.Кез келген мәселені өзінше шешуге мүмкіндік беру;
5.Баға беруге, таңдау жасауға мүмкіндік беру;
Оқығанын өмірмен байланыстыруына, өмірде қолдана алуына мүмкіндік беру.
     Сын тұрғысынан ойлаудың стратегияларын сабаққа қолдану барысында 
«Қызығушылығын ояту» кезеңі мұғалім үшін ең басты мәселе болу керек.
Сонымен қатар оқушы барлық жұмыстарды өзінің шығармашылық қайнауынан 
өткізу арқылы ғана сабақты бағалап, мәселені шешуге ұмтылады.
Ол сол арқылы ешкімге ұқсамайтын жол іздейді, өзінше болжайды және 
оқушылар үшін мұғалімнің оны мән беріп тыңдауы сонша маңызды екенін 
ұмытпағаны жөн.
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03.04.2021 жыл.      № Q00018

Музыкалық ырғақтық қозғалыстар

АУТАЕВА НАЗГУЛЬ СЕРИКОВНА
Павлодар облысы, Баянауыл ауданы 

КМҚК «Баянауыл ауылының сәбилер бақшасы» 
Музыка жетекшісі

Музыкалық ырғақты сабақтар әсемдік пен қатар балалың бұлшық еттерінің 
дамуы мен дене сымбатының дұрыс өсуіне тигізер әсері мол. Дені сау баланың 
көңіл-күйі  де  жақсы болатыны анық  яғни,  баланың өз-өзіне  сенімділігі  мен 
ерекшелігін сезіну жеке тұлға ретінде қалыптасуына маңызды рөл атқарады. 
Дәлірек айтар болсақ, бала өсіп дамиды сонымен қатар әуенге сай ырғақты би 
қозғалыстарына деген қажеттіліктері ұлғаяды. Ал, музыка әуеніне қозғалу бұл 
би. Ырғақты би- бала үшін қозғалыс арқылы өз-өздерін көрсетудің тәсілі болып 
табылады.  Ал,  қазіргі  заманғы  музыка  әуені  кең  қозғалыстығымен  көңілді 
динамикасымен  балаларға  жақын.  Музыкалық  қызметтің  бұл  түрі  балаларға 
пластикалық  қиялдар  арқылы  музыка  ерекшеліктерін  түсіну  мәселелеріне 
бағытталған.Музыкалық  қызметтің  бұл  түрі  балаларға  пластикалық  қиялдар 
арқылы музыка ерекшеліктерін түсіну мәселелеріне бағытталған. Музыкалық-
ырғақты  қозғалыстар  музыканы  қабылдау  үдерісін  көрсету  үшін,  қажетті 
білімді  игеруге  ықпал  ететін  көркемдік  құралдарын  анықтау  үшін  арнайы 
визуалды түрде көмектеседі.  Бул музыкалық іс-әрекет әр мектеп оқушысына, 
оның  ішінде  ән  айту  жұмысы  қиындықты тудыратын  балаларға  қолжетімді. 
Музыкалық-ырғақты қозғалыстар музыканы қабылдау үдерісін көрсету үшін, 
қажетті  білімді  игеруге  ықпал  ететін  көркемдік  құралдарын  анықтау  үшін 
арнайы  визуалды  түрде  көмектеседі.  Бул  музыкалық  ісәрекет  әр  мектеп 
оқушысына,  оның ішінде ән айту жұмысы қиындықты тудыратын балаларға 
қолжетімді. Бастауыш сынып оқушылары жүру, жүгіру, секіру кезінде жақсы 
үйлесімге  ие.  Олар  музыка  бірлігі  мен  қозғалыс  сезімін  тән  музыкалық  - 
ырғақтық  қызметтің  негізінде  музыкалық  материалды  моторлы-пластикалық 
пысықтау  жатыр.  Музыкалық-ырғақтық  іс-әрекет  ырғақ  сабақ  жұмысының 
мазмұны  болады  да,  оның  нәтижесінде  оқушылар  музыкаға  қосылып, 
қозғалысарқылы  өзін,  яғни  «мен»  дегенді  көрсетеді.  Музыкалық-
ырғақтыққозғалыс-музыкалық-орындаушылық қызметтің  түрі,  оның негізінде 
моторлы-пластикалық  функция  жатыр.  Музыкалықырғақтық  кез  келген 
қызметтің негізгі мазмұны музыкалық шығарманың сипатына сәйкес әр түрлі, 
арнайы  таңдалған  қозғалыстарды  (жүру,  секіру,  мақта,  қол  қозғалысы,  құру 
және қайта құру, заттармен қозғалыс, би элементтері және т.б.) жүзеге асыру 
болып табылады. Музыкалықырғақтық қызмет өзара байланысты үш бағытқа 
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ие:  35  Біріншісі  музыкалық  дамуды,  музыкалық  есту  қабілетін  дамытуды, 
музыка  қимылдарын  бағындыра  білуді  қамтамасыз  етеді.  Екінші  дұрыс 
қозғалыс  дағдыларын  береді:  –  жаяу  (маршевая,  бодрая,  спорт,  байсалды, 
ырғақты); – қадам (жоғары, шұлықта, хоровод); – секіру (жеңіл, қуатты) және т. 
б. Үшінші дене қозғалыстарын қалыптастыруды, басқаруды қамтамасыз етеді. 
Сабаққа  дайындала  отырып,  педагог  тақырып  және  қозғалыс  дағдылары 
бойынша  сабақ  тақырыбына  жауап  беретіндей,  нақты  музыкалық-есту 
қойылымдарын,  музыкалық  білімдерін  тереңдетіп,  бекітетіндей  музыкалық 
материалды  таңдайды.  Оқушылардың  қимыл-қимылдарды  орындау  сапасы 
олардың музыкалық бейнені,  сондай-ақ мәнерлі  бейнені  түсінуіне,  сондай-ақ 
мұғалімнің музыкалық орындауына байланысты. Материалды жатқа білу керек. 
Өйткені қозғалыс кезінде оқушылардың қателіктерін көру және түзету керек. 
Барлық  қозғалыстарды  мұғалім  балаларға,  әсіресе  I  және  II  сынып 
оқушыларына көрсетуі тиіс, өйткені бір ғана түсініктеме оң нәтиже бермейді. 
Қимылдарды  көрсету  музыкаға  эмоционалдық  реакцияны  белсендіреді. 
Қозғалыстарды  үйрену  барысында  бейнелі  сөз,  түсініктеме,  өлең  мәтіні 
қолданылады. Түсіндіру, қозғалыс кезінде жарқын салыстыру оқушыларға оны 
мәнерлеп  және  дұрыс  орындауға  көмектеседі.  Музыкамен  қозғалысты 
ұйымдастыру  кезінде  оқытудың  техникалық  құралдарын  кеңінен  пайдалану 
қажет.  Бұл  оқушыларды  белгілі  шығарманың  жаңа  дыбысталуымен 
таныстыруға  мүмкіндік  береді,  педагогке  қозғалыстардың орындалу сапасын 
бақылауға  және  қажет  болған  жағдайда  оларды  түзетуге  мүмкіндік  береді. 
Сонымен қатар,  ТСО пайдалана  отырып,  мұғалім  бірлескен  шығармашылық 
үдерісіне қатыса алады (мысалы, музыкалық – ойын бейнесін жасау,  әндерді 
сахналау кезінде). Сабаққа дайындала отырып, педагог грамматикалық жазбада 
қандай  шығармаларды  жақсы  қолданатынын,  оқушылармен  бірге 
шығармашылықта  оның  рөлі  неде  екенін  шешеді.  Ырғақты  би  балаларды 
эстетикалық  құндылыққа  тәрбиелейді,  эмоцияналдық  көңіл-күйін 
жақсартадыБимен айналысу арқа, іш және аяқ бұлшық еттерін нығайтады әрі 
бүкіл ағзадағы және буындар мен омыртқадағы қан айналымын, сондай-ақ зат 
алмасу  процесін  жақсартады.  Сонымен  қатар  қимыл-қозғалыстың  үйлесім-
ділігін арттырып, дене бітімін жетілдіруге, тыныс алу жүйесін жаттықтыруға 
көмектеседі.  Ырғақ  –  оқушының  эмоционалдық  қалпын  және  тәртібін 
қалпынакелтірудің  жақсы  құралы  болып  келеді.  Ырғақтық-гимнастикалық 
жаттығулар  баланың  қозғалыс  координациясының  дамуына  көмектеседі. 
Оқушылар қолдың, бастың, дененің және 36 аяқтың қозғалыстарының үндесуін 
үйренуін  және  оларды  синхронды  орындауға  тырысуына  сабағымда  басты 
назарға  аламын.  Музыка  ырғағымен  істелінетін  жаттығулар  физикалық 
дамуындағы  ауытқуларды  ғана  түзете  қоймай,  сонымен  қатар  барлық 
психикалық процестердің жетілуіне көмектеседі.
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03.04.2021 жыл.     № Q00020

Рухани жаңғыру біздің дамуымыздың
ең басты тұғырларының бірі 

               
Асанова Б.Қ.  Фаткуллина К.С. 

Қостанай қаласы «№11 бөбекжай-бақшасы» Тәрбиеші

       Кез келген мемлекеттің болашағы білімді жастар. Бүгiнгі жас – болашақ 
Қазақстанның  жанды  бейнесі.  Бүгінгі  жас  –  ертеңгі  ел  тізгінін  ұстайтын 
тұлға.Бүгінгі  алдыңғы  толқын  аға  буынның  орнын  басар,  ізін  жалғастырар 
артында  өсіп  келе  жатқан  жастар  екені  даусыз.  Еліміздің  ендігі  дамуы  мен 
өркендеуі,  келешегі  жастарға  тікелей байланысты.«Ұрпағы білімді  халықтың 
болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа мән-мағыналы, өнегелі 
тәрбие мен білім беру – бүгінгі күннің басты талабы. Қайсар рух пен қара күшті 
қару  етіп,  еркіндік  үшін  күрескен  бабаларымыздың  ерлік  жолындағы күресі 
бүгінгі  таңда  айбыны  аспан  тіреген  тәуелсіздік  тұғырын  биіктетті.Қазіргі 
жастардың қоғамдық өмірден еш уақыт қол үзбей, өз елін сүюге, салт-дәстүр 
мен әдет-ғұрпын білуге тәрбиелеуге бүгінгі педагоктардың алдында тұрған зор 
міндеттердің  бірі.  Қай  ғасырда  болсын  ұлт  өмірін  өркендетуші  саналы  да 
салауатты,  ұлтжанды,  рухы  биік  парасатты  ұрпақты  тәрбиелеу  –  қоғам 
алдындағы  басты  міндеттердің  бірі.Елбасымыздың  Халыққа  Жолдауында: 
Біздің  ұрпақ  алдында  бабалар  қол  жеткізген  игілікті  сақтау,  қайта  қалпына 
келтірілген  мемлекетімізді  нығайту  және  дүниежүзілік  қауымдастық 
талаптарына сай жаңа сапалық деңгейге көтерілу міндеті тұр,-деп , жастарға зор 
сенім  мен  үміт  артып  отыр.  Сол  сенімді  ақтап,  болашағымызды  жарқын 
қылайық.Ел болам десең,бесігіңді түзе» - деп ұлы Мұхтар Әуезов айтқандай ең 
басты  білімге  қойылып  отырған  талапты  орындасақ,  келер  ұрпақ  жаңа 
технология бойынша білім алып, тілді меңгеріп,біліммен,тәрбиені ұштастыру 
арқылы  зор  мүмкіндіктерге  жетуге  тиіс.  Сондықтан  рухани  жаңғыру  мен 
жаңаруда  әр  саланың  өзіндік  үлесі  болғаны  дұрыс.  Рухани  жаңғыру  біздің 
дамуымыздың ең басты тұғырларының бірі. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
мазмұнының сапасын арттыру – заман талабы..  Табысты,жемісті  болудың ең 
іргелі   басты  факторы   білім  екенін  әркім  естен  шығармай  ,терең   түсінуі 
қажет.Біздің   болашақ   жастарымыз   үшін   білім   алу   ең  басты 
шарт.Сондықтан  білімді  бәрінен  биік  қоятын  ұлт  қана   табысқа  жетеді  деп 
ойлаймыз.
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02.04.2021 жыл. №Р00072

Қазақ музыка өнерінің ең алғашқы туындылары

СЕЙСЕКЕНОВА ГУЛЬЖАЗИРА ЗУПАРОВНА
Алматы қаласы Алатау ауданы №185 ЖББМ КММ

Музыка пәні мұғалімі

Халқымыздың бала дүниеге келген күннен бастап өмірінің әрбір маңызды 
кезеңінен әнмен әрлеп, күймен көмкеріп, көңіл көтеру, болып жатқан оқиғаны 
ерекше  мәнді  ету  әдетке  айналған.  Шілдехана,  тұсаукесер,  атқа  мінгізу, 
сүндетке  отырғызу,  қыздардың  құлағына  алғашқы  сырғасын  тағу,  болашақ 
қалыңдыққа құда түсіп, сырға салу, келін түсіру, қыз айттыру, ұлыстың ұлы 
күні,  Ораза  айт,  Құрбан  айт  секілді  мейрамдардың  барлығы  да  музыкасыз 
болмаған.  Бұл  мерекелердегі  музыканың  әлеуметтік  мәні  халықтың  көңілін 
көтеру, қуанышты думанға айналдыру, сонымен қатар балалар мен жастарды 
тәрбиелеу,  мысалы,  әрбір  әнмен  әрленген  жыр,  терме  сөзбен  астарласып, 
адамның есінде сақталуына да септігін тигізеді. Жалаң сөзден гөрі әнмен қоса 
айтылған өлең сөз көңілге орнығып, көкейге қонымды келетінін халық жақсы 
аңғарған.

Музыка  өнерінің  адамның  сезім  әлеміне  әсерін  ежелгі  дәуірде-ақ  халық 
жақсы біліп, оны тұрмыста пайдаланған. Музыканың алғашқы туындысы сөзді 
дыбыстаудағы  әуезділік  болса,  оны  бір  сәт  ұзағырақ  уақыт  аралығында 
дыбыстап  соза  түскенде  әуен  пайда  болады.  Сөз  бен  әуеннің  осы  түйіскен 
тұсын алдымен малды шақырғанда, мысалы, сиырды аухаулағанда, түйені көс-
көстегенде,  жылқыны  құру-құрулағанда,  қойды  түшәйттеген  де.  Ал  табиғат 
қойнауында  адасқан  екі  адам  бірін-бірі  шақырғанда  айқайлап  қатты 
дыбыстаған.  Бұларды  музыкалық  дыбыстардың  алғашқы  элементтері  деуге 
болады.

Музыкалық дыбыстардың әлеуметтік мәнін ашатын бесік жырдың, санамақ, 
«Бас  бармақ,  балаң  үйрек».  «Бақа,  бақа,  бақ,  бақ»  секілді  басқа  да  ойын 
өлеңдері  –  дүние  есігін  ашқан  жас  баланы  әлеуметтендірудің  басты 
құралдарының бірі. Осы қысқа да әуезді үндерді айта отырып, анасы баланы 
өзінің дене мүшелерімен таныстырса,  тағы бір жақтан,  оның әуені құлағына 
дыбыстардың айтылуын сөз құрамын есту арқылы пайымдауға баулиды.

Балаларды алғаш жәндіктермен таныстырғанда айтылатын «Бақа, бақа, бақ, 
бақ» өлеңінің әуені  де  созылыңқы,  ұғынықты.  Осы және басқа  да  балаларға 
арналған өлеңдерді  ертеде ешкім әдейілеп жаттамаған,  ол бала  кезден естіп, 
тыңдап  өскендіктен  өзінен-өзі  құлаққа  «сіңіп»  қалатын.  Мұның  әлеуметтік 
мәні,  алдымен,  бала  ана  тілінің  дыбысталуы және туған  халық  әуендерінің 
алғашқы  әуезділігімен   таныса  бастайды.  Осыдан  барып баланың «Жүрек 
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түбінде» алдымен ата-анасына, әлгі  әуендерді  айтып отырған туысқандарына 
сүйіспеншілік пайда болады. Өсе келе бұл сәби кезінде естігендерінің үстіне 
ойын  үлгілерінің  әуені  мен  сөздері  қосылады.  Осындай  ойын өлеңдері  «Ақ 
терек, көк терек», «Ақ сандық, көк сандық» сияқты балалар есейгенде, мысалы, 
8-9 жасқа келгеннен бастап ойнағанда айтатын өлеңдер. Халқымыз ғасырлар 
бойы рулық, туысқандық, отбасылық қауымдастық түрінде өмір кешкен. Бұл 
ойындар сол кезде балалар арасында туысқандық байланысты нығайту, өзара 
қамқорлық, бір істі орындауда ұжымдасу, бірлесіп өзара көмектесу, тұтастыру 
секілді  міндеттерді  атқарған.  Өйткені  ойын  кезінде  балалар  өлеңнің  әуенін 
барлығы  бірге  үндесіп  айтады,  бірін-бірі  қолынан  ұстап  келе  жатқан  қарсы 
жақтың өкіліне тосқауылды мықтап қоюға әрекеттенеді.

Әлгі ойын балалары есейіп бойжеткенде, бозбала жасына қадам басқанда 
бұл өлеңдер ғашықтық әндеріне, терме, толғаулар, жыр, дастан, қиссалар мен 
домбыра және қобыз күйлеріне ауысады.

Музыкалық  дыбыстарды  адамның  жан  дүниесіндегі  құбылыстарды 
білдірудің бір түрі деуге болады. Мысалы, ұзатылып бара жатқан қыз айтатын 
«Сыңсу» кеше ғана еркелеп, ата-анасының төрінде отырған қыздың жат жұртқа 
кетіп  бара  жатқандағы  көңіліндегі  мұңды  білдіреді.  Ол  сөзбен  қосылғанда 
ерекше мағыналы.

Қазақтар ұрпақ тазалығы үшін қыздарын өздерімен қан араласы болмаған, 
туысқандық  байланысы,  сүйекшатысы  жоқ,  жат  елге  ұзатқан.  Ол  кезде  бір 
елден екіншісіне бару үшін айлап жүру керек еді. Ұзатылған қыз ұзақ жылдар 
елін,  ағайын-туысын  бір  көруге  зар  өмір  кешкен.  Олар  сыңсуда  барған 
жеріндегі хал-жағдайының қалай боларын білмегені себепті мұңын шағады.

Қыз ұзату тойы, одан ары қарай «Жар-жар», оған қарсы айтылатын «Ау-
жар»  өлеңдерімен  жалғасады.  Онда  ұзатылып  бара  жатқан  қыздың  мұңын 
сейілтіп,  тойды ойын-сауықпен көмкеру, халықтың көңілін көтеру көзделеді. 
Сол себепті «Жар-жар» мен «Ау-жар» қалжың аралас, қайым айтыс сипатына 
ие. Бұл туралы «Жар-жардың» тәрбиелік мәні – қалыңдық құдай жазған шын 
жұрты,  ұзатылып  барған  жері  екендігін  санасына  сіңіре  беру»  делінген 
«Қазақтың тәлімдік ойлары антологиясында» [1].
Ұзатылып бара жатқан қыз ол жерде ешкімді танымайды, тіпті өз күйеуін де 
әрең ғана біледі. Сондықтан әуезді де әуенді «Жар-жар» мен «Ау-жар» оның 
санасына «ол жақта да ата-енең, ағайын-туысың бар» дегенді орнықтырып, 
қысқа уақыт аралығында әлеуметтенуіне, басқаша айтқанда, оларды жатсынбай 
араласып кетуіне, туысқандық қарым-қатынас орнатуына алғышарт болады. 
Немесе әлеуметтік ортаға бейімделуіне ыңғайланады.
Қыз ұзатып, келін түсіру сәніне келтіретін тағы бір өлең – «Беташар». Мұнда 
жас келінге тәлім боларлық көптеген ақыл-кеңестер айтылады.
Бөтен жұртқа жаңа түскен жас келінге, оның бетін ашушы «бетіңді, келін, 
ашқаным, жаңа жұртқа қосқаным…» деп, өзінің міндетімен қоса келген жеріне 
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таныстыра отырып, келінге осы ортамен араласып, «сіңісіп» кетуі үшін осы 
сөздер айтылады.
Егер «Сыңсудың» әуені сызылған, назға толы мұңмен астарласса, «Жар-жар» 
көңілді сергітетін, жылжамдата, үдете айтылатын – тығыз ырғақты, қысқа-
қысқа қайырымдар мен әуезді, сазды, речитатив (сөзді әндетіп айту) түріндегі 
әуенмен көмкерілген. Қисынды да ұйқасты сөзбен әуен қосылып, айтылған 
ақыл-кеңестердің есте сақталуына ықпал етеді.
Қазақтың әдет-ғұрып әндері өзінің құрамы мен образдық құрылысына қарай 
тұрмыстық, өндірістік болып бөлінеді. Оларда халықтың қоғамдық – еңбек 
әрекеттері бейнеленген.
Еңбек жылындағы айтулы сәттерді атап өтетін «Наурыз әндер» жаңа жылды 
қарсы алатын күндері (мұсылман күнтізбегі бойынша 22 наурызда) орындалған. 
Әдет-ғұрыптар арқылы халық өзінің табиғатқа, айнала қоршаған дүниеге 
көзқарасын, қарым-қатынасын білдіріп отырған. Әнмен, ойынмен, бимен, 
көңілді мейрамдармен қат-қабат жүретін алуан түрлі күнтізбелік әдеттер мен 
ғұрыптар және оларға байланысты сенімді өте көне заманда, адам баласы 
қарабайыр аңшылықтан жер өңдеушілікке және мал өсірумен айналыса 
бастаған кезде, яғни біздің дәуірімізге дейінгі V-ІV мыңжылдықтарда, кейбір 
жерлерде одан да кейін ІІІ-ІІ мыңжылдықтарда пайда болған.
Қазақтың әдет-ғұрып мәдениетінде жарапазан, жарамазан тәрізді өзгеше 
құттықтау әндері өздеріне назар аудартады, тыңдаушының ынта-ықыласын 
тудырары хақ. Бұл әндер көне заманнан бері Орта Азия халықтары арасында 
орындалып келген, жарапазан мұсылман мерекесі – Рамазан уақытында 
орындалатын болған. Бір топ жас жарапазан айтып үй-үйді аралаған, үй иелерін 
құттықтаған, олардан сыйлық алған. Әнді орындаушыларды жарапазаншылар, 
жарамазаншылар деп атаған. «Жарапазан» әндерінде үй иелеріне аман-саулық, 
оты мол жайылым, мал-жанның көп болуы және т.б. тілеген.
Малшылардың бәдік тәрізді әдет-ғұрып әндерінде де алуан түрлі тақырыптар 
бар. Солардың бірі – «бәдік» деп аталатын әндер. Қазіргі кезде қазақ халқының 
тұрмыс-салтынан мұндай әндерді кездестіру қиын. Арбау-байлау әндерінің 
ішінде «Бәдік», «Күләпсан» сияқты әндер кездеседі. «Бәдік» малдан ауру-
сырқатты қашыру үшін айтылатын болған.
«Күләпсан» дейтін ән арбау-байлау әндерінің, емдеу әндерінің қатарына 
жатады. Бұл әндерді айту арқылы магиялық–сиқырлық жолмен мал мен адам 
денесінен ауруды, сырқатты, кінәратты қууға болады, жазуға болады деп 
есептеген. Қазақ халқы өлеңмен, әнмен, арбау, бәдік айту, жырлау жолымен 
табиғаттың дүлей күшін бағындыруға, сиқырлауға болады, құрғақшылық 
кезінде жауын жаудыруға, апаттан құтылуға болады деп сенген.
Қазақ халқының тұрмыс-салт жырларының ішіндегі қалың да шұрайлы 
қабаттардың тағы бірі – той және өлік шығару, жоқтау, көңіл айту, естірту 
өлеңдері. Бұл өлеңдер белгілі бір жүйемен топтасқан. Олардағы әрбір «ұя» 
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әдет-ғұрып, дәстүр, дағды ережелері мен заңдарының тұтас кешенін 
байланыстырушы буын ретінде бой көрсетіп тұрады. Тойбастар, жар-жар, 
сыңсу, қоштасу–көрісу сияқты той өлеңдері барынша икемді де әсерлі 
көріністерге ие. Қоштасу мен көрісу сыңсу әніне ұқсас, тек бұл өлеңді 
қалыңдықтың жақын туыстары ғана айтқан. Қыз ұзату тойы әндерінің бірнеше 
мақсаты болған. Біріншіден, ол қыздың өз туыстарымен қоштасу кезіндегі 
зарын білдірсе, екіншіден, сарын тойдағы импровизациялық ән қайым 
бейнесінде жырланған. Ш.Уәлиханов қайым туралы қыз ұзату тойы әндерінің 
бір жанры деп жазған.
Жоқтау, жырлау сияқты өлеңдер жақын, туыс адамға қайтыс болғанда 
айтылған. Жоқтау-жылау өлеңдері жүрек толқытарлық сезімдер мен көңіл-
күйдің тұтас та терең дүниесі деуге болады. Жылау өлеңдерінің қатарына 
естірту, көңіл айту өлеңдері жатады. Мысалы:
Жылау өлеңдерінің қатарына мағына–мазмұндары жағынан жақын, әдет-ғұрып 
өлеңдерінің зар, зар-мұң, қайғы-қасірет, күйініш әндер сияқты бір топ түрлерін 
де жатқызуға болады.
Тұрмыс-салт өлең-әндерінің ішінде қазақ халқының бесік жырлары, балалар 
ермегі дейтін ән-жырлар ерекше тартымды. Бұл әндер ерекше өмір қуанышына 
қайталанбас образдарға толы, жарқын да ойнақы.
Қазақ халқының тұрмыс-салт әндерінің ішіндегі тақырыбы жағынан сан-
салаларының тағы бірі – шытырман оқиғалы сюжеті бар, бояуы қанық бейнелі 
ән – ертегілер, сондай-ақ ойнақы, көңіл сергітетін, ойды өрбітетін «Жұмбақ 
өлең», «Жіптер өлең» сияқты ойын-сауық ән-жырлары.
Қазақтың әдет-ғұрып, тұрмыс-салт ән-жырлары көптеген әдет-ғұрыптармен, 
салт-дәстүрлермен шектеліп тұжырымдалған, реттелген, сөйтіп, ұлттық образда 
әрі музыкалық ойлауда көрініс тапқан иерархиялық өзара қарым-
қатынастардың тұтас бір дүниесін бейнелеп көрсетеді.
Әдет-ғұрып әндерінің қатарына жататын қыз ұзату, үйлену тойындағы әндер де 
кеңінен әрі сан-салалы келтірілген. Олар тойбастар, жар-жар, аужар түрінде 
топтастырылған. Сондай-ақ сипаты жағынан жар-жарға, түрі жағынан үйлену 
тойындағы айтыс өлең-жырларына ұқсас қайым әндеріне де кең орын берілген; 
қыз сыңсуы, той үстіндегі айтыс әндері сарын, көрісу, қоштасу, яғни 
қалыңдықтың ұзатыларда ата-анасымен, туған-туыстарымен қоштасу әндері де 
бар, бұл әндерді қалыңдықтың өзі ғана емес, туған-туыстары да орындайтын 
болған [2.45].
Қыз ұзату, үйлену тойында айтылатын жар-жарға тоқталсақ, «Жар-жарды» 
жеке-жеке айтқаннан кейін жастар оны көңілді де ойнақы әуезбен кезек-кезек – 
біресе жігіт, біресе  қыз  айтқан,  ал жар-жардың  қайырмасын  бәрі бірігіп 
шырқаған. Ән айтысқа ұласқан. Жігіт әзіліне қыз да тапқырлықпен жауап 
қайтарған. Жиналған қонақтарды одан әрі көңілдендіріп, күлдіре түсу 
мақсатымен ділмәр жігіттердің бірі әйелше киініп алған немесе басына орамал 

22



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

байлап алатын болған. Ол әнші жігіт пен қызға күйеу жігіттің туған-туыстары 
туралы көңілге онша ауыр тимейтін өлең мәтіндерін сыбырлап айтып тұрған. 
Кейде бұл айтыс күйеу жігіт пен қалыңдық арасындағы әзіл-оспақ диалогқа да 
айналып келетін болған.
Кең тараған халық әндері мен күйлері адамдарға қатты әсер етіп, олардыі өмір 
ауыртпалығын бір сәт естен шығаруға мәжбүр етеді, өйткені олардың бойына 
мейірім шуағын ұялатып, қуаныш сезімін тудырады. Оның үстіне қазақ 
халқының музыкалық шығармашылығында жастарға бағышталған өнеге-тәлім 
жатады. Олардан тәрбие идеясын көреміз. Мысалы, 1723 жылдар қазақ-қалмақ 
соғысының нәтижесінде «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» өткен 
тарихылық қайғысы, мұңы, зары қазақтың музыкалық шығармашылығында 
ұмытылмас өрнегін қалдырды. Бұған дарынды өнер иесі, қобыздың атасы 
Қорқыт атамыздың қалдырған күйлері, Әбу Насыр Әл-Фараби ғалымымыздың 
зерттеген «Музыкалық трактаттары», Құрманғазы, Дина күйлері мен Жамбыл, 
Кененнің жыры, толғауы, термесі, айтыстары дәлел емес пе?
Күй мен тілдің табиғи құрылысы бір болғандықтан, тіліміздің ең сұлу сыр-
сипаты күйдің бойында сақталған. Ұлы күйшілер сол кездегі заманымыздың 
қоғамдық-әлеуметтік қайшылықтарға, зорлық-зомбылыққа қарсы, еркіндікті 
аңсаған ел мен ерлік бейнесін, адамның жабырқаған көңілін, жан дүниесін, ішкі 
сезімін, табиғат құрылысын айқын суреттеп берген.
Музыка өнері – әр ұлттың ертеден келе жатқан мәдени толғамының бір арнаға 
құйылып, әрбір асқақты күйімен дамып отыратын көптеген ғасырлық үнінің 
жемісі. Жалпы өмірдің, бүкіл дүниенің қимыл, іс-әрекетін нақты бейнелейтін, 
диалектикалық құбылыстарды адами сезіммен қабыстырып, өмір 
қайшылықтарын әсерлі дыбыстардың ұйқаса үндесуінің әуезді жиынтығы. 
Әлемде тіршілік ететін адамзаттың не адамдар игілігіне қызмет жасайтын бүкіл 
өмір мен оның құбылыстарының өзара қарым-қатынаста сырласа үндесуін 
сезімге жеткізіп отыратын құрал. Ол – адам қоғамымен бірге дамып, қоғамдық 
формацияларды басынан кешіріп келе жатқан тарихи құбылысының бірі, 
адамзаттың рухани азығы, жан серігі және тілмен жеткізе алмайтын ұшқыр 
қиялы, нәзік сезімі. Эстетикалық тәрбие беру құралдарының бірі. Өмірдің басқа 
түрлері сияқты ол да өмірдегі әсемдікті, табиғат сұлулығын бағалауға және 
адамдар арасындағы жағдайларды түсініп білуге үйретеді.
Адамзат дамуының философиялық, эстетикалық заңдылықтарына сүйенсек, 
жеке тұлғаның рухани дамуына көркемөнер мен мәдениеттің ықпалы  туралы  
мағлұматтар  сонау  ерте  заманнан  бастау  алады.  Қазақ даласындағы ұлы 
ғұламалар (Әл-Фараби, Ибн-Сина, Дәруіш Әли, т.б.) музыка өнерінің 
теориялық және тәжірибелік негіздерін дамытуда маңызды еңбектер қалдырған.
Қазақстанның музыка өнері ғажап әрі көп жанрлы. Өз еліміз бен шетел 
тыңдаушыларының құрметі мен ықыласына бөленген керемет сазгерлері мен 
орындаушыларын халық лайықты мақтан етеді. Осы жетістіктер ғасырлар бойы 
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сақталып, қазақ халқының ұрпақтан ұрпаққа жеткізген бай рухани мұрасының 
нәтижесінде келген еді.
Қазақтың дәстүрлі музыка өнерінің негізінде тәрбиеленген жас жеткіншектің 
жүрегінде имандылық сезімі ұялап, ұлтына, еліне, туған жеріне, табиғатқа 
деген сүйіспеншілігі арта түседі, музыканың көркемдік жағын түсіне отырып, 
танымдылығы, талғамдылығы, орындаушылық, шығармашылық қабілеттілігі 
дами түседі, халқымыздың салт-дәстүрлеріне байланысты ән-күйді 
салыстырып, олардың музыкамен өзара байланысы, шығу тарихы жайлы білімі 
артады, халық музыкасы мен сазгерлердің шығармаларын ажырата алатын 
қабілеті дамиды, ұлтымыздың басынан кешкен ауыр кезеңдерді естен 
шығармауға баулиды. Сондай-ақ жыр-дастан, термелер арқылы ақыл-ой дамып, 
шешендік шеберлігі жетіле түседі, әсемдікті, сұлулықты сезініп, түсініп, 
қоршаған ортаны қорғауға тәрбиелейді. Ең бастысы, ата-бабаларымыз келешек 
ұрпаққа қалдырып кеткен бай рухани мұрасын құрметтеп қастерлеуге, 
отаншыл, таза болып өсуіне жетелейді және сұлулыққа деген көзқарасы дамып, 
эстетикалық талғамының бай көзқарасы дамып, эстетикалық талғамның жоғары 
болуына тәрбиелейді.
Бүгінгі таңда қазақ халқының жаңа салт-дәстүрі өмірге келіп, даму үстінде. 
Мұнда достық тұрғысындағы музыкалық сайыс түрінде халықтың өмірі мен 
тарихындағы дәуірлік оқиғалар айтылып, батырлар мадақталады, еңбек 
ерлігімен қол жеткен табыстарға музыкалық тарту жасалады, әнмен, музыкамен 
жастардың үйлену тойларын, өмірге келген нәрестелерді тіркеу қуанышы, 
төлқұжаттарды салтанатты түрде тапсыру, әскер қатарына шығарып салу, т.б. 
мерекелер өткізіледі.
Оқушылар өз халқының музыкалық мұрасын тереңірек үйренсе, онда оларда 
музыка мәдениетінің іргетасы табысты қаланады. Ұлттық музыканың түрлі 
жанрлары соның айғағы болып табылады.
Ата-бабаларымыздың өмірден екшеп қалдырған халықтық жоғары қасиет 
болып табылатын бауырмалдық, қайырымдылық, үлкеннің алдынан кесе 
өтпейтін әдептілік, елге, жерге деген сүйіспеншілікті жастарымыз күнделікті 
тұрмыс-тіршілікте үйреніп, бойына сіңіріп өсуі керек. Мұнда ұлттық 
музыканың ұрпақты тәрбиелеудегі рөлі аса зор
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Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша 
көркем еңбек пәнінің маңыздылығы 

Калиева Рая Нусипбаевна 
Алматы қаласы  Алатау ауданы  «№185 ЖББМ» КММ 

Көркем еңбек пәні мұғалімі

Қазіргі кезеңде оқушының өз бетімен білімге ие болу барысында оның белсенді 
іс-  әрекетін  ұйымдастыру  оқу  үдерісіне  қойылатын  негізгі  талаптардың бірі 
болып  табылады.  Бұл  тәсілдеме  пәндік  білімді,  әлеуметтік  және 
коммуникативтік дағдыларды ғана емес,сонымен бірге өзінің жеке мүдделері 
мен болашағын сезінуге, сындарлы шешімдер қабылдауына мүмкіндік беретін 
тұлғалық  қасиеттерді  де  меңгеруге  ықпал  етеді.  Мұғаліммен  бірлесіп 
шығармашылықпен  айналысу  және  серіктес,  кеңесші  ретінде  мұғалімнің 
қолдауы кезінде  оқушының белсенді  танымдық  қабілеті  тұрақты сипатқа  ие 
болады.

Көркем  еңбек  пәні  арқылы  әлемді  эстетикалық  және  рухани  түрде 
меңгеруге  және  тұлғаның  өз  ойын  білдірудің  бір  тәсілі  болып 
табылады.«Көркем  еңбек»  пәні  оқушылардың  шығармашылық  қабілеттерін, 
кеңістік-образдық  ойлауын,  рухани-адамгершілік  құндылықтарын,  қоршаған 
ортаны  эстетикалық,  эмоционалдық  түрде  қабылдауларын  қалыптастыруға 
бағытталған. Түрлі өнер салалары бойынша көркем білімдер мен дағдыларды 
қалыптастыру,  әлемнің  біртұтас  бейнесін  қалыптастыруға,  оқушылардың 
көркемдік  қабілеттерін,  кеңістікті  және  көру арқылы қабылдауларын,  елесті, 
есте сақтау, зейін мен қиялды дамытуға негіз болып табылады. Көркем және 
басқа  түрлі  материалдар,  құралдары  мен  тәсілдерін  қолдану  оқушылардың 
сенсорикасын,  қолдың  моторикасын  және  көзбен  нақты  мөлшерлеуін 
дамытады.

Көркем еңбек – бұл көзбен  көретін нысандарға қатысты, яғни «визуалды 
қарым-қатынас  тілі»  түсінігін  дамытатын  бастапқы  көру  әдісі.  Оқушыларға 
мұның не екені, әртүрлі көркемдік үдерістер арқылы көру элементтерін дамыта 
отырып,  оны  қалай  қолдануға  болатыны  туралы  мәліметтер  берілуі  тиіс. 
Саутвиктің (2009) пікірі бойынша, «біз қазір түйсініп қабылдау туралы сөз етіп 
отырған жоқпыз:  біз  көру арқылы көркемдік тұрғыдан қабылдауды үйретуге 
тырысудамыз» (28-б.).

Әр  пәннің  оқу  бағдарламаларында  үш тілде  білім  беруді  жүзеге  асыру 
қарастырылған, онда үш тілді меңгертіп қана қоймай, сол сияқты оқушылардың 
сыныптан тыс жұмыстарын да үш (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) тілде 
ұйымдастыру қарастырылған. Көп тілді оқу ортасын құрудағы әр пән қосқан 
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үлесі  үш  тілде  білім  беру  саясатын  жүзеге  асыруға  мүмкіндік  береді.  Тіл 
үйретудің негізі болып табылатын коммуникативтік тәсілдеме әрбір оқу пәнінің 
түрлі  оқу  жағдаяттарында  білім  және  білікпен  алмасу,  тілдік  және  сөйлеу 
нормалары жүйесін дұрыс қолдану сияқты әдіс-тәсілдері арқылы оқушылардың 
сөйлеу әрекеттерін дамытудың жетекші қағидаты ретінде қарастырылады.

Пән  мазмұнын  меңгеру  және  оқу  мақсаттарына  қол  жеткізу  үдерісінде 
оқушылардың  ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды,  атап  айтсақ: 
қажетті  ақпаратты  іздеу,  өңдеу,  алу,  құру  және  көрсету,  ақпараттар  және 
идеялармен алмасу үшін бірлесіп әрекет  ету,  жабдықтар мен қосымшаларды 
кең  ауқымда  қолдану  арқылы  өз  жұмысын  бағалау  және  жетілдіру  сияқты 
қолдану дағдыларын дамыту үшін алғышарттар/жағдайлар жасау керек.

Көркем еңбек пәніне  оқушылардың уәжін арттыру үшін  не істеу қажет? 
Жаңартылған бағдарлама негізінде оқушылардың жалпы білімге деген ынтасын 
арттыру  тек  негізгі  пәндер  арқылы  ғана  емес,  сонымен  бірге  музыка  және 
бейнелеу өнері сияқты пәндер негізінде де жүзеге асырылуы керек екенін көріп 
отырмыз.

Мектеп оқушыларының көркем еңбек  арқылы танымдық іс-әрекеттерін 
арттырудың маңызы жоғары болып табылады. Олардың кеңістіктегі заттарды 
көре алуы мен ойлауын дамыту бүкіл дүниетанымын қалыптастыруға  ықпал 
жасай алуы керек.  Оқушыларға  білім мен тәрбие беруде  бейнелеу өнерінің 
оқуға қызығушылықтарын арттырудағы рөлі ерекше  екенін байқауға болады. 
Олардың оқуға деген қызығушылықтары артып қана қоймай, алған білімдерін 
іс-әрекетте,  рухани  өмірде,  қоғамдық  қаты    настарда  қолдана  алады  деп 
ойлаймын.  Сол  себепті  де  осы  көркем  еңбек  сабағында  іске  асқан  іс-
әрекеттердің бәрі дерлік тұлғаның барлық қажетті сапаларын қалыптастыруға 
көмектеседі.
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Көркем еңбек пәнінің маңызы мен жаңаша оқыту әдіс-тәсілдері

Отаубаев Алтай Мұхамедиұлы
Алматы облысы Панфилов ауданы «Ж.Бусаков АОМ МДШО» КММ

Көркем еңбек пәні мұғалімі

Технология  пәнінен  жаңаша  оқытудың  әдіс-тәсілдері
Адамға  ең  бірінші  өмірлік  қажеті  –  еңбек  екенін  уақыт  дәлелдеуде  .
Адам  өмірі  үшін  аса  қажетті,  әрі  өмір  бойы  тоқтаусыз  білім  беретін  пән 
«Еңбекке  баулу»бүгінгі  технология  оқу  пәні  үнемі  жетілдіруде.
Біздің елімізде еңбекке үйрену – Ы. Алтынсарин 1887-1888 жылдары орыс –
қазақ мектебін алғаш ашқанда басталған . Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі 
заман  талабына  сай  басқару,  білу,  ұйымдастыру,  іске  асыру  жұмыстарына 
бейімдеу басшылыққа негіз болады.

Болашақ кәсіпкер:
–  өз  өндірісінен  түскен  қаржыны  жұмсай  алатын  жеке  меншік  иесі;

– азаматтық нарыққа қатыса алады;
– өз өндірісінде жұмыс беруші, ұйымдастырушы;
– жұмыстың сапасына жауап беруші.
Ұжымның  жұмыс  нәтижесінде  өзіне  пайда  келтіретін  әдіс-тәсілдерді 

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

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

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

Еңбек  тәрбиесі  арқылы  киімді  пішу,  тігу  қолөнер  шеберлігін  меңгерту 
арқылы  ұрпақты  адамгершілік  рухында  тәрбиелей  аламыз.  Өйткені,  оқушы 
алған теориялық білімін іс жүзінде қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің іс-
әрекетімен  байланыстыра  білгенде  ғана,  өзіне  де  пайдасын  тигізе  алады. 
Технология  сабағы  арқылы  оқушыны  іскерлікке,  ұқыптылыққа,  әдемілікті 
сезініп, қабылдауға үйретеміз. Біздің негізгі ұстанымыз: «Сөзден – іске көшу».

Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу қол өнер шеберлігін 
меңгеру арқылы жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеуді басшылыққа 
ала  отырып  жұмысты  жүргіземіз.  Оқушылар  әр  түрлі  тігілген  бұйымдарды 
зерттей  отырып,  баға  берумен  келешек  кәсіби  ісіне  қажетті  эстетикалық, 
ұлттық, этикалық және т. б. бағалы қасиеттерін өз бойларына қалыптастырады.
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Еңбек  сабағында  оқушылардың  іске  икемділігі  мен  іскерлігіне,  өнерге, 
шеберлікке  деген  бейімділігін  дамыта  отырып  қалыптастырамыз.  Оқушылар 
отбасында  да  тұрмыстың  әр  түрлі  өнімді  еңбегіне  қатысады.  Баланың 
бойындағы сапалық  қасиеттері,  еңбекке  қызығушылығы,  табиғатты  қорғауы, 
ұқыптылығы арқылы еңбек адамын көру. Қазіргі кезде білім беру кеңістігінде 
инновациялық  үрдістердің  бағыттарының  бірі  –  мектепке  бағдарлау  болып 
табылады. Оқушылардың қызығушылықтары, қабілеттері толық ескеріліп, сол 
қажеттілікке  сай  тиімді  жағдайлар  жасалып,  білім  беріледі.
Оқыту  мәселелерін  бастамас  бұрын,  жас  ұрпақты  ұлттық  рухта  тәрбиелеуге 
ерекше мән беру керек.

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

– оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану
–  сабақтарда  пайдаланатын  негізгі  әдістер  оқушылардың  көңіл  күйіне, 
ынтасына,  қабілетіне  қарай,  топпен,  жеке  оқушылармен  жұмыс  істеу,  ойын 
элементтерін пайдалану т. б.

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

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 .
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«Көркем еңбек» пәні бойынша қалыптастырушы 
бағалаудың тиімді қолданылуы

СЕИТОВА ГАУХАР ТӨЛЕУБАЙҚЫЗЫ
Алматы облысы Панфилов ауданы «Ж.Бусаков АОМ МДШО» КММ

Көркем еңбек пәні мұғалімі

Еңбек   тәрбиесі  барлық  тәрбиенің  қайнар  көзі.  Жас  жеткіншектерді 
еңбекке баулымай оларды тәрбиелеуде жақсы нәтижеге қол жеткізу мүмкін 
емес  екенін   XIX  ғ.  әйгілі  педагогтар  И.Песталоцци,  Р.Оуэн, 
К.Д.Ушинскийлер  дәлелдеген.Ал  қазіргі  таңдағы  бастауыш  және  негізгі 
мектептің мазмұнын жаңарту ясында «Бейнелеу өнері» мен «Еңбекке баулу» 
және   негізгі  мектептегі  «Технология»  пәндерінің  кіріктірілген  «Көркем 
еңбек»  пәні  оқушыларды  тек  еңбекке  ғана  баулымай,  балалардың 
шығармашылық  қабілеттерін,  кеңістік-образдық  ойлауын,  рухани-
адамгершілік құндылықтарын, қоршаған ортаны эстетикалық, эмоционалдық 
түрде қабылдауларын қалыптастыруға бағытталған. 

Жаңартылған  пән  мазмұны  білім  алушының  түрлі  өнер  салалары 
бойынша  көркем  білімдер  мен  дағдыларды  қалыптастыру,  көркемдік 
қабілеттерін, кеңістікті көру арқылы қабылдауларын, елесті, есте сақтау, зейін 
мен қиялды дамытуға негіз болып табылады.

Оқыту процесінде оқушылардың білім, білік, дағдыларын бағалау оның 
аса  қажет  құрамдас  бір  бөлігі  болып  есептеледі.  Сондықтан  білім 
алушылардың  оқу  жетістіктерін  бағалау  жүйесінің  сапалы  құрылуы  білім 
беру сапасын арттыруда қосатын үлесі зор.

«Қөркем еңбек» пәнін оқыту үдерісіне қолданылатын қалыптастырушы 
бағалаудың  мақсаты  -  оқу  материалын  меңгергендігі  жөнінде  объективті 
ақпарат алу, білім алушының  кемшіліктерін дер кезінде анықтау, мұғалім - 
оқушы  арасында кері байланысты орнату.

Мұғалім  оқу  үдерісіне  және  қалыптастырушы  бағалауға  оқу 
бағдарламасына сәйкес барлық оқу   мақсаттарын енгізуі қажет.

•  оқу  бағдарламасымен,  оқу  жоспарымен  танысу,  оқу  мақсаттарына 
талдау жасау;

•  оқу  бағдарламасына  сәйкес  оқу  мақсаттары  негізінде  бағалау 
критерийлерін құрастыру;

•  тапсырма  құрастыру  кезінде  саралау  (дифференциялау)  тәсілін 
қамтамасыз  ету  үшін  бағалау  критерийлерін  ойлау  дағдыларының 
деңгейлеріне бөлу;
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•  бағалау  критерийлері  мен  ойлау  дағдылары  деңгейлеріне  сәйкес 
тапсырмалар құрастыру;

• әр тапсырмаға оның орындалу кезеңдерін сипаттайтын дескрипторлар 
құрастыру ұсынылады.

Мәліметтерді  жинау  және  талдау  жасау  үшін  мұғалімге  бақылау 
парағын,  журналды,  күнделікті,  басқа  да  қалыптастырушы  бағалау 
нәтижелерін  тіркеудің  формаларын  жүргізу  ұсынылады.  Бұл  мұғалім 
әрекетінің тиімділігін, оқудың сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

 1. Бөлім 2: Сәндік - қолданбалы өнер
Сабақтың тақырыбы:  Ою -  өрнек  түрлері  мен қысқаша тарихы.  Қазақ 

халқының ұлттық ою- өрнегі (түрлері, стильдеу, мотивтері)
Оқу  мақсаты:  1.2.1-Әлем  және  қазақ  ұлттық   мәдениетіндегі  өнер, 

қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін анықтау және зерделеу.
Топтық жұмыс.
Алдыңғы  сабақты  қайталап  әрі  жаңа  тақырыппен  байланыстыру  үшін 

шағын тест өткізілді.  Элективті тест (Оқушылар А,В,С карточкаларын көтеру 
арқылы) Оқушылар қолдарындағы жауап белгілерін жоғары көттеру арқылы 
дұрыс жауапты көрсетеді. Кейін алдын –ала дайындалған дұрыс жауаптардың 
суретін  көру  ақылы   өз  жауаптарын  тексеріп,  өзін-  өзі  бағалай  алады. 
Сабақтың тақырыбымен және оқу мақсатымен танысқаннан кейін оқушылар 
бүгінгі  сабақта  қандай  нәтижеге  қол  жеткізу  керек  екенін  сұрақ-  жауап, 
талқылау арқылы,  ал сабақ барысында меңгеруі қажет  іс әрекетті өз көзімен 
көру арқылы білуі керек.
Мұғалім оқушыларға  ою оюып, оны бұйым бетіне орналастырып көрсетеді, 
ал оқушылар дәптерге жазып алады.
Нобай жасаймыз. Ою таңдаймыз. Мотив
Қағазды алып бүктейміз (үш бүктеу)
Таңдап алынған оюдың бір элементін саламыз
Оюды мұқият қиып аламыз (кілемше түріне байланысты 2-4  мотив) Ою 
симметриялы болуы шарт
Оюды жазып қағаз бетіне орналастырамыз (Раппорт)
Кілемешенің шетін безендіру үшін шет ою жасаймыз. Ырғақ
Оюларды ұқыптылықпен жабыстырамыз.
Бұл кезеңде оқушылар мұғалімнің іс- әрекетіне мұқият зер салып,  аталған 
терминдерге аса көңіл бөлуі шарт.
Осыдан кейін  «Сұрақ –жауап» арқылы бағалау критерийлерін  қоямыз :
Бағалау критерийлері
*Қазақтың ұлттық ою-өрегінің бір түрін қағаз бетіне түсіру;
*Симметрия заңдылығын ұстанады;
* Түрлі- түсті қағаздан, өрнекті қыйып алады;
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*Қыйып  алынған өрнекті А-3 форматты қағаз бетіне түсіріп, «кілемше» 
жасайды;
*Қауіпсіздік ережесін ұстанады;
Топтардың жұмысын бағалау үлгісі
Кері байланыс:
5_____сынып 1-ші топ 2-ші топ
Бағалау критерийлері:   

 
 

Жазбаша түрдегі кері байланысқа мынандай даяр үлгілер беруге болады: Бір 
минуттық эссе
Мен білдім
Мен таңдандым
Өзіме ашқан жаңалығым
Мынандай қорытындыға келдім
 2.
2 бөлім Сәндік-қолданбалы өнер
Тақырып: Көркемдік кестемен бұйымды безендіру
Оқу мақсаты:
5.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар дайындау үдерісінде 
қазақтың ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану.
Біз кесте техникасында дайындалған тұскиіздерді көрсету.
Қазақ халқының сәндік қолданбалы өнері туындысы, керемет үй жиһазы 
туралы өз ойларын сұрау
Топтық жұмыс.
Талқылауға арналған сұрақтар:
- Тұскиіздің қолданылуы
- Қандай материалдардан, қалай жасалады?
Бағалау критерийлерін қатысушылармен берге қоямыз
Техникалық:
-       нобай бойынша бұйымды ұқыпты кестелейді
-       Тігістері біркелкі тегіс
-       Оң жағынан да теріс жағынан да таза
Эстетикалық:
-       ұлттық ою түрлерін үйлесімді қолданады
-       Түстері үйлесімді
Практикалық тапсырма:
Біз кесте тігу техникасымен үлгі бойынша кесте тігу.
Дайын жұмыстарын бағалау.
Топтар жасаған жұмыстарын бір- бірімен алмастырады, бір- бірінің 
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жұмыстарын жоғарыда  аталған критерийлер бойынша бағалайды.
Рефлексия  «Чемодан, еттартқыш, себет»
- Кейін керек болуы мүмкін (Бүгінгі шеберлік сыныптан өзіңізге алған 
маңызды         ақпараттарды «чемодан» суреті жанына толтырыңыз)
-  Ақпаратты өңдеймін.   (Әліде зерттеуді, өңдеуді, толықтыруды қажет ететін 
ақпаратты «еттартқыш» суреті жанына толтырыңыз)
- Барлығын лақтырамын.  (Бүгінгі шеберлік сыныпта  сізге берілген қажетсіз 
ақпараттар бар болса «себет» суреті жанына толтырыңыз)
 
3. Бөлім 3 А: Дизайн және технология  Сабақтың тақырыбы Тоқыма 
материалдарын өңдеуге арналған құрал-жабдықтар
Оқу мақсаты:
5.2.2.1 Тігін машинасының құрылысын, жіп өткізуді  сипаттау  және білу, 
машина тігістерін орындау.
5.2.2.2 Тігін бұйымдарын ылғалды-жылумен (үтік) өңдеуге арналған 
жабдықтарын білу, сипаттай алу және қолдану.
Жеке жұмыс.
Бағалау критериі     Білім алушы: Тігін машинесі құрылысын зерттейді. 
Машина тігістерін орындайды
Дескриптор   Білім алушы:
Тігін машинесінің құрылымын анықтайды;
Топ ішінде құрылғылардың бөлшектерін талқылайды;
Бөлшектердің атқаратын қызметттерін анықтайды;
Қажетті жазбаларды жүргізеді, нобайын салады;
Жіпсіз тігістер орындайды.
(Жабық)  Сұрақтар:
Тігін машинесін не үшін қолданамыз?...................
ЫЖӨ ретілігі...............?
Үтікті қолдану ережелеріне-……..?
Машине табаны қандай қызмет атқарады ………?
Сабақтың соңында оқушылар жасаған жұмыстарына талдау жүргізеді және 
қандай жұмыс жақсы атқарылды ал, қай жұмысты жақсарту керек екендігіне 
белгілер (рефлексия) жүргізеді.
Оқушылармен келесі сұрақтарды талқылау:
- Ең бастысы (бүгін) сіз не білдіңіз?
- Есіңізде не қалды?
- Қандай сұрақ сіз үшін түсініксіз болды?
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Жаңа технология арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру

Мұхамеди Мөлдір Алтайқызы
Алматы облысы Панфилов ауданы «Диана» Жоғары медицина колледжі 

Информатика пәні оқытушысы

Ұстаз болу – жүректің батырлығы, 
Ұстаз болу – сезімнің ақылдығы. 
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы, 
Ұстаз болу – адамның асылдығы,

Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, икемділікті, 
шеберлікті, мейірімділікті қажет ететін мамандық бұл – ұстаздық мамандық.

«Болашақта  еңбек  етіп  өмір  сүретіндер  -  бүгінгі  мектеп  оқушылары,  
мұғалім  қалай  тәрбиелесе,  Қазақстан  сол  деңгейде  болады.  Сондықтан  
ұстазға  жүктелер  міндет  ауыр.  Ұлттық  бәсекеге  қабілеттілігі  бірінші  
кезекте оның білім деңгейімен анықталады»,- деп

елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев  айтқандай,  бүгінгі  ұстаз  шәкіртіне  ғылым 
негіздерінен  мәлімет  беріп  қана  қоймай,  оны  дүниежүзілік  білім,  ақпарат, 
экономика  кеңістігіне  шығуға,  яғни  қатаң  бәсеке  жағдайында  өмір  сүруге 
бейімдеп, жан-жақты біліммен қаруланған жеке тұлғаны қалыптастыру керек. 
Ол  нағыз  ұстаздың  ғана  қолынан  келеді.  Ұстаз  атана  білу,  оны қадір  тұту, 
қастерлеу,  арындай  таза  ұстау  -  әр  мұғалімнің  борышы.  Ол  -  өз  кәсібін,  өз 
пәнін,  барлық  шәкіртін,  мектебін  шексіз  сүйетін  адам.  Осы  іске  деген 
қызығушылық пен сүйіспеншілік  ұстазды небір  қиын әрекеттерге  жетелейді, 
іске  батыл  кірісуге  септігін  тигізеді.  Нәтижесінде  бір  емес,  бірнеше  жас 
жүрекке мәңгі ұстаз болып қалады. Ұстаздың осыншама қадір-қасиет, құрметке 
бөленуі  өзін  қоршаған  орта  мен  әрбір  шәкіртіне  асқан  сезімталдықпен, 
жауапкершілікпен  қарым-қатынас  жасауында.  Өйткені  оның  қарапайым  да 
сыпайы киім киісі,  мәдениетті  сөзі,  әдепті  жүріс-тұрысы,  жинақы іс-әрекеті, 
білімі  шәкіртке  де,  ата-анаға  да,  жұртшылыққа  да  өнеге.  Мұғалімге  тән  ең 
бірінші  қасиет  –  баланы  құрметтеу.  Оның  ар-ожданын,  намысын,  тұлғасын 
жасына қарамай силау, құрмет тұту. Бұл мұғалімнің терең дүниетанымы мен 
үлкен жүрегінен келіп шығады. Қазіргі таңда Республикамызда білім берудің 
жаңа  жүйесі  жасалып,  Қазақстандық  білім  беру  жүйесі  әлемдік  білім  беру 
кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқудағы жаңа тәсілдерге байланысты болып 
отыр: білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, мұғалім мен оқушылар 
арасында  жаңаша  қарым-қатынас  пайда  болды.  Жаңа  тәсілдерді  меңгеру 
мұғалімнің  кәсіби  шеберлік,  адамгершілік,  рухани,  білімді  де  білікті  адам 
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қалыптасуына  игі  әсерін  тигізеді.  Осыған  орай  ХХІ  ғасырдың нағыз  ұстазы 
қандай болуы қажет? – деген сұрақ туындайды.

Білім берудің әлеуметтік технологиясы бір күнде пайда бола қойған жоқ: 
адамдар оны уақыт өте келе дамытып,  жетілдіріп,  ежелден пайдаланып келе 
жатыр. Сонда мынадай сұрақ туындайды: баяғыдан бері адамзат пайдаланып 
келе жатқан жүйе неге бүгінгі күні қанағаттандырмайды? ХХ ғасырдың екінші 
жартысында  қоғам  жаңа  жағдайға  тап  болды:  басқару  және  ақпарат 
құрылымдарында,  ғылымда үлкен өзгерістер,  жаңа бет бұрыстар орын алды. 
Сондықтан білім беруге де осындай өзгерістер енгізу қажет болды, яғни «адами 
ресурстарды» игеру және жеке адамның интеллектуалдығын көтеру керек.

Әрине,  бұл  ХХІ  ғасырдың  қойған  талабы.  Осы  талапқа  сай  адамның 
барлық  шығармашылық  мүмкіндіктерін  пайдаландыратын  жаңа 
технологиялардың бірі «Сындарлы оқыту» бағдарламасы.
Қазіргі инновациялық технологиялар – білім сапасын арттырудың кепілі. Оны 
өз дәрежесінде пайдалану – оқушыны шығармашылыққа төселдіруге ықпалы 
өте зор. Оқытудың тиімділігін арттыру үшін өз сабақтарымда жаңа 
технологияларды қолданамын. Жаңа технологиялардың ерекшелігі – оның 
оқушыға жан - жақты ықпал етуі. Яғни тек білімді немесе оқу бағдарламасын 
меңгертіп қоймай, жеке тұлғаның танымдық қабілеттерін арттыруға, өзін - өзі 
өзектендіруге, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға, өз бетімен білім 
алуға, ізденуге деген ықыласы мен іскерлігін, оқу - танымдық ынтасын 
жетілдіруге, әрі жеке тұлғаны жан – жақты дамытуға жетелейді. Әр мұғалім өз 
сабағының – көшбасшысы. Көшті қалай бастап алып жүрем десе де өз еркі. Ал 
көшті дұрыс бағыттай білу оның шеберлігіне байланысты.

Сыни тұрғысынан ойлау (СТО) - сынау емес, шыңдалған ойлау. Бұл модуль 
бірнеше стратегиялармен жұмыс істеу арқылы жүзеге асырылады.
Бұл әдісті қолдану арқылы мынандай нәтижелерге қол жеткізуге болады:
• оқушыларды ойландыруға
• өз ойларын ашық айтуға
• пікір таластыруға (дебат)
• дұрыс сөйлей білуге
• өз бетімен ізденіп, жұмыс істеуге
• шығармашылығын дамытуға
Сыни тұрғыдан ойлау модульі бойынша сабақ үш сатыға бөлінеді:
І. Қызығушылығын ояту.
ІІ. Мағынаны тану.
ІІІ. Ой толғанысы.
І. Қызығушылықты ояту - сатысында бүгінгі қарастырғалы тұрған мәселе 
туралы оқушы не біледі, не айта алады, бұрыннан білетінін еске түсіру, ой 
қозғап, әсер ету кезеңі болады.

34



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

Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер арқылы оқытуда оқушылар 
бұрынғыдай тек тыңдап және көшіріп қана қоймай, белсенді әрекеттер 
атқарады. Белсенді әрекеттерге ойлау, оқу, сөйлеу, талқылау, жазу, пікірлесу, 
пікір таластыру жатады. Жаңа технология арқылы бала білім алу мен қатар өз 
бетінше шешім қабылдауға дағдыланады. Білім беру мен білім алудағы жаңа 
тәсілдер арқылы оқытуда білім дайын күйінде берілмейді, ол тек белсенді 
әрекеттер арқылы ғана игеріледі, яғни оқушылармен өзара қоян - қолтық қарым 
- қатынаста болып, онымен бірлесе әрекет жасау, диалог құру.
ІІ. Мағынаны тану - сатысында нақты тақырыпты мұғалім сұрақ – жауап 
арқылы, өз беттерімен ойларын айтуға, тапсырмалар орындауға бағыттайды.
Бұл кезеңде оқушы жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жұмыс 
жасайды, тапсырмалар орындайды. Сонымен қатар олар идеяны жеткізіп қана 
қоймай, шешімін табу үшін топқа сұрақ қояды және басқаларды сұраққа 
тартады.
ІІІ. Ой толғанысы - сатысында оқушы не үйренгенін қорытып, саралап, оны 
түсіндіру арқылы білім жинақтайды. Осы кезеңде оқушы не үйренгенін 
саралап, салмақтап, оны қандай жағдайда қалай қолдану керектігін үйренеді. 
Мысалы, бұл жерде балалар эссе жазады. Өз ойларын қағаз бетіне түсіріп, 
түйгендерін анықтайды. Бұл модульдің нәтижесі көп. Атап айтар болсам, ой – 
пікірін ашық, еркін айтады, бір - бірінің сабақ барысында қателіктерін айтып, 
жақсы қасиеттерін үйренеді, бір - біріне талап, өтініш, тілектерін білдіре алады. 
Сондықтан ең басты мақсат - оқу тәрбие үрдісінде бір - бірінен үйренетін 
ұжымдық оқытуды, яғни топпен, жұппен жұмыс жасауды ұйымдастыру. 
Мұғалім бала бойындағы туа біткен түрлі қасиеттерді дәл байқап, оның 
сапалық ерекшеліктеріне баға беріп, ары қарай өз бетінше дамыта түсуіне 
жағдай туғызуы керек, көмектесуі қажет. Бұл үшін, әрине ұстаздың өзі де 
өзгеруі тиіс. Осылайша оқытудың жаңа мазмұнын жасауға бетбұрысты әрбір 
мұғалім өзінен бастағаны жөн. Мұғалім шәкіртке білім, білік, дағды беріп қана 
қоймай, ақыл - ойы мен қабілетінің дамуына көңіл бөліп, «оқи алуға үйрету 
керек». Мұғалім оқытуға кіріспес бұрын оқушылардың мінездерін зерттеп, 
білімдерін тексеруі тиіс. Мұғалім әр баланың білім дәрежесі қаншалықты 
екенін саралап алғаннан кейін, оның алға жылжуына ықпал етуге 
міндетті.Сындарлы оқыту бағдарламасының өн бойында мұғалім мен кез-
келген оқушы арасындағы тығыз байланыс көрсетілген. Сыни тұрғыдан ойлау 
«ойлау туралы ойлану» деп сипатталған. Ол маңызды мәселелерді талқылау 
және тәжірибені ой елегінен өткізуді қамтиды. Қазіргі заман ағымы болашақ 
ұрпақтың ой  -өрісінің шыңдалуын, жеке тұлға ретінде қалыптасуын талап 
етуде. Осы орайда ұлы педагог Ушинскийдің «Бала балқытылған алтын», 
-деген қанатты сөзі еске түседі.
Егеменді еліміздің алғы шарттары өркениетті елдер қатарына көтерілуі керек 
болса, өркениетке жету үшін жан – жақты дамыған, рухани бай тұлғаны өсіру 
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керек. Жас ұрпақтың бойындағы қабілетін көру, оны жетілдіру ізденгіштік 
қасиетін дамыту мұғалімнің сабақ берудегі ізденушілік, шеберлік қабілеттеріне 
байланысты.  Қазіргі болып жатқан саяси – экономикалық, мәдени - әлеуметтік 
өзгерістер халыққа білім беру жүйесінің барлық буындарында білім беру ісін 
жаңа сатыға көтеруді талап етіп отыр. Осыған орай жаңа кезеңдегі озық 
педагогикалық және әдістемелік идеяларды ой елегінен өткізіп, бүгінгі заман 
талабына сай, жаңа жағдайларды қолдану ерекше маңызға ие болып отыр. 
Ж.Аймауытов ағамыз «сабақ беру үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол 
жаңадан жаңаны табатын өнер»- деген, яғни оқу үрдісін жаңаша ұйымдастыру, 
оқушылардың әрекеті арқылы ойлау дағдыларын жетілдіруге, шығармашылық 
қабілеттерін дамытуға негізделуі қажет. Бүгінгі жастардың талабы мен рухани 
талғамы жоғары. Республикамызда тұлға әлеуетін дамытуға, ойын еркін 
жеткізуге, инновациялық жобаларды жүзеге асыруға, креативтілікті арттыруға 
барлық жағдай жасалған. ХХІ ғасыр технологиялық мәдениет, ақпараттық 
қоғам дәуірі болып табылады. Оқу үдерісінде компьютерлік технологияларды 
қолдану, жоба құру, бейне, графикалық дизайн, анимация мен құрылымдық 
анықтау – жаңа әдістің пайда болуына, оны ұйымдастыру түріне әкеледі. 
Қазіргі дамыған қоғам деңгейінде еліміздің ертеңі үшін шығармашылық 
қабілеті дамыған әлеуметтік белсенділігі жоғары тұлғаларды тәрбиелеп шығару 
қажеттілік деп санасақ, оның негізі информатика пәнін оқытуда жатыр. 
Компьютер және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту 
процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жобалар 
құру мен жаңалықтар ашуға ынталандырып, нәтижесінде өздерінің кәсіби 
потенциалдарының қалыптасуына жол ашу қажет.
Білімді ұрпақ – ел болашағы. Оқушы күшпен қуатты да, шабыт пен дарынды да 
ұстаздан алады. Сондықтан бүгінгі таңда ақпараттық жаңашыл 
технологиялармен қаруланған педагог өскелең ұрпақтың толық қанды білім 
алуына, ізгілік қасиеттерді бойына сіңіруге, ұлтжанды, тәрбиелі жеке тұлға 
болып қалыптасуына үлкен септігін тигізері сөзсіз.
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Географияны оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері

Алимова Алма Сабеновна. 
Алматы облысы Көксу ауданы «Мұсабек АОМ МДШО» КММ 

География пәнінің мұғалімі

Біз ұстаздар қауымы қандай болмасын жаңалыққа құлақ түре жүретініміз 
айқын. Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашан да жолға 
қоярымыз  анық.  Қазіргі  кезде  білім  беру  үрдісінде  көптеген  технологиялар 
қолданылады.  Соның бірі  «Оқу мен  жазу  арқылы сын  тұрғысынан  ойлауды 
дамыту»  техногиясын  басшылыққа  аламын.Әр  мұғалімнің  алдындағы 
мақсаты,ең  қасиетті  міндеті-рухани  бай,жан-жақты  дамыған  дарынды  тұлға 
қалыптастыру және өз пәнінен білім беріп қана қоймай,әр баланың мүмкіндігін 
ашу,оны  шығармашылық  тұлғаға  жетелеу.Міне,біз  бүгінгі  таңда  «Білім 
берудегіКембридж  тәсілдерінің  теориялық  негіздері»осы  жоғарыда  айтылған 
ұстанымды  ұстаймыз.Яғни,мұндағы  бала  өзі  ізденуші,бір-біріне  үйретуші,ал 
мұғалім  бағыт  беруші,  нұсқаушы.Бұл  тәсілдің  басқа  технологиялардан 
ерекшелігі жеті модуль арқылы іске асады.Әйгілі зерттеушіЛ.С.Выготскийдің 
«Дәстүрлі  оқыту-бала  дамуына  тек  қондырғы  болып,дамуға  стихиялы  әсер 
етсе,яғни,  «дамудың соңында  жүрсе»,жаңаша оқыту-«дамытуды өзімен  бірге 
ала  жүреді»-деген  болатын.Сондықтан  тек  дәстүрлі  оқытумен  шектеліп 
қалмай,мұғалім  әрқашан  ізденісте  болып,өзіне  және  шәкірттеріне  тиімді 
жақтарын  қарастырып  отыруы  тиіс.  «Сабақ-оқытушының  педагогикалық 
мәдениетінің  айнасы»,деп  А.Сухомлинский  айтқандай,осы  жеті  модульдің 
ішінде  өзімнің  пәніме  тиімдісі,жарыққа  шығарары,баланың  қызығушылығын 
оятары,білімін жетілдірері қайсы екен деп көп ойлағаным рас.Саралай келе әр 
сабақта  бірнеше  модульді  бірден  қолдануға  болатынын  анықтадым.  
География пәнін оқушыларға оқытып үйретуде мұғалім үнемі өзінің ой - өрісін 
кеңейтуге,  біліміне  білім қосуға  тиіс  және  оқытудың жаңа  технологияларын 
меңгеруі  қажет.
Мектеп  оқушыларының  танымдық  белсенділігі  мен  ізденімпаздығын 
қалыптастыру  мәселесінде  белгілі  ғалым  Сократтың  оқыту  үрдісіне  көңіл 
бөлемін. Оқу сапасын арттыру үшін күнделікті сабақта жаңа технологияларды 
пайдаланамын.
Осы  негізде  география  пәнін  оқытуда  «сыни  тұрғыдан  ойлау»  жобасы 
стратегияларын  қолдану  тиімді  деп  санаймын.  Бұл  –  американдық 
ғалымдардың  идеялары  негізінде  құрылған  жоба.  Сыни  ойлау  дегеніміз  – 
оқушының  қоршаған  ортаға,  ақпарат  әлеміне,  өзінің  іс  –  әрекетіне  сын 
тұрғысынан  қарауын  жетілдіру  деген  сөз.

37



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

«Сыни  тұрғыдан  ойлау»  жобасының  стратегияларын  пайдалану  өз 
сабақтарымда тиімділігі  сол, оқушылар бұдан өздерін бақылап, талдау жасап 
үйренеді.  Білімді  Өз  еңбектері  арқылы  ой  елегінен  өткізе  отырып,
алады.

Мысалы, 8 – сынып «Табиғат зоналары»
1. Қызығушылығын ояту:
Білім турнирі /сұрақ - жауап/
1. Қазақстанның ең жақсы игерілген табиғат зонасы?/ орманды дала /
2. Дала зонасының топырағы?/ қара және қызыл қоңыр/
3. Егін шаруашылығы үшін шамалы пайдаланылатын табиғат зонасы? /шөлейт/
4. Үстірт, Бетпақдала, Сырдария өзендерінің оңтүстік жағалауында орналасқан 
сазды зона?/шөл/
2. «Кім тез» ойыны. Сөзжұмбақ шешу.
3. А/ Географиялық диктант
1. Өзендері түгелдей дерлік......... суымен толығады...........,............,............. 
өзендерінің суы халықтың тұрмыс қажеті үшін ғана емес, өнеркәсіп мақсаты 
үшін де пайдаланылады.
2. Қазақстандағы............... дала топырағының............................. 
жазығындағы............... дала топырағынан айырмасы -........................ сортаң 
болып келеді.
3. Дала зонасының өзендерінің деңгейі................ 
Зонаны..............,............,..............,...............,..................,................,..................,..........
..... және бірнеше шағын өзендер кесіп өтеді.
4. Шөлейтте......... және............... шаруашылығы басым дамыған. Ойдым - ойдым 
суармалы жерлерде..................,.................... өсіріледі.
Әрбір сабақтың қалай өткенін мұғалім кері байланыс арқылы білуге болады.
6. Кері байланыс
1. Мен бүгін істей алдым
2. Маған қ и ы н болды
3. Мені таң қалдырды
4. Қызықты болды
5. Мен енді істей аламын
Көптеген сыныптарда тақырыптар мазмұнына сәйкес білім бекіту мақсатында 
мынадай кестені толтыруға болады:
Не білеміз? Не білгім келеді? Не білдім?
Сын тұрғысынан ойлау жобасы мынадай үш құрылымнан тұрады.
Қызығушылығын ояту
Мағынаны тану
Ой толғаныс
Оқушының дербес ойлауын дамыту үшін география сабағындағы бұл 
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технологияның тиімділігі бұрынғы білім мен жаңа ұғым ұштастырылады. Ал 
соңғы кезеңде оқушы өз шығармашылығынан қабілетін таныта алады. Мұнда 
оқушыға ойланып толғануға уақыт берілуі керек, ойын айтуға оқушы 
шығармашылығын қалыптастыратынын атап өту керек. «Қызығушылығын 
ояту» кезеңінде алдыңғы өткен тақырыпты тексеру мақсатында тест 
жұмыстарын өткізу арқылы оқушы білім деңгейін қадағалап, жаңа сабақты 
бастар алдында «Топтастыру» стратегиясы арқылы оқушылармен бірлесе 
жұмыс жасауға болады. Сабақтың қай құрылымында болмасын осындай 
стратегияларды қолданғанда «Мен не үйретемін?», және «Оқушы үйреніп 
шығады? деген сұрақтарды есінен шығармауы керек. «Мағынаны тану» 
кезеңінде оқушыларды топқа бөлу арқылы сұрақтар дайындап оны «Куббизм» 
стратегиясы арқылы жүзеге басыруға болады.Бұл стратегияда геометриялық 
фигура кубик пайдаланылады.Тақырыпқа байланысты кубиктің алты 
қабырғасына тапсырма жазылады,әр топтың алдына жеке-жеке тастап топқа 
қандай тапсырма берілетінін айқындайды.Мысалы:1География ғылымы нені 
зерттейді? 2.География ғылымын алғаш рет қашан,қай ғалым енгізді? Бұл 
технологияның келесі бір кезеңі – ой толғаныс. Мұнда «Венн» диаграммасын 
қолдану арқылы тақырыптардың ұқсастығымен мен айырмашылығын 
көрсетуге болады. Осы кезеңде пікір - сайыс немесе «5 минуттық эссе» 
жаздыруға болады. Мұндағы мақсат оқушылардың өзіндік көзқарасын 
қалыптастыру. Эссе жазғанда сабаққа қабілеті төмен деген оқушылардың 5 - 6 
сөйлемнен тұратын ойын жазса, соның өзінде оқушыны сабаққа тарта 
білгеніміз.INSERT-түртіп алу жүйесі.Тексті түсіну үшін қажет бірден-бір 
құрал.INSERT оқушыларға өзі оқыған әңгімені түсінгенін тексеруге,өз ойын 
айтуға басшылық етеді.Бұл стратегия ойлау мен үйренуге бағытталған екінші 
кезеңі мағынаны тани білу сатысында қолданылады.Бұл кезеңде оқушы өз 
бетімен осы тақырып бойынша жұмыс жасауы керек.
INSERT кестесі
Мен үшін түсінікті
V
Мен үшін түсініксіз
-
Жаңа ақпарат
+
Мені жұмбақтандырады?
?
5 жолды өлең стратегиясы.Ой толғаныс кезінде қоданылады.Ақпартты түйіндеп 
айту,терең ойды,сезімді қысқа сөзбен қамту маңызды өнер.Бұл іс-әрекет 
тақырып туралы толғаныстан терең,бай түсініктің негізінде болуын талап 
етеді.Бұл ақпаратты синтездейтін және материалды қысқа ғана түсіндіретін 
немесе тақырыпты толғандыратын 5 жолдан тұратын өлең.Өлеңді жазудың 
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негізі шарттарын айтып,оқушыға бұл тапсырманыорындауына 5-7 минуттай 
уақыт беріледі.Жұптасып әрқайсысы жазғанын сөйлеп түсіндіруге,дәлелдеуге 
себепші болады және тақырыпты сын тұрғысынан қарап шолуға мүмкіндік 
береді.5 жолды өлеңнің жазылу шарты:
1.Бірінші жол тақырыпты суреттейтін бір ғана сөзден тұруы керек.(зат есім)
2.Екінші жол тақырыпты суреттейтін екі сөзден тұрады.(сын есім)
3.Тақырыптың іс-әрекетін көсететін үш сөзден тұруы керек.(етістік)
4.Төртінші жол тақырыпқа деген қатысты білдіретін 4сөз тіркесі болуы керек.
5.Соңғы жол тақырыптың мәнін көрсететін бір синоним.
Мысалы:
1-жол.Табиғат
2-жол.Көркемсің,әсемсің
3-жол.Өзгереді,құбылады,құлпырады
4-жол.Табиған,қандай көркем,әсемсің
5-жол.Тіршілік.
Сынып оқушыларын бағалау барысында оқушылардың білімін тексеру оңай 
жұмыс емес.Пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында қолданылған 
бағалаудың түрлері:
1.Өзін-өзі бағалау.
2.Жұптық бағалау.
3.Топтық бағалау.
Сонымен қатар,мұғалім тарапынан да оқушы жіті бақыланып,күнделікті 
формативті бағалауы болады:Үлестірмелер(фишка,жетон,смайлик,т.б.), 
Критерий арқылы бағалау,Эмоция(«жарайсыз», «жауабыңызға тәнтіміз», 
«шіркін-ай»,т.б.) арқылы бағалау. Оқушының өзін-өзі бағалауы дамып,оны тек 
сабақ барысында ғана емес,кез-келген өмірдегі болып жатқан қайшылықтарға 
өзіндік бағалау жүргізе алатын тұлға қалыптасады.
Рефлекция кезеңінде оқушылар алған жаңа ақпараттарды,жаңа білімдерін 
реттейді,өз пікірлерін дәлелдеп айтады. 
Білім беру мазмұнын жаңарту, оқыту әдістерін жетілдіру оқушылар мен 
мұғалімдердің өзара қарым - қатынасын жоғары деңгейде ұйымдастыру секілді 
міндеттердің қай - қайсысы да әрекетсіз іске аспайды.Атап айтқанда,сабақта 
қолданылатын стратегиялар көмегімен жеке тұлға ретінде жан-жақты 
дамыған,шығармашылық ойлау қабілеті жоғары білімді жеке тұлға 
қалыптастыру.Жаңашыл мұғалім болу үшін жаңа әдіс-тәсілдерді меңгерген 
білімді тапқыр болу керек.
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Инклюзивті білім беру принциптерін 
жүзеге асыру - заман талабы

ОМАРОВА ЖАНАТ АМАНКЕЛДИЕВНА 
Алматы облысы Қарасай ауданы  «Б.Қосынов АОМ МДШО» КММ

Дефектолог

Инклюзивті  білім  беру  –  ерекше мұқтаждықтары бар  балаларды жалпы 
білім  беретін   мектептердегі  оқыту  үрдісін  сипаттауда  қолданылады. 
Инклюзивті  оқыту-даму  мүмкіндігі  шектеулі  балалардың  қалыпты  дамыған 
балалармен  бірге  әлеуметтендіру  және  интеграция  процестерін  жеңілдету 
мақсатындағы жеңілдетілген оқыту жүйесі.

Инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір дискриминациясын 
жоққа  шығару,  барлық  адамдарға  деген  теңдік  қатынасын  қамтамасыз  ету, 
сонымен  қатар  оқытудың  ерекше  қажеттілігі  бар  балаларға  арнайы  жағдай 
қалыптастырудың идеологиясы жатыр. Тәжірибе көрсеткендей қатаң білім беру 
жүйесінен балалардың бір бөлігі шығып қалып жатады. Мұндай қалыптасқан 
жүйе  баланың  даралық  қажеттілігін  қанағаттандыра  алмайды.  Инклюзивті 
бағыт мұндай балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру 
мүмкншілігін қалыптастырады.

Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңында  «Білім  беру 
жүйесінің басты міндеттеріне: білім бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар 
жасау және жеке адамның шығармашылық рухани және дене мүмкіндіктерін 
дамыту,  адамгершілікпен  салауатты  өмір  салтының  берік  негіздерін 
қалыптастыру  жеке  басының  дамуы  үшін  жағдай  жасау  арқылы  парасатты 
байыту»  деп  атап  көрсеткен.  Осыған  байланысты  қоғам  алдына  оқушының 
жеке басын үйлесімді дамытуа бағыттайтын міндеттер қойылып отыр.

Білім беру жүйесінде даму мүмкіндігі шектеулі балаларға айрықша орын 
бөлінген.  Бұл  балаларға  қатысты  біздің  алдымызда  тұрған  негізгі  міндет  – 
олардың әлеуметтік ақталуы мен бейімделуіне, қоғамдағы толыққанды өмірге 
дайындалуына  жағдай  жасау  және  көмек  көрсету  қажеттілігі  мақалада 
айтылған.

«Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі 
дегені  –  батыр  кісі  дегені.  Онан  басқа  жүректің  қасиеттерін  анықтап  біле 
алмайды. Рақымдылық, мейірбандылық, әртүрлі істе адам баласын өз бауырым 
деп,  езіне  ойлағандай  оларға  да  болса  игі  еді  демек,  бұлар  –  жүрек  ісі»  А. 
Құнанбаев

Қазіргі  таңда  барлық  әлем  жұртшылығының  назарын  аударып  отырған 
мәселе  балалардың  жеке  сұраныстары  мен  ерекшеліктеріне  ортаның, 
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отбасының  қатысуымен  білім  беру  үрдісіне  толық  қосуды  қарастыратын 
инклюзивті  білім  беру.  Осы  жаһандық  мәселеге  әлем  ғалымдары  мынадай 
анықтама береді: инклюзивтік білім беру дегеніміз - барлық балаларды, соның 
ішінде мүмкіндіктері  шектеулі  балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу 
және  әлеуметтік  бейімдеуге,  жынысына,  шығу  тегіне,  дініне,  жағдайына 
қарамай, балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке 
шақыруға,  баланың  түзеу-педагогикалық  және  әлеуметтік  мұқтаждықтарына 
арнайы  қолдау,  яғни,  жалпы  білім  беру  сапасы  сақталған  тиімді  оқытуға 
бағытталған мемлекеттік саясат.

Инклюзивті оқыту – ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім 
беретін  мектептердегі  оқыту  үрдісін  сипаттауда  қолданылады.  Демек, 
инклюзивті  оқыту  негізінде  балалардың  қандай  да  бір  дискриминациясын 
жоққа  шығару,  барлық  адамдарға  деген  теңдік  қатынасты  қамтамасыз  ету, 
сонымен  бірге  оқытудың  ерекше  қажеттілігі  бар  балаларға  арнайы  жағдай 
қалыптастыру  идеологиясы  жатыр.  Осы  бағыт  балаларды  оқуда  жетістікке 
жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру жағдайын  қалыптастырады.

Инклюзивті  білім  беру  немесе  «білім  баршаға»  бағдарламасы  -  барлық 
балаларға  мектепке дейінгі  оқу орындарында,  мектепте  және мектеп өміріне 
белсене  қатысуға  мүмкіндік  береді.  Бұл  бағдарламаны   Біріккен  Ұлттар 
Ұйымының Бас Ассамблеясы мақұлдап, БҰҰ-ның Конвециясына 2006 жылдың 
13 желтоқсанында енгізілді.

Инклюзивті білім берудін мазмұны:
Инклюзивті білім беретін мектептерде білім мазмұны 3 түрлі бағдарлама 

бойынша реттеген абзал:
* жалпы мектептерге арналған типік оқу бағдарламалары:
* мүмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы білім 

беру бағытындағы оқу бағдарламалары
*мүмкіндігі шектеулі балалардың психофизикалық ерекшіліктерін есепке ала 
отырып әзірлентін оқытудың жеке бағдарламасы
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі заңында даму мүмкіндігі 
шектелген барлық балалар психологиялық-медицина-педагогикалық кеңестің 
қортындысына сәйкес арнайы түзету мекемелерінде және мемлекеттік білім 
жалпы беретін мектептерде тегін оқуға құқылы деп шешілген.
Атап айтсақ мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортаға 
кіріктіру мақсатында 2009 жылғы ҚР инклюзивті білім беруді дамыту 
тұжырымдамасының жобасы әзірленген, сонымен қатар 2010 жылдың 1 
ақпанында бекітілген ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасын атауға болады.
Бұл бағдарламаның басты міндеттерінің бірі –еліміздің инклюзивті оқытуды 
дамыту болып саналады.
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Инклюзивті білім беру оқыту процессінде балаға жеке көмек көрсету мен 
психологиялық-педогогикалық қолдауды қамтамасыз етеді, жалпы білім 
беретін мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларға кедергісіз аймақ құру ғана 
емес, баланың психофизикалық мүмкіндігін ескере отырып құрылатын оқу-
тәрбие процесінің ерекшілігінде ескерген жөн.
Ал бұл процессті жүзеге асыру үшін мектепте балаға психологиялық- 
педогогикалық қолдау қызметі ұйымдастырылуы қажет екенін түсініп, өзіміз 
соны істе асыруымыз қажет.
Мүмкіндігі шектеулі балалар қатарына атап айтсақ оның бірі психикалық 
дамуы тежелген (ПДТ) оқыту бағдарламасын меңгеруде қиындықтарға 
кездесетін үлгермеуші балалар.
Психикалық дамуы тежелген балалардың ерекшілігі шаршағыштығымен, 
жұмысқа қабілеттілігі төмендігі, қоршаған орта туралы дамуында бұзылыстар 
байқалады. Психикалық дамуы тежелген баланы психологиялық-
педогогикалық қолдау (ППҚ) қызметінің тиісті мамандарымен жүзеге 
асырылады. Түсініктері фрагментарлық, зейіндері тұрақсыз, тұтас қабылдау 
мүмкіндігі бұзылған, жалпы психикалық процестердің дамуында бұзылыстар 
байқалады, мұндайда әр маман өз бағыттары бойынша жұмыс істейді.
Жалпы инклюзивті білім беру – мүміндігі шектеулі балаларды оқытып-
үйретудін бір формасы. Нағыз инклюзия білім берудің 2 жүйесін : жалпы және 
арнаулы жүйелерді бір-біріне қарама-қайшы қоймай, қайта жақындатады.
Инклюзивті оқыту – мүмкіндігі шектеулі балалардың дені сау балалармен бірге 
олардың әлеметтендіру және интеграция процестерін жеңілдету мақсатындағы 
бірлескен оқыту.
Инклюзивті оқыту- барлық кемтар балаларға мектепке дейінгі оқу 
орындарында, мектепте және мектеп өміріне белсене қатысуға мүмкіндік 
береді, оқушылардың тең құқығын анықтайды, адамдармен қарым-қатынасына 
қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді, барлық балаларды жалпы 
білім үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу 
тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын кедергілерді жоюға, 
ата-аналарын белсенділікке шақыруға, балалардың білімділік қажеттіліктеріне 
бейімделуіне жағдай қалыптастыру, яғни жалпы білім беру сапасы сақталған 
тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат.
Инклюзивті оқытуды ашқан мектептерде оқыған балалар адам құқығы туралы 
білім алуға мүмкіншілік алады, өйткені олар бір-бірімен қарым-қатынас 
жасауға, танып білуге, қабылдауға үйренеді.
Инклюзивті білім беру  мәселесі шет елдерде 1970 жылдан бастау алады, ал 90 
жылға қарай АҚШ пен Еуропа өздерінің білім беру саясатына осы 
бағдарламаны толық енгізді. Ал, біздің елімізде инклюзивті білім беру 
жүйесінің дамуына тоқтап атап өтейін. «Қазақстан Республикасының Білім  
беруді дамытудың 2010-2020 жылдарға арналған мемлекеттік  
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бағдарламасында» көрсетілді. Осы бағдарлама төңірегінде инклюзивті білім 
беруді жетілдіру мәселелері қарастырылып, 2015 жылға мына міндеттерді 
шешу көзделген:
-мүмкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оқытудың модульдік 
бағдарламалары жасалады;
- мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада біріктіріп 
оқыту ережесі әзірленеді;
- түрлі кемістігі бар балалар үшін бірігу нысандары анықталады;
-мүгедек балаларға қашықтықтан білім беруді ұйымдастыру қағидалары 
әзірленеді. Мемлекеттік бағдарлама негізінде 2020 жылға қарай мектептерде 
мүгедек балалар үшін көтергіш жабдықтар, пандустар, санитарлық бөлмелерде 
арнайы құралдар орнату, тұтқалармен, арнайы парталармен, үстелдермен және 
басқа да арнайы компенсаторлық құралдармен жабдықтау арқылы «кедергісіз 
аймақтар» құруы жоспарланған. 3030 мектепте мүмкіндіктері шектеулі 
балаларды оқытуға және тәрбиелеуге тең қол жеткізу үшін жағдайлар жасалу 
міндеті  (мектептерде педагог-дефектологтардың, балаларды психологиялық-
педагогикалық сүйемелдеудің, арнайы жеке техникалық және компенсаторлық 
құралдардың болуы) алға қойылған. Үйде білім алатын мүгедек балалар жеке 
мүмкіндіктері мен қажеттіліктері ескеріле отырып, компьютерлік техникамен 
қамтамасыз ету сияқты істері жүзеге асырылмақшы. Осылайша мемлекетіміз 
мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік қорғау, олардың қоғамға етене 
араласуына, оларды оңалту, жұмысқа орналастыру және жаңа жұмыс 
орындарын құру, білім алу, оқыту, қайта мамандандыруда қолдан келгенше 
жағдай жасамақшы.
Инклюзивті білім беру саясатының міндеттері мынадай:
· Әрбір бала білім алуға құқылы және оны алуға тиіс.
· Әрбір баланың дара қабілеттері, қызығушылықтары, қажеттіліктері және 
оқуға деген мұқтаждықтары болады.
·  Білім беру жүйесіне оң өзғерістер, яғни осы мұқтаждықтарды қанағаттандыру 
мақсатына орай өзгерту.
Осыған орай, инклюзивті білім берудің  негізгі 8 принципі туындайды.
1. Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен 
жетістіктерімен анықталады.
2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті.
3. Әрбір адам қарым-қатынасқа құқылы.
4. Барлық адам бір-біріне қажет.
5. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады.
6. Барлық адамдар құрбы-құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді.
7.Әрбір оқушы үшін жетістік кежетуөзінің мүмкіндігіне қарай орындай алатын 
әрекетін жүзеге асыру.
8. Жан- жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді.
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Инклюзивті бағыт кемтар балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы 
өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады.
Білім беруді дамытудың  мемлекеттік бағдарламасында «Балалардың мектепке 
дейінгі сапалы тәрбие және оқытумен толық қамтылуын, олардың мектепке 
даярлауға арналған әрқилы мектепке дейігнгі тәрбие және оқыту «инклюзивті 
білім беру жүйесін жетілдіруін » қамтамасыз ету көзделген. Қазіргі уақытта 
дамуында ақауы бар балалар саны артып отыр.Оларды оқыту кеңейіп , түзетіп 
қолдау технологиялары жетілдіруде . Инклюзивті білім беру ерекше балаға 
білім беру саясатының бір түрі болып табылады. 2020 жылға дейін инклюзивтік 
білім беру мен мүмкіндігі шектеулі балалардың 50  пайызын қамту көзделсе, 
инклюзивті білімге жағдай жасаған мектеп үлесі 70-ға жету керек.
Білім берудің бұл түрінде мүмкіндігі шектеулі баланың өз-өзіне сенімі артады, 
ол маңайындағылар тарапынан өзіне қолдау бар екенін сезінеді,бұл баланың 
өзін –өзі бағалай білуіне, қоршаған ортасына сүйіспеншілікпен қарауына , өзін 
қоғамның толыққанды мүшесі сезуіне жол ашады, осы сенімділіктерін дамыта 
түсуде әлеуметтік педагогтың ролі зор.Оқытудың бұл түрі арқылы мүмкіндігі 
шектеулі бала өз қабілетіне сай , ата- анасынан алшақтамай , яғни арнайы 
мектеп – интернаттарда тұрып оқуға мәжбүр болмай , тұрғылықты жерде білім 
алып, қоғам біте қайнасып, әлеуметтік жағынан бейімделеді. Ата –анасы да 
баласының дамуы мен тәрбиесіне белсене қатысып , жеткіншек алдында 
жауапкершіліктері артады.
Сонымен қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту- оқушылардың тең құқығын 
анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға, адамдармен қарым-қатынасына 
қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді.
Инклюзивті білім беру - барлық балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу 
және әлеуметтәк бейімдеуге, жынысына , шығу тегіне, дініне , жағдайына 
қарамай, балаларды айыратын кедергіліерді жоюға , ата –аналарын 
белсенділікке шақыруға , баланың түзету – педагогикалық және әлеуметтік 
қажеттіліктерін арнайы қолдау , қоршаған ортаның балаларды жас 
ерекшеліктеріне және білімдік қажеттіліктерінек бейімделуіне жағдай 
қалыптастыру , яғни , жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға 
бағытталған мемлекеттік саясат.
Инклюзивті оқыту арқылы барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеріп, 
ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы 
білім үрдісін дамытуға болады.  Мұндай оқыту түрі  арнаулы білім беру 
жүйесінде дәстүрлі түрде қалыптасқан және даму үстіндегі формаларды 
ығыстырмайды,  қайта жақындатады. Инклюзивті бағыт арқылы мүмкіндігі 
шектеулі  балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру 
мүмкіншілігін қалыптастырады. Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу 
арқылы оқушыларды адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей 
аламыз. Сонымен қоса, инклюзивті оқыту үрдісі балаларды толеранттылыққа 
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тәрбиелеудің бастауы болмақ деп,  инклюзивті білім беруде ата-аналар мен 
педагогтардың     көзқарасын туралы мағлұмат алу үшін, жалпы орта білім 
беретін мектептерде дөңгелек үстелдерді өткізіп, ИББ ісін жүзеге асыру үшін, 
жұмыстанудың жоспарын құраймын.
Олардан терең мағлұмат алу үшін, ассоциация стратегиясын 
ұйымдастырғанынан кейін, жағдаяттардың шешу жолын табу,  тақырып 
бойынша оларға толық ақпарат берумен аяқталды.
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02.04.2021 жыл.  № Q00010

Жалпы сөйлеу тілі дамымаған балалардың 
психологиялық-педагогикалық сипаттамасы

БАКИЕВА АЛМАГҮЛЬ САГЫНДЫҚҚЫЗЫ
Алматы облысы Қарасай ауданы  «Б.Қосынов АОМ МДШО» КММ

Мұғалім-логопед

Сөйлеу тілі арқылы дыбыстарды қабылдау, талдау мен жинақтау қабілеті 
бес жасқа дейінгі аралықта жеткілікті деңгейде қалыптасып болуы керек. Бірақ 
есту  мен  интеллектінің  бұзылуы  кезінде  тілдің  барлық  компоненттері,  яғни 
фонетика, лексика, грамматиканы игеруде кемшіліктер болуы мүмкін 

Жалпы сөйлеу тілінің дамымауы – есту қабілеті мен ой-өрісі әдеттегідей 
дамыған  балалардың  мағыналық  жеке  қатысты  сөйлеу  тілі  құрамының 
компоненттерінің  бұзылуынан  болатын  әртүрлі  күрделі  тіл  кемшіліктері.. 
Жалпы сөйлеу тілінің дамымауы алалия, афазия, ринолалия, дизартрия сияқты 
күрделі сөйлеу патологиялардың түрлерінде де байқалады 

Алғаш рет жалпы сөйлеу тілінің дамымауын ХХ ғасырдың 50-60 жылдары 
Р.Е.Левина  және  Ресей  дефектологиялық  ғылыми-зерттеу  институтының 
ғылыми  қызметкерлер  ұжымы  (Н.А.Никашина,  Г.А.Каше,  Л.Ф.Спирова, 
Г.И.Жаренкова  және  т.б.)  мектеп  жасына  дейінгі  және  мектеп  жасындағы 
балалардың  сөйлеу  тіліндегі  кемшіліктерді  жан-жақты  зерттеудің 
қорытындысы нәтижесінде ғылыми тұрғыдан негіздеді.

Жалпы сөйлеу тілінің құрылымын, оның себептерін, бірінші және екінші 
кемшіліктердің  сәйкестігін  дұрыс  түсіну  балаларды  арнайы  мекемелерге 
бағыттауда,  кемшілікті  түзету  тәсілдерін  дұрыс,  әрі  тиімді  таңдай  білу 
маңыздылық танытады. Жалпы сөйлеу тілінің дамымауы кезінде дыбыстарды 
дұрыс айтпау, фонемаларды қабылдаудың бұзылуы, сөздік қордың артта қалуы, 
сөздің грамматикалық құрылымының бұзылуы байқалады.

Жалпы  сөйлеу  тілі  дамымаған  балалардың  ана  тілін  меңгеруі  ұзаққа 
созылады,  балалардың  лексикалық  мағынадағы  сөздерді  игеруі  нақты  емес. 
Көбінесе сөз мағыналарын өзара кең түрде ауыстырады, абстрактілі лексиканы 
меңгеру кезінде қателер кездеседі.

Мәселен  Н.С.Жукованың  зерттеулерінде  тіл  дизонтогенезі  кезіндегі 
сөздердің морфологиялық түсініксіздігі көрсетіледі. Онда өзара грамматикалық 
байланыстағы  сөздердің  байланысы  көрінбейді.  Грамматикалық  мағынасы 
жағынан дұрыс және бұрыс құрастырылған сөйлемдер ұзақ уақыт бойы сөздік 
қорда сақталып қалады.

Жалпы  сөйлеу  тілі  дамымаған  балалардың  тілінің  дамуы біркелкі  және 
баяу  өтеді.  Соның  салдарынан  сөйлеу  жүйесінің  әртүрлі  қатарлары 

47



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

қалыптаспай  қалады.  Тіл  дамуының  баяулауы,  сөздік  қорды  меңгеруінің 
қиындықтары  және  грамматикалық  құрылыстарын  қабылдауы  баланың 
үлкендермен  және  құрдастарымен  сөйлесуіне  шектеу  жасап,  тілдік  қарым-
қатынасқа түсуге бөгет жасайды.

Р.Е.Левина  жалпы  сөйлеу  тілі  дамымаған  балалардың  тіл  кемшілігінің 
біркелкі еместігін зерттей келе, жалпы сөйлеу тілі дамымауының үш деңгейін 
белгіледі.

ЖСТД-ның  1-ші  деңгейінде  толық  немесе  жартылай  қарым-қатынас 
сөйлеу құралдарының болмауымен сипатталады. Сөздік қоры дыбыстық және 
дыбысқа  ұқсас  комплекстерден  тұрады,  бірақ  олар  қоршаған  адамдарға 
түсініксіз  болғандықтан  түрлі  қол  қимылдарымен  сүйемелденіп  отырады. 
Мұндай балаларды кейде «тілсіз балалар» деп атайды.

Бұл  деңгейдегі  балалардың  кісімен  тілдескенде  анық  байқалатын  тіл 
кемістіктері  мынадай  болып  келеді:  былдырап  сөйлейді  жеке  дыбыстарға 
еліктейді,  жекелеген  зат  есімдік  сөздер  мен  күнделікті  тұрмыста  айтылып 
жүрген  етістік  сөздерді  пайдаланады,  сөйлемді  былдырап  мүлдем  түсініксіз 
етіп,  үзіп-үзіп  айтады,  сөйлемде  дыбыстар  анық  айтылмайды,  әрі  тұрақсыз, 
құбылмалы  келеді.  Сөздік  қоры  шамадан  тыс  шектелген  бұндай  балалар 
заттардың және әр  қимыл іс-әрекеттердің  сыртқы түрлеріне  немесе  олардың 
шығатын  дыбыстарының  ұқсастығына  қарап,  өздерінің  былдырлаған  тілімен 
барлығына бір сөзбен ат қойып алып түсіндіреді 

ЖСТД-ның  2-ші  деңгейінде  тіл  мүмкіндіктерінің  біршама  өскені 
байқалады.  Тіл  дамуының  екінші  деңгейі  әдебиеттерде  «жалпы  қолданбалы 
тілдің басы» деп аталады. Оның айырмашылығы баланың тілінде екі-үш, төрт 
сөзді фразаның пайда болуы мүмкін. Сөздерде сөз тіркесін және фразаны жасай 
отырып,  бала  әртүрлі  сөз  тәсілдерін  қолданады  және  оңай  бұза  да  алады. 
Балалардың  өзіндік  тілінде  кейде  жай  шылаулар  мен  олардың былдырлаған 
нұсқалары  кездеседі.  Екінші  деңгейдегі  бала  шылауды  дұрыс  қолданбай, 
сөйлем мүшелерін дұрыс құрастырмайды. Алдыңғы деңгейге қарағанда сөздік 
қоры тек сандық жағынан ғана емес, сапалық жағынан да жақсарады: зат есім, 
етістік, сын есімнің саны кеңейіп, үстеу мен сан есімдер пайда болады. Бірақ 
сөз туындатушы операциялардың жеткіліксіздігі етістік, сын есім, зат есімдер 
жалғауларын дұрыс қолданбауға  әкеледі.  Жалпылама ұғымдар,  синоним мен 
антонимдер  жүйелерінің  қалыптасуы  қиынға  түседі.  Екінші  деңгейдегі 
балалардың  сөзі  дыбыстарды  айтқанда  сөздердің  буын  бұзылуына  қарай 
түсініксіз болып келеді. Бірінші деңгейдегі балаларға қарағанда суретке қарап 
және  сұрақ  бойынша  әңгімелеуі  қарапайым,  әрі  қысқа  болғанымен, 
грамматикалық  құрылымы  мен  сөз  тізбегі  біршама  дұрыс.  Буындар  мен 
дыбыстардың орнын ауыстыру, ұқсас буындардың алмастырылуы, қатарласып 
келген  дауыссыз  дыбыстардың  қысқартылуы  салдарынан  сөз  құрамындағы 
дыбыстардың орналасу заңдылықтары бұзылады 
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ЖСТД-ның 3-ші деңгейінде кең түрдегі фразалық тілмен, бірақ сонымен қатар 
кейбір тілдің лексикалық-грамматикалық және фонетикалық-фонематикалық 
дамымауымен сипатталады. Бұл деңгейдегі жалпы сөйлеу тілі дамымаған 
балалар кеңейтілген сөз туындаушы модельдер арқылы жаңа сөздер жасап, оны 
түсіне алады. Дегенмен бала сөздегі туындаушы негізді дұрыс таңдауда 
қиналады (үйші – үй салушы адам), адекватты емес аффиксальді элементтерді 
пайдаланады. Сонымен қатар қайталанатын ұғымдарды, абстрактілік және 
дерексіз сөздерді, ауыспалы мағынадағы сөздерді нақты түсінбейді және дұрыс 
қолданбайды. Балалардың сөйлеу әрекетіне даму мүмкіндіктеріне детальды 
талдау жасауда сөздер мен күрделі буынды құрылымға фразаларды айту 
кезінде қиындықтардың болатынын дәлелдейді. Дыбысты айту мүмкіндігінің 
жақсаруында да дыбыстардың дифференциациясын шығарудың жеткіліксіздігі 
байқалады. Бала өмірден алған тәжірибесінің нәтижесінде күнделікті 
тұрмыстағы өзіне жақсы таныс заттардың атын, түсін, сапасын және бөлігін 
айтып беруге бұрынғыдай қиналмайды. Олар өзі, үй-іші, достары және 
айналасында болып жатқан тіршілік туралы қысқа  түрде әңгімелеп бере алады. 
Алайда, сөйлеу тілін мұқият жан-жақты тексерген кезде тілге қатысты жүйенің 
(лексиканың, грамматиканың, фонетиканың) бір бөлігінің толық дамымауын 
айқындайтын көріністі көруге болады. Бала ауызекі сөйлескенде өзінің тілі 
келмейтін қиын сөздерді, нақышты сөз тіркесін айтпауға тырысады. Егер 
сондай балалардың алдарына шарт қойса, онда сөздің және грамматикалық 
категориялардың қандайын болса да міндетті түрде пайдаланады да, сөйлеу 
тілінің дамуындағы кемшіліктер айтарлықтай анық көрінеді. Бала сөзді емін-
еркін қолданып сөйлегенімен, сөйлеу тілі дұрыс дамыған құрдастарына 
қарағанда, өздігінше сөйлем құрау кезінде үлкен қиындық көреді. Әдеттегідей 
қиыстыру мен меңгеру қателерінен шығатын аграмматизмдерді дұрыс 
құрастырылған сөйлемнен де кездестіруге болады. Бұл қателер тұрақты сипат 
бермейді: грамматикалық категориялардың әртүрлі жағдайлары дұрыс та, 
бұрыс та қолданылуы мүмкін.
Жалпы сөйлеу тілі дамымаған қазақ тілді балалардың дыбыс айтуын тексеру 
барысында көбінесе ызың, ысқырық, сонор дыбыстарының жиі бұзылатыны 
байқалады. Қазақ тіліне тән дыбыстардың ішінде ң, қ, ұ, ү фонемаларын 
алмастыру, шатастыру жиі кездеседі. Сонымен қатар балалардың 
фонематикалық қабылдау деңгейі өте төмен екені, ал дыбыстық талдау 
дағдыларының қалыптаспағаны анықталды 
Жалпы сөйлеу тілі дамымаған балаларды тексеру сөйлеу тілін тексерудің 
жалпы қағидаларын ескере отырып жүргізіледі (кешенді, жан-жақтылық, 
жүйелілік, динамикалық т.б.)
Сөйлеу тілін тексеру үш кезеңнен тұрады:
Бірінші кезең – бағдарлау. Логопед бұл кезеңде баланың құжаттарымен 
танысады, ата-анасымен әңгіме барысында анамнез жинақтайды.
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Екінші кезеңде логопед баланың сөйлеу тілінің барлық компоненттерін 
тексеріп сөйлеу тілінің қорытындысын анықтайды.
Үшінші кезеңде баланы оқу процесінде бақылау арқылы ақаулықтың 
байқалуын, өзгерістерін анықтайды. Тексерудің мазмұны және оны 
ұйымдастыру баланың сөйлеу деңгейіне байланысты болады 
Жалпы сөйлеу тілі дамымауының І-ші деңгейіндегі балаларды тексеру 
барысында сөз түсінігі, белсенді сөз қоры, сөйлеуге еліктеуі, екі сөзді біріктіріп 
айту мүмкіншілігі, артикуляциялық аппараттың қалпы анықталады. Сонымен 
қатар төмендегідей іс-әрекетін бақылау қажет: ойыншықпен іс-әрекетін; түрі, 
түсі, көлемі бірдей заттарды көріп сәйкестендіру; бөлшектерден бүтін құрау 
(кесілген суреттерден). Тексеруге қажетті құралдар: ойыншықтар, заттар, түрі, 
түсі әр түрлі пішіндер, балаға таныс тақырыптар (ойыншықтар, жануарлар т.б.) 
бойынша жеке, мазмұнды суреттер. Көрнекі құралдарды іріктеуде баланың жас 
ерекшеліктерін және нақты мүмкіншіліктерін ескеру қажет.
І деңгейдегі балаларды тексеру барысында баланың затты атауына 
(дыбыстармен, былдыр сөзбен, еліктеуіш сөзбен аф-аф, му-му, т.б.); олардың 
тұрақтылығына (затты атағанда тұрақты бір дыбыспен немесе былдыр сөзбен 
атай ма, әлде әртүрлі ме); санына (белсенді сөз қорында ондай дыбыс 
жиынтығы, былдыр сөздер қанша); буындарды, сөздерге еліктеу, оларды 
қайталау мүмкіндігіне, буындық құрамына көңіл бөлу керек.
ІІ деңгейдегі балаларды тексеру барысында сөз түсінігі, сөйлем көлемі және 
оның грамматикалық құрылымы, сөз өзгерту мүмкіндіктері, сөздің буындық 
құрамы, дыбыс айтуы, сөз қоры, артикуляциялық аппараттың қалпы 
анықталады. Қосымша сөзсіз іс-әрекеттері де тексеріледі. Сөз түсінігінің 
қалыптасу деңгейін анықтау үшін сөзді, сөзбен берілген нұсқауларды, 
сөйлемді, мәтінді қолданады. Сөйлеу тілінің грамматикалық жағын тексеру 
барысында сөзжасам, сөзөзгерту, сөйлем құрау дағдылары анықталады. Бұл 
тапсырмаларды орындаудағы қиыншылықтарды, қателерді сөйлеу тілінің 
лексикалық-грамматикалық жағының жетілмеуінің белгісі деп қарастыруға 
болады.
ІІІ деңгейдегі балалардың сөз бөлшектерінің (жалғау, жұрнақ) мағынасын 
түсінуі; қолданатын сөйлемнің түрлері мен мөлшері; ілеспелі сурет бойынша 
әңгіме құрау білігі; сөз өзгертуі; мағынасы қарама-қарсы сөздерді табуы; 
күрделі сөздердің буындық құрамының сақталуы; сөздің дыбыстық құрамын 
талдауы; дыбыс айтуы, артикуляциялық аппараттың жағдайы және баланың 
жалпы даму деңгейі (санауы, кеңістікті бағдарлауы, логикалық ойлауы, т.б.) 
тексеріледі.
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