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Инклюзивті білім беру принциптерін жүзеге асыру - заман талабы

БЕЙСЕНБЕКОВА САЯГУЛ НЕСКЕНОВНА
Қарағанды қаласы «ҚОББ № 6 арнайы мектеп-интернаты» КММ

 Бастауыш сынып мұғалімі, 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, 
отбасының  қатысуымен  білім  беру  үрдісіне  толық  қосуды  қарастыратын 
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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.

Инклюзивті білім беру оқыту процессінде балаға жеке көмек көрсету мен 
психологиялық-педогогикалық  қолдауды  қамтамасыз  етеді,  жалпы  білім 
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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 
бағдарламасында»  көрсетілді.  Осы  бағдарлама  төңірегінде  инклюзивті  білім 
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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 
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аламыз. Сонымен қоса, инклюзивті оқыту үрдісі балаларды толеранттылыққа 
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.

                                      
03.04.2021 жыл.   № Q00022

Шаршының және тіктөртбұрыштың қасиеттері

БЕЙСЕНБЕКОВА ИНДИРА НЕСКЕНОВНА
 Қарағанды қаласы «№17 жалпы білім беретін мектебі»КММ

Бастауыш сынып мұғалімі

Сынып 2 
Пән Математика
Бөлімі: 3А Бөлім.  Геометриялық  фигуралар  және  олардың  өзара  

орналасуы
Тақырыбы: Көпбұрыштың түрлері. Шаршының және 

тіктөртбұрыштың қасиеттері
Мақсаты : 2.3.1.1 бұрыш түрлерін (тік, сүйір, доғал) бір бірінен ажырату 

және атау/тіктөртбұрышты, шаршыны, тікбұрышты 
үшбұрышты мәнді белгілері бойынша анықтау
2.3.1.2 көпбұрыштарды төбелер саны бойынша жіктеу

Жоспарлан
ған  уақыты 

Оқытушының  
іс-әрекеті 

Оқушының 
іс- әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың  
басы 

Психологиялық 
ахуал 
қалыптастыру.
Оқушылардың  
көңілін  сабаққа 
аудару

Оқушылар  
қайталап  
айтады.

Формативті  
бағалау  
үнемі   
жүргізіліп  
отырады

Оқулықтар 
суреттер
Кеспелер
Сызғыш 
қарындаштар
Қайшы
Қағаздар  
беріледі.
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Сабақтың  
тақырыбын  
хабарлау
Көпбұрыштың  
түрлері. 
Шаршының  және  
тіктөртбұрыштың  
қасиеттері 
 Бұрыш  
түрлерін 
анықтайық 

Спорттық  
қимылдард
ы жасап, 
бұрыш  
түрлерін 
анықтацлд
ы.

Дескрипто
р:
Қимыл 
қозғалыста
р   арқылы  
анықтады.
Тікбұрыш, 
сүйірбұры
ш, 
доғалбұры
ш 

Басбармақ 
суреттерін 
тарату 
арқылы 
бағалау  
жүргізіледі

Сабақтың  
ортасы

№2 тапсырма 
Барлық  
бұрыштары  тік  
болатын  
төртбұрыштарды  
тап. 

Тіктөртбұрыш – 
бұл  барлық  
бұрыштары  тік  
болатын  
төртбұрыш

Дескрипто
р :
Тіктөртбұр
ыштың  
барлық  
бұрыштар
ы  тік. 

Тіктөртбұры
штың 
суреттері  
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Шаршы-  бұл 
барлық  
қабырғалары  тең 
болатын 
тіктөртбұрыш
№3  Сырым  
тіктөртбұрышты  
жиектеме  
дайындады. Інісі  
оның  пішінін  
өзгертті
Жиектеме  
қабырғаларының  
ұзындығы  
өзгеріссіз  қалды. 
Сонда не өзгерді?
Енді  жиектеме  
тіктөртбұрыш  
пішінді  деп  неге 
айтуға  болмайды?
Сөйлемдерді   
аяқта.
Тіктөртбұрыш  
барлық 
бұрыштары.........
Тіктөртбұрыштың  
қарама-қарсы 
қабырғалары.....
Шаршының  ... 
қабырғалары...

Екендігін  
біледі.
 
Тіктөртбұр
ыштартың 
қарама –
қарсы  
қабырғалар
ы  тең.
Шаршыны
ң  барлық  
қабырғалар
ы тең. 
Екендігін  
біледі.

Сұрақтарға 
толық  
жауап  
берді.

Сергіту  сәті Балалар  
бойын  
жазқып  
сергіту  
сәтінде  
қимыдап  
ойнайды.

Музыка  
ауені  
ойнатылады.

№4   а)  ені  бірдей  
тіктөртбұрыштард
ы  ата.

Дескрипто
р :
Ені  бірдей  

Тіктөртбұры
штың 
суреттері  
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         Ә)  ұзындығы 
бірдей  
тіктөртбұрыштард
ы  ата.

тіктөртбұр
ыштарды  
атады.
ұзындығы  
бірдей  
тіктөртбұр
ыштарды  
атады

Сабақтың   
соңы

 қорытынды   
кезеңі

Тіктөртбұрыш – 
бұл  барлық  
бұрыштары  тік  
болатын  
төртбұрыш
Шаршы-  бұл 
барлық  
қабырғалары  тең 
болатын 
тіктөртбұрыш

Үйге  
тапсырма  
беру 

№5.        9  бет Оқушылар 
үй  
тапсырмас
ын  
күнделікке 
жазып 
алады.
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03.04.2021 жыл.    № Q00024

ОҚУ НӘТИЖЕСІН БАҒАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСІ

 КАДЫРБАЕВА САРБИНАЗ БАХЫТОВНА 
Түркістан облысы, Толеби район, Қасқасу ШЖЖОББМ, 

Бастауыш сынып мұғалімі

Бағалау  жүйесі  –  мектеп  оқушыларының  қызметінің  нәтижелерін 
ағымдағы  және  қорытынды  бағалауды,  педагогтар  мен  мектептің  қызметін 
бағалауды,  білім  беру  жүйесі  қызметінің  нәтижелерін  бағалауды  қамтитын 
күрделі және көпфункционалды жүйе. Осыған сәйкес бағалау жүйесі атқаруы 
керек:                     1.  Бағалау  қызметінің  мақсаттарын  белгілеу:  
а)  нәтижеге  жетуге  бағыттау; 
б)  білім берудің  барлық аталған  нәтижелерін (пәндік,  метапәндік  және жеке 
тұлғалық)  бағалауға  кешенді  көзқарасты  қамтамасыз  ету; 
в) жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу туралы алынған ақпараттың негізінде 
білім беру жүйесін реттеу мүмкіндігін, басқаша айтқанда, әр сыныпта, мектепте 
білім беру процестерін жақсарту және жетілдіру үшін педагогикалық шаралар 
қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету.                                   2. Критерийлерді,  
рәсімдерді,  бағалау  құралдарын  және  оның  нәтижелерін  ұсыну  нысандарын 
белгілеу.                                                                                             3. Бағалау 
жүйесін қолдану шарттары мен шекараларын белгілеу.                 Бағалауға 
критериалды-бағдарланған  тәсілдер  негізінде  білім  алушылардың  білім  беру 
нәтижелерін  бақылау  жүйесі  мен  сапасын  бағалау  өзекті  болып  табылады. 
Критериалды-бағдарланған  тәсілдерді  қолдану  білім  алушылардың  оқу 
жетістігін  бағалаудың  обьективтілігі  мен  қолжетімділігі  деңгейін  едәуір 
көтереді. Заманауи мектепте білім алушылардың білім беру қызметін бағалауға 
критериалды тәсілдер қажет, осындай тәсілдер кері байланысты жүзеге асыруға 
көмектеседі,  білім  беру  процесінің  барлық  қатысушыларына  өлшенетін 
критерилер және оқыту нәтижесін көруге мүмкіндік береді. Бағалау жүйесінің 
маңызды  сипаты,  ол  тек  ғана  бағалауды  қою  кезінде  ғана  қолданылмайды, 
толығымен мұғалімдер, білім алушылар және ата-аналар арасындағы білім беру 
процесінің жетістігі себептері бойынша бақылау диагностикалық байланысты 
жүзеге асырады. Білім беру жетістігін бағалау кезінде бағалау жүйесі осындай 
балалардың оқу жетістігін обьективті  көрсетіп ғана қоймау керек және білім 
алушылардың  білім  беру  процесін  одан  әрі  қолдау  үшін  негіз  болу  керек. 
Бағалау жүйесі оқыту жетістігін өлшеу мен оқыту мәселелері диагностикасы 
болып  табылады,  оқытудың  стратегиясы  мен  тактикасы  бойынша  түбегейлі 
шешім  қабылдау,  күтілетін  нәтижелерді  бағалау  түрі  мен  білім  мазмұнын 
жетілдіру ретінде білім беру процесі сапасын анықтауға мүмкіндік береді. Білім 
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беру жетістіктерін бағалау кезінде алынған нәтижелер арақатысы мен оқыту 
кезіндегі  жоспарланған  мақсаттарға  жетудің  маңызы  зор.  Бағалау  жүйесін 
жетілдіру қажеттігі критериалды бағалау жүйесіне қатысты көпфункционалды 
жүйені  құруға  ықпал  етеді.  Бағалау  жүйесінің  бірнеше  қызметін  бөліп 
көрсетуге  болады:  Нормативтік  қызмет  бекітілген  мемлекеттік  стандартқа 
қатысты білім алушылардың жетістігін тіркейді және жекелеген оқушылардың 
үлгерімін,  мектеп  сыныптарының,  олардың  дайындық  деңгейі  мен  мұғалім 
жұмысының сапасын қадағалайды.  Ақпараттық-диагностикалық қызмет білім 
алушылардың мазмұнды және эмоциялық рефлексиясын, соның ішінде ерекше 
қажеттіліктерін,  барлық  білім  беру  процесі  қатысушыларының  арасындағы 
мазмұнды байланысты қамтамасыз етеді. Бағалау жүйесі білім беру процесінде 
нақты сыныпта,  нақты бала үшін барлығы дұрыс екендігін көруге мүмкіндік 
береді.  Бағалау  жүйесі  сол  немесе  басқа  да  материалдың  қаншалықты 
жетістікпен игерілетіндігін, білім алушыларда сол немесе басқа да практикалық 
дағдының қалыптасқандығын анықтауға мүмкіндік береді. Осындай мүмкіндік 
білім алушылардың жеткен деңгейін салыстыруда бақылау өлшемдері белгілі 
бір  минимумымен,  оқыту  нәтижелеріне  қойылатын  талаптармен  әрбір  білім 
алушылар үшін маңызды.  Білім алушылардың оқу жетістігін  бағалау  жүйесі 
білім  алушылардың  жалпы  дайындық  деңгейінің  өзгерістері  ретінде  тіркеу 
керек, сондай ақ танымдық қызметтің түрлі салаларындағы оның жетістіктері 
динамикасы (ақпаратты игеру, ақпаратты өңдеу, шығармашылық және жобалық 
қызмет, ойды жеткізе білу және т.б.) білім беру процесіндегі бар мәселелер мен 
оқу  жетістігіне  шынайы  сипаттама  алуға  мүмкіндік  береді.  Бағалау  жүйесі 
мұғалімдер,  оқушылар,  ата-аналар,  сынып жетекшілері,  сонымен қатар  білім 
беру  ұйымдарының  әкімшілігі  мен  педагогикалық  ұжымдары  арасындағы 
тұрақты  байланысты  қамтамасыз  ету  керек,  ол  білім  беру  процесін 
қалыптастыруда жүйелі тәсілді қамтамасыз ете алады, яғни оның тұтастығын 
қамтамасыз  ету.  Сонымен  қатар  білім  алушылардың  оқу  жетістігін  бағалау 
кезінде білім алушылардың психикасына байқап қарау, оған нұсқан келтіретін 
жағдаяттардан  қашып,  баланың  психологиялық  даму  ерекшеліктерін  ескеру 
керек. Жоғарыда көрсетілген бағалау жүйесінің тәсілдері білім беру процесінің 
барлық қатысушылары бағалау  жүйесіне  құрал ретінде  қарауды,  жетістікпен 
білім алу үшін, кері байланысты жүзеге асыру үшін қажет екендігін түсінуді 
қамтамасыз  ету  керек.  Аталған  ережелер  бағалау  жүйесінің  негіздерін 
қалыптастыру керек және оның қызмет  ету жалпы аясына  бағыт  береді,  бір 
уақытта  жетістік  критерилеріне  және  әрбір  нақты  білім  жүйесін 
толыққандылығына қызмет етеді. Критериалды бағалау жүйесінің әдіснамалық 
негіздері  В.П.  Беспальконың критериалды-бағдарланған  технологиясы болып 
табылады.  Оның критериалды бағалау  теориясының негізгі  ережелері  оқыту 
шарттары  параметрлері  әр  қашанда  дәстүрлі  білім  беру  процесіне  тіркеліп 
негізделеді  (барлық  уақыт  үшін  бірдей,  ақпаратты  беру  әдістері  және  т.б.), 
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тіркелмегені  оқыту  нәтижесі  болып  қалады.  Американдық  психолгтар  Дж. 
Керолл  мен  Б.Блум  әзірлеген  ережелерді  негізге  алып,  тұрақты,  тіркелген 
параметрлер  есебінде  оқыту  нәтижесін  алып  қарауға  болады,  В.П.Беспалько 
бағалау  жүйесін  әзірлеуге  тәсілдерді  өзгертуге  тырысты.  Бұл  жағдайда 
американдық психологтар  теориясына  сәйкес,  оқытудың басқа  шарттарының 
параметрлері  барлық  білім  алушылардың  берілген  критеринәтижесіне  жету 
үшін  басқа  оқу  шарттарының  параметрлері  өзгеріп  тұрады.  Осындай  тәсіл 
негізінде критериалды бағдарланған оқытудың технологиясы әзірленді, сондай 
ақ толық игеру технологиясы деп атайды, білім алушылардың барлығы қажетті 
оқу материалын игеруге қабілетті оның шығу сәті бекіту болып табылады. Бұл 
үшін білім беру стандарттарына сәйкес, белгіленген игеру критерилерін әзірлеу 
қажет. Барлық мектеп пәндері бойынша ұсынылған стандарттар, нақты игеру 
критерилерін  әзірлеу  үшін  негіз  болып  табылады.  Оқытудың  критериалды-
бағдарланған  технологиясының  тиімділігі  білім  алушыларға  көмектесудің 
алуан түрі, бақылау түрі, тапсырмалардың түрленуі әрбір оқушыға оны игерусіз 
одан әрі  тұлғаның толық оқуы мен дамуы мүмкін емес белгіленген міндетті 
критерилер  деңгейіне  жетуге  мүмкіндік  береді.  Критериалды бағалау  жүйесі 
келесідей элементерді қосады:                                      1. Тақырыптарды игерудің  
критерилері  толық  анықталады  (сабақтар),  оқытудың  нақты  нәтижелері 
тізбесінде  көрсетіледі  (білім  беру  бағдарламалары  аясында  игерудің  белгілі 
деңгейімен оқыту мақсаттары);              2. Тексеру жұмыстары әзірленуде – тест, 
негізгі  мақсаты  түзету  оқу  тәртібінің  қажеттілігін  анықтаудан  тұрады; 
3.  Оқу  материалдары  жекелеген  фрагменттерге  бөлінеді  (оқу  бірліктері), 
нәтижелері анықталады (критерилер), сондай ақ оларды оқу барысында жету 
керек және ағымдағы тексеру жұмыстары құрастырылады, әрбір оқу бірлігі оқу 
мақсатына  жетуге  көз  жеткізуге  мүмкіндік  береді; 
4. Оқыту тапсырмалары құрастырылады, оқытудың сәйкес әдістері таңдалады; 
5.  Әрбір  тест  тапсырмаларынан  балама  түзету  материалдары  әзірленеді. 
Критериалды  бағалау  критерилерге  негізделген,  яғни  бағалауды  құрайды 
(критерилерден),  олардың  оқу-танымдық  құзыреттілігін  түрлі  дамыту 
бағыттары бойынша жетістіктері  көрініс  табады.  Критериалды бағалау  -  бұл 
тәсіл оның аясында бағалау мен өзіндік бағалаудың алуан әдістері мен түрлері 
қолданылады. Критериалды бағалау кезінде:                                                          •  
оқушы  өз  оқуының  нәтижесінде  нағыз  субьектіге  айналады; 
•  оқушының  мектептегі  мазасыздығы  төмендейді; 
•мұғалім  рөлінен  «соңғы  инстанциядағы  сот»  кеңес  беруші,  маман,  тьютор 
рөліне  көшеді.  Осындай  сипатта  критериалды  бағалау  өзіне  оқушылар  мен 
мұғалімдердің  денсаулығын  сақтау  әлеуетін  алады.  Критериалды  бағалау 
мұғалімдер  үшін  бірқатар  қағидалы  нұсқауларды  ұсынады: 
1.  Баға  көмегімен  оқушының  тұлғасы  емес  жұмысы  ғана  бағаланады; 
2.  Оқушының жұмысы басқа  оқушының жұмысымен емес  үлгісімен  тікелей 
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салыстырылады  (өте  жақсы  орындалған  жұмыс  бейнесімен); 
3.  Нақты тапсырмалардың әр  түрлері  қолданылады  және  дұрыс  орындалған 
тапсырмалардың  түрлері  нақты  және  анық  сипатталады; 
4.  Үлгі  оқушыларға  алдын  -  ала  беріледі; 
5. Баға қоюдың нақты алгоритмі әзірлену керек, ол бойынша оқушы өзі өзінің 
жеткен  деңгейі  мен  өз  бағасын  анықтай  алады.  Өзіндік  бағалау  оқушы 
рефлексиясы  оның  жұмысын  тұспалдайды. 
6.  Бағалау  үрдісіне  оқушыларды  енгізу,  өзіндік  бағалауға  өтуге  ұмтылу; 
7.  Нені  оқығаныңды бағалауға  болады,  сондықтан  да  бағалау  критерилері  – 
нақты  оқу  мақсаттарына  жету; 
8.  Пән  бойынша  жалпы  оқу  мақсаттары  оқу  пәні  бойынша  оқу  жетістігін 
бағалау  критерилері  болып  табылады  және  оқушылардың  жекелеген 
жұмыстарын  анықтау,  нәтижелерін  қортындылауға  мүмкіндік  береді. 
Критериалды  бағалау  оқушылардың  оқу-танымдық  құзыреттілігін 
қалыптастыруға ықпал ететін, білім беру мазмұны мен мақсаттарына сәйкес оқу 
процесіне  қатысушыларға  танымал,  ұжыммен  жасалған  нақты  белгіленген 
оқушылардың  оқу  жетістігін  салыстыруға  негізделген  процесс  ретінде 
түсіндіріледі.  Бүгінгі  күні  білім  алушылардың жетістіктерін  критерийлермен 
бағалауға  екі  басым  көзқарас  белгіленді.  Критерийлік  көзқарасқа  бірінші 
көзқарас оқу процесінің типологиясына және бағалардың сәйкес шкаласының 
арақатынасына  негізделген.  Осылайша,  жағдай  түрлерінің  әрбіреуінің  ішінде 
оқушы «1»-ден бастап  «5»-ке  дейінгі  бағаларды алуы мүмкін.  Бұл жағдайда 
тапсырмалардың күрделілігі бойынша кезектестігі қамтамасыз етіледі. Онымен 
бір  уақытта  бұл  көзқарас  білімдерді  сынып-сабақ  жүйесінің  жағдайларында 
қолданып отырғаны кезеңінде шектеледі,  «білімнің өмірге шығуы» жүйелігін 
қамтамасыз  етпейді,  бұл  функционалдық  сауаттылығының  толық  көлемінде 
қалыптаспайды.  Критерийлік  бағалауға  екінші  көзқарас  білімді  өңдеу  – 
ұғынуды  қолданысты-жүйелендіру  мен  жинақтау  деңгейлеріне  және  оларға 
сәйкес  бағалау  шкаласына  негізделген.  Ең  алдымен  білім  алушылардың 
икемдерін  қадағалайтын  осындай  бағалаудың  нәтижелері  олардың 
функционалдық сауаттылығына қол жеткізу қырынан толықтыруды талап етеді. 
Нақты  көзқарас  білімдегі  күтілетін  нәтижелерге  жетудегі  және  оларды 
бағалаудағы  қажеттіліктерді  толық  қамтымайды.  Критерийлік  бағалау  білім 
алушылардың жеке психологиялықпедагогикалық ерекшеліктеріне сәйкестікте 
іске  асырылады.  Критерийлік  бағалау  жүйесі  білім  алушылардың  оқу-
танымдық  белсенділігін,  олардың  шығармашылық  және  зерттеушілік  аясын, 
оқудағы дербестігін және ақпарат ағынында бағдарлануын қалыптастыру және 
дамыту  үшін  жағдайлар  мен  мүмкіндіктерді  жасау  мақсаттарын  анықтайды. 
Білім беру жүйесінің дамуында критериалды бағалаудың орны ерекше. Себебі 
ол  мектептегі  білім  беру  кеңістігінің  біріктірілген  факторы,  оқытудың 
мәселелерін  диагностикалаудың  негізгі  құралы  болып  табылады,  сонымен 
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қатар оқыту процесінің негізінде жатқан принциптерді қамтиды. Критериалды 
бағалау деп тек бағалау барысы мен баға  қойылуы тиіс сәттер деп түсінбеу 
керек, ол жалпы мұғалімнің, оқушының және ата-ананың арасындағы, болмаса 
оқушының өзі анықтайтын, оқыту процесінің табыстылығын анықтау бойынша 
бақылау-өлшем  байланысын  орнататын  механизм.  Жалпы  алғанда,  бағалау 
және  өзін-өзі  бағалау  жүйесі  -  білім  беру  процесінің  өз-өзін  қадағалап 
отыратын,  ерекше маңызға  ие  нақты механизмі.  Критериалды бағалау  сабақ 
беру,  бағалау  және  оқытудың  өзара  байланыс  принциптері  негізінде 
дайындалған.  Оның  негізгі  принциптеріне  төмендегілер  жатады: 
•  Бағалау  білім  жүйесінің  міндеттеріне  негізделген.  Бағалау  өзіндік  мақсат 
болып саналмайды. Бұл жалпы білім беруді жетілдірудің механизмі болуымен 
қатар, әр оқушының оқу жетістігін жақсартудағы тиімді практика түрі болып 
табылады.  Білім  беру  жүйесі  міндеттері  бағалауды  және  оны  өткізудің 
жолдарын анықтайды.                                                                                        •  
Бағалау процесі әділ, нақты, сенімді және айқын болып табылады. Бұл бағалау 
барысында  қолданылатын  ақпараттардың  сенімділігі  мен  айқындығын 
қамтамасыз етіп, тапсырмалар мен оларға сәйкес критерийлердің оқушылардың 
оқу  жетістіктеріне  жеткендігін  бағалайтынын  анықтайды. 
• Бағалау білім беру мазмұнының құрамдас бөлігі болып табылады, бағдарлама 
мақсаттары мен күтілетін нәтижелермен тікелей байланысты болып келеді. Ол 
мақсаттардың  айқындығын  қамтамасыз  ете  отыра,  бағалау  түрлерінің 
(қалыптастырушы және жиынтық) және бағалау рәсімінің оқу бағдарламасына 
сәйкестігін анықтайды.                                                                            • Бағалау  
қолжетімді, анық және ашық түрде болады. Ол қажетті ақпаратты уақытында 
беріп  отыруға  мүмкіндік  тудырады,  оқушылардың өзін  -  өзі  реттеу  тәртібін 
дамытып,  процеске  қатысушылардың  жауапкершілігін  арттырады. 
• Бағалау үздіксіз өткізіледі және оқушының оқу жетістіктерін анықтауға, жеке 
даму траекториясын жасауға мүмкіндіктер тудырады.                                            • 
Бағалау  мектептің,  мектеп  ұжымының  және  оқушылардың  даму  бағытын 
айқындау  жолындағы  басты  фактор  болып  табылады.  Осы  процеске 
қатысушылардың өз міндеттерін атқарудағы құзіреттілігін арттыруға мүмкіндік 
тудырады. 
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Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 
ойлау технологиясын тиімді қолдану

КАДРБАЕВА ГУЛЬНАРА БЕКТОЛЕЕВНА 
Шымкент қаласы № 35М. Мәметова атындағы 

жалпы орта білім беретін 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

16



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

03.04.2021 жыл.      № Q00026

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

УМАРБАЕВА САУЛЕ МЕДАЛЬЕВНА 
г.Караганда КГУ «ОШ №17» Учитель русского языка и литературы 

Одна из самых серьезных и трудных задач -  это научить детей думать, 
умение мыслить творчески, самостоятельно. Думаю, что этим и занимаемся мы, 
учителя русского языка и литературы, на своих уроках. "Литература развивает 
творческое начало в человеке, в конечном счете искусство направлено на то, 
чтобы сформировать воображение»

На уроках литературы я стараюсь своих учеников не только ввести в мир 
прекрасного, приобщить их к образцам ответственной и мировой художествен-
ной  культуры,  к  духовным исканиям  выдающихся  писателей,  воспитать  по-
требность в чтении, интерес к литературе, научить понимать художественное 
слово, но и развивать литератуно-художественные задатки, речевое творчество, 
потребность и умение владеть богатствами родной речи.

В.А. Сухомлинский ставил слово в основу творчества, чуткость к красоте 
слова считал огромной силой, облагораживающий духовный мир ребенка.

В своей работе стараюсь поощрять и развивать литературное творчество 
школьников,  ведь  это  проявление  активных  сил  души,  формирование 
интеллекта. Использую систему индивидуальных творческих работ. От класса к 
классу  характер  заданий  усложняется.  Если  в  V  -VI  классах  в  качестве 
индивидуального  задания  дается  сочинение  загадки,  сказки,  небольшого 
рассказа из жизненного опыта, то в старших классах могут быть предложены 
такие  творческие  работы,  как  самостоятельные  художественные  зарисовки, 
создание литературных портретов, очерки, репортажи, стихотворения, а также 
исследовательские  работы  на  основе  литературного  краеведения,  музейных 
материалов.

Воспитывать у школьников глубоко личное, эмоциональное отношение к 
художественному произведению помогают небольшие письменные работы на 
один урок или часть урока. Они дают ученику чаще высказать свои мысли о 
прочитанном,  делиться  впечатлениями,  эмоционально  откликаться  на  мысли 
автора, воспитывают внимание и художественные детали, учат анализировать и 
сопоставлять литературные явления.

Развивают художественное воображение, творческое начало письменные 
работы  по  сопоставлению  литературного  текста  и  иллюстрированных 
материалов к нему, отдельного эпизода и его экранизации.
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Хорошее знание содержания, интерес к произведению дают пищу и для 
таких работ, которые предполагают как бы продолжение авторской мысли.

Конечно,  сочинение  -  одно  из  сильнейших  средств,  способствующих 
развитию мысли ученика,  росту его сознательного отношения к жизни, но и 
немаловажное  значение  имеет  и  хорошее  владение  устной  речью,  умение 
отстаивать свою точку зрения. Этому способствует  внимательное,  глубинное 
проникновение в содержание художественного произведения. И я согласна с 
теми, кто утверждает, что этот практически бесконечный процесс в школе не 
завершается,  а  только  начинается  и  продолжается  в  течение  всей  жизни 
человека.

Успешно  совершенное  постижение  художественного  произведения 
протекает,  когда  в  осмысление созданного  писателем включаются  чувства  и 
весь  опыт  юного  читателя,  когда  художественное  восприятие  и  познание 
опираются  на  эмоциональную,  нравственную,  общеобразовательную 
подготовленность, когда восприятие становятся эстетическим фактором, в свою 
очередь  активно  развивающим  культуру  чувств,  поэтическую 
наблюдательность,  читательский  интеллект.  Непрерывно  меняющийся  опыт 
человека приводит к тому, что каждый раз воображение по-новому воссоздает 
нарисованные писателем картины, - от-сюда ощущение новизны, углубление 
впечатлений при повторном и последующих обращениях к произведению.

Для глубокого понимания  изображенного в искусстве слова необходимо, 
с одной стороны, мобилизовать прошлые представления, впечатления, понятия, 
с другой - творчески трансформировать их на основе ориентиров, намеченных 
писателем,  довести  до  состояния  образа,  приближающегося  к  данному  в 
произведении. Необходима социальная подготовка.  Мысль эта звучала еще в 
работах  В.Г.  Белинского:  "Для  полного,  истинного  постижения  искусства,  а 
следовательно,  и  полного,  истинного  наслаждения  им,  необходимо 
основательное  изучение,  развитие:  эстетическое  чувство,  получаемое 
человеком от природы, должно возвыситься на степень эстетического вкуса, 
приобретаемого изучением и развитием. А это возможно только для тех, кто на 
искусство смотрит не как на приятно препровождение времени, веселое занятие 
от   нечего  делать  или  легкое  средство  от  скуки,  но  кто  видит  в  искусстве 
серьезное дело, требующее размышления, развивающее ум и сердце. Это та же 
наука, та же ученость, потому что для истинного постижения искусства нужно 
много и много, всегда и всегда учиться,  и притом, многому такому, что, по-
видимому, находится совершенно вне сферы искусства".

Потребность в общении с искусством, интерес к нему удовлетворяются на 
основе  трех  каналов  связи:  при  помощи   непосредственного  общения  к 
произведениям, посредством получения информации об искусстве, в процессе 
собственной творческой деятельности.
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На  уроках  в  процессе  самостоятельной  домашней  работы, 
регламентированной  требованиями  программ  и  направляемой  учителем, 
школьники знакомятся с большим количеством литературно-художественных 
текстов,  осваивают  обширную  информацию  о  языке  искусства  слова  и 
закономерностях  его  развития.  По-другому  складывается  собственно-
творческая деятельность,  но не репродуктивная,  какой она преимущественно 
бывает, когда учащиеся пишут сочинения на темы, связанные с постижением 
изучаемых  литературно-художественных  произведений,  а  продуктивная,  в 
основе  которой  -  создание  оригинальных  собственных  художественных 
решений.

Конкретность художественного образа не терпит абстрактного восприятия. 
Образ в этом случае рассыпается, перестает существовать, а стало быть, и не 
будет  целенаправленно  воздействовать  на  сознание  учащихся  своими 
специфическими  свойствами,  среди  которых  наиболее  характерно  и  сильно 
эмоциональное воздействие. Вот почему изучение художественной литературы 
нельзя  обособить  от  системы  формирования  образного  мышления,  которое 
является условием и создания, и постижения искусства.

Умение  видеть  изображенные  в  литературно-художественном 
произведении  предметы,  явления,  события,  людей,  остро  воспринимать  их 
чувства  -  качества,  развиваемые  опытом.  Увидеть  созданную  писателем 
картину, наполнить ее живыми красками, звуками, запахами, биением жизни 
может научить опыт деятелей искусства.

Постановка  вопросов  специальных  вопросов,  упражнений  пробуждают 
мысль  и  воображение,  увеличивают  силу  чувственного  восприятия:  оно 
приобретает  конкретность,  осязаемость,  написанное  яснее  воплощается  в 
звуках, формах, красках, запахах.

Подготовленное  определенным  образом,  целенаправленное  общение  с 
литературой  может  стать  мощным  средством  познания  запечатленного  в 
произведении.  Выработка  способности  самостоятельно  проникать  в  образ, 
оценивать  его  эмоциональное  и  идейное  содержание  -  на  мой  взгляд, 
первоочередная задача, цель в области литературного развития учащихся. Без 
чувственного  восприятия  не  может  быть  сопереживания,  сотворчества, 
искусство  исчезает,  в  сознании  запечатлевается  лишь  его  перевод  на  язык 
литературотворческих понятий. Успешное решение задачи неразрывно связано 
с совершенствованием постижения литературно-творческих текстов, созданием 
условий,  когда  каждая  нарисованная  писателем  картина  заиграет  в 
представлении  учащихся  всем  богатством  красок,  когда,  не  ограничиваясь 
восприятием  сюжетной  канвы,  юные  читатели  волшебством  воображения, 
усиленного  теоретико-  и  историко-литературной подготовленностью,  сумеют 
максимально проникнуть в богатство идейно-художественного содержания.
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В  моей  практике  не  часто  встречались  учащиеся,  способные  без 
специальной  и  упражнений  мгновенно  вообразить  прочитанное,  поэтому  я 
стараюсь пробуждать в учащихся мыслителей, поэтов, художников, способных 
постичь  мир  чувств,  видеть  краски,  звуки,  недоступные  неподготовленному 
человеку.  А  это  становится  возможным  при  изучении  художественных 
произведений,  все  этапы анализа  развивают  учащихся,  вводят  в  творческую 
лабораторию,  вдохновляют  на  собственное  творчество.  Так  возникает 
двуединая  по  своему  существу  задача  -  вооружение  учащихся  методами 
самостоятельно постижения произведений искусства слова в их специфике и 
пробуждение стойкого интереса к изучаемым текстам, желания еще и еще раз к 
ним  возвратиться,  формирование  высокого  художественного  вкуса  и 
эстетических  потребностей,  нравственное  воспитание;  формирование 
духовного богатства и научного мировоззрения.

Решающим  условием  развития  литературно-творческих  способностей 
школьников  является  повседневная  работа  учителя  с  учетом  интересов, 
способностей и подготовленности учеников. Развивая воображение,  образное 
мышление  школьников,  постепенно  углубляя  их  самостоятельность  в  ходе 
работы  с  текстом  художественного  произведения,  устных  и  письменных 
литературных  опытов,  учитель  учит  "мыслить  с  пером в  руках",  формирует 
творческую личность.
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06.04.2021 жыл.   № Q00035

Эссе. Қазіргі заман мұғалімі

МЫРЗАЕВА ГАУХАР АШИРБАЕВНА 
Түркістан облысы, Мақтаарал, ауданы, Мырзатөбе ауылы 

М.Өтемісұлы атындағы N28 жалпы орта мектебінің  
информатика пән мұғалімі 

Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақылдығы.
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,
Ұстаз болу – адамның асылдығы, - деген
Ғафу  Кайырбековтың  өлең  жолдарын  оқығанда,  мен  өзімді  бақытты 

сезінемін.  Ұстаз  болғаныма  мақтанамын.  Өйткені  ұстаз  –  мақтан  тұтар 
мамандық. Киелі әрі өте көне мамандық. Адам Ата Хауа Анадан бері жұмыр 
басты  пендені  ойландырып,  толғандырып  келе  жатқан,  қоғам  өзгерсе  де 
қажеттігін жоймайтын үлкен мәселе – шыр етіп дүниеге келген нәрестені өмір 
сүруге дайындау. Бұл – қиынның қиыны. Себебі әр адам – қайталанбас тұлға. 
Оның  жан  дүниесі  -  өзінше  бір  әлем.  Ал  ұстаз  сол  әлемді  шар  -  тарапқа 
жетелеуші. Ұстаз - бала болмысына өзгеріс енгізуші, бағыт - бағдар беруші, ата 
- ананың сенімді көмекшісі.

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

Ал  ХХІ  ғасырдың  нағыз  ұстазы  қандай  болмақ  керек?  Әрине,  ол  өз 
кәсібінің майталманы,  осы мақсатқа рухани күш - жігерін,  парасат  -  қуатын 
салу  керектігі  айтпаса  да  түсінікті.  Бұл  -  әркімнің  қолынан келе  бермейтін, 
ерекше талантты қажет ететін, бай қиялды адамға тән қасиет.

Сондай - ақ ұстаз күнбе күнгі өзінің көп қырлы еңбегінде мазмұны әр түрлі 
кездейсоқ  жайттардың  туындап  отыратынын  алдын  ала  сезіп,  болжап  және 
оның оң шешімін табуға дайын болуға тиіс. Сондықтан да ұстазды әр баланың 
жан - дүниесін танып - білуші әрі оны жеке тұлға етіп қалыптастырушы, ел 
болашағының мүсіншісі деуге болады.

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

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

жатса, төккен тер мен адал еңбектің ақталғаны емес пе?!
Педагог әрқашанда өзін қоғам талабына сай үздіксіз тәрбиелеп отыратын, 

адамдармен,  әсіресе,  оқушылармен  қарым  -  қатынасқа  тез  түсе  білетін, 
ұйымдастырушылық  қабілеті  бар,  өз  пәнін  жетік  білетін  әрі  уағыздаушы, 
таланты мен тәжірибесі  тоғысқан,  өзінің қоғамындағы саяси өмірге  белсенді 
араласып,  өз  елі  мен жеріне  деген  сүйіспеншілігі  негізінде  оқушыларға  үлгі 
болуы керек.

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев "Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер 
бүгінгі  мектеп  оқушылары,  мұғалім  оларды қалай  тәрбиелесе  Қазақстан  сол 
деңгейде  болады.  Сондықтан  ұстазға  жүктелер  міндет  ауыр" деген  болатын. 
Қазіргі  заман  мұғалімінен  тек  өз  пәнінің  терең  білгірі  болуы  емес,  тарихи 
танымдық, педагогикалық - психологикалық сауаттылық, саяси экономикалық 
білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. 

Ол  заман  талабына  сай  білім  беруде  жаңалыққа  жаны  құмар, 
шығармашылықпен жұмыс істеп,  оқу мен тәрбие  ісіне  еніп,  оқытудың жаңа 
технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі  мен білімі  жоғары 
жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады деп ойлаймын.

22



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

06.04.2021 жыл.     № Q00036

Балабақшада бала тілін дамытудың маңызы

АЙТПАЕВА ЖАНАРА КУАНЫШПАЕВНА 
Қостанай облысы Карасу ауданы Октябрь ауылының 

МКҚК Салтанат балабақшасының әдіскері

Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту. 
Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды 
дұрыс айтуға үйрету;
- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;
- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды 
айта білуге үйрету.
Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері:
- Бала тілдік мәдениетінтәрбиелеу.
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 
дұрыс жеткізуге икемделеді. Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – 
сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы 
адамдармен еркін қарым - қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.
    Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 
жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 
балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 
жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 
жүреді.
     Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер 
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың 
сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл - 
ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 
ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі 
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 
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жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 
құлшынып өседі.
     Балалардың жас ерекшелігіне қарай топтарды үлкейген сайын тіл 
дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс түрлері біртіндеп күрделене 
береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа 
байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады.
     Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
   Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 
жүргізеді.
    Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 
әдістерге тоқталатын болсақ:
1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер, 
сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға 
қайталату.
2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын 
алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап, 
жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі 
қайталайды.
3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме, 
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын 
тыңдату.
5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел 
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді 
топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты 
бекіту.
     Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса 
нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 
жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде 
музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер, 
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біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы 
білуге көмектеседі.
    Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта 
алмайтын балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын - 
жаттығулар, тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту 
мақсатында А. Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
    Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы: 
«Қ» дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш
Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел, 
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы 
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған 
ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру 
мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ» 
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті» 
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол. 

Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып беріп, 
олардан әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы қария» 
әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн диаграмма әдісін 
қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін салыстырамын.
       Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік 
ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - 
мәтелдер арқылы да беріледі.
Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті, 
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің 
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
пайдаланамын.
    Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің 
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тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.
• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау)
Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін 
жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс 
сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.
• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше

Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 
сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор.
    Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр баланы 
жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді ойына, 
бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға қойған 
міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым жаңа 
сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін. Жоғарыда 
айтылған мүмкіндіктерге сай балалардың сөйлеу қабілеттерін тереңдетіп, 
шығармашылық қабілеттерін дамытуда айтқан әңгімесіне, өзі құрастырған 
қысқа әңгімелеріне бағыт - бағдар бере отырып, тіл байлығын, сөздік қорын 
дамытуды басты назарда ұстау керек деп ойлаймын. 
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 06.04.2021 жыл.    № Q00037

Жаңа технологияның маңызы

СУЛЕЙМЕНОВА КУЛПАШ ШАРКЕНОВНА 
Қостанай қаласы №11бөбекжай-бақшасы» Тәрбиеші

Қазіргі  кезде  білім кеңістігін заманғы сай ақпараттық технологияларсыз 
елестету  мүмкін  емес.Жаңа  ақпараттық  коммуникациялық  технологияны 
пайдалану;  білім  мазмұнының  заман  талабына  сай  болуына,  балалардың 
болашақта  қажетті  білімді,  толығымен  алуына  өздігімен  меңгеруіне,  өзін-өзі 
бағалай алуына, өз күшіне сенімділіктің болуына бағыттайды.

Ақпараттық- технологияның -келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, 
іскер әрі талантты,шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашуына тигізер 
пайдасы  зор.Сондай-ақ  толғандыратын  мәселелердің  ең  негізгісі  -  еліміздің 
болашағы.  Еліміздің  өркен  жайып  кеңге  сермеуі  үшін  басты  мәселе  жас 
ұрпақтың білімді де тәрбиелі болып жетілуі екені белгілі.  

Мектепке дейінгі ортада яғни балабақша-бұл бала тұлғасы мен санасының 
қарқынды  дамитын  құнды,  қайталанбайтын  кезеңі.  Сондықтан  балабақша-
баланы тұлға етіп қалыптастырудың алғашықы баспалдағы. Олай болса,қазіргі 
таңда  баланы  жан-жақты  оқыту  соның  ішінде  жаңа  технологиямен  білім 
жүйесін  кеңейту  басты  міндет  болып  табылады.  Инновациялық  технология 
электрондық  есептеуіш  техникасымен  жұмыс  істеуге,компьтерлік  оқыту 
бағдарламаларына  негізделеді.  Заман  ағымына  қарай  ақпараттық 
технологияларды қолдану айтарлықтай оң нәтиже беруде. 

Кез  келген  ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекетінде  электрондық  оқулықты 
пайдалану  балалардың  танымдық  белсенділігін  арттырып  қана  қоймай, 
қисынды  ойлау  жүйесін  қалыптастыруға,  шығармашылықпен  еңбек  етуге 
жағдай жасайды.

Жаңа технология үрдісінің талабы- балаға білім беруде мақсатқа жету, іс-
әрекеттері арқылы ойлау дағдыларын, таным белсенділігін арттырып, баланың 
жан-жақты дамуына және жаңалықты тез қабылдауына әсер ету. 

Біздің балабақшамыздың негізгі мақсаты- балаларға сапалы білім, саналы 
тәрбие  беру  арқылы,  денсаулығы  мен  физиологиялық  дамуын  қорғау  және 
нығайту   .Сонымен қатар,  мектепке дейінгі  мекемелерде инновациялық білім 
беру  құралдарын  қолданудың  да  маңызы  зор.  Инновациялық  білім  беру 
құралдарына: аудио, видео, құралдар, компьютер, интерактивті тақта, интернет, 
мультимедиялық құрал, электрондық оқулықтар, мен оқу әдістемелік кешендер, 
, инновациялық сайт және тағы басқалары жатады.

Жаңа  технологияларды  ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекетінде   орынды 
пайдаланатын болсақ,баланыңда қызығушылығы арта түседі. 
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Музыкалық ырғақтық қозғалыстар

АСҚАРБЕК МАҚСАТ АРДАҚҰЛЫ 
Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы
Талшық орта мектебінің музыка пәні мұғалімі

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. 
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Музыкалықырғақтық  қызмет  өзара  байланысты  үш  бағытқа  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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05.04.2021 жыл   № Q00031

Көркем еңбек пәнін оқытудың психологиялық негіздері

АМАНТАЕВА РЫСКУЛ ИСАТАЕВНА
Алматы қаласы Алатау ауданы «№185 ЖББМ» КММ

Көркем еңбек пәні мұғалімі

Қазақстан Республикасындағы білім саласында соңғы жылдары жүргізіліп 
жатқан реформалар еліміздегі  білім беру сапасының әлемдік деңгейге сәйкес 
келуін  қамтамасыз  ету,  сол  арқылы  әлемдік  сұранысқа  ие  бола  алатын 
мамандарды даярлап, бәсекеге қабілетті  білім беру болып табылады. Сапалы 
білім  беру  –  оқыту  мен  тәрбиелеудің  үздіксіз  үдерісі.  Қазіргі  кезде  білім 
берудегі  мақсат жан-жақты білімді,  өмір сүруге бейімді,  өзіндік ой- талғамы 
бар, адамгершілігі  жоғары, қабілетті  жеке тұлғаны қалыптастыру. Білім беру 
жаңаша ұйымдастыру – оның философиялық, психологиялық,  педагогикалық 
негіздерін, теориясы мен тәжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді. Осы 
орайда білім саласындағы кез келген пән, қандай ортада болмасын өзінің айтар 
ойы, өмірге деген көзқарасы, нақты жеке тұлғаны қалыптастыруға өзіндік үлес 
қосары анық.  

Мектептер мен өзге де білім беру ошақтарында оқытылатын көркем еңбек 
пәні  мен  пәндік  қолөнер  үйірмелері  оқушының  жеке  басының  дамуында  
маңызды  рөл  атқаратыны  баршамызға  белгілі.  Көркем  еңбек  сабақтарында 
оқытылатын сәндік-қолданбалы өнері оқушылардың  қызығушылық шеңберін 
кеңейтуге,  эстетикалық тәрбие  беруге,  ойлау  қабілеттерін  арттыруға,  өнерді 
түсіне  білуге,  суретшілік  қабілеттерін  дамытуға  елеулі  септігін  тигізеді. 
Көркем  еңбек  сабақтарында  оқушыларда  өнер  сүйгіштік,  талғампаздық, 
ұқыптылық, төзімділік, ізденімпаздық, еңбекқорлық қасиеттері пайда болады. 
Қолданбалы  өнермен  айналысу  барысында  оқушылар  қоршаған  әлемнің 
таңғажайып  көрінісі  мен  табиғат  сұлулығын  мата,  былғары,  ағаш,  киіз, 
қаңылтыр, тас, тері, былғары және тағы да басқа материал беттеріне түсіруді 
үйренеді.

Тігу, қию, үлгі, нобай, сызбалар, эскиздер дайындау барысында икемдері 
мен  дағдыларын  қалыптастырады.  Оқытылатын  тақырыпты  балалар  толық 
түсінуі үшін көркем еңбек пәнін оқыту бағдарламасы бойынша оқушылардың 
алдына тақырыпқа байланысты  орташа зат обьектілері болуы керек. Мысалы: 
қолдан жасалған дайын бұйымдар мен оларды жасауға қажетті  материалдар, 
жіп,  сазбалшық,  ермексаз,  жүн,  мата  түрлері,  қағаз  түрлері,  табиғи  және 
жасанды терілер, фоамарин, пластик және табиғи материалдар, сонымен қатар 
түйме, моншақ, сумоншақ, ілгек, атлас таспалары сияқты қосымша материалдар 
да болуы керек. 
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Балалар  оларды  қолдарымен  ұстап  көріп,  формасын  анықтап,  заттың 
формасы  мен  көлемі,  химиялық,  физикалық,  механикалық  қасиеттері  мен 
ерекшеліктері туралы толық түсінік алады.

Тәуелсіз  мемлекетіміздің  ертеңі,  болашағы  бүгінгі  жас  ұрпақтың  сана-
сезімін,  ұлттық  психологиясын,  оның  сонау  ерте  замандағы  ата-бабалар 
дәстүрі, әдеп-ғұрпы, мәдениетімен сабақтастыра отырып, халықтың қолөнерін 
сақтап  қалуға  тәрбиелеу-  ұлағатты  ұстаздардың  бүгінгі  абыройлы  борышы 
десек  артық айтпаған  болар едік.  Оқыту процесі  дидактикалық жүйелер деп 
аталатын психологиялық тұжырымдамаларға негізделеді.  Дидактикалық жүйе 
оқытудың  мақсатына  жетуге  қызмет  ететін,  біртұтас  құрылымды  жасайтын 
элементтер  жиынтығын  құрайды.  Жүйенің  сипаттамасы  мақсаттың,  білім 
мазмұнының,  дидактикалық  процестердің,  оқытудың  әдістері,  құралдары, 
формаларының  және  оның  ұстанымдарының  сипаттамаларына  сәйкес. 
Психологиялық  ерекшеліктер  оқыту  мен  тәрбиенің  мазмұнын  тікелей 
байланыстырады, сондықтан олар белгілі-бір ұстанымдарға негізделе отырып 
іске асырылады.

Көркем  еңбек  пәнін  оқыту  барысында  қолданылатын  дидактикалық 
ұстанымдар:  тәрбиелеу,  ғылымилық,  саналылық пен белсенділік,  түсініктілік 
пен шамаға лайықтылық, білімнің берік болуы, көрнектілік, жан-жақты даму, 
теорияны  практикамен  байланыстыру  және  жүйелілік  пен  бірізділік 
ұстанымдары. Тәрбиелеу  принципі – оқыту процесі  сияқты, тәрбиелеудің де 
маңызы өте зор. Балаларды оқыта отырып тәрбиелеу ол барлық білім беретін 
орындары  ұстанатын  қағида.  Тәрбиелік  принципіне  сүйене  отырып,  көркем 
еңбек  пәнінің  мұғалімі  оқушыларды  тек  қана  дағдысы  мен  икемін 
қалыптастырып  қоймай,  сонымен  қатар  түсініктерін,  заңдарды,  терминдерді 
және әрбір оқулық тапсырмаларын кеңінен және жан-жақты  қарастырады.

Сонымен қатар сабақта мұғалім баланың эстетикалық  тәрбиесіне ерекше 
көңіл  бөледі.  Ғылымилық  принципі  –  көркем  еңбек  сабағында  мұғалімнің 
оқушыларға  беретін  әрбір  түсініктемесі,  мағлұматы,  тапсырмалары  мен 
дағдылары  ғылыми  түрде  дәленденген,  көз  жеткізген  және  расталған  болу 
керек.  Декоративтік  және  тақырыптық  тапсырмада  қазақтың ұлттық сәндік-
қолданбалы өнері туралы әңгімелесу барысында оқушыларға беретін  барлық 
түсініктемесі,  мағлұматы  расталған, теориялық негізделген және сарамандық 
түрде  тексерілген  болу  керек.  Саналылық  пен  белсенділік  принципы-  түпкі 
негіздің  дұрыстығын көрсетеді.

Алған  білімді  ой  елегінен  өткізбейінше  білім  алу  мүмкін  емес,  міне 
осыдан  барып  саналылық  приципі  шығады.  Білімді  белсенді  қабылдап,  ой 
елегінен  өткізсе,  балалар  білімді  дұрыс  қабылдайды.  Сабақтың  соңында 
оқушылардың жасаған бұйымдарын қорытындылағанда бір-бірінің жұмысының 
дұрыстығын  өз  беттерінше  анықтай  алатындай  мүмкіндік  беру  керек. 
Түсініктілік  пен  шамаға  лайықтылық  принципі  оқушылардың  ерекшелігін 
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білумен байланысты. Түсініктілік принципі – нені оқытсаң да, не үйретсең де, 
түсінікті, жас ерекшелігіне сай оқыт деген сөз. Яғни оқытудың жеңіл болуы, 
ойлау белсенділігін төмендетеді.

Сонымен  қатар  ынтасын  нашарлатады.  Шамадан  тыс  қиындық  та 
табысқа  жетелемейді.  Сондықтан  жеңілден  ауырға,  белгіліден  белгісізге, 
жақыннан  алысқа  қарай  оқытуды  ұйымдастырған  дұрыс.  Егер  оқыту 
оқушының шамасына сай болса, таным белсенділігін арттырып,  жалпы дамуын 
шапшаңдатады. Білімнің берік болу принципі білімді орнықты меңгеру деген 
сөз. Жаңа  материлды түсіндіру және оны бекіту кезінде басты мәселені ерекше 
атап көрсету керек. Үйге берілетін немесе сыныпта орындалатын тапсырма сол 
жаңа  білімді меңгеруге байланысты қайталау, жаттығу жұмыстары болу керек. 
Ұмытшақтыққа қарсы күрес-қайталау. Қайталау білімді берік етеді.         

Көрнектілік  принципі – нені оқытсаң да көзбен көрсетіп оқыт деген сөз. 
Көрнектілік  принципі  оқу  процесінің  дамуында  негізгі  рөл  атқарады.  Бұл  
принцип баланың танымдық қабылдауын арттырады. Олар құлақпен естігеннен 
гөрі, көзбен көргенін  жақсы қабылдайды. Көрнектілік – бұл әр түрлі заттарды, 
материалдарды,  құралдарды,  сызба-суреттерді,  эскиздерді,  тәжірибелерді 
көрнекті көрсету. Көрнекі құралдарды пайдалану оқу материалын қабылдауда 
бағалы  құрал  болып  саналады.  Көрсету  барысында  баланың  ақпаратты  
қабылдауына  ықпал  ететін  психологиялық  шарттарды  ескерген  жөн.  Жан-
жақты  даму  принципі-оқушылар  шығармашылық  қабілетін  сабақтан  тыс 
үйірмелерде,  қосымша  сабақтарда,  түрлі  конкурстар  мен  сайыстарға  қатысу 
барысында, үй жағдайында да толығымен дамыта алады.     

Теорияны практикамен байланыстыру принципі – бұл тек принцип қана 
емес емес, оқыту мен тәрбиелеудің негізгі заңы болып табылады. Оқытудың   
өмірмен  байланысы  мектептегі  оқу-тәрбие  жұмысының  барлық  саласында  
іске асуда. Барлық теориялық материал, оқушыларға оларды практика жүзінде 
дұрыс  орындаулары  үшін  беріледі.  Қазіргі  теория  оқушыларды  өмірге 
даярлаумен  тығыз  байланысты.  Олар:  өндірістік  экскурсиялар,  зертханалық 
және сарамандық жұмыстар. Жүйелілік пен бірізділік принципі. Бұл жүйелеп, 
белгілі бір реттілікпен оқыту  деген сөз. Оқу материалы жүйелі түрде берілсе 
ғана, оқушыға өз пайдасын тигізе алады

Ұлттық  мемлекетіміздің  ертеңі,  болашағы  бүгінгі  жас  ұрпақтың  сана-
сезімін,  ұлттық  психологиясын,  оның  сонау  ерте  замандағы  ата-бабалар 
дәстүрі, әдеп-ғұрпы, мәдениетімен сабақтастыра отырып, халықтың қолөнерін 
сақтап  қалуға  тәрбиелеу-  ұлағатты  ұстаздардың  бүгінгі  абыройлы  борышы 
десек артық айтпаған болар едік. Осы орайда ұлы ойшыл Уильям Уордтың ой-
толғауы  еске  түседі.  Ол:  «Жай  мұғалім  –  хабарлайды,  жақсы  мұғалім  – 
түсіндіреді, керемет мұғалім – көрсетеді, ал ұлы мұғалім – шабыттандырады» 
деген еді. 
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Биология сабақтарын оқытудың әдістерін тиімді пайдалану

БЕКҚОЖАНОВА САНИЯ АСАНОВНА 
Алматы облысы Көксу ауданы  «Мұсабек АОМ 

МДШО» КММ. Биология пәнiнiң мұғалiмi

Қазіргі уақытта заман талабына сай ғылым мен техниканың жетістіктерін 
білім беру саласында жүзеге асыру бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің біріне 
айналып отыр.  Жаңа  заманғы білім  беру  жүйесі  жаңа міндеттерді  жүктейді. 
Сондықтан  қазіргі  білім  берудің  жаңа  ақпараттық  технологияларын 
игермейінше, сауатты, жан-жақты, білімді маман болу мүмкін емес.

Жаңа  технологияны  меңгеру  мұғалімнің  оқу-тәрбие  үрдісін  жүйелі 
ұйымдастыруына  көмектеседі.  Сонымен  қатар  мұғалімнің  интеллектуалдық, 
кәсіптік,  адамгершілік,  рухани,  азаматтық  және  басқа  да  көптеген  адами 
келбеттерінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді,  өзін-өзі  дамытып, оқу-тәрбие 
үрдісін  тиімді  ұйымдастыруына  көмектеседі.  Бүгінгі  таңда  білім 
ұйымдарындағы  пәндерді  дербес  компьютер  көмегімен  оқыту  нәтижелігін 
зерттеудегі ғылыми мәселелерді шешу ең басты орын алады.

Мектептегі  пәндерді  оқыту  процесінде  компьютерді  қолданып  сабақ 
өткізу  мұғалім  мен  оқушы  қарым-қатынасы  жүйесін,  олардың  іс-әрекетінің 
мазмұнын,  құрылымын,  өзгерте  отырып,  олардың  мотивациялык 
эмоциональдық ортасына, сезімінің өсуіне әсер етеді.

Ғалымдар биологияны — XXI ғасыр ғылымы деп танығандықта, ол жаңа 
ақпараттық технологияларымен тығыз байланысты. Қазіргі кездегі білім беру 
жүйесінде негізгі мақсат оқушыға жеке тұлға ретінде қарап оның дамуына көп 
көңіл бөлуде. Бұл пәнді оқыту мұғалімге зор міндеттерді талап етеді, өйткені ол 
бүкіл сыныптың қажеттіліктеріне жауап беруі тиіс. Міне, осы жағдайда жаңа 
технологиялардың  көмегі  зор.  Оқыту  үрдісін  компьютерлендіру  мақсатында 
интерактивті  тақтамен  жұмыс  жасау  тиімді.  Қазіргі  уақытта  Қазақстанның 
жалпы орта білім беретін мектептерінің барлығы дерлік интерактивті тақтамен 
қамтамасыз етілген.  Интерактивті  әдіс  – диалогтік әдіс,  нәтижесінде сабаққа 
қатысушылар  бір-бірімен  байланыса  отырып,  мәселелерді  шешеді. 
Интерактивті  тақта  мектеп  сыныптарында  әр  пән  бойынша,  соның  ішінде 
биологиядан  зертханалық  сабақтарды  өткізген  кезде  оның  құрылғылары 
(датчиктері)  қолданылады.  Қарапайым  тақта  және  компьютер  проекторына 
қарағанда, интерактивтік тақта сабақ мазмұнын кеңінен ашуына мүмкіншілігі 
өте зор. Интерактивтік тақтаны пайдалану кезінде үлкен жетістікке қол жеткізу 
үшін,  тек  қана  сауатты  сабақ  жоспарлап,  керекті  материалдарды  дайындау 
керек 
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Оқушылар биология сабағында арнайы компьютерлік бағдарламалар мен 
электрондық  оқулықтарды  пайдалану  арқылы  кез-келген  тақырыпты  өздері 
меңгереді. Бұл оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға, олардың 
ой-танымын  кеңейтуге,  өз  бетінше  шығармашылықпен,  ізденімпаздықпен 
жұмыс жасауына көп көмегін тигізеді. Биология пәні бойынша компьютерлік 
тестілеуді  қолдану  оқушылардың  интеллектуалдық  танымын  арттырады. 
Оқушылар бір тестілеуден жақсы нәтижеге жеткенше бірнеше қайтара өтеді. 
Бұл  тестілердің  барлығы  биология  бойынша  мемлекеттік  білім  стандарты 
талаптарына сәйкес келеді. Ол оқушылардың интеллектін, логикалық ойлауын 
және  шығармашылық  қабілеттерін  дамытуға,  тірі  табиғатты,  ағзаларды 
толығымен  түсінуге  ықпал  жасайды.  Биология  пәнінің  кейбір  тараулары 
ойлануды, талдай білуді, салыстыруды қажет етеді. Оған биология кабинетінің 
жағдайы келе бермейді. Айталық, адам қаңқасы, микроскоп, ұлғайтқыш әйнек, 
сутеттер т.б. тәжірибе жасайтын құралдардың болмауы 

Биология сабағында компьютерді пайдалану оқу үрдісінде мұғалімі мен 
оқушының оқудың жеке дара шығармашылықпен жұмыс жасауына мүмкіндік 
береді.

Жаңа  сабақты түсіндіру  барысында  сабақтың  мазмұнын дайын күйінде 
бермеуге  тырысамын.  Оқушылардың  өздігінен  танып-білу  дағдыларын 
қалыптастыра  отырып,  жаңа тақырып бойынша анықтама,  ережелерді  өздері 
құрастырып тұжырымдай білуіне жетелеймін. Ол үшін оқытудың интерактивті 
формаларын сабақта қолданамын.

Биология сабағын өтуде өз пәніме деген оқушылардың қызығушылығын 
арттыру  үшін  сабақты  түрлендіріп,  өмірмен  байланыстырып,  қазіргі  заман 
талабына  қажетті  білім  алуға  жағдай  жасауға  тырысамын.Оқушыларды 
сабақтан жалықтырып алмас үшін бүгінгі  күндегі  жаңа технология бойынша 
сабақ  үлгілерін  ойластырып,  күнделікті  жоспарға  өзгерістер  ендіріп,  сайыс, 
дебат,  ХХІ  ғасыр  көшбасшысы  түрінде  сабақтар  өткіземін.  Және  сабақта 
оқытудың  интерактивті  әдістері  мен  СТО  бағдарламасының  кейбір 
элементтерін  көп  қолданып  жүрмін.  Сонымен  бірге  биология  сабақтарында 
оқушыларға мынадай талаптар қойылады:

-үйге берілген тапсырманы оқулық бойынша оқу;
-оқыған материалды биологиялық тілде айтып шығу;
-тақырыпқа  байланысты  таблица  жасау,  тірек-сызбасын  сызу,  негізгі 

терминдерді жатқа айту;
-тақырыпқа сай өз пікірін айта білу,
-қосымша  ақпарат  көздерінен  алынған  материалдармен  тақырыпты 

толықтыра білу.
Осы талаптарды өз деңгейінде орындаған оқушыны қабілетті деп танып, 

ол оқушымен мынадай жеке жұмыстар жүргіземін.
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Қазіргі  оқу  үрдісінде  дәстүрлі  емес  сабақтар,  кештер,  дидактикалық 
ойындар, әр түрлі әдіс-тәсілдер кеңінен қолданылып жүр. Ұстаз қандай әдіс-
тәсіл қолданса да мақсат біреу, ол оқушыға тиянақты да сапалы білім беру және 
оны әр түрлі қосымша материалдар мен оқушының тиянақты да сапалы білім 
беру  және  оны  әр  түрлі  қосымша  материалдар  мен  оқушының  есінде 
қалатындай етіп ұйымдастырып бекіту.  Ұстаз оқушылардың пәнге қызығуын 
арттыру мақсатында өз тарапынан шығармашылық ізденістер жасап, әр түрлі 
дидактикалық кештер ұйымдастыруы керек.

Биология  пәнінің  дидактикалық  ойын  кештерінің  мазмұны  тіршіліктің 
құндылығын,  биологиялық  мәселелердің  маңыздылығын  жете  түсінуге, 
оқушылардың  өмірге  деген  көз  қарастарын  жан-жақты  дамыту,  оқытудың 
теориялық бағытын, практика жүзінде іске асыру, қоршаған ортамызды аялай 
білуге үйрету және оқушыларға өмір сүру заңдылықтарын терең сезініп, оны 
дұрыс қабылдауына мүмкіндік береді.

Оқушылардың  сабақтағы  белсенділігі  олардың  сабаққа  деген 
қызығуларының артуымен тығыз байланысты. Әсіресе, дидактикалық ойындар 
оқушылардың  көшбасшылық  қабілеттерін  жетілдіріп,  өз  пікірін  дәлелдеуге, 
сыныптастарымен еркін пікірлесуге ықпалын тигізеді. Дидактикалық ойындар 
оқушыларды  биологиялық  материалдарға  қызықтыруымен  қатар  алған 
білімдерін бекіту,  тереңдету үшін де тиімді.  Өйткені,  дидактикалық ойындар 
оқушылардың  танымын  кеңейтіп,  оның  ойлау  қабілетін  ізденімпаздығын 
еңбекқорлығын жетілдіруге, олардың жеке тұлғалық қабілеттерін тәрбиелеуде 
маңызды рөл атқарады.

Ойын әрекетінің философиялық негіздерін ғылыми тұрғыдан қарастырған 
К.Гросс,  Г.Спенсер,  И.Хейзинга,  И.Кант,  В.Демин  т.б.  ғалымдар  ойын 
теориясының қалыптасуы мен дамуын, ойын іс-әрекетінің әлеуметтік тұрғыдан 
маңызды жақтарын айқындап, оның бала қиялы мен ойлау қабілетіне оң әсер 
ететінін анықтаған.

Дидактикалық  ойындар  және  қызықты  жаттығулар  арқылы  теориялық 
білімді нақтылап, білім-білік дағдыларды қайталап және бекітуге арналған.

Қазіргі кезде ойын мәселесі бірқатар ауқымды зерттеулерде қомақты орын 
алып, оның баланы дамытудағы мәні анықталды. Оқушыларды дидактикалық 
ойындар  арқылы  әлемдік  ізгілік  пен  әдептілік  негіздерімен  тәрбиелеу  қолға 
алынды.  Бұл  үшін  әлемдік  тәрбиенің  озық  үлгілерін,  сыннан  өткен  тәрбие 
көздерін биологияны оқыту барсында тиімді қодану қажет. Осы бағытта:

1.Идеялық-саяси, адамгершілік және эстетикалық тәрбие беру;
2.Дүниеге дұрыс көзқарас қалыптастыру;
3.Отанымыздың  мейлінше  бай,  көркемдікті  бағалай  ілуге,  елін,  жерін 

қадір тұтып, сүюге тәрбиелеу;
4.Балалардың  алған  білімдері  мен  оқу  дағдыларын,  шеберліктерін 

жетілдіру, тілін онан әрі дамыта түсу;
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5.Еңбекке қызығу, еңбекқорлыққа тәрбиелеу керек.
Демек,  биология  сабақтарында  дидактикалық,  ойындарды  оқушыларды 

жан-жақты тәрбиелеуге негіздеу қажет. Осыған орай биологияны дидактикалық 
ойындар арқылы меңгерту жұмыстарының мынандай мақсаттары болуы керек:

а)  дидактикалық  ойындарды  тәлім-тәрбие  көздерімен  ұштастыруда 
биологиялық  биологиялық  жұмбақтарды,  сауалғыларды,  сөзөрімдерді 
сөзжұмбақтарды оқыту барысында ойындар арқылы кеңінен қолдану;

ә)  көркем  шығармаларды  дидактикалық  ойын  түрінде  беру  арқылы 
оқушылардың мәдениет пен әдебиетке дұрыс көзқарасын қалыптастыру;

б) дидактикалық ойындар арқылы оқушыларға шешендік сөздерді үйретіп, 
олардың биологиялық тілін қалыптастыру керек.

Ойынның маңызы туралы В.А.Сухломинский: «Ойын дегеніміз – орасан 
зор  жарық  терезе,  осы  терезе  арқылы  баланың  рухани  дүниесіне  қоршаған 
дүние туралы түсініктерін, ұғымдардың ширақ тасқаны келіп құйылады. Ойын 
дегеніміз – бұл ынталық пен құмарлықтың отын жағатын ұшқын».

Биологиялық  кештерде,  КТК  (көңілдер,  тапқыштар  клубы),  брейн-ринг 
өткізу  барсында,  сабақты бекіту кезеңінде,  үй тапсырмасын сұрау кезеңінде, 
үйірме  жұмыстарында  биологиялық  жұмбақтарды  қолдануға  толығымен 
болады.

Дидактикалық  ойын  кеші  –  эмоциональды  өте  қызықты  өтетін  тәрбие 
жұмыстардың  бірі.  Өткізілетін  дидактикалық  ойын  кештері  тек  тыңдаушы, 
көрермендерді ғана емес қатысушылардың қызығушылығына үлкен әсер етеді.
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07.04.2021 жыл.      № Q00054

Қоршаған ортада бала тілін дамытудағы рөлі

ДОДОНОВА ҒАЗИЗА ӘМІРТАЙҚЫЗЫ
Түркістан облысы,  Бәйдібек ауданы,  Шаян ауылы
«Аружан»  бөбекжай-балабақшасының  тәрбиешісі

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

Біздің  қоғамымызда  тәрбиелік  мәні,  дүние  танымдық  орны  жоғары 
бағаланады. Мектепке дейінгі тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. 
Бүгінде  мектепке  дейінгі  мекемелердің  мазмұнын  жаңарту,  басқаруды 
жетілдіру,  балабақшалар  желісін  сақтау  тұрғысынан  біршама  игі  істер 
жүргізілуде.Балалар бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі 
балаларға  айналадағы  өмірді,  түрлі  заттар  мен  құбылыстарды  бақылатуға 
арналған.  Өйткені  сәби  тұңғыш  білім-дағдыларын  өмірден  алады. 
Айналасындағы  адамдарды іс-әрекетін,  табиғат  пен  жан-жануарлар  дүниесін 
қоғамдық  өмірді  бақылап  көру,  сезініп  түсіну  арқылы  ой-өрісі  кеңейіп,  тілі 
дамиды лексикалық қоры молаяды. Осының нәтижесінде ол басқалармен сөздік 
қарым-қатынас жасайды.  

Қоршаған ортамен таныстыру барысында, балалардың тілі дамиды: олар 
заттарды танып, қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ 
қоюға, сұрақтарға жауап беруге, көргендерін айтып беруге үйренеді. 

Әрбір  затты танып білуге кезінде балаларға  сұрақтар қойып,  әңгімелету 
арқылы  сөздік  қоры  дами  түседі.  Ұйымдастыру  оқу  іс-әрекеті  процесінде 
дидактикалық ойындар, жаттығулар, балалармен қарым-қатынас жасау арқылы 
педагог  балалардың тілін  дамыта  отырып,  заттар  туралы нақты білім  беріп, 
сөздік қорын молайтуға ден қояды. 

Қоршаған  ортамен  таныстыру  барысында  бақылау  жасауданғ,  мақсатты 
серуен және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау мақсатында 
әңгме құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы тиіс.
                                                                                                                                          
«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көрнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын барысы:Тәрбиеші жеміс пен көкөністің бір-екі түрін араластырып 
қойып. Балаларға көздерін жұмуын сұрайды. Сол арада жеміс пен 
көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. Көзін ашқан балалардан не 
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өзгергенін сұрайды. Ойын осылай жалғасады, 
барлық балалармен бірге ойналады...                         

«Жыл мезгілдері»                                                        
Мақсаты:Балалардың жыл мезгідері туралы 
білімдерін бекіту,мезгілдерді атауларын 
үйрету(қыс,көктем,жаз,күз). Мезгіл өзгерістерін 
талқылау.
Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен 

карточкалары.
Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай 
мезгілі екенін сұрайды. Жыл мезгілі төрт бөліктен 
тұрады,әр бөлікке сәйкес мезгілдердің ерекшелік 
карточкасы бар.
Балалар жыл мезгілдерінің өзгерістері карточкасын 
алып сәйкес келетін мезгілдерге қойып шығады.
(мысалы: қыс мезгіліне қар,шырша,аққалат.б.)

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

кіші сондықтан үлкен торға пілді,қоянды кіші 
торға орналастыр.
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 «Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту, 
қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
Ойын шарты:Әр түрлі жемістер немесе көкөністер суретті муляждары 
салынған ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды 
және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады.

Бала ыдыстан немесе қоржыннан алманы алып 
пішінін,түсін,дәмінжәне қасиеттерін айтады. Көзін 
байлап қойып,қоржыннан бір заттыалғызады. Ол 
оны сипалап,не екенін ажыратады да 
сипаттайды,атын айтады.

 
                          «Жапырағына қарай ажырат»

Мақсаты:Ұқсас белгісіне қарай жапырақтарды таба білуге 
жаттықтыру.Сөздік қорын толықтыру,есту,қабылдау 
қабілетін дамыту.
Көрнекіліктер:әр түрлі жапырақтар
                                                                                                         
«Не қайда өседі?»
Мақсаты:Балалардың өсімдіктер жөніндегі білімдерін 
бекіту, заттар арасындағы кеңістік байланыстарын анықтау 
дағдысын дамыту,өсу орнына қарай өсімдіктерді 
топтастыру. Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін және 

белсенділіктерін дамыту.
Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.

                      «Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез 
ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.
Көрнекіліктер:орманның суреттері салынған үлкен картаның астындағы бос 
тор көздер,тиісті жануарлар.
Ойынның барысы:ойыншылар екі топқа бөлініп,әртүрлі табиғат көрінісі 
салынған бір-бір үлкен картадан алады. Жүргізушінің белгісі бойынша балалар 
жануарлар бейнеленген үлестірмелі карточкаларды үлкен картадағы салынған 
сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге орналастырады. Кім бос тор көздерді 
толтырып, жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді.
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   Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды ұқсас белгілеріне қарай 
табу,олардың мекен-жайын анықтау. Сөздік 
қорын молайту.
Көрнекілік:әр 
түрлі 

жануарлар,құстар суреті
ойын барысы:әр түрлі жануарлар,құстарды 
көрсетіп,олардың қайда өмір сүретінін 
сұралады. Оларды немен қоректенетінін 
айтқызады. Балалардың сөздік қорына жаңа сөздер еңгізу үшін тапсырманы 
түрлендіруге болады. Олар туралы білетін тақпақтарын сұрайды.
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Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің біліктілігін арттыру

ЛЕПЕСБАЕВА КАМАЖАЙ КОМЕКОВНА 
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы №20"Ақбұлақ" бөбекжайы" 

жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық
 қазыналық кәсіпорнының әдіскері    

Жас  ұрпақтың  ұлттық  дүниетанымын  әлемдік  мәдени  құндылықтармен 
жетілдіріп отыруға, ұлттық құндылықтарды сақтай білуге, өркениетті дүниеде 
болып жатқан өзгерістерді ескере отырып, тарихи экономикалық ахуалын терең 
танытуға  жете  назар  аударуымыз  қажет.  Қашанда  ел  тұтқасын  жан-жақты 
білімді ұрпақ ұстаған шақта ғана  өркениет  алға қарай дамымақ. 

Ол үшін қазіргі таңдағы жеке тұлға өзіндік дәлел нанымды жеткізе білетін, 
ынталы, сенімді,  көңілді,  белсенді,  сыни пікір-көзқарастары жүйелі  дамыған, 
сандық  технологияларда  құзырлылық  танытатын  бала  ретінде  қалыптасуын 
қамтиды. ХХI ғасырдың қарқынды ілгерілеу   ырғағына қатар ілесу үшін, өзара 
тығыз  балалардың өз  бетінше  оқу дағдыларын дамыту аса  маңызды болып 
табылады. Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу 
мақсаттары  оқушылардан  шынайы  проблемаларды   анықтап  зерттей  білуді 
талап ететіндіктен мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиеленушілердің танымдық 
процестерін дамтытып, оқу,жазу, тәжірибе жасау дағдыларын қалыптастырып, 
сол  талапқа  сай  болатындай  етіп  және  мектепке  қиындықсыз  көшіп,  тез 
бейімделіп кетуіне жағдай жасау қажет. 

Сондықтан  өз  білімімді  жетілдіру  мақсатында  Ақтау  қаласында 
педагогикалық  шеберлікті  арттыру  орталығында  «Мектепке  дейінгі  ұйым 
педагогтерінің  біліктілігін  арттыру  курсында  жаңартылған  білім  беру 
мазмұнының» ерекшеліктерімен  таныстым.  Бағдарламаның түйінді  идеялары 
болған : «4К» моделі, "Бала үні", "Ойын", "SMART" мақсат, "Бақылау", "Кері 
байланыс", "Танымдық оқиға", «Саралау»  мен үшін құнды ақпарат болды. Бұл 
бағдарлама   балалардың  қажеттіліктері  мен  мүмкіндіктерін  және  жас 
ерекшеліктерін  ескере  отырып  дамытумен  бірге  педагогтардың  да  кәсіби 
жетілуіне  зор  үлес  қосатыны  анық.  Себебі  бағдарлама  мазмұнымен  танысу 
барысында  балалармен қатар әріптестеріммен бірге ұжымдасып жұмыс жасап, 
ұтымды кері байланыс беруді үйрендім. 

Сонымен қатар болашақта осы бағдарлама аясында алған білімімді өзімнің 
тәжірибем  барысында  балаларды   оқыту  мен  тәрбиелеу  үшін  жүргізілетін 
барлық жұмыстардың мақсатын "SMART" мақсат етіп, яғни нақты, өлшенімді, 
қолжетімді  әрі  уақытпен  шектеулі  етіп   бала  әрекетіне  бағыттап,  және 
балалардың жас ерекшелігін,  жеке қажеттіліктерін, қызығушылықтарын ескере 
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отырып,  баланы дамытуға  арналған  әр  жұмыста  "Бақылау"  әдісін  пайдалана 
отырып, саралап оқытатын боламын. 

Сонымен  бірге  бағдарламадағы  түйінді  идеялардың  бірі  және  маған 
ерекше  әсер  қалдырғаны  барлық  ойын  түрлерін  жіктеп,  "құрылымдалған 
ойын","педагог  жетекшілігімен  жүргізілетін  ойын»,  "еркін  ойын"  деп 
жүйеленгені  және  осы  ойындар  баланың  қызығушылығын,  бір-біріне  деген 
достық  қарым-қатынасын  арттырып,  сөздік  қорларын  көбейтіп, 
шығармашылық қабілеттерін  шыңдап,  сыни ойлау дағдыларын жетілдіретіне 
көзім жетті. Осы ойын түрлері өз тәжірибемде өте тиімді әрі қолайлы болды. 

В. Сухомлинский: “Ойынсыз ақыл - ойдың қалыпты дамуы да жоқ және 
болуы  да  мүмкін  емес,  ойын  дүниеге  қарай  ашылған  үлкен  жарық  терезе 
іспетті,  ол  арқылы  баланың  рухани  сезімі  жасампаз  өмірмен  ұштасып,  өзін 
қоршаған дүние туралы түсінік алады. 

Ойын дегеніміз – ұшқын білімге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар 
оты”  деп  пікір  білдірген.   Сондықтан  ойын  түрлерін  мектепке  дейінгі 
ұйымдарда  жиі  қолданылуы  тиіс  деп  ойлаймын.  Жаңартылған  бағдарлама 
бойынша ұйымдастырылған оқу қызметтерінде балалар еркін, өз ойларын ашық 
жеткізіп, тәжірибе жасау арқылы үйреніп, өз мүмкіндіктері мен қабілеттеріне 
қарай дамуына оң ықпал етіп оытрғанын байқаймын. 

Сондықтан  осы  жаңартылған  білім  беру  бағдарламасын  құрастырушы 
және  басшылық  етіп  отырған  азамат  пен  азаматшаларға  үлуен  рахметімді 
айтамын. Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің біліктілігін арттыру жолында 
жасап отырған игі істеріңізге алғыс айта отырып, сәттілік тілеймін. 

Енді  бар жігерімді  мен білімімді  бере отырып,  үлкен жауапкершілікпен 
осы  жаңа  бағдарламаның әдіс-тәсілдерін  және  түйінді  тұстарын  пайдалудың 
арқасында,  еліміздің  жас  ұрпақтарын  саналы  да  білімді,  ақылды,  тәрбиелі, 
заман талабына сай азамат пен азаматша болып өседі деген сеніммен өз эссемді 
аяқтаймын. 
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