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№ A00063   22.04.2021 жыл ж

ҚАШЫҚТЫҚТАН  БІЛІМ АЛУДЫҢ ӨЗЕКТІ  МӘСЕЛЕЛЕРІ
                                                                           

 ИЗАТОВА САЛТАНАТ САУЛЕБЕКОВНА
 Павлодар облысы, Май ауданы  Көктөбе жалпы орта білім беру  

мектебінің   директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары,

Қазақстандық  білім  беру  жүйесі  үшін  қашықтықтан  оқыту  режимі-жаңа 
тәжірибе болумен қатар,жаңа мүмкіндіктерге жол ашуда. Қашықтықтан оқыту 
жүйесі  жаңадан  қанат  жайып  келе  жатқан  білім  беру  саласындағы 
инновациялық бағыт болып табылады. Біздің елімізде соңғы уақытта қашықтан 
оқытудың  мүмкіндіктерін  зерттеу  осы  жүйенің  оң  және  теріс  жақтары 
көпшіліктің қызығушылығын тудырды. 

Әлемдік  білім жүйесінде үлкен прогресс  бар.Күн сайын қазіргі  заманғы 
адам  өмірін  жеңілдететін  жаңа  теориялар  мен  бейімделулер  пайда  болып 
жатыр. Қазақстанда қашықтықтан оқыту –бұл жаңалық емес. 

Қашықтықтан  білім  беруге  білім   реформасы  ұзақ  уақыт  дайындалып 
келеді.  Оқушыға да,ұстазға  да уақытты үнемдеуге  көмектесетін  бұл жүйенің 
ерекшеліктері мен кемшіліктеріне тоқталуды жөн санаймын. 

Мұғалімдердің, ата-аналардың және оқушылардың пікірлері білім берудің 
бұл формасында  өзін-өзі  тәрбиелеудің  үлкен рөл  атқаратындығын білдіретін 
ортақ  ойға  келеді.  Мысалы,  қашықтықтан  оқу  басталғалы  жауапкершілігі 
мықты шәкірттердің ,сыныптардың білім сапасы жақсара бастаған. 

Сонымен  қатар  ұстаздардың  бақылауынан,оқушылардың  көзқарасынан 
қысылатын  кейбір  балалардың  қашықтықтан  оқыту  кезеңде  сабақ  үлгерімі 
ілгерілеген.Себебі ,ол көп нәрсеге көңіл аудармай сабақ процесімен ғана әуре 
болады.Түрлі  сылтаулармен  сабақтан  қалатын  оқушылар  да  қашықтықтан 
оқыту кезінде еріксіз сабақ оқи бастағаны айқын.

Оқушылар ауырып қалған жағдайда да смартфон,компьютерін қосып түрлі 
тапсырмаларды орындай беруіне ешқандай кедергі жоқ.

Сондықтан,  қашықтықтан  оқыту  оқушының ұзақ  уақыт ауырып  қалған 
кезінде  де  немесе  мектепке  бара  алмау  жағдайында  да  жалпы  оқушылар 
арасында қалып, мектеп бағдарламасымен оқуға көмектеседі.
Сонымен қашықтықтан оқытудың тиімді жақтарын санамалап көрейік:
 Оқуға дайындалу ,тапсырманы орындалу, тапсырманы орындау уақытын 
оқушы өзі белгілейді.
 Еркіндік пен шығармашылық ойлау дами бастайды.
Оқушы  өзін  қаншалықты  дамытқысы  келсе  де,  креативті  ойларын  жүзеге 
асырса да ешкім кедергі емес.
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 Қол  жетімділік  –  оқушы  үйде  отырғанымен  оған  барлық  нәрсе  қол 
жетімді.  Көрнекілік,қажетті  құралдар  т.б.  Тек  өзінің  тәуелсіздігін  тиімді 
пайдалана білгені дұрыс.
  Ұтқырлық  –  мұғалім  мен  оқушы арасындағы  кері  байланысты тиімді 
жүзеге  асыру  оқу  процесін  табысты  болуының  негізгі  талаптарының   бірі 
болып табылады.         
5.  Технологиялық   тиімділік  –оқу  оқу  үрдісде  оқушы мен ұстаз  ақпараттық 
және телекоммуникациялық технологиялардың соңғы жетістіктерін қолдану.
6.  Әлеументтік теңдік –білім алушының тұрғылықты жеріне, денсаулығының 
жай-күйіне , элита мен материалдық қауіпсіздігіне қарамастан бірдей білім алу 
мүмкіндігі бар.
7.  Шығармашылық –оқушының шығармашылық ойын дамытуға, жетілдіруге 
қолайлы жағдай.

Ыңғайлы ортада оқытудың маңызы зор .  Европа елдерінің қашықтықтан 
оқыту жүйесіне көшкеніне көп уақыт болды. Олар үшін қашықтықтан оқыту 
қалыпты  жағдай.  Бүгінүі  біздің  қолданып  отырған  Zoom,  Classroom 
бағдарламалары  бұрын  қолданыла  бастады.  Біздегі  басты  кемшілік  ұстаздар 
мен  оқушыларда  емес.Басты  қиындық  туғызғаны  интернет  желісінің  баяу 
болуы, соның салдарынан бағдарламалардың ақау беруі дау тудырған еді.

Қашықтықтан оқыту ұйымдастыру мен тәртіпті талап етеді. 
Мысалы, бастауыш сыныптағы кішкентай балалар үшін қашықтықтан өз 

бетінше білім алу қиын.  Олар үнемі  ата-ананың,  ұстаздың бақылауын қажет 
етіп  тұрады.Дәстүрлі  оқу  кезінде  үйде  де,  мектепте  де  оларға  арнайы көңіл 
бөлінеді.  Ата-ананың  орындай  алмайтын  кеейбір  функциясын  ұстазы 
орындайды,ал  ұстаз  жеткізе  алмаған  нәрсені  ата-ана  іліп  алып  кетіп 
отырады.Ал  қашықтықтан  оқыту  кезінде  бастауыш  сыныптарда  оқитын 
балаларға эмоция, кері байланыс жетіспейді. 

Сондықтан,  жоғары  сыныптарға  қарағанда  бастауыш  сыныптарға 
қашықтықтан білім берген тиімсіз.

Сонымен қашықтықтан оқытудың тиімсіз тұстарын тізбелеп көрейік:
1. Оқушы мен оқытушы арасында  толыққанды байланыс болмауы.Яғни  , 
жеке көзқарас пен білімге байланысты барлық сәттер алынып тасталады.
2. Бірқатар жеке психологиялық жағдайлардың қажеттілігі . Қашықтықтан 
оқыту  үшін   өзін-өзі  ұстау  қатаң  талап  етіледі,оның  нәтижесі  оқушының 
дербестігі  мен санасына тікелей байланысты.
 Ақпарат көздеріне үнемі қол жетімділіктің қажеттілігі. 
Жақсы техникалық жабдықтар  қажет,  бірақ  оқығысы келетіндердің  барлығы 
бірдей  компьютер мен интернетке қол жеткізе бермейді.
3. Әдетте , оқушылар практикалық сабақтың жетіспеушілігін сезінеді.
4. Оқушыларға үнемі бақылау жасалмайды және жасау да қиын.
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5. Үйірме жұмыстарына кері әсерін тигізеді.
6.  Қашықтықтан  оқыту  жағдайында  оқытудың  негізі  жазба  түрінде 
жасалады. Кейбір оқушылар үшін өз білімдерін жазбаша түрде жеткізу үлкен 
кедергі болуы мүмкін.
Қазіргі таңда оқушылардың әртүрлі білімдерін көтеру және оқушымен тұрақты 
байланыс  орнату  мақсатында  жасалған  интернет  ресурстар  мен  құралдар 
жеткілікті.  Дегенмен  стандартты  орындауға,  оқушыға  сапалы  білім  беруге 
міндеттіміз.  Әр  оқушымен  жеке  байланыс  орнатып,  өз  деңгейіне   сай 
тақырыптық сұрақтар дайындау ,  сонымен қатар,  әр орындалған тапсырмаға 
кері байланыс беру мұғалім міндетіне жүктеліп отыр.

Біз  мұндай  қиыншылықтан  қалай  шыға  аламыз  Немесе  қалай  тиімді 
жүзеге  асырамыз   Біз  үйден  интернет  арқылы  оқушыға  ресурстар  мен 
тапсырмалар беріп,оның орындалуын бақылауда  автоматтандыра аламыз. Біз 
қашықтықтан оқыту дегенді сырттай оқытумен шатастырмауымыз керек ,және 
бұл үй жұмысы секілді күделікті және үздіксіз процеске айнала алады.

Қорыта  келгенде  ,  оқушылардың  бірнеше  ақпарат  көздерінен  өзекті 
ақпаратты  таңдауға  дағдыландыру  қажет  деген  оймен,  біз  мұғалімдер 
жаңашылдыққа  және   үнемі  ізденіске,  сабақ  барысында  бір  ғана  кітаппен 
шектелмеуге шақырамыз.  
                      

№ A00064    22.04.2021 жыл 

Мектепке дейінгі жаңартылған білім мазмұны-заман талабы
                                                     

АЛЬЖАНОВА МАРЖАН ЖАНБУЛАТОВНА
Павлодар облысы  Баянауыл ауданы «Дүйсенбай Рахметов атындағы
жалпы орта білім беру мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

Мектепалды даярлық тобының мұғалімі

Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен оқытуды дамыту және жетілдіру барлық 
үздіксіз  білім   беру  жүйесінің  алғашқы  сатысы  болғандықтан,  еліміздің 
мемлекеттік  саясатының  басым  бағыттарының  бірі  болып  табылады.

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.Назарбаев  «Төртінші 
өнеркәсіптік  революция   жағдайындағы  дамудың  жаңа  мүмкіндіктері»  атты 
Қазақстан  халқына  Жолдауында  балалардың  үнемі  өзгерістерге  бейім болуы 
мен  жаңа  білімді  меңгеру  қабілетін  дамытуды  басым  бағыты  ретінде 
айқындады.

Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  және  ғылымды  дамытудың 
мемлекеттік  бағдарламасында  айқындалған міндеттерді орындау мақсатында:
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 – балалардың физикалық және психоәлеуметтік саулығын нығайту;
  – балаларды ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарға баулу;
  –  патриоттық,  толеранттық,  рухани  және  адамгершілік  негіздерін 
қалыптастыру («Руханижаңғыру», «Мәңгілік ел», «Туған жер» бағдарламасы);
  –  балалардың ерте  дамуы үшін әлеуметтік  дағдылар  мен өздігінен үйрену 
дағдыларындамыту;
  – балалардың  дарындылығы мен жеке қабілеттерін дамыту;
     – мақсатты түрде балаларды мектепке дайындау;
Аталған міндеттер білім беру қызметін одан әрі ұйымдастыру барысында:
     – мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылған мазмұнын;
     – балаларды мектепке сапалы даярлауға бағытталған инновациялық әдістер 
мен технологияларды;
– мектеп  жасына  дейінгі   балалардың  біліктері  мен дағдыларының 
дамуын қадағалау бойынша индикаторлар жүйесін енгізуді атап көрсетті.

Тәуелсіз  елдің  негізгі  тірегі- білімді  ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға 
түсіп,  бәйгеден  озып  келетін  заманы.  Қай  елдің  болмасын  өсіп-  өркендеуі, 
ғаламдық   дүниеде   өзіндік   орын   алуы   оның  ұлттық  білім  жүйесінің 
деңгейіне,  даму бағытына байланысты.  «Ұрпағы білімді  халықтың болашағы 
бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа саналы тәрбие мен сапалы білім 
беру- бүгінгі күннің басты талабы. Қазақстанды жарқын болашаққа жетелейтін 
тәрбиелі  де  білімді  жеткіншектеріміз  халқымыздың аңсап жеткен тәуелсіздік 
туын жықпай, желбірете білуі тиіс. Өйткені, ата- бабаларымыздың  тәуелсіздік 
жолындағы  сан  ғасырлық арманын,  осынау  ұлан  байтақ  жерін  қорғап,  осы 
уақытқа  жеткізгені  баршамызға  аян.  Жаңартылған   білім  мазмұны  бойына 
сіңген «Мәңгілік Ел» ұрпақтары осындай текті бабаларымыздың ұрпағы екенін 
сезініп,  «Тәуелсіздік»,«Мәңгілік  Ел»  ұғымдарын  қастерлеп  өсуге  міндетті. 
Жаһандану заманында өз елін қорғайтын, үлкенді сыйлайтын, білімді «Мәңгілік 
ел» ұрпағын  тәрбиелеуде  мектепке дейінгі мекеме тәрбиешілерінің алдында 
үлкен жауапкершілік  тұр.  Заман талабына  сай  жаңартылған  білім  мазмұнын 
балаға  меңгертуде  тәрбиеші  жаңашыл  болуы  керек.

Тәрбие  мен  білімнің  бастауы,  келешек  ұрпақтың  алғашқы  баспалдағы- 
мектепке  дейінгі  мекемелер. Осы тұста Мұхтар Шаханов ағамыздың мына бір 
сөзі ойға оралады. «Бала жүрегі кішкентай күйсандық. Сол сандықтың кілтін 
тапсаң  ғана  ашылады.  Ұстаздың   қолында   үнемі   сол   кілт  жүруі   керек» 
дегендей  тәрбиешілер  үнемі ізденісте болуы тиіс. Бүгінгі күні әлемдегі барлық 
елдер жоғары сапалы білім жүйесіне ұмтылуда. Өйткені қазіргі заманда  елдің 
бәсекеге қабілеттілігі экономикасының дамуына қатысты болса, ал оның дамуы 
мемлекет азаматтарының білімділігі мен біліктілігіне байланысты. Сондықтан, 
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жаңартылған  білім  беру  жүйесін  болашақтың  талабына  сәйкес  дамыту  тиіс. 
Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім

беру  бағдарламасы  заман  талабына  сай  келешек  ұрпақтың  сұранысын 
қанағаттандыратын  тың  бағдарлама  болды. Оқытудың  парадигмасы   өзгерді. 
Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Міне осыған 
байланысты тәрбиешілер  алдында  оқытудың әдіс-тәсілдерін  үнемі  жаңартып 
отыру және жаңа технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті 
тұр. Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруы.

Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы-балаға  үйлесімді,  қолайлы 
білім беру ортасын құра отырып сыни тұрғыдан ойлау, зерттеу жұмыстарын 
жүргізу,  тәжірибе  жасау,  бақылау,  саралау,  АКТ-ны қолдану,  баламен жеке, 
топтық,  ұжымдық  жұмыс  жасай  білу.  Жаңартылған  білім  беру 
бағдарламасының ерекшелігі спиралді қағидатпен берілуі.

Тәрбиеші   қазіргі   заман   көшінен   қалмай   өз   біліктілігін   арттыру 
мақсатымен  оқудағы   жаңа   әдіс-тәсілдерді   меңгеру  арқылы  оқу  қызметті 
қызықтыруы тиіс. Дәстүрлі оқу қызметінде бала тыныш отырып, оқу қызметті 
тыңдап тәрбиешінің  түсіндірмесін  қабылдап  жұмыс  жасап  келді.     Қазіргі 
таңда  осы   жаңартылған   білім   беру   үдерісі   көптеген   жаңалыққа  толы. 
Балалар өзін-өзі  бағалауды, қасындаағы құрдастарын бағалауды үйренді,  оқу 
қызметті меңгерген, меңгермегенін  кері байланыс  арқылы  бере  біледі.  Оқу 
қызметінің соңында  рефлексия  жасауды  меңгереді.
Жаңартылған білім беру бағдарламасының мазмұны:
– оқытуды  ұйымдастыру  тұлғаға  бағдарланған  және  жүйелі-әрекеттік   тәсіл 
арқылы  жүзеге  асырылады;
– мектепке  дейінгі және бастауыш білім беру сабақтастығын қамтамасыз етеді;
– балалардың  бойында  жалпы  адамзаттық  құндылықтардың  қалыптасуына 
көмектеседі;
– балалардың  зияткерлік  және  жеке  дене дамуы  үшін жағдай жасайды;
– күнделікті өмірде қажетті ақпаратты алуға, іріктеуге, өңдеуге, жеткізуге және 
коммуникативтік   міндеттерді   шешуде   балалардың   тілдік    дағдыларды 
қолдануы  мақсатында  сөйлеу  әрекетінің  түрлері  ретінде  төрт  тілдік 
дағдылардың: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымның қалыптасуына және 
дамуына көмектеседі;
– ата-аналар мен  ынтымақтастық  қарым- қатынас  орнатуға  көмектеседі.
Мектепке  дейінгі  білім  беру  процесін Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
жалпыға міндетті стандартына, Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік 
жоспарына  және  Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқытудың  үлгілік  оқу 
бағдарламасына сәйкес ұйымдастырады. Метепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
жаңартылған мазмұны:
  – өтпелі  тақырыптарды қолдану арқылы перспективалық жоспар;
  – апталық циклограмма;
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  –  балалардың  біліктері  мен  дағдыларының  даму  деңгейін  бақылау  үшін 
индикаторлар  жүйесін  енгізу  арқылы  жүзеге  асады.  Білім  беру  процесінде 
мынандай әдістер қолданылады.
   – сөздік (әңгімелеу, түсіндіру, әңгімелесу және т.б)
   –  көрнекілік  (АКТ-ны  қолдану,  бақылау,  суреттер,  иллюстрациялар, 
ойыншықтар мен заттар)
   – практикалық (жаттығулар, моделдеу, экскурсиялар, тәжірибе, эксперимент 
жүргізу)
   – ойын (қимылды, театрланған, сюжетті-рөлдік, дидактикалық және т.б.)
Үлгілік  оқу  жоспарында  ұйымдастырылған  оқу  қызметінің   сағаттар  саны 
мен  көрсетілген  инварианттық  және  вариативтік  бөлімдер  берілген.
Вариативтік  білім  беру- Қазақстандағы   қазіргі білім беру жүйесін дамытудың 
негізігі  ұстанымдары мен бағыттарының бірі, сонымен бірге мектепке дейінгі 
ұйымдардың  тақырыптық  бағыты  бойынша  жұмысы,  дарынды  баламен 
жұмысы,  педагогтың  шығармашылық  жұмысы,  ұйымдастырылған   оқу 
қызметтерінен  тыс  балалардың   қызығушылығы және шет тілдерін үйрету 
бойынша жұмысы болып табылады.
Вариативтік   бағдарлама білім беру процесінің сапасын қамтамасыз етеді және 
мектеп  жасына дейінгі балалардың дене және психикалық саулығын ескеріп, 
олардың  әлеуметтік-  тұлғалық  дамуы  үшін  қолайлы  жағдайларды  жасайды. 
Сонымен қатар мектепке оқуға, қоршаған
әлеуметке бейімделуге психологиялық- педагогикалық дайындықты іске асыру 
үшін дамудың жеке шығармашылық траекторясын құрайды.
Метепке   дейінгі   тәрбие   мен    оқытудың   үлгілік   оқу  жоспарының 
вариативтік компоненттері Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандартының:
«Денсаулық», «Коммуникация», «Таным», «Шығармашылық», «Әлеумет» білім 
беру  салалары  бойынша  жас  ерекшеліктерін  ескере  отырып,  педагогикалық 
процесті ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.
«Сабақ  беру-үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңадан жаңаны табатын 
өнер»-деп   Жүсіпбек Аймауытов атамыз айтқандай үйренген жаңалығымызды 
қолдана білуіміз- ол әр ұстаздың өз еншісінде.                                Қазақстан  
Республикасының  Президенті  Н.Ә.  Назарбаевтың  бастамасымен  «100  нақты 
қадам» Ұлт жоспарын іске асыру аясында адам капиталының сапасын  көтеруге 
бағытталған білім беру саласындағы 5 қадам жоспарланған.
Бағдарлама  баланың ақыл – ойының дамуы тек белгілі бір білім көлемінде ғана 
емес, сонымен бірге танымдық іс-әрекет амалдарын, тәсілдерін игеруімен бірге 
есте сақтау, ойлау, елестету, танымдық, шығармашылық қабілеттерінің дамуын 
тұтас қамтиды. Жұмыс дәптеріндегі тапсырмалар жүйелі, түсінікті, қарапайым 
түрде берілген. Баланың ойлау және сөйлеу қабілетінің дамуы, саусақтарының 
бұлшық еттері  мен  қолдарының қимыл үйлесімділігімен  тығыз  байланысты. 
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Қарындашпен  сурет  салу,  үзік  сызық  сызудың  мәні  зор.  Жұмыс  дәптердегі 
тапсырмаларды орындай отырып, балалар  қолдарының  қимыл үйлесімділігі 
мен саусақтарының бұлшық еттерін дамытып қана қоймайды, сонымен бірге 
ерікті  зейінін,  есте  сақтау,  көру және ойлау қабілеттерін  дамытады.  5-жасқа 
қараған  бала  логикалық  ойлауға  үйренуі  керек.  Баланың  ойлауы  заттармен 
нақты  іс-әрекеті  арқылы  жүзеге  асады.  Жұмыс  дәптердегі  тапсырмаларды 
орындауда баланың сөздік қоры, тіл байлығы дамып, шағын әңгімелер құрауды, 
өз пікірін айтуды, қарапайым заңдылықтарды анықтауды, ойлануды үйренеді. 
Материалдар мазмұны балалардың жас ерекшелігіне сәйкес, жекеден жалпыға, 
қарапайымнан күрделіге қарай құрылған.
• Бағдарламаның міндеті:
Баланың  танымдық  іс-әрекет  амалдары  мен  тәсілдерін  игерумен  бірге  есте 
сақтау, ойлау, елестету қабілеттерін дамыту.
Баланың  сөздік  қорын,  тіл  байлығын  дамытып,  байланыстырып,  сөйлеуін 
қалыптастыру.  Саусақтарының  ұсақ  бұлшық  еттері  мен  бірге  қолдарының 
қимыл үйлесімділігін қалыптастыру.
Мектеп  жасына  дейінгі  баланың  бойында  қарапайым  математикалық 
ұғымдарды  қалыптастыру.  Заттардың  кеңістікте  орналасуын,  уақытты 
бағдарлауын, заттың пішінін ажырата білуін үйрету.
 
•  Бағдарламаны  оқыту  қағидаттары:  баланың  жас  ерекшелігін,  танымдық  іс 
әрекетінің жеке
дамуын  ескеру,  қарапайымнан  күрделіге  қарай,  жекеден  жалпыға  қарай 
қайталау, сабақтастық.
• Бағдарламаны оқытуда қалыптасатын құзыреттілік: коммуникативтік – тілдік 
құзыреттілік,  әлеуметтік  құзыреттілік,танымдық  құзыреттілік,  денсаулық 
сақтау құзыреттілік, шығармашылық құзыреттілік.
Бағдарламаны оқытуға қойылатын талаптар: диагностика нәтижелері негізінде
педагогикалық үдерісті ұйымдастыру, пәндік дамытушы ортаның болуы, шағын 
топтарға бөліп оқыту, интерактивті әдістерді қолдану, ата-аналарды білім беру 
үдерісіне қатыстыру.
•  Бағдарламаны  оқытуда  қолданылатын  әдіс-  тәсідер:  ойын  технологиясы, 
сөздік жұмыс, тестілеу, диагностика, сұрақ-жауап, эксперимент.
Қазіргі  таңда  бұл  бағдарлама  аудан  көлемінде  таратылды,  тәрбиешілер 
вариативтік  компоненттің бір бөлігі ретінде өз жұмыстарында пайдалануда.
Баланың өз бетінше жұмыс жасауына ыңғайлы әрі тәрбиешілерге әдістемелік 
көмек. 
Балаларға  тек  бағдарламаны меңгертіп  қоймай ұлттық рухани-  адамгершілік 
қасиеттерімізді  бала  бойына сіңіре білуіміз  қажет.  Мектепке  дейінгі  рухани- 
адамгершілік  тәрбие  балалардың  адамгершілік  сана-сезімін,  мінез-  құлқын 
қалыптастырады. «Ағаш түзу, әдемі болып өсу үшін оны көшет кезінде баптау
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керек, ал қисық ағаш болып өскенде оны түзете алмайсың» деп бекер айтпаған 
дана халқымыз.
Міне,  сондықтан  да  баланың  бойына  адамгершілік,  мейірімділік, 
қайырымдылық,  кішіпейілділік  сияқты  жақсы  қасиеттерді  дарыта  отырып, 
әлемнің дамыған 30 елінің қатарына қосылу үшін ақылды да білімді, жаһандану 
заманында тәуелсіз елін, туған жерін қорғайтын, үлкенді сыйлайтын жаңашыл 
«Мәңгілік Ел» ұрпағын тәрбиелеуіміз қажет.
Сөзімді қорытындылай келе, Президентіміз Н.Ә. Назарбаев айтқандай Мәңгілік 
Ел болашағы- білімді ұрпақ, саналы жастар. Болашақ ұрпақ алдында ең бағалы 
құндылығымыз-  егеменділігімізді  сақтап,  мұратымызға  айналған,  «Мәңгілік 
Ел» болу идеясын жүзеге асыруда болашақта да атқарар істеріміз мол. Ұлттық 
рухани-  адамгершілік  құндылықтар  арқылы  жаңартылған  білім  мазмұнын 
бойына сіңірген, тәрбиелі, білімді, еңбекқор, патриот ұрпақ
тәрбиелейік.  Ұрпақ  тәрбиесі-  ата-бабамыздан  келе  жатқан  рухани  мұра. 
«Адамға  ең  бірінші  білім  емес,  тәрбие  беру  керек.  Тәрбиесіз  берілген  білім 
адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның өміріне апат әкеледі»-  деп ғұлама 
ғалым  Әбу  Насыр  Әл-Фараби  айтқандай,  қай  елдің  болсын  бірлігінің 
қалыптасуы мен өркендеуі ұлттық тәрбие мен рухани құндылықтарымен
сабақтасып  жүзеге  асады.  Мәңгілік  Ел  болашағы  –  өсіп  келе  жатқан 
бүлдіршіндеріміздің  қолында,  сондықтан  да  олардың  бойына  жаңартылған 
білім  мазмұны  мен  бірге  ұлттық  рухани-  адамгершілік  құндылықтарды 
дарытып,  қазақ  халқының бай мұраларын бойларына сіңіре  тәрбиелеу біздің 
міндетіміз.
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№ A00067     23.04.2021 жыл

Деформация

БРИМБЕТОВА МАДИНА ТЫНЫШТЫКБАЕВНА
Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Саға жалпы 

білім беретін орта мектебінің физика пәні мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспар тарауы: 
Денелердің өзара әрекеттесуі

Мектеп: Саға ЖББОМ

Күні: 09.12.2019ж. Мұғалімнің аты-жөні: Бримбетова Мадина 

Сынып: 7 Қатысқандар саны: 12 Қатыспағандар 
саны:0

Сабақ тақырыбы Деформация

Осы  сабақта  қол 
жеткізілетін  оқу 
мақсаты: 

7.2.2.3 – пластикалық және серпімді деформацияларды 
ажырату, мысалдар келтіру

Сабақ 
мақсаттары:

Барлық оқушылар:  Деформация  ұғымын және  оның 
түрлерін ажыратады
Оқушылардың  басым  көпшілігі:  Деформацияның 
түрлеріне мысал келтіреді
Кейбір оқушылар: Деформация құбылысына мысалдар 
келтіре отырып, тәжірибе жүзінде дәлелдей алады

Бағалау 
критерийлері

- деформация ұғымын түсінеді
- серпімді және пластикалық деформацияны ажыратады
- өмірмен байланыстырып мысалдар келтіре алады

Тілдік мақсат Оқушылар  серпімді  және  пластикалық  деформацияны 
ажырата  отырып,  мысалдар  арқылы  өмірмен 
байланыстырып ауызша түсіндіре алады
Пәнге  тән  лексика  мен  терминология:  деформация, 
пластикалық деформация, серпімді деформация
Диалогтар мен сөз тіркестері:
- Менің ойымша.......... болады
- Мен деформацияны...............қолдана аламын
- Деформацияның түрлеріне ............... мысалдар келтіре 
аламын
-Бұл құбылысты ....................қолдана аламын
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Құндылықтарға 
баулу 

Сын тұрғысынан ойлау
Еңбекқорлыққа және жауапкершілікке баулу

Пәнаралық 
байланыстар

Дене тәрбиесі, биология, технология

Тақырып 
бойынша 
алдыңғы білім

Денелердің өзара әрекеттесуі, салмақ, күш

Сабақ барысы
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың басы 
8 минут 

Ұйымдастыру. 
Үстел  үстінде  жатқан  түрлі-түсті  ленталар 
арасынан  өзіне  ұнаған  түсін  таңдап  алып, 
оқушыларымнан  шеңбер  жасап  тұруын 
сұраймын. Оң жағында тұрған сыныптасына 
тілектерін  білдіріп,  қолдарына  лента 
байлайды.  Ал  енді  оқушылардан  лента 
түсіне қарай топқа отыруларын сұраймын.
-Балалар,  лента  пішіні  қандай  еді,енді 
қандай  болды?/түзу  еді,енді  шеңбер  тәрізді 
формаға енді/
«Жауапты  суреттейміз»  әдісі (Өткен 
тақырып  бойынша  мұғалім  сұрақтарды 
береді,  оқушылар  жауабын  сурет  арқылы 
береді)  Оқушыларға  суреттер  үлестіремін, 
сұрақтар қоямын.
Оқушылар  сәйкесінше   қолдарындағы 
суреттерді байланыстырып жауап береді.
1.Күш дегеніміз не?Өлшем бірлігі?
2.Ауырлық күші дегеніміз не?
3.  Денелердің  әсерлесуіне  неше  дене 
қатысады?
4.Бүкіләлемдік тартылыс заңын кім ашты?
5.Күш қандай шама?
6.  Күштің  үлестік   және  еселік  бірліктері 
қандай?
7.Ауырлық күшінің формуласы қандай?
8.Тұрақты  шама  Айда,Юпитерде  қаншаға 
тең?

Суреттер
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9.Дененің  салмағы  деп  нені  айтамыз?  Ол 
қалай белгіленеді?
10.Салмақсыздық дегеніміз не?
11.Ғарышкерлер туралы не білеміз?
1.  Күш (лат.  fortis)  -  материалдық  нүктеге 
немесе денеге басқа денелер немесе өрістер 
тарапынан  болатын  механикалық  әсердің 
өлшемі
2.  Ауырлық  күші —  жер  бетіне  жақын 
орналасқан кез келген материялық бөлшекке 
әсер ететін күш (Р)
3.  Дене  тіреуімен  бірге  вертикаль  жоғары 
қарай  қозғалған  жағдайда  дененің  салмағы 
оған әрекет  ететін  ауырлық күшінен артық 
болады.  Бұл  жағдайда  дене  салмағының 
модулі P=m(g+а) түрінде жазылады.Тіректің 
немесе  аспаның  үдемелі  қозғалысынан 
туындайтын  дене  салмағының  артуын 
асқын салмақ дейді.
4. Дененің  салмағы  нөлге  тең  болатын 
дененің  күйі  салмақсыздық  деп 
аталады.Мысалы,  тұғырдан  суға  секірген 
жүзгіш,  ұшақтан  секірген  парашютші 
салмақсыздық күй кешеді.

КБ: «Бас бармақ» әдісі 
Сабақтың 
ортасы

32 
минут

«Ой қозғау» әдісі
Оқушыларға  әртүрлі  заттар  таратылады. 
Қолдарындағы заттарды зерттейді.
 Сұрақ қойылады
 Қолдарыңыздағы  заттар  бүгінгі 
сабақта  не  үшін  қажет  деп  ойлайсындар? 
Бүгінгі  сабағымыз  не  туралы  деп 
ойлайсыздар?  Өз  болжамдарын  стикерге 
жазып «Идеялар себетіне» орналастырады 
 Қолдарыңыздағы  заттарға  физикалық 
сипаттама беріңдер?
 Қолдарыңыздағы  заттармен  не  істей 
аласыз?
 Заттардың пішіні мен өлшемін өзгерте 

Пластилин
Резеңке
Серіппе
Шар
Пластикалық 
қаламсаптар
Губка 
Сым
Стикер
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аласыздарма?
Оқушылардың  пікірі  тыңдалып,  жаңа 
тақырып ашылады.
Топтық жұмыс 
Топтарға «Ақпарат  парақшалары» 
үлестіріледі .Постер қорғайды
2. Деформация. 
3. Деформация  түрлері:пластикалық 
деформация, серпімді деформация
Дескриптор:
 Деформация анықтамасын біледі
 Деформацияның түрлерін түсіндіреді
 Мысалдар келтіреді
Серпімді деформация түрлері:
Созылу
Сығылу
Бұралу
Майысу
Ығысу
Сергіту сәті
Шеңбер болып түрамыз. 
Таң  атты.Ұйқыдан  ояндық.  Қане  керілейік. 
Енді  аяғымыздың  ұшымен  жуынатын 
бөлмеге   қарай  жүреміз.енді  өкшемізбен 
жалғастырайық.  Кетіп  бара  жатып ұйықтап 
жатқан інімізді оятамыз.Қане иіліп оятайық. 
Жуынар бөлмеге жеткенше бірнеше жаттығу 
жасайық.Қолымызды белімізге  қойып оңға, 
солға .Жуынатын бөлмеге жеттік.
-Міне  ,балалар  шамалы  1-2  минут  ішінде 
біздің денеміздің қалпы қандай өзгерістерге 
түсті?
Бағалау критерийі  
Пластикалық  және  серпімді 
деформациялардың  айырмашылығын 
көрсетеді
1- тапсырма:
Көрсетілген суретте деформацияның қандай 
түрлері берілген?

«Ақпарат 
парақшалары
»
А3 
форматтар
Фламастер, 
маркерлер
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Дескриптор:        Білім алушы
 серпімді  және  пластикалық 
деформацияларды анықтайды.
2-тапсырма:
Берілген  суреттердің  айырмашылығы  неде, 
түсіңдіріңіз.  Деформация  түрін  анықтаңыз. 
Деформация неге тәуелді екенін түсіндіріңіз.

Дескриптор:        
 денелер деформациясын салыстырады;
 деформация түрін анықтайды;
 деформацияның  қандай  шамаға 
тәуелді екенін анықтайды.
Практикалық жұмыс:
 Губканың  үстіне  жүк  қоямыз. 
Губканың  пішініне  не  болды? 
Жауап:_________________
 Жүкті  губканың   үстінен  алып 
тастаймыз.  Жүкті  алған  соң  губканың 
пішінінде қандай өзгеріс болды?. 
Жауап ____________________________
1. Серіппеге жүк ілеміз.  Серіппе қандай 
өзгеріске ұшырады? жауап__________
2. Серіппеніден  жүкті  алып  тастаймыз? 
Серіппеде қандай өзгеріс болды?
3. Құмға  массасы1  кг  жүк    саламыз. 
Құмның   бетінде   не  байқалады?  . 
Жауап_______________________
Жүкті  құмның  бетінен  алып  тастасақ  не 
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болады? Жауап_____________
Сабақты қорытындылау:
1.Ермексаздан ойыншық жасалды
2.Серіппеге жүк ілінді       
3. Ағаш бұтақтары желден тербеледі 
4.Аяқпен тебілген футбол добы
 5. Қоянның қардағы ізі 
6.Умаждалған қағаз 
7.Жүректің соғуы
8.Саздан құмыра жасалды
9.Садақ оғын атқандағы жіптің керілуі
10.Иіліп байланған металл сызғыш

Серпімді 
деформация

Пластикалық 
деформация

Дескриптор: оқушылар
1. Серпімді деформацияны анықтайды;
2. Пластикалық   деформацияны 
анықтайды;
3. Серпімді  және  пластикалық 
деформацияға мысалдар келтіреді;

Сабақтың соңы 
5 минут

Үйге тапсырма:1.  Деформация тақырыбын 
оқу 
2.  Шығармашылық  жұмыс  Деформация 
құбылысына  негізделген  демонстрация 
дайындау 
Рефлексия (Кері байланыс)
Оқушыларға стикерлер таратылады. Сол 
бойынша  бүгінгі  сабақтағы  өздерінің 
деңгейлерін жазып, жапсырады
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 № A00070    26.04.2021 жыл

ВОЛШЕБНЫЕ НОТКИ

РАИМОВА ГУЛЬНАРА РАШИДОВНА
Жамбылская область, г.Шу  КГКП Ясли-сад «Балдаурен» 

Музыкальный руководитель

Конспект открытого музыкального занятия в старшей группе «радуга»
Цель: повышение интереса к музыке и музыкальной деятельности у детей через 
музыкально -дидактические игры
Задачи:  
-закрепление понятий о коротких и длинных звуках(ритмические снежинки)
-развитие ритмического слуха
-закрепление материала по слушанию музыки «угадай мелодию»
-закрепление понятия о характере музыки (гномы спят ,гномы играют,гномы 
танцуют)
-восприятие танцевального характера музыки (двигаться легко,ритмично), 
выполнять танцевальные движения в парах
-участие в шумовом оркестре,умение самостоятельно выполнять несложный 
ритмический рисунок на музыкальных инструментах,узнавать и называть 
детские музыкальные инструменты
-уметь начинать и заканчивать песню одновременно,правильно передавать 
мелодию,чисто и внятно пропевать слова и звуки.
Ход занятия:дети под музыку заходят в музыкальный зал и образуют круг.
Музыкальное приветствие
С добрым утром!
С новым днем!
С новым солнцем за окном!
Утро доброе встречай
День хороший начинай!
Дружба крепкая у нас –
Мы ребята-просто класс!
Вместе учимся, играем
Вместе отдыхаем!
Ну, а если у кого-то
Приключится вдруг беда,
Огорчаться нет причины:
Мы поможем всем всегда!
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-ребята,ко  мне  на  электронную  почту  пришло  видео-  письмо  от  жителей 
волшебной страны «музыка».ОБРАТИТЕ Внимание на интерактивную доску.
(КАРТИНКА  С  пустым  нотным  станом  и  грустными  жителями).ТАМ 
Случилась грустная история.внезапно налетел ветер и в вихре унес все семь 
ноток  на станцию «играйкино».ЖИТЕЛИ Этой страны пытались найти их ,но у 
них ничего не получилось.и теперь в стране «музыка» тихо:никто не поет ,не 
играет  и  не  танцует.жители  просят  вас  помочь  вернуть  все  нотки  домой,я 
думаю,что мы справимся!
Но для начала нам нужно вспомнить музыкальную грамоту.
Мы с вами идем искать ноты,кто мне ответит,что такое нота?
 1)нота-это  условный  графический  знак  с  помощью  которого  записывается 
музыка.
2) ноты имеют названия-давайте назовем их (до,ре,ми,фа,соль,ля,си)
Давайте их пропоем(пропевание вверх-вниз)
3)на  картинке  изображены  снежинки,но  они  не  простые  ,а 
ритмические.большие  снежинки  -это  длинный  звук,а  маленькие  -короткий 
.ДАВАЙТЕ  Посмотрим  на  первую  картинку  и  прохлопаем  первый 
рисунок,следующий……
4)также наши нотки имеют свой цвет .И Называем мы их по цвету радуги(дети 
называют)
Ажара:мы рисуем радугу в целый небосвод.
А идет по радуге мой домашний кот
Семь цветов-полосок,разные совсем
Музыкальных ноток нарисуем семь!

(дети все вместе произносят это стихотворение)
Красная полосочка ноткой «до» звучала
Оранжевая весело нотку  « ре» качала
Желтая тянула  «ми» тепло и нежно
Зеленая трубила  «фаааааа» прилежно
Голубая  ласково нотку  «соль» пропела
Синяя полосочка с ноткой  «ля»взлетела
Цветом фиолетовым нота «си» лилась
Знать цветные ноты-это просто клааааассс!

4)мы с вами знаем ,что в музыке существует 3 жанра:
Есть жанр «песня»-мы ее поем.потому что в песне есть слов.
Жанр  «танец»-мы  танцуем,выполняем  различные  танцевальные  движения  и 
еще есть
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 Жанр.который называется «марш»-под него мы шагаем,маршируем.ну что ж 
ребята ,вот под веселую маршевую музыку мы отправимся искать ноты.в путь ! 
Давайте  пригласим  в   путешествие  наших  гостей,им  тоже  будет  интересно 
посмотреть на наше приключение.(МАРШЕВАЯ Музыка)
-вот мы и приехали с вами на станцию «играйкино».ПОСМОТРИТЕ,как здесь 
интересно.на этой станции живут веселые гномы.посмотрите,а вот и нотки,но 
чтобы  нам  их  собрать  ,гномики  приготовили  нам  задания.за  каждое 
выполненное задание,мы получим нотку.
1) задание.поиграем в игру «передай ритм».КТО Мне скажет ,что такое ритм
Слушай,слушай ,различай
Звук  короткий  и протяжный
Чувство ритма развевай
Это очень .ОЧЕНЬ Важно 
(прохлопываем снежинки)
----а давайте  поиграем в игру «передай ритм» (дети становятся друг за другом 
и руки на плечи впереди стоящего.ведущий отстукивает ритм на плече того,за 
кем  стоит,а  тот  передает  ритм  следующему  ребенку.последний  участник 
передает ритм на музыкальном инструменте)
1)ребята ,посмотрите,а вот и наша первая нотка (до)
Давайте посмотрим второе задание.как и у вас ,у гномов есть любимые герои из 
мультиков.гномики  предлагают  нам  послушать  музыку  из  мультфильмов  и 
угадать назание мультфильма
2)«угадай мелодию»
1) барбоскины
2)маша и медведь
3)фиксики
4)лунтик
  А вот и вторая нотка()
В домике живут  гномы с белоснежкой.это очень веселые ребята,как мы.они 
любят и петь и играть и танцевать.а мы выполним следующее задание:»веселый 
танец»
Давайте  гномикам  подарим  свой  веселый  танец  «гномики»(раздаю  шапки 
детям)
3)танец «гномики» получаем еще одну нотку.(МИ)
4)  а  чтобы выполнить следующее задание,я  предлагаю вам самим на  выбор 
выбрать песню,которая вам больше всех нравится.
Песня «казахстан»(фа)
Ребята,наши веселые гномики очень любят играть в игру «веселый звукоряд»
Посмотрите ,здесь по кругу лежат нотки,взявшись за руки ,пойдем по кругу и 
произнесем слова: -мы по кругу все пойдем ,нотку мы свою найдем.каждый из 
вас остановится возле своей нотки и назовет ее по имени.
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5)игра «веселый звукоряд»  получаем  нотку 5(соль)
-ребята,посмотрите,у наших гномиков очень много музыкальных инструментов 
и  они  предлагают  нам  игру  «угадай,на  чем  играю»   дети  показывают 
инструмент  ,звучание  которого  они  отгадали.слушаем  и  думаем.какой 
инструмент звучит
6)игра «угадай на чем играю» получаем  6 нотку
---а сейчас мы не скучаем и в оркестр поиграем,который называется»веселая 
кухня»
(раздаю  участникам  оркестра  музыкальные  инструменты  и  дети  исполняют 
песню)
                     1) веселая кухня у наших ребят
                        Веселые крышки в оркестре звучат (проигрыш)
                        2)веселая кухня у наших ребят
                              И ложки на кухне в оркестре звучат
                         3) веселая кухня у наших ребят
                              Бутылки на кухне в оркестре звучат(проигрыш)
                               4)веселая кухня у наших ребят
                                  Шумелки-звенелки все вместе гремят(проигрыш)
Дети получают 7 нотку
----ребята,ну вот мы  и нашли все семь ноток ,нам следует вернуться в детский 
сад  и  отправить  письмом  эти  нотки  в  страну  «музыка»,чтобы  жители  этой 
страны снова начали петь ,танцевать,играть и веселиться.
Но  как  же  нам  теперь  отправить  письмо,ведь  у  нас  нет  ни  почтальона,ни 
почтового  голубя.придумала!ДАВАЙТЕ  На  минутку  закроем  глаза   и 
произнесем волшебные слова:  до- ми- соль ты дружно пой,нотки пусть летят 
домой!!! (на интерактивной доске меняется картинка,появляется  нотный стан с 
нотами)
Посмотрите,ребята,все  нотки вернулись в страну «музыка» благодаря нашим 
знаниям и умениям.
Давайте вспомним»
1) жителям какой страны понадобилась помощь?
2)что жители попросили найти?
3)что такое нота?
4)назовите музыкальные жанры в музыке?
5) на какую станцию мы с вами ездили?
-.ЖИТЕЛИ  Страны  «музыка»  захотели  отблагодарить  вас  за  ваши  старания 
вкусными сладостями.
На этом наше интересное путешествие подошло к концу.молодцы.
Музыкальное прощание
-----до свиданья дети,
---до свиданья,сау болыңыз.
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                                                                                  № A00071    26.04.2021 жыл 

Бастауыш сыныпта жаңа технологияларды қолдану тиімділігі 

АСЫЛБЕКОВА  ГҮЛНҰР  ТӨРЕБЕКҚЫЗЫ
Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ  ауданы,  

«Қарағұр» жалпы орта мектебінің  бастауыш  сынып мұғалімі  

     «Бала дамуының ең шарықтау шегі – бұл тіл мен ойдың шығармашылығы»
                                                                                                  (Л. С. Выготский)

       «Адам ұрпағымен мың жасайды» - дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен 
адамзат  баласы мың емес  миллиондаған  жылдар  жасап  келеді.  Жақсылыққа 
бастайтын  жарық  жұлдыз  -  оқу.  «Надан  жұрттың  күні  –  қараң,  келешегі 
тұман»,- деп М. Дулатов айтқандай, егеменді еліміздің тірегі - білімді ұрпақ. 
Қазіргі  мектеп  мұғалімдерінің  алдында  тұрған  басты  міндет  -  оқушылардың 
шығармашылық  білім  дағдыларын  қалыптастыру.  Шәкәрім  Құдайбердіұлы 
«Адамның жақсы өмір  сүруіне  үш сапа  негіз  бола  алады,  олар  барлығынан 
басым  болатын  адал  еңбек,  мінсіз  ақыл,  таза  жүрек.  Бұл  сапалар  адамды 
дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді» деп есептейді. Ұрпақ тәрбиесі - бұл 
болашақ тірегі, мемлекеттік маңызды іс.
     Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында[1] «Білім беру жүйесінің 
басты  міндеті  –ұлттық  және  жалпы  адамзаттық  құндылықтар,  ғылым  мен 
практика  жетістіктері  негізінде  жеке  адамды  қалыптастыруға  және  кәсіби 
шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 
технологияларын енгізу ,білім беруді ақпараттандыру халықаралық ғаламдық 
коммуникациялық желілерге шығу»-деп білім беру жүйесін одан ары дамыту 
көзделген. Бұл міндеттерді шешуде, әрбір орта мектептің бастауыш сатысында 
білім беруде оқу-тәрбие үрдісін жаңа технологияларға сай ұйымдастыру әрбір 
мұғалімнің  күнделікті  ізденісі  арқылы,  барлық  жаңалықтар  мен  қайта  құру 
өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-қатынасқа өту 
қажеттігі туындайды.
     Жеке тұлғаны дамыту шеңберінде білім берудің мақсаты мен мәнінің өзгеруі 
«білім беру технологиясы» деп аталатын жаңа ұғымның пайда болуына ықпал 
етеді.Бұл  ұғымның  мәнін  білім  беру  үдерісін  өзгеше  дамытатын  жүйе  деп 
түсінуге болады, сонда білім алушылардың іс-әрекеті  жетекші фактор болып 
табылып,  оқыту  мұғалім  мен  білім  алушының субьектаралық өзара  әрекетін 
қарастыратын және олардың мүмкіндіктерін қамтамссыз ететін рефлексиялық 
басқару ретінде көрінеді.
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Бастауыш  мектепте  қазіргі  жаңа  педагогикалық  технологияларды 
пайдаланудың  тиімділігі  оқушылардың  білімін  арттыруда,  іс-әрекетін  дұрыс 
ұйымдастыра алуымен байланысты.
Келер  ұрпаққа  қоғам  талабына  сай  тәрбие  мен  білім  беруде  мұғалімдердің 
иновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды 
мәселелердің  бірі.  Мемлекеттік  білім  стандарты  деңгейінде  оқу  үдерісін 
ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияларды ендіруді міндеттейді.
    Ал жаңа технологияны пайдалану міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра 
отырып,  мүмкіндік  деңгейге  жеткізеді.  Сондықтан  бастауыш  сынып 
мұғалімдерінің біліктілігін көтеру мен шығармашылық, педагогикалық әрекетін 
ұйымдастыруда  қазіргі  педагогикалық  технологияларды  меңгерудің  маңызы 
зор.  Оқытудың  жаңа  технологиясы  дегенде,  ең  алдымен,  педагогикалық 
технология деген ұғымды түсіну керек.
Білім  беру  саласы  қызметкерлерінің  алдына  қойылып  отырған  міндеттердің 
бірі-оқытудың  әдіс-тәсілдерін  үнемі  жетілдіріп  отыру  және  қазіргі  заманғы 
педагогикалық  технологияларды  меңгеру.  Қазіргі  таңда  оқытушылар 
иновациялық  және  интерактивтік  әдістемелерін  сабақ  барысында  пайдалана 
отырып, сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.

Педагогикалық технологияның тиімділігі:
1. Оқушы өздігінен жұмыс істеуге мүмкіндік алады, соған дағдыланады;
2. Оқушының жеке қабілеті анықталады;
3. Іштей бір - бірінен қалмауға тырысып, талпынады;
4. Тапсырманың күрделену деңгейіне сәйкес оқушының ойлау, орындау 
қабілеті артады;
5. өзін - өзі тексеруге дағдыланады;
6. Мұғалім жекелеген оқушыларға көмектесуге мүмкіндік алады;
7. Орындау қабілетіне қарай бағаланады;
      
  Бастауыш  білім  –  үздіксіз  білім  берудің  баспалдағы.  Мұғалімнің  негізгі 
ұстанған мақсаты - білімнің жаңа үлгісін жасап, белгілі бір көлемдегі білім мен 
білік дағдыларын меңгерту, оқу мен тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан түрлі 
жаңа  әдіс  -  тәсілдерін  іздестіру,  жаңа  технологияларды  сабаққа  тиімді 
пайдалана білуі, бір сөзбен айтқанда - оқу үрдісін дамыту. Бұған Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан  халқына жолдауында айтылған [2]  «ХХІ 
ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелетіні анық» деген пікірі 
нақты дәлел. Бүгінгі  білім беру ісінің мақсаты – тек білім, білік дағдыларын 
меңгерту ғана емес, өзін - өзі дамытуға ұмтылатын, ақылды, алғыр, ой - өрісі 
кең,  ақпарат  көздерін  өз  бетімен  қолдана  алатын,  қабілетті  де  талантты, 
жастарды тәрбиелеу. 
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Үнемі  дамып,  өзгеріп  отыратын  баланың  ішкі  болмысы  мен  табиғатын 
қалыптастыруда мұғалімнің ықпалы ерекше.
     Жаңа технологияны жүзеге асыру, тиімділігіне қарай пайдалану үшін, әр 
мұғалім  өзінің  алдында  отырған  оқушыларының  жас  ерекшеліктерін  ескере 
отырып,  педагогикалық  мақсат  -  мүддесіне  байланысты,  өзінің  шеберлігіне 
байланысты  таңдап  алады.  Жаңа  технологияны  жүзеге  асыруда  мұғалім 
белсенділігі,  шығармашылық  ізденісі,  өз  мамандығына  деген  сүйіспеншілігі, 
алдындағы шәкірттерін бағалауы ерекше орын алады.
Бастауыш  саты  –  бұл  оқушы  тұлғасы  мен  санасының  қарқынды  дамитын 
құнды, қайталанбайтын кезеңі. Сондықтан бастауыш мектеп – оқушыны тұлға 
етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы. Президент жолдауында: «Ұлттың 
бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте білім деңгейімен айқындалады» – деген 
байламы  жеке  адамның  құндылығын  арттыру,  оны  дайындайтын  ұстаз 
жауапкершілігінің өсуі, тынымсыз еңбек, сапалы нәтиже деген ұғыммен егіз.[3] 
Қазіргі  мектеп жағдайындағы білім берудің  ұлттық моделіне  өту оқыту мен 
тәрбиелеудің  соңғы  әдіс  -  тәсілдерін,  жаңа  инновациялық  педагогикалық 
технологияны  игерген,  психологиялық-педагогикалық  диагностиканы 
қабылдай  алатын,  нақты  тәжірибелік  іс-әрекет  үстінде  өзіндік  даңғыл  жол 
салуға икемді, шығармашыл педагог - зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет 
етеді.
     Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдердің  бірі -  сыни тұрғысынан 
ойлау.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  дегеніміз  –  ой  қозғай  отырып,  оқушының  өз 
ойымен өзгелердің  ойына сыни қарап,  естіген,  білгенін талдап,  салыстырып, 
реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп тұжырым жасауға 
бағыттау. Өз бетімен және бірлесіп, шығармашылық жұмыс жасау.Бұл әдістің 
тиімділігі  сабақ  барысында  оқушылар  топтық  жұмыс  барысында  тез  шешім 
қабылдауға,  логикалық  ойлауға,  тақырып  аясында  өз  ойларын  дамытуға 
дағдыланыды.  Мысалы  мен  өзімнің  тәжірибемнен  айтар  болсам,  2  сынып 
әдебиеттік  оқу  пәнінен  Т.Молдағалиевтің  «Он  алтыншы  желтоқсан» 
тақырыбында өткен сабақ барысында оқушыларым топтық жұмыс жасағанда, 
аталған технологияның инсерт , болжау, миға шабуыл әдістерін сәтті пайдалана 
білді.
Білім беру жүйесіне жаңа инновциялық технологияларды енгізу арқылы оқыту 
үрдісін  жетілдіру  арқылы  оқушының  танымдық  қабілетін  дамыту,  саналы 
деңгейге көтеру. Білімді жеке тұлғаға бағыттау, оқушының өзін-өзі тануы, өзін-
өзі  тәрбиелеуі,  ақыл-ойын  дамытуы,  яғни  жан-жақты  дамыған  жеке  тұлға 
тәрбиелеу мұғалімдер алдына тың
  Мен оқытудың үшөлшемдік әдістемелік жүйесі педагогикалық технологиясын 
өз іс-тәжербиеме енгізуді 3-ші сыныптың Дүниетану пәні бойынша «Модуль» 
құрудан бастадым.
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Модуль дегеніміз  бұл үлкен, ауқымды тақырып немесе бірнеше параграфтан 
тұратын  тарау.  Бұл жоспарлаудың ерекшелігі,  әрбір тарау үш қорытынды 
сабақпен аяқталады.
1. Өзіндік жұмыс
2. Коррекциялық жұмыс
3. Бақылау жұмысы
3  сынып Дүниетану пәнінен интерактивті тақтамен «Майда тау 
жыныстары» тақырыбын осы технология бойынша өткіздім.  Сабақтың І-ші 
кезеңінде оқушылардың тау жыныстары туралы білімдерін еске түсіріп, 
проблемалық оқыту әдісін іске асырдым.  Аталған технология жағдайында 
белсенді қызметті оқушы атқарады,  оқушыны оқытпайды,  ол өзі оқиды. 
Мұғалім сабақта басқарушылық міндеттер атқарады,  оқушыға бағыт-бағдар 
беріп тұрады. ІІ-ші кезеңінде жаңа білімді меңгеруге дайындық жұмыстарынан 
соң,  оқушыларға мәтінді өздігінен оқып,  негізгі ойды дәптерге жазуды 
тапсырып,  мәтінмен жұмысты «Мені түсін» әдісі бойынша ұйымдастырдым. 
Оқушылар осы кезеңде топтық жұмыс үстінде бірін-бірі жақсы зерттеп, өз-ара 
адал қызмет етуге ұмтылды, бейімделді, дискуссия барысында тілдері дамыды, 
нашар оқитын оқушылардың жолдастарының алдында жауапкершілігі арта 
бастады.
Сонымен қатар бастауыш мектепте ақпараттандыру мәселесін зерттеуші 
ғалымдардың пайымдауынша,  бастауыш мектепте ақпараттандырудың 
міндеттерін шешуде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды 
қабылданудың төмендегі бағыттарына сүйену керек.
1)оқу процесінде қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану
2)бастауыш мектептерде электрондық оқулықтарды оқыту.
3) кәсіби - педагогикалық іс-әрекетті қамтамасыз ету.
4) оқу –тәрбие процесін басқару

Бастауыш мектепте қазіргі ақпараттық технологиялар төмендегі бағытта 
қолданыла алады:
1. балалар мен педагогтарды зерттеу пәні, соған сәйкес бастауыш мектептегі 
информатика және ақпараттық мәдениет негіздері пәнінің мазмұны арнаулы 
компьютерде өз бетімен жұмыс істеуді жетіп меңгертуге құрылуы тиіс.
2. мұғалімнің сабақ жоспарын,  конспект жазу,  көрнекі –  әдістемелік құрал 
дайындау, оқушылардың өткен материалды меңгеруін тексеру.
3. шығармашылық елестету,  жағдайға байланысты тез шешім қабылдау, 
қоршаған ортаны тану қабілеттерін дамытып,  қалыптастыру үшін бастауыш 
сынып оқушылары үшін интеллектуалды дамыту туралы,
4. ақпаратты алу және құрбыларымен,әріптестерімен Интернет арқылы 
қарым-қатынас жасау көзі;
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2.Сауатты түрде іріктелген компьютерлік программалардағы ойындық және оқу 
тапсырмаларының вориативтілігі оқушының жұмыс істеріне игі әсерін тигізеді;
3.Компьютерлік программада,электронды оқулықта берілген ойындық,оқу 
тапсырмалары проблемалық ситуация оқушылардың көңіл-күйіне,ынтасына 
әсер етумен қатар олардың шығармашылық және интеллектуалдық 
белсенділігіне кешенді түрде ықпал етеді
4.Оқушылардың жаңа материалды,жаңа техниканы меңгеру деңгейін және 
олардың жеке қабілеттерін,қабылдау темпін,қызығушылықтарын,ынталарын 
есепке ала отырып,ұйымдастыру барысында оқытудың жеке әдістері мен 
формаларын қолдануға мүмкіндік береді.  Өйткені қазіргі ақпараттық 
технологиялар ұжымдық іс-әрекетіне құрылған оқу тәрбие үрдісінде жеке 
оқыту түрін ұйымдастыруға бағытталған.
Компьютер оқушылардың өздік жұмысын тез және қарқынды түрде 
ұйымдастыруға көмектеседі.  Мәселен, Microsoft  Word мәтін редакторында 
оқушыларға әр түрлі жазбаша тақырыптарды өз бетінше орындауға мүмкіндігін 
пайдаланып,  мәтіннен ең негізгілерін тауып алуға үйренеді және осы 
жинақталған ақпараттарды пайдалану арқылы,  қысқа жинақталған дәрістік 
жазып шыға алады.  Бірақ,  бұл жазба жұмыстарын толық компьютерде 
орындату дегенді білдірмейді,  тек баланы ынталандырудың бір түрі ретінде 
пайдалану дегенді меңзейді.
Мысалы,  екінші сыныпта Ана тілінен «Бала Абай»  сегізінші тақырыбын 
электронды оқулықтың көмегімен өте қызықты өткізуге болатынына көзім 
жетті.
    Сонымен қатар оқушылар өздері білетін Абайдың өлеңдерін жатқа айту.
2-тапсырма «Бала Абай» мәтінін өздігінен зерделей оқу.
Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру.
3-тапсырма «Абайдың балалық шағы»  деген тақырыпта шағын шығарма 
жазу.  Осындай тапсырмалар желісінде берілген сабағым оқушының өздігінен 
білім алуына, жүйелі және қисынды атауына ықпал етті.
Ақпараттық технологиялар балалардың шығармашылығын арттыруда да ең 
қуатты ынталандыру құралы болып табылады.  Бастауыш сынып 
оқушыларының әдеби шығармашылықтарын арттыру мақсатында «Менің 
алғашқы қол жазбам»,  «Менің жанұям»,  «Балалық шақ»  т.б.жобаларға 
қатынасуды ұсынуға болады,  балалар мектепке дейінгі өмірі,  отбасы туралы 
әңгіме жазады, әр түрлі жұмбақтар құрастырады.
Сонымен бірге оқушыларға шығармашылық ойын түрлерін құруға тапсырма 
беруге болады.  Оған біршама уақыт беру қажет,  себебі оқушы алдына қойған 
жұмысты шешу үшін жан-жақты ізденеді,  отбасымен ақылдасады,  әртүрлі 
әдебиеттерді қарастырады, сыныптастарымен, мұғаліммен ақылдасады.
    Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқытуды қызықты да әсерлі өткізуге 
ықпалын тигізетін жаңа әдістің бірі-интерактивтік тақтаны қолдану, ол сабақты 
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түрлендіруге көмегін тигізіп,  оқытудың барлық кезеңінде  тақта сабақты 
түрлендіруге көмегін тигізеді.
Оқушыны ойлау мен сөйлеу дағдыларына төселдіруде интерактивті тақта, 
оқыту әдісінің бір түрі болып саналады. 
Мәтінді көре отыра тыңдауды қалыптастыру мәдениетін сөз етсек, ең алдымен, 
жаңа техникалық құрал –  жабдықпен,  яғни интерактивті тақтамен жұмыс 
жүргізу технологиясы алға тартылады.  Қазақ тілі сабағанда интерактивтік 
тақтамен жұмыс жүргізу технологиясындағы автономды түрде меңгеріп 
негіздеуіне мүмкіншілік береді. 
Интерактивтік тақта арқылы дидактикалық материалдармен қоса неше түрлі 
дыбыстарды оқушаларға естіртуге болады мысалы:  құстардың үнін,  судың 
дыбысын т.б.түрлерін жасауға мүмкіндіктер болады.
     Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың 
басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз 
өсіреді…  Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ,  сол ұрпақты 
тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз”  –деп 
Б.Момышұлының сөзімен аяқтаймын.
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№ A00073  26.04.2021 жыл

Ю ю дыбысы мен әрпі

АБИЛБАЕВА ФАТИМА ЭРМЕКБАЕВНА
Жаңаөзен қаласы "№ 21 жалпы білім беретін 

мектеп" Бастауыш сынып мұғалімі

Мектеп: 21 орта мектеп
Мұғалімнің 
аты- жөні

Абилбаева Фатима Эрмекбаевна

Күні: 25.02.2021 жыл ж
Сынып: 1 «Ә»
Бөлімі: Кейіпкерлерді сипаттаймын 

Тақырып: Ю ю дыбысы мен әрпі
Мақсаты: 1.1.5.1.түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу
Сабақтың 
барысы;

Оқытушының іс-әрекеті;

Сабақтың 
басы;

Ұйымдастыру  кезеңі   2 
минут
Психологиялық ахуал 
Білер қазақ баласы 
Сәлем сөздің анасы 
Топқа келген қонақтарға 
Әрдайым әдеппен,
Ақ көңілмен,ізетпен 
Біздер сәлем береміз!

Оқушының 
іс-әрекеті

Бағалау; Ресурстар;
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Балалар  бүгін  біз  сауат 
ашу  сабағын  өтіп 
жатырмыз.Балалар  біз 
өткен  тақырыптарды еске 
түсіру   үшін 
барлығыңызда  тақтайша 
бар.Сол  тақтайшаға 
жазамыз.  Мен  екі 
әріптен,үш  әріптен  және 
төрт  әріптен  тұратын 
келесі бес әріптен тұратын 
сөздерді  айтамын. 
Бастайық:Ой  сөзін 
жазайық және жанымызда 
отырған  достарымызға 
көрсетейік.Келесі  сөзді 
жазайық :  Әже,қоян.  Осы 
қоян  сөзіне 
тоқталайық.Қоян  сөзінде 
неше  әріп  және  неше 
дыбыс бар?
-4 әріп , 5 дыбыс бар .
Келесі сөзіміз : түлкі .
Балалар  сабақты 
бастамас  бұрын 
тақтайшамыздың артын 
қарайық.Не  көріп 
тұрсыңдар?Ертегі 
кейіпкерлері.Ертегі 
кейіпкерлері  жағымды 
және  жағымсыз 
кейіпкерлер болып екіге 
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бөлінеді  екен.  Алдар 
көсе  кімнің 
тақтайшасында?Ол 
қандай  кейіпкерге 
жатады  ?  –Жағымды 
кейіпкер  .  Ал  қасқыр 
кімнің тақтайшасында ? 
Ол  қандай  кейіпкерге 
жатады  ?  –  Жағымсыз 
кейіпкер .  
Енді  балалар 
барлығымыз 
орнымыздан  тұрайық. 
Мен  сендермен 
керісінше  ойынын 
ойнағым келіп тұр . Мен 
сендерге бір сөз айтамын 
.Ал  сендер  сол  сөзге 
қарсы  мәндес  сөзді 
тауып  айтасыңдар  . 
Мысалы  жаңа  сендерге 
ертегі  кейіпкерлерінің 
жағымды  және 
жағымсыз  деп 
айттым  .Жаман  сөзіне 
қарсы  мәндес  сөз 
жақсы  .  Үлкен  сөзіне 
мәндес  сөз  кіші  .  Күн 
сөзіне  қарсы  мәндес  сөз 
түн.Жуан және жіңішке. 

Сурет  атауы  бойынша 
топқа  бөлу:
1 топ – Қасқыр 
2 топ – Түлкі
3 топ – Аю 

Жұмбақ:
Орманнан,жалпақ 
даладан ,
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Бал іздеп бір аң жортады 
.
Кіп-кішкентай арадан,
Үп-үлкен боп қорқады.
Барлығымыз  енді 
назарымызды 
бейнебаянға аударайық :
Барлығымыз оқулықтан 
ю  дыбысы  мен  әрпін 
ашамыз .  Ю ю дыбысы 
балалар  дауысты 
дыбыс  .  Аю  сөзінде  ю 
дыбысы  сөздің  соңында 
келеді екен. 

Сабақтың 
ортасы;

Балалар  Ю  дыбысы 
туралы  бейнебаяннан 
түсіндікпа ? Енді тақтадан 
ненің  суретін  көріп 
тұрсыңдар ? 
-Аю 
Аю  сөзінде  2-әріп  ,  3-
дыбыс бар екен .  Ю әрпі 
екі әріппен естіледі й және 
у  .  Ал  оны  біз  жазған 
кезде  бір  ғана  дыбыспен 
таңбалап жазамыз. 
Енді балалар оқулықтан 1-

Балаларды
ң  ара 
қашықтығ
ы  1,5метр 
ара 
қашықтықт
а отырады ;
Тақтайшағ
а  айтылған 
сөздерді 
жазады ;

Ертегі 
кейіпкерле
рі  туралы 
айтады ; 

Формати
втік 
бағалау 
сабақ 
үстінде 
үнемі 
жүргізілі
п 
отырады
;

Формати
втік 
бағалау 
сабақ 
үстінде 
үнемі 

 

Тақтайша 

Суреттер
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тапсырмада  қарамен 
жазылған  бағандағы 
сөздерді  мен  оқимын  ,ал 
сендер  буынға  бөліп 
бересіңдер . Аю , ою , қою 
, қию , қою , үю , есею , 
үлкею  ,  азаю  ,  көбею  . 
Сонымен ю дыбысы жеке 
буын  жасай  алады екен  . 
Жеке  буын  жасадықпа 
біз ? 
Келесі  балалар  мен 
сендерге  жеңімпаз  аю 
мәтінін  оқимын  . 
Барлығымыз  қолымызды 
қойып  жүргізіп 
отырамыз  .  Аю, 
түлкі,қасқыр  үшеуі 
жарысты. Қорбаңдаған аю 
араның ұясын бұзып кетті. 
Аралар  аюды  шаға 
бастады.  Араларға 
таланған  аю  тез  жүгірді. 
Сөтйіп  аю  түлкі  мен 
қасқырдан озып кетті. 
Енді  балалар  қарамен 
жазылған  бағандағы 
сөздерді  бір-бір  сөзден 
барлық  бала  оқиды  .  Ал 
енді  жеңімпаз  аю мәтінін 
оқимыз  ,  бір-бір 
сөйлемнен . 
Жеке жұмыс :
Балалар  енді  сендердің 
алдыңызда  қақпақтар 
бар  .  Осы  қақпақта 
сөздің  басында  және 
сөздің соңында келетін ю 
дыбысы  бар.  Осы 
қақпақтардан  сөз  құрап 

Қарсы 
мәндес 
сөздерді 
тауып 
айтады ;

Сурет 
атауын, 
мағынасын 
айтады!

жүргізілі
п 
отырады
;
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шығуымыз  керек.  Таяқ 
сөзінде  балалар  ю 
дыбысы барма ? 

Біз  бүгін  не  туралы 
айттық ? 
-ертегі  кейіпкерлері 
туралы аю т.б 

Топпен жұмыс:
1-топ : Әсия ою ойды 
2-топ:  Фарида  қою 
айран ұйытты 
3-топ:Сүтті ыдысқа құю 
керек 

«Аралар» ойыны
Топ  оқушылары 
араларда  жазылған 
сөздерді  ретімен  қою 
арқылы  сойлем  құрау 
керек.
Дәптермен жұмыс.

«Галерея» әдісі:
«Галерея»  әдісінде  не  қайда 
мекендейді.  Маған  ұяда  өмір  сүретін, 
суда  өмір  сүретін,  жарда  немесе  інде 
өмір  сүретін  барлық  хайуанаттар 
ыдысқа салынған суреттер бар . Осы 
суретті  алып,өздерінің  тобына 
қоясыңдар.

1-топ:Жарда өмір сүретін 
2-топ:суда өмір сүретін 
3-топ:Ұяда өмір сүретін 

Дескр
иптор
Ю  ю 
дыбы
сы 
бар 
сөзде
рмен 
таныс
ады;

Фо
рм
ати
вті
к 
бағ

Дәптер;
Қарында
ш
Тақта;
Кітап;
Суретте
р

Кітап

Қақпақт
ар;

Аралар;

Дәптер 
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Ю  ю 
дыбы
сы 
мен 
әрпі 
турал
ы 
біледі
;

ала
у 
саб
ақ 
үст
інд
е 
үне
мі 
жү
ргі
зілі
п 
от
ыр
ад
ы;

Фо
рм
ати
вті
к 
бағ
ала
у 
саб
ақ 
үст
інд
е 
үне
мі 
жү
ргі
зілі
п 
от
ыр
ад
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Қарам
ен 
жазыл
ған 
баған
дағы 
сөзде
рді 
және 
«Жеңі
мпаз 
аю» 
мәтіні
н 
оқиды
;
Дискр
иптор
:
-
қақпа
қтағы 
ю 
дыбы
сы 
бар 
сөзде
рді 
құрап 
шыға
ды;
-
құрағ
ан 
сөзде
рді 
оқиды 
Диск
рипто
р 

ы;
Қас
ық
пен 
бағ
ала
у;

Фо
рм
ати
вті
к 
бағ
ала
у 
саб
ақ 
үст
інд
е 
үне
мі 
жү
ргі
зілі
п 
от
ыр
ад
ы;
Қас
ық
пен 
бағ
ала
у;
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-Сөйл
емді 
дұры
с 
құра 
алад
ы;
-
ойын 
арқы
лы,сө
йлем 
не 
турал
ы 
екені
н 
біледі
;

Жұмы
с 
дәпте
ріндег
і 
жазыл
ым 
тапсы
рмала
рын 
орынд
ау 
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Сабақтың 
соңы;

Кері байланыс : Дескр
иптор
;
Ыдыс
тарда
ғы 
хайуа
натта
рдың 
суреті
н 
мекен
дейті
н 
орны
на 
апары
п 
қояды
;
Сұрақ
тарға 
жауап 
береді
;
Хайуа
натта
рдың 
қайда 

Фо
рм
ати
вті
к 
бағ
ала
у 
саб
ақ 
үст
інд
е 
үне
мі 
жү
ргі
зілі
п 
от
ыр
ад
ы;
Қас
ық
пен 
бағ
ала
у;

Ыдыстағ
ы 
хайуана
ттар 
суреті 
және 
мекенде
йтін 
орны;
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мекен
дейті
нін 
біледі
;

Үйге 
тапсырма;

104-бет.Ю  ю  дыбысы  мен  әрпі  үйде 
қайталау !

Дескр
иптор
; 
Аюла
рда 
балға 
апары
п 
жабы
стыру 
арқал
ы,
сабақ
ты 
ұнады 
немес
е 
ұнама
ды 
деп 
көрсе
теді;

Қоңыр 
аю;Ақ 
аю;Панд
а;
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№ A00074    26.04.2021 жыл

Жаңартылған білім берудегі критериалды 
бағалау жүйесінің артықшылығы

ЖАЛМАГАМБЕТОВА ГУЛЬНАРА
Ақтөбе облысы  Мұғалжар ауданы  Саға ЖББОМ. 

Бастауыш сынып мұғалімі

         Елбасымыз  Н.Ә Назарбаев  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламасында   «табысты  болудың  ең  іргелі  басты  факторы  білім  екенін 
әрқайсысымыз терең түсінуіміз керек… Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді 
бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді»,-деген. Ел ертеңі – жас ұрпақтың 
қолында.  Ендеше,  бүгінгі  ұстаздар  қауымына  қойылатын  талап  та  жоғары 
болмақ.  Олар  жан-жақты,  әлемдегі  жаңалықтардан  мағлұматы  бар,  үнемі 
шығармашылық ізденістегі, кәсіби біліктілігін шыңдайтын жеке көзқарасы бар, 
соны қорғай білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік қабілеті бар, білімді де білікті, 
көп  оқитын,  көп  тоқитын,  білімін  өз  тәжірибесінде   шебер  қолдана  білетін, 
өзінің оқушысын өз  бетінше білім алуға  баулитын кәсіби маман иесі  болуы 
керек. Бұл өмір талабы.
      Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасына үйлесімді, 
қолайлы білім беру ортасын құра отырып, оны  сын тұрғысынан ойлап, зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп, тәжірибе жасап, АКТ-ны қолданып, жеке, жұппен, топта 
жұмыс жасай білетіндей,  функционалды сауатты,  шығармашылықпен жұмыс 
жасай алатындай дәрежеге жеткізу. Жаңартылған білім беру бағдарламасының 
ерекшелігі  спиральді  қағидатпен  берілуі.  Спиральділік  қағидаты  бойынша 
құрылған оқу бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру үдерісі» (1960) атты 
еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. 

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген 
критерийлердің  нақты жиынтығымен өлшенеді.  Оқушылардың пән  бойынша 
үлгерімі  екі  тәсілмен  бағаланады:  қалыптастырушы  бағалау  және  жиынтық 
бағалау.  Бұл  бағалау  жүйесінің  артықшылығы,  баланың  ойлау  қабілетін 
дамытып, ғылыммен айналасуға ынтасын оятады. 

Қалыптастырушы бағалау  күнделікті  оқыту  мен  оқу  үрдісінің  ажырамас 
бөлігі  болып  табылады  және  тоқсан  бойы  жүйелі  түрде  өткізіледі. 
Қалыптастырушы бағалау  үздіксіз  жүргізіле  отырып,  оқушылар мен мұғалім 
арасындағы  кері  байланысты  қамтамасыз  етеді  және  балл  немесе  баға 
қоймастан оқу үрдісін түзетіп отыруға мүмкіндк береді. 

Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын 
және белгілі бір) оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған 
оқушының үлгерім туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы 
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өткізіледі.  Қалыптастырушы  бағалау  және  жиынтық  бағалау  барлық  пәндер 
бойынша  қолданылады.  Критериалды  бағалау  жүйесі  Филиппин,  Сингапур, 
Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады. Осы 
мәселе аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені оқыту керек?» 
және  «Оқытудың  тиімді  әдістері  қандай?»  деген  сияқты  негізгі  сауалдар 
туындайды.  Бұл  сауалдар  оқу  бағдарламасымен  және  оқу  бағдарламасын 
жүзеге  асыруда  пайдаланылатын  педагогикалық  әдістемелермен  тығыз 
байланысты. Қарқынды жаһандану,  сондай-ақ,  ұлттық экономикаға да ықпал 
етуде  және  қазіргі  уақытта  экономикалық  дамуды  қамтамасыз  етуге 
бағытталған  халықаралық бәсекелестік  артты.  Білім  беру  жүйесін  жаңартуға 
арналған бұл экономикалық дәлелдерге қоса, қазіргі жиырма бірінші ғасырда 
басқа да негіздер бар: байланысқа бейімділікті арттыру, әлеуметтік өзгерістер, 
ауа  райының  өзгеруімен  байланысты  мәселелер,  бүкіл  әлемдегі  халықтың 
қарқынды өсуі, заманауи әлеммен өзара табысты байланысу үшін қажетті және 
келешек  күннің  әлемімен  өзара  байланысу  үшін  қажетті  дағдыларды  қазіргі 
таңдағы  мектеп  жасөспірімдері  талап  ететін  шектеулі  ресурстарға  деген 
сұраныстың  өсуі.  Сондықтан  оларға  заманауи  бағдарламалар  мен  оқыту 
әдістемелерін, білікті мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы 
білім  беретін  мектептерді  Назарбаев  зияткерлік  мектептеріндегі  оқыту 
деңгейіне жеткізу керек. Мектеп бітіруші түлектері қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерін білуге тиіс.  Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, 
өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» деп 
атап  көрсеткеніндей,  қазіргі  таңда  елімізде  жаппай  білім  беру  мазмұны 
жаңартылуда.  Жаңартылған  бағдарлама  бойынша  әлемдік  білім  беру  жүйесі 
бәсекеге қабілеттілікке қарай білім алушыны баулу,  қоғамнан өз орнын таба 
білетіндей сапалы маман болуына бағытталынған. 
Критериалды бағалау технологиясын енгізудің мақсаты:
a. Мектепте оқыту сапасын жоғарылату
b. Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру.
Критериалды бағалаудың басты артықшылығы:
1. алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы;
2. анық, айқындылығы;
3. бағаның әділдігі;
4. өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі
Критериалды бағалау технологиясы арқылы бағаның қойылуы:
 Критерий бойынша оқушының оқу жетістіктерінің деңгейі белгіленеді
 Нақты балдар немесе бағалар қойылады
Анықтамасы :
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   Критериалды  бағалау  технологиясы-бұл  білім  берудің  мақсаты  мен 
мазмұнына  негізделген  оқушының  оқу-  танымдық  құзырлығын 
қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі .
Бағалауды қолданудың екі тәсілі:

 Қалыптастырушы  бағалау-  ( formative) баға  жақсарту  мақсатында 
жасалатын қадамдарды анықтау үшін ағымдағы жағдай туралы мәліметтер  
алуға қолданылады.
 Жиынтық  бағалау- (summative) өтілген  кезең  бойынша  зерделенген 
материал мөлшерін анықтауға қолданылады.
Қалыптастырушы бағалау

   Қалыптастырушы  бағалау  –сабақта  күнделікті  жүзеге  асатын,  білім  мен 
дағдыны  меңгеру  деңгейін  анықтайтын  бағалау.  Қалыптастырушы  бағалау 
білім  беру  процесінде  оқушы  мен  мұғалімнің  арасындағы  өзара  тығыз 
байланысты жүзеге  асырады.  Сонымен  қатар,  оқушыларға  жаңа  материалды 
меңгеруде  тапсырмаларды  қаншалықты  дұрыс  орындағандығын  білуге  және 
оқытудағы мақсаттар мен міндеттерді орындауға мүмкіндік туғызады (ауызша 
сұрақ, жазба, практикалық жұмыстар т.б.)

Қолданылуы:

 Негізгі бағалауда барлық критерийлер барынша қолданылуы керек.
 Критерий оқушының жас ерекшелігіне, бағдарламаға сай алынады.
 Әрбір жетістік балмен және дескриптор арқылы белгіленеді.
 Тоқсан  соңында  әр  критерий  бойынша  негізгі  бақылаудан  алынған 
орташа балл есептелінеді.

Негізгі ұстанымдар

- Бағамен оқушының жұмысы бағаланады.
- Дескрипторлар оқушыға алдын-ала белгілі. болуы шарт.
- Оқушы өз білім деңгейін анықтай алуы қажет.
- Нақты білімділік мақсатты бағалауы қажет.

Жиынтық бағалау (суммативное оценивание):
 Жиынтық  бағалау  белгілі  бір  тақырыпты  қорытындылау  мақсатында 
орындалады.
 Мазмұны оқылған материалды қамтуы керек.
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 Жиынтық бағалаудағы  оқушының алған  бағасы  тоқсандық  баға  болып 
табылады.

Критериалды оқытудың маңыздылығы:

– Мұғалім үшін:
Әрбір оқушының өзгешелігін ескере отыра жеке білім алу траекториясын құру.
 Оқушы үшін:
Берілген бағалау критерийлерін түсіну,қолдану,жұмысын бағалай білуі.
1. Ата-ана үшін:
Баланың білім алуындағы өсу деңгейін қадағалауы.

Критериалды бағалау технологиясының артықшылығы:
- Нақтылық
- Әділдік
- Ынталандыру
- Белсенділік
- Жеке тұлға

Критериалды  бағалау  технологиясының  оқытуды  жақсартудағы  5 
қағидасы
 Оқушылармен кері байланысты тиімді қамтамасыз ету.
 Оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы.
 Бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту.
 Оқушылардың өзін-өзі бағалауы.
 Өздерінің оқуын қалай жақсартуға болатындығын түсіну қажеттігі.

Бағалаудың мақсаты
 Оқытудың қиындықтарын анықтау;
 Жетістіктер  туралы  кері  байланыс  (оқушылар,  мұғалімдер  және  ата-
аналар үшін);
 Болжау және сұрыптау;
 Стандарттарды бақылау және орындау;
 Оқыту бағдарламасының мазмұнын және білім беру стилін бақылау.

Қалыптастырушы бағалау
Мұғалім үшін-
 оқытудың  келесі  деңгейін  жоспарлау  үшін  тексеру  жұмыстарының 
нәтижесін қолданады; 
 оқушыға білімін арттыру үшін пайдалы кеңестер береді; 
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 жұмыс нәтижесі бойынша әр оқушыға жеке-жеке мақсаттар қояды.
Оқушы үшін-
1. өз қатесі негізінде үйренуге көмектеседі;
2. маңыздыны түсінуге көмектеседі;
3. қолынан не келетінін түсінеді;
4. білмейтін тұстарын анықтайды;
5. нені істей алмайтынын түсінеді.

№ A00075     26.04.2021 жыл

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

ИМАНАЛИНА АСЕЛЬ АМАНГАЛИЕВНА 
Ақтөбе облысы  Мұғалжар ауданы  Саға ЖББОМ .  

Бастауыш сынып мұғалімі

Бүгінгі   таңда   елімізде   білім  беру  мазмұны  жаңа  бағытқа  бет  бұрды. 
Қазақстан  Республикасында  орта  білім  беру  мазмұнын  жаңарту  шеңберінде 
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде. 
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының 
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері  мен  әртүрлі  құралдарын  қолданудың  тиімділігін  арттыруды  талап 
етеді.  Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы  –  оқушы  тұлғасының 
үйлесімді  қолайлы  білім  беру  ортасын  құру  және  коммуникативті  қарым-
қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, 
оларды  жүзеге  асырудың  бір  жолы  –  оқыту  процесінде  топтық  оқытуды 
қолдану болып табылады.

     Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.

Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін 
сынып  базасында  құрылған  жұмысшы  топтардың  іс-әрекетін  ұйымдастыру 
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет 
үдерісіне  көтеріңкі  көңіл-күймен   қатысуын,  зерттеу  тақырыбын  түйсініп, 
терең  зерделеуді,  алынған  білімнің  тұтастығы  мен  оқушылардың  танымдық 
белсенділігін қамтамасыз етеді.

    Дәстүрлі  ұйымдастырылған  оқу  үдерісіне  қарағанда,  топтық  жұмыс 
арқылы  оқыту  үдерісінде  оқушылар  көп  мағлұмат  алады,  ойын  үдерісінде 
жағымды  эмоциялар  алып,  белсенділігі  артады,  сөздік  қоры  дамиды  жеке 
тұлғаның қажеттіліктері қанағаттандырылады.
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   Дұрыс ұйымдастырылған  топтық жұмыс –  командада  шығармашылықпен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп 
отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай 
білмеген күйде қалып отырды.  Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, 
қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді.
  Топтық  жұмыс  барысында  топтасып  постер  дайындау,  бірлесіп 
тапсырмаларды  орындау,  ресурстарды  талдау  жұмыстары  барысында  бір–
бірімен  ой  бөліседі,  өзінің  білмегенін  талқылау  барысында  тыңдау  арқылы 
біледі,  естігеніне  қорытынды  жасап,  жүйелі  талқылауға  қатысады,  бағалап, 
талдап,  өз  пікірлерін  білдіре  алады  және  бәрі  бір  тоқтамға  келіп,  берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым 
шығарады.
Топтық   жұмыс   формалары  оқушы   тұлғасының  танымдық  қабілеттерін, 
танымдық  процестерді  дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі  өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 
ерекше.
   Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 
ажырамас қасиеті болып табылады.
Топтық  жұмыс  өзінің  барлық  белгілері  көрініс  табатын  оқу 
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады
   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-
бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді.  Олар жеке жұмысқа қарағанда 
топтық  жұмыста  тапсырмаларды  жақсы  орындайды  және  сабақтағы 
психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық  құндылығы –  оның жалпы бала  тұлғасын 
қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.
    Қазіргі  мектепте  топтық  жұмыстарды  ұйымдастыруды  оқу  үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым  Шаталов  топта  жұмыс  істеудің  “сабақта  қияр  тұздау”  сияқты  әдісін 
ұсынады,  яғни  тұзды  суға  түскен  қиярдың  тұздалатыны  секілді  топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық  жұмыстар  тиімді  әрі  көңілден  шығу  үшін  жақсы  ұйымдастыру 
қажет. Ол үшін:
1. Топтардың  құрамын  жиі  өзгертіңіз,  әрбір  оқушы  қалған  барлық 
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан 
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді.  Топтың құрамын әр 
түрлі етіп өзгертуге болады.
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2. Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.
3. Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
4. Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
5. Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
6. Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық 
жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың 
деу керек.
7. Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.
8. Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
9. Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
10.  Топқа  бөліп  жұмыс  жасату  ойын  емес,  бұл  проблеманы,  мәселені 
шешудің бірден –  бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп  өту 
қажет.
11. Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.
12. Топпен  жұмысты  барлық  сыныпта  қолданғаннан  гөрі  бір  сыныпта 
жүргізіп,  балаларды  жаттықтырып  алған  жөн.  1.  Топтың  көлемі.  Ресми  топ 
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы 
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша 
топ  3-9  адам.3.  Топтық  нормалар. Топ  басшылары  топтың  өзге  мүшелеріне 
қарағанда  өздерін  басқаша  сезінеді. Оларда  топтық  қызығушылықты 
бағындыратын топтық рух басым болады.
13. 4. Топтық сананы құру амалдары:
14. 2.  Топтың  құралы.  Құрылу  кезінде  топта  ұқсамайтын  тұлғалар  болу 
керек,  бұл  үлкен  тиімділікке  әкелуі  мүмкін.  Көптеген  көзқарастар  және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.
15. Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
 мақсатқа сенімділік;
 мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
 жетекшіліктің оңтайлы стилі;
 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық 
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені 
топта  жасап,  өз  уақытының  сонша  бөлігін  бірге  өткізетініне  таң  қалатын 
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін 
дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық  қалыптастыруға,  тұлғаның 
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қиындықтарға  даяр  болу  және  оларды  жеңе  білу,  танымдық,  сыйласу, 
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық 
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі.  Ол  сабақта  табиғи  тілдік  қатынас  жағдайын  құруға  әсер  етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, 
оқып-үйренуге  деген  қызығушылығын  тудырады.  Сондай-ақ,  топтық  жұмыс 
оқушылардың өздерін  сенімділікке тәрбиелейді,  өзін-өзі  ортада ұстай білуге, 
бірін-бірі  тыңдауға,  сыни  ойлануға,  пікірлердің  сан  алуан  болатындығын 
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.
 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
 оқушылар  маңызды  әлеуметтік  дағдыларға  ие  болады:  әдеп, 
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 
қалыптастыру іскерлігі,
 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
 мұғалім  топқа  бөлуде  балалардың  өзара  бейімділіктерін,  олардың 
дайындық  деңгейлерін,  жұмыс  қарқындарын  есепке  ала  отырып,  оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 
   Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық 
және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті 
ұйымдастырудың  топтық  формасы  тәжірибесі  өзекті  әрі  болашақта  дамушы 
болып  есептеледі.  Олардың  бастамашылдығын,  дербестігін  қолдау,  баланың 
мектепке  келуіне  байланысты бірлесіп,  серіктесіп  жұмыс  істеу,  басқалармен 
тығыз  қарым  –  қатынаста  болу  дағдысын  қалыптастыру,  өзіндік  таңдауға 
үйрету қажет.

43



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B00007    26.04.2021 жыл

Жаңартылған білім беру мазмұны 
бойынша оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер

АХМЕТОВА АҚТОТЫ АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ
Ақтөбе облысы  Мұғалжар ауданы  Саға ЖББОМ. 

Бастауыш сынып мұғалімі

     Білім беру мазмұнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін және 
қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіруге бағытталған.  Білім 
беру  мазмұнын  жаңарту  шеңберінде  оқу  бағдарламаларын  әзірлеу  кезінде 
қазақстандық педагог-практиктердің және ғалымдардың ұсыныстары ескеріліп 
жасалды.
 Бастауыш білім беру мақсаты — келесі негізгі кең ауқымды дағдыларға:
o білімдерді функционалдық және шығармашылық қолдану;
o сыни ойлау;
o зерттеу жұмыстарын жүргізу;
o ақпараттық-коммуникативтік дағдыларды пайдалану;
o әр түрлі коммуникация тәсілдерін пайдалану;
o топта және жеке жұмыс істеу ептілігі;
o проблемаларды шешу және шешімдер қабылдауға
ие оқушы тұлғасының үйлесімді қалыптасуы мен дамуы үшін қолайлы білім 
беру кеңістігін құру.
Педагогикалық әдіс-тәсілдер
 құндылықты-бағдарланған;
 әрекетті;
 тұлғалық-бағдарланған;
 кіріктірілмелі;
 коммуникативті
әдіс-тәсілдер пән бойынша оқу бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнын 
құрудағы негізгі бағдарлар болып табылады.
    Оқушылар барлық пәндерді оқу кезінде АКТ қолдану дағдыларын дамытады. 
Ақпаратты  іздеу  және  өңдеу  барысында  ұжымда  идеялармен  алмасады,  өз 
жұмыстарын  бағалайды  және  жетілдіреді,  түрлі  жабдықтар  пен 
қосымшалардың  кең  ауқымын  пайдаланады.  АКТ  оқушы  білімінің,  оларды 
тиімді қолдану бойынша дағдыларының дамуына жәрдемдеседі.
    Оқу  бағдарламаларында  оқу  мақсаттарының  жүйесі  түрінде  берілген 
күтілетін  нәтижелер  тұжырымдалған.  Күнделікті  білім  беру  үдерісі  оқу 
мақсаттарына  жетуге  және  оқушыларда  алынған  білім  мен  дағдыларды  кез 
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келген оқу және өмір жағдайында шығармашылық пайдалануға дайындығын 
қалыптастыруға бағдарланған.
Оқыту әдіс-тәсілдері:
    Құндылықты-бағдарланған  тәсіл-оқушының  құндылықтар  жүйесін 
қалыптастырушы  оқу-тәрбиелік  үдерістің  сәйкесінше  формалары  арқылы 
тұлғаның өзін-өзі танытуы үшін алғышарттар құруды көздейді.
Орта білім беру құндылықтары: қазақстандық отансүйгіштік және азаматтық 
жауапкершілік;  құрмет;  ынтымақтастық;  еңбек  және  шығармашылық; 
ашықтық; өмір бойы білім алу.
     Тұлғалық-бағдарланған  тәсіл—  педагогтің  назарын  оқушы  тұлғасының 
тұтастығына, оның тек ақылойы, азаматтық жауапкершілік сезімінің ғана емес, 
сондай-ақ эмоционалдық, эстетикалық, шығармашылық нышандары мен даму 
мүмкіндіктерімен қоса  рухани дамуы туралы қамқорлыққа шоғырландыруды 
көздейді.
      Жүйелік-әрекетті тәсіл— оқу-тәрбие үдерісінде оқушының өз бетінше білім 
алуына  бағытталып,  осы  мақсатта  мұғалімнің  тиімді  іс-әрекеттің  түрлі 
формаларын қолдануын көздейді.
     Коммуникативтік тәсіл-бірінші кезекте оқушылардың ауызша және жазбаша 
сөйлеу  дағдыларын  дамытуға,  қарастырып  отырған  мәтін,  қатысып  отырған 
әңгіме мазмұнын түсініп, туындаған жағдаятқа сәйкес тілді қолданып үйренуге 
бағытталған.
     Интегративтік тәсіл-оқу үдерісін жобалау және өткізу кезінде әр түрлі оқу 
пәндерінің мазмұнын өзара кіріктіру есебінен оқушыда әлемнің тұтас бейнесін 
қалыптастыруға жәрдемдеседі.
Бастауыш білім беру мазмұнына ортақ тақырыптарды енгізу әр түрлі пәндік 
салалардан  білімдерді  кіріктіруге  және  сол  арқылы  алынатын  білімдердің 
функционалдығына қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Зерттеу  тәсілі  — зерттеушілік  әрекет  дағдыларын  дамытуға,  ғылыми таным 
әдістерімен  танысуға  жәрдемдеседі,  оқушыларда  танымдық  қызығушылық 
қалыптастырады.
Интербелсенді әдіс
   Интербелсенді  әдіс–  үйретуші  мен  үйренушілердің  өзара  әрекеттесуін 
оқытудың негізі деп танитын және сондай қатынасқа жағдай жасайтын әдістер. 
(inter  –  аралық,  бiрнеше,  action-  әрекет  дегендi  бiлдiредi)  Өзара әрекеттестiк 
әдетте,  белгiлi  бiр мәселенi шешу, ол шешiмнiң тиiмдiлiгi Бiз оқытуды және 
бiлiм  берудi,  егер  сабақ  барысында  мұғалiм  мен  оқушы  арасында  өзара 
әрекеттестiктiң  жоғары деңгейiне  қол  жеткiзсе,  «интерактивтi”  деп  атаймыз. 
Интерактивтi сөзi – ағылшын тiлiнен аударғанда туралы әңгiмелесу, талқылау 
түрiнде өтедi.
    Ең  бастысы,  мұнда  мәселенi  шешу процесi  жауапқа  қарағанда  маңызды 
екендiгiн түсiну қажет. Бұл интерактивтi әдiстiң мақсаты– тек ақпаратты беру 
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ғана  емес,  оқушыларға  жауаптарды  өз  бетiнше  табу  дағдысын  меңгерту 
екендiгiмен байланысты.
Интерактивті негізде оқу мақсаты – білу емес, үйрене бiлу
· өзiне деген сенiмге тәрбиелейдi
· шешендiк өнерiн жетiлдiредi
·  танымның  мәнiн  түсiнуге  көмектеседi  (яғни,  кейде  абсолюттi  шындық 
болмайтынын)
· сыни ойлау дағдыларын дамытады
· өз пiкiрiне деген құқығын түйсiнуi артады
    Интербелсенді оқыту- әрекетпен және әрекет арқылы оқыту, бұл ұстаным 
үлкен  нәтижелерге  жеткізетін  тиімді  жүйе  деп  есептелінеді,  себебі  адам 
санасында  бірінші  кезекте  өзінің  әрекеттері  мен  өз  қолымен  жасаған  істер 
қалады. Кезінде көне қытай ғұламасы Конфуций (Күн-цзы) былай деген екен : 
«Маған айтып берсең – ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтармын, ал өзіме 
жасатсаң  –  үйренемін!»  деген  пікірі  дәлел  бола  алады.  Сондықтан 
интербелсенді  оқыту  оқушылардың  оқу  үдерісіндегі  белсенді  әрекеттерін 
үйренудің негізгі құралдары ән тәсілдері ретінде танылады.
Интербелсенді әдісте оқушылар төмендегідей білім, білік, дағды, машықтарға 
үйренеді:
 терең ойлану, жеке рефлексиялық қабілеттерді дамыту;
  өз идеялары мен әрекеттерін талдау және оларға баға беру;
 ақпаратты өздігімен түсініп, жан-жақты талдап, таңдап алу;
  өздігімен жаңа түсінік пен білім құрастыру;
  пікірталастарға қатысып, өз ойы мен пікірін дәлелдеу;
 шешім қабылдау және қиын мәселелерді шешу;
Сол  себепті  интербелсенді  оқытуда  оқушылар  келесі  әрекеттерді  атқаруға 
дайын болу керек:
· бірлескен жұмыс;
· — танымдық, коммуникативтік, әлеуметтік тұрғыдан белсенділік таныту.
Интербелсенді әдістемесінің жұмыс түрлері мен әрекеттері:
· — бірлескен жұмыстар (жұптық, топтық, ұжымдық),
· — рөлдік және іскерлік ойындар, пікірталастар,
· — ақпараттың әртүрлі көздерімен жұмыс жасау (кітап, лекция, интернет,
· құжаттар, мұражай т.б.)
· — презентациялар,
· — тренингтер,
· — интервью,
· — сауалнама т.б.
Интерактивті әдістерді қолдануда кейбір ережелерді есте сақтау қажет:
· Бірінші ереже. Жұмысқа балалар толығымен қатысуы керек.
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·  Екінші  ереже. Балаларды  психологиялық  тұрғыдан  дайындау,  сабақ 
барысында сергіту сәті, балаларды белсенділігі үшін марапаттау, баланың өзін 
— өзі көрсетуіне жол беру.
· Үшінші ереже.Кабинет талапқа сай болуы қажет .
· Төртінші ереже. Жұмыс орнына назар аудару қажет. Оқу орны ыңғайлы және 
жайлы  болуы  қажет.  Бала  өз  пікірін,  көзқарасын  білдіріп,  дәлелдеп  беруге 
мүмкіндік жасалуы қажет.
· Бесінші ереже. Оқу барысында процедураға және регламентке назар аудару 
қажет.  Мысалы,  белгіленген  уақыттан  асып  кетпеу,  бөгде  кісінің  пікірін 
сыйлау, сөзді бөлмеу, оның ар-ожданын сыйлау.
·  Алтыншы  ереже.  Оқушыларды  проблема  шешу  барысында  топқа  бөлуге 
мұқият қарау .
Интерактивтік  әдістеме  өзара  қарым  –  қатынастың  мол  ауқымын  қамтиды. 
Дегенмен, әдістемелік амал қандай болса да, оқушылардың өздерінің өмірлік 
тәжірибелерін білім берудің негізгі көзі саналады. Оқу процесінің барысында 
мынадай қарым – қатынасқа түседі:
· Мұғаліммен (оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап берген кезде);
· Өзге балалармен (қосақталып жұмыс істеу барысында)
· Шағын топтармен (3-5 баламен);
· Балалардың үлкен тобымен (көбіне пікірталас, сынып болып әлдебір мәселені 
талқылау барысында);
· Балалардың тобымен және халықпен (топ әлеуметтік сауалнама жүргізеді);
· Кейбір техника түрлерімен (мысалға , компьютермен);
Оқыту мен оқудың бұл тәсілі оқытудың сындарлы тәсілімен тығыз байланысты, 
себебі  оқушылар  бірлесіп  жұмыс  істей  отырып,  пәндердің  аралығындағы 
мәселелерді талқылайды, зерттейді. Оған дәлел: Ми неғұрлым белсенді жұмыс 
істеген сайын, оқу үдерісі соғұрлым қарқынды жүзеге асады деген Хәтти
    Оқушылар тек тыңдаумен айналыспай, білім алуда белсенді әрекет етуі керек 
екенін  көрсетеді.  Белсенді  оқу  аясында  көңілді  білім  алады.  Жаңарту  және 
критериалды  бағалау  жүйесін  енгізу  тұрғысынан  мұғалімдер  өз  шеберлігін 
көрсетеді.  Мұғалімдер  әр  сабақ  соңында  оқушыдан  күтілетін  нәтижелерін 
анықтайды,  яғни  бүгінгі  тақырыпқа  деген  жаңаша  түсінік  пайда  болды  ма, 
немесе жоспар іске асты ма деген сияқты ……т.б.
Интербелсенді әдістер қолданылған сабақтарда сыныпты екі немесе үш, төрт 
ұялы топтарға бөліп, барлығына бірдей бір тапсырма не әр ұялы топқа бөлек-
бөлек тапсырма беруге болады.
    Оқыту тәжірибесі барысы пікірталасқа негізделген және оқыту үдерісінде 
қолданылатын  дидактикалық  ойындар  сияқты  интербелсенді  әдістерді 
пайдалану  тиімді  екенін  көрсетеді.  Соның  ішінде  дидактикалық  ойындар 
оқушылардың  білім  алуға  деген  ынтасын,  белсенділігін  арттырып,  алған 
білімдерін  тәжірибеде  дұрыс  қолдануына  көмектеседі.  Ойын  барысында 
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оқушылардың  бойында  жағдаятты  (ситуацияны)  бағдарлау,  яғни  жағдайға 
талдау жасай білу, жағдаят (ситуация) кезінде өзінің атқаратын рөлін сезіну, 
әңгімеге  қатысушы  әріптестері  арасында  байланыс  орнату,  қарым-қатынас 
жасауда  тілдік  ұғымдарды  дұрыс  пайдалана  білу  сияқты  қабілеттері 
жетілетіндігі байқалады.
«Маршрут» ойыны.
Бұл  ойын  чайнворд  ұстанымы  бойынша  жүреді.  Чайнворд  (ағыл.  chain  – 
шыңжыр  және  word  –  сөз)  бас  қатыру  есебі  –  ойланып  табылған  сөздің 
әріптерін,  алдыңғы  сөздің  соңғы  әрпі,  кейінгі  сөздің  алдыңғы  әрпі  болып 
табылатындай  етіп,  бірінің  соңына  бірі  тізбектеле  орналасқан  торкөздерге 
сөздер толтырады.
Мысалы, Алматы-ыдыс-сабын-нар-рахмет-тарақ,-қарбыз т.б.
«Екі әріп» ойыны.
Бірінші қатысушы бір сөз, зат есімді айтады. Келесі қатысушы сол сөздің соңғы 
екі әрпінен келетін сөзді ойлап табады, бірақ дауыстап айтпайды, тек өз сөзімен 
түсіндіреді, үшінші қатысушы мұның не туралы айтып жатқанын түсінеді де, 
сол  сөздің  соңғы  екі  әрпіне  сөз  ойлап  табады.  Бір  қызығы  балалар  сөзді 
жасырушының не туралы айтып жатқанын біледі,  бірақ ешкім оны дауыстап 
айтуына болмайды.
«Еске түсіру» ойыны.
Қатар отырған оқушылар бір-біріне теріс қарап отырады да, парталасының аты 
кім, көзінің түсі қандай, киімі қандай, аяқ киімі қандай, егер қыз бала болса 
юбкасының  түсі  қандай,  құлағында  сырғасы  бар  ма,  осы  сияқты  белгілерді 
айтып  шығады.  Бұл  ойын  балалардың  бір-бірін  жақсы  тануға,  қарым-
қатынасын  реттеуге  көмектеседі.  Балалардың  есте  сақтау  қабілеті, 
бақылағыштығы жақсарады.
«Екі  ассоциация»  ойыны. Екі  баған  сызады  да,  оған  төрт  сөзден  жазады. 
Бағанға  кез  келген  адам,  жануар,  заттардың атын  жазады.  Осы екі  жақтағы 
сөзді байланыстырып, ерекше бір ассоциация ойлап табуы керек. Мысалы егер 
бірінші  бағанға  мысық,  екіншісіне  жарық  деп  жазылса,  екі  сөзді  қосып 
«жарыққа жылынған мысық», «лампочка спиралы мысық мұртына ұқсайды», 
«лампочка  сияқты»  мысық  томпақ  және  жылы»,  «мысықтың басы лампочка 
сияқты» т.б. ерекше ұқсастықтар табады. Орындауға 5 минут уақыт беріледі. 
Жазғандардың ішінен ең қызықты ассоциация таңдалады.
«Қара жәшік» ойыны. Оқушылар екі топқа бөлінеді.  Стол үстіне екі жәшік 
қойып,  ішіне  көзілдірік,  түйме,  гүл,  желпуіш,  айна  т.б.  заттарды  салады. 
Ойыншының  міндеті  жәшік  ішіндегі  затты  өмірде  қай  кезде,  қалай 
қолданатынын  сипаттап  айтуы  керек.  Қарсы  топ  оларды  жасырып  отырған 
затын айтқан сөздеріне қарап табуы керек.
«Дұрыс-дұрыс  емес»  ойыны. Ойынға  қатысушыларды  екі  топқа  бөледі. 
Оларды бір-біріне  қарама-қарсы отырғызған  дұрыс.  Ортаға  бос  екі  орындық 
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қояды. Бір орындық «дұрыс» дегенді білдірсе, екінші орындық «дұрыс емес» 
дегенді білдіреді. Мұғалім немесе бір оқушы қағазда жазылған ой-тұжырымды 
оқиды: Ы.Алтынсарин – алғаш мектеп ашушылардың бірі». Бұл тұжырымды 
дұрыс деп санаса, олар тез барып «дұрыс» орындығына отыруы тиіс. «Дұрыс 
емес»  деп  санаса,  соған  сәйкес  белгіленген  орындыққа  отырады.  Қайсысы 
бірінші барып отырса және жауапты дұрыс тапса, сол жеңімпаз болады.
«Жолға шығу» ойыны. Ойын айналадағы заттарға талдау жасауға мүмкіндік 
береді.  Жолға  шыққан  жолаушы  қандай  заттарды  алады?  деген  сұрақ 
қойылады.Бір топ керекті заттар тізімін айтады, екінші топ ол заттар не үшін 
қажет екенін айтып беруі керек.
«Кемпірқосақ»  ойыны. Бір  минут  ішінде  түстері  әртүрлі  бес  түсті  затты 
ретімен тез айтып шығуға тапсырма береді.  Мысалы: қарбыз (қызыл), лимон 
(сары), аспан (көк), жапырақ (жасыл), топырақ (қоңыр). Кімде-кім түске сәйкес 
заттың атын таппай қалса, ойыннан шығады
«Еске түсіру» ойыны. Қатар отырған оқушылар бір-біріне теріс қарап отырады 
да, парталасының аты кім, көзінің түсі қандай, киімі қандай, аяқ киімі қандай, 
егер қыз бала болса юбкасының түсі қандай, құлағында сырғасы бар ма, осы 
сияқты белгілерді айтып шығады. Бұл ойын балалардың бір-бірін жақсы тануға, 
қарым-қатынасын  реттеуге  көмектеседі.  Балалардың  есте  сақтау  қабілеті, 
бақылағыштығы жақсарады.
Жаңартылған  білім  бағдарламасының  мазмұндық  ерекшеліктері  оқытудан 
күтілетін  нәтижелерге  оңтайлы  қол  жеткізуге  мүмкіндік  беретін 
стратегияларды,  әдіс-тәсілдерді  жетік  білуді  және  таңдап  қолдануды  талап 
етеді.
1.“  Ыстық  орындық”  әдісі. Берілген  тапсырмаға  байланысты  қойылған 
сұрақтарға жылдам жауап беру керек, себебі, орындық ыстық. 
2.“Автор  орындығы” оқушының  өзі  жазған  шығарма,  эссесін  оқытқанда 
отырғызып  оқытуға  болады.  Бұл  әдістер  үй  тапсырмасын  сұрауда,  өткен 
сабақты бекітуде тиімді.
3. «Миға шабуыл» стратегиясы
(Мұғалімдермен жұмыс) Тақырыпқа байланысты идеяларды көбірек жазыңыз. 
Уақыт  аяқталғанда  кезектесіп  өз  идеяларыңызды  оқисыз,  идея  қайталанбау 
керек.  Қайталанған идеяларды сызып тастап отырыңыз. Мысалы: “оқушылар 
мектепті тастамас үшін не істеу керек?”
4. “3 таяқша” әдісі (мұғалімдермен жұмыс) Берілген тақырыпқа байланысты 1 
сұрақ 1 жауап 1 идея әр топ даярлап, көпшілікке салады. Мысалы: “деңгейлі 
оқыту туралы”
5.«Бинго»  ойыны. (Мұғалімдермен  жұмыс)  Лотоға  түскен  сандарға 
байланысты сұрақтар беру. Мысалы: 16 — сұрақ. Семинарға не үшін келдіңіз? 
Алдымен  мұғалімдерге  жауап  бергізіп,  соңынан  дайын  жауапты  ашу, 
салыстыру. «Әдіс алмасу үшін.»
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6.«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Бұл мәлімет ШЫНДЫҚ па немесе ЖАЛҒАН ба? 
Өтілген  мәтін  бойынша  мысалдар  келтіріледі.  Мысалдарды  оқу  кезінде 
оқушылар ол келтірілген мысалдың өтілген мәтінде бар, жоғын анықтайды.
7. Ширату  ( Оқушыларға ширату түрлерін жасату)
8. «Он сұрақ!» әдісі. (мұғалімдермен жұмыс, гүл, семинар, сабақ, оқу сөздерін 
келтіру) Мұғалім бір оқушыны таңдап алады және оның маңдайына негізгі сөз 
жазылған стикерді жапсырады – қатысушы сыныпқа 10 сұрақ қоя алады, оған 
жауап не ИӘ, не ЖОҚ деп беріледі.
9.«Серпілген сауал» әдісі
Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылау дағдыларын дамытуға 
қол жеткізу үшін сыныптағы оқушылардың арасында сұрақтарды лақтырыңыз.
10. «Сұрақтар жаңбыры»
Ұйымдастыру: топпен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың сұрақ қою және сыни ойлау дағдыларын дамыту.
Сипаттамасы:  оқушылар  топтарға  өз  еркімен,  қалауымен  бөлінеді.  Әр  топ 
параққа  сұрақтар  жазып,  бір-біріне  лақтырады.  Алған  сұрақтарына  жауап 
жазып,  кері  лақтырады.  Жауап жазылған  парақты қағып алған ойыншы, сол 
жауаптан сұрақ тудырып, ары қарай лақтырады. Ойын осылай жалғасады.
11. «Детектив» әдісі
Ұйымдастыру: топпен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың сыни ойлау, көшбасшылық дағдыларын дамыту.
Сипаттамасы:  Оқушылар  екі  топқа  біріктіріледі.  Екі  топқа  да  шытырман 
оқиғалы мәтін шағын бөліктерге  бөлініп,  қима қағаздарға  жазылып беріледі. 
Олар 15 минут ішінде осы мәтіндегі шытырман оқиғаның шешімін табуы тиіс. 
Әр топ өз шешімдерін айтады. Қандай тәсілмен анықтағандары талқыланып, 
ақпараттармен жұмыс істеу туралы ой бөліседі.
12.«Коллаж әңгіме» әдісі
Ұйымдастыру: топпен жұмыс.
Мақсаты:  оқушылардың  сыни  ойлау  және  коммуникативтік  дағдыларын 
дамыту.
Сипаттамасы: оқушыларға түрлі-түсті суреттері бар журналдар беріледі. Олар 
журналдардан  қиып  алып  алған  суреттерін  флипчартқа  жабыстырып,  әңгіме 
құрастырады.
13.«Менің сөзім» әдісі
Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың сабақта алған білім, білігін бағалау.
Сипаттамасы:  сыныптан  бір  оқушы  тұрып,  сабақтан  бүгінгі  үйренгендерін 
қорытындылап айтады. Айтып болған соң, басқа бір оқушының атын атайды. 
Сөзді  сол  оқушы жалғастырып,  сабаққа  рефлексия  жасайды.  Барлық  оқушы 
сабақты қорытындылауға осы ретпен қатысады.
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14.«Жағымды, жағымсыз, даулы» әдісі
Ұйымдастыру: топпен жұмыс.
Мақсаты:  оқушылардың  сыни  ойлау,  талдау  дағдыларын  дамыту,  сабаққа 
қызығушылықтарын арттыру.
Сипаттамасы: оқушылар шағын топтарға біріктіріледі. Әр топ оқылған әңгімені 
немесе мәтінді «жағымды, жағымсыз, даулы» мәселелерге бөліп, талқылап, өз 
ойларын(идеяларын) айтады. Содан кейін әр топқа тек бір мәселені бөліп беріп, 
олар  үлкен  топқа  өз  ойларын  (идеяларын)  ұсынады,  ал  басқа  топтар 
толықтырып немесе қарсы пікірлер айтуына болады.
15.«Суретті әңгімеле» әдісі
Ұйымдастыру: барлық сыныппен, жұппен жұмыс.
Мақсаты:  бір  бөлігі  берілген  сурет  бойынша әңгімелету,  суреттегі  оқиғаның 
басын және соңын болжату арқылы тапқызу.
Қажетті материалдар: сериялы суреттер
Сипаттамасы:  оқушыларға  сурет  көрсетіліп,  әңгімелетіледі.  Қажет  болған 
жағдайда әңгіменің жаңа сөздерін алдын ала үйретуге болады. Сурет әңгіменің 
бір бөлігі екені ескертіледі. Оқушыларға суретте бейнеленген сәттің алдында не 
болғаны және кейін не болатыны болжатылады. Оқушылардың өз әңгімелері 
тыңдалғаннан кейін әңгіменің толық нұсқасы оқып беріледі.
Оқушылар өздері құраған әңгіме мен әңгіменің шынайы сюжетін салыстырады. 
Оқушыларға әңгімедегі негізгі ойды табу тапсырылады.
16. «Неге? Неге? Неге?» әдісі
Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс.
Мақсаты:  Орындалған  тапсырмалардың  түйінді  тұстарымен  ой  бөлісу  және 
оқушылардың рефлексиялық ойлауын дамыту.
Сипаттамасы: Оқушылар шеңбер бойымен тұрады. Жүргізуші осы сабақта не 
үйренгенін  айтады  және  соңғы  сөйлемін  «неге?»  деген  сұрақпен  аяқтайды. 
Келесі оқушы сол сұраққа жауап беріп, қасындағы әріптесіне «неге?» деген сөзі 
бар  сұраулы  сөйлем  айтады.  Келесі  ойыншылар  да  осы  әрекеттерді  тізбек 
бойынша  жалғастырады.  Ойынның  соңында  оқушылар  орындалған 
тапсырмаларды еске түсіріп, олардың түйінді тұстарымен ой бөліседі.
17. «Әңгімеге негізделген жазу»
Ұйымдастыру: топпен/жұппен жұмыс
Мақсаты:  әңгіме  желісі  бойынша  орындалған  жұмысты  топтарда  немесе 
жұптарда талқылай отырып жазу; әңгіме туралы өз ойларын ортаға салу және 
пікір алмасу.
Қажетті материалдар: ақ парақтар, қалам
Сипаттамасы:  берілген  әңгіме  бойынша  шақыру  қағазын,  хат,  ашықхат, 
электрондық  хат,  күнделік  жаздыру  үшін  оқушылар  шағын  топтарға  немесе 
жұптарға  бөлінеді.  Оқушылар  берілген  жұмыс  түрлерінің  бірін  таңдайды 
немесе  жеребе  арқылы  анықталады.  Жазу  уақыты  белгіленіп,  оқушыларға 
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ескертіледі.  Әр  топта  немесе  жұпта  бір  хатшы  сайланады.  Оқушылар  не 
жазатындарын  талқылап,  бір-бірімен  пікіралмасады.  Жазып  біткеннен  кейін 
олар өз жұмыстары төңірегінде ой бөліседі.
1.  Шақыру  қағазы.  Оқушылар  мазмұны  кеш,  туған  күн  немесе  басқа  да 
мерекелер  туралы  айтылған  әңгімені  тыңдағаннан  кейін  шақыру  қағазын 
жазады.
2. Хат. Оқушылар әңгіме кейіпкерінің атынан хат жазады.
3.  Ашықхат.  Оқушылар  әңгіменің  кейіпкерінің  атынан  кейіпкердің  ата-
анасына хат жазады.
4. e-mail. Оқушылар әңгіменің бір кейіпкеріне электрондық хат жазады.
18. «Қол белгісі»
Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың рефлексиялық қабілетін дамыту
Сипаттамасы:  Мұғалім  оқушылардан  тақырыпты  түсінгендігін  немесе 
түсінбегендігін қол белгілері арқылы арқылы көрсетуді сұрайды. «Мен түсініп 
отырмын  және  түсіндіре  аламын»  дегендер  қолдын  бас  бармағын  жоғары 
бағыттайды.  «Мен  әлі  түсінбей  отырмын»  дегендер  қолдын  бас  бармағын 
жанына қарай жантайтады. «Мен түсінгеніме сенімді емеспін» дегендер қолды 
бұлғайды.
Осы белгілерге сүйеніп, мұғалім сабақтың қай деңгейде өткенін біле алады.
19. «Бағдаршам»
Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың рефлексиялық қабілетін дамыту
Сипаттамасы:  Әрбір  оқушыға  бағдаршам  түстеріне  сәйкес  карточкалар 
таратылады.  Мұғалім  олардан  сабақты  түсінген-түсінбегеніне  сәйкес 
карточкаларды  көтеруін  сұрайды.  Жасыл  карточка  көтерген  оқушылар 
барлығын түсінген боп есептеледі. «Не түсіндің?» сұрағы қосымша қойылады. 
Сары және қызыл карточка көтергендерден не түсініксіз болғаны айқындалып, 
тақырып төңірегінде қосымша жұмыстар жүргізіледі.
Бұл жүйе арқылы тақырыпты пысықтауға немесе әлі  де жетілдіру керектігін 
білуге болады.
    Бұл жаңартылған білім бағдарламасы оқушы үшін де , мұғалім үшін де тиімді 
бағдарлама. Мысалы: Брунер оқытудағы маңызды тәжірибені дамыту бойынша 
бірнеше өте маңызды кеңестер ұсынды. Брунер теориясының ажырамас бөлігі 
«Жаңалық ашу» және «Егер оқушыға бөліктерді бір жерге жинауға және өзін 
ашушы болуға  рұқсат  етілсе,  алынатын  нәтижелер  шынайы» деген  ұғымдар 
болды.  (1962)  Оқытудың  мұндай  типінің  артықшылығына  төрт  аспектінің 
арасында;  біріншіден,  зияткерлік  мүмкіндіктердің  өсуі  арқылы;  екіншіден, 
сыртқы марапаттаудан ішкі марапаттауға өту арқылы; үшіншіден, жаңалық ашу 
арқылы  және  соңғысы,  жадыны  дамыту  үшін  осындай  оқытудың  тиімділігі 
арқылы қол жеткізіледі.
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    Осы кезде оқушы оқу үдерісіне белсенді қатысқанда ғана материалды терең 
меңгереді.  Басқаша  айтсақ,  оқушыға  бағдарланған  оқыту  ортасында  мұғалім 
оқушылардың  сыныпқа  келген  кездегі  бастапқы  сенімдерін,  білімін  және 
өзіндік  ойын  негізге  ала  отырып,  өз  пайымдарын  жасауға  қабілетті  екенін 
түсінеді.  Егер оқу үдерісі оқушы мен оқу материалын жалғастыратын «көпір 
салуға»  негізделсе,  онда  осы  үдерісті  үйлестіретін  мұғалімдер  көпірдің  екі 
жағын да қадағалай білуі тиіс. Мұғалімдер оқушылардың не білетінін және нені 
жасай алатынын, сондай-ақ олардың қызығушылықтарын, әр оқушының нені 
жақсы көретінін және не істегісі келетінін түсінуге тырысады.
    Жалпы қорыта айтқанда, аталған бағдарламаға сәйкес алынған тәсілдерді 
сабақта  тиімді  қолданысқа  енгізсеңіз,  баланың  танымдық  белсенділігін 
арттыруға,  өз бетінше білім алуға,  шығармашылығын қалыптастыруға  ықпал 
етеді,  оқушылар оқудың қызықты жеңіл өтетіндігін,  ұжымда бірлесіп жұмыс 
жасауға  үйрететіндігін,  білімнің  тереңдігі,  әрі  тиянақтылығы  артатындығын 
баяндайды. Яғни, оқушы өз ой-пікірін ашық еркін айтады, бір-бірін тыңдауға 
үйренеді сыныпта ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады. Сондықтан басқа 
пәндердің  де  осындай  оқыту  формасымен  оқытылса,  тиімді  болатындығын 
айтуға  болады.  Осы  бағдарламаны  меңгергенде  ғана  жан-жақты  дамыған, 
болашағы  айқын,  бағдары  анық,  бәсекеге  қабілетті  рухани  бай  тұлға 
қалыптастыра алатынымызға сеніміміз мол.
Келешекте өз тәжірибемде :
1.Оқушылармен үнемі тепе – теңдікті ұстауды, еркіндік беруді.
2. Оқытуды сапалы ету үшін жаңа тәсілдерді қолдана отырып,
сабақтарымды түрлендіруді
3. Әріптестерімді қызықтырып, бірлесе жұмыс жасауды
4. Ата – ана, мектеп психологымен жаңаша бағыттағы жұмысты
дамытамын.

53



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.04.2021 жыл  № A00065

Қазіргі кезеңдегі мектептегі психологиялық қызметтің маңызы

ЖУКЕНОВА ГУЛЬМИРА МУРАТОВНА
Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы  «Май орта мектебі» КММ

Педагог-психолог, өзін -өзі тану мұғалімі

Білім  беру  жүйесінде  психологиялық  қызмет  көрсетуді  ұйымдастыруға 
соңғы кезде  үлкен назар аударылуда,  өйткені  мектептегі  оқушылардың жеке 
ерекшелігін,  таным  процестерін  толық  менгеруге,  ата-аналар  мен 
мұғалімдердің  көптеген  мәселелерін  шешуге,  психологиялық жағынан көмек 
беруге мұғалімдердің өздеріне өте қиын. Сондықтан да білім беру жүйесінде 
психологиялық қызметті ұйымдастыру күн тәртібінде тұрған мәселелердің бірі 
болып отыр.

Мектептегі  оқушылар  арасындағы  туындайтын  кейбір  қарама-
қайшылықтар,  кейбір  балалардың  мінез-құлқы  мен  даралық  ерекшеліктеріне 
байланысты  түсініспеушіліктер,  топқа  енгісі  келмейтін  жағдайлар  жиі 
кездеседі.  Мұндай  жағдайлар  бала  өмірі  мен  психикасында  едәуір  дақ 
қалдырады.  Осыдан  келіп  баланың  дамуында  түрлі  ауытқулар,  сабаққа 
қатынасының өзгеруі байқала бастайды. Топтың жеке адамға, адамның топқа 
әсер  ету  негізінде  оқушылар  арасында  дараланатын  немесе  оқшауланатын 
жағдайлар да туындап жатады. Мектепте баланың жеке тұлғалық әлеуметтену 
барысында  оның  рухани,  ұнамды құндылықтарын  ескеру  арқылы оқушылар 
арасындағы  қарым-қатынасты  жақсарту  қажеттілігі  туындайды.  Оқушылар 
арасындағы  қарым-қатынас  сипаты  мен  климаты  баланың  тек  психикасына 
немесе жеке басына ғана әсер етіп қоймайтындығы белгілі.  Ол баланың оқу-
тәрбие ісінде де елеулі орын алады.

Мектеп оқушылары арасындағы қарым-қатынасты жақсарту мәселесі, сол 
арқылы  баланың  білім  алып  тәрбиеленуін  қамтамасыз  ету  актуалдылығы 
ешқашан төмендемеген. Сондықтан мектеп сыныптарында туындайтын қарым-
қатынас жасауда  қиыншылықтар бар балаларды анықтап,  оларға  дер кезінде 
көмектесу – қазіргі мектеп алдында, қоғам алдында тұрған міндеттердің бірі.

Әрбір жас кезеңіндегі балалардың өзара қарым-қатынас ерекшеліктеріне 
байланысты,  жас  даму  дағдарыс  барысындағы  балалардың  қарым-қатынасқа 
түсудегі  қиыншылықтары  мен  өзіндік  мінез-құлық  ерекшеліктеріне 
байланысты  қарым-қатынас  жасауға  қиналатын  балалармен  жұмыс  жүргізу 
ерекшеліктерін ғылыми тұрғыда дәлелденген.

Ұстаздар  қауымының  сенімді  тірегі,  көмекшісі,  сондай-ақ  білімге 
ұмтылған  әр  баланың  ішкі  жан  дүниесін  түсініп,  олардың  танымдық 
деңгейлерінің  дамуына  бірден-бір  ықпалын  тигізіп,  оларды  өмірге 
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психологиялық жағынан дайындайтын мектеп психологтары. Бұның өзі мектеп 
психологының жұмысы бүгінгі  таңда мектепке,  балаға,  мұғалімге,  ата-аналар 
үшін қажет екендігінің дәлелі.

12  жылдық  білім  алуға  көшу,  мектептердің  соған  дайындығы,  жалпы 
бұқара халықтың 12 жылдық білімге психологиясын өзгерту т.б. проблемалар 
бүгінде психолог жұмысының бір түрі.

Мектептің  педагогикалық  ұжымы  психологтермен  тікелей  байланыс 
орната отырып, баланы түсініп оларды психологиялық жағынан зерттеп, біліп 
түрлі бағытта жұмыстар жүргізуде. Бүгінгі таңда ешқандай мектеп балалардың 
жан  дүниесін,  ішкі  сырын,  жеке  басының  тәртібін,  олардың  ата-анамен, 
ұстаздармен  қарым-қатынасын,  балалардың  өзара  қарым-қатынасы,  олардың 
арасында болатын түрлі конфликтілерді психологсыз шешу мүмкін емес.

Мектеп психологы ретінде өз іс-әрекетімде бірінші сынып оқушыларын 
мектепке  алғашқы  қабылдау  сәтін  сынып  жетекшісімен  бірлесе  отырып 
ұйымдастырған  кезде  ең  басты  көңіл  бөлетін  мәселем  балалардың 
психологиясы, жеке бастарының қалыптасуы, мектепке дейінгі дайындықтары, 
таным үрдісінің даму деңгейі.

Байқау, бақылау, сынау, әңгімелесу әдістерін пайдаланудың нәтижесінде, 
бастауыш сыныпқа келетін балаларды танымдық деңгейінің дайындығына және 
олардың жеке басының қалыптасып дамуына қарай үш топқа бөлдік:

1.  Оқуды  түйсініп,  қабылдап,  есте  сақтап,  оқуды  әрі  қарай  алып 
кететіндер. Яғни танымдық деңгейі жақсы балалар

2.  Бірінші  аталған  топқа  қарама  қарсы.  Яғни танымдық деңгейі  нашар 
дамыған балала

3.  Үшінші  топтың  балалары  өзін  қоршаған  ортадағы  заттарды  тануға, 
ажыратуға  қабілеті  нашар. Яғни  танымдық  деңгейлері  педагогикалық 
олқылықтың салдарынан дұрыс қалыптасып, дамымағандар.

Қортындылай  келе  негізінен  қиындықтар  ата-аналармен  жұмыс 
барысында  туындады.  Себебі,өзіндік  көзқарасымен,  жеке  ойлауымен 
табандылық  көрсететін  ересек  тұлғалардың  қандай  да  бір  мәселеге  көзін 
жеткізу  қиын  болып  келеді.  Психологиялық  қызметтің  жұмысының 
нәтижелілігін  тек  мынадай  жағдайда  көруге  болады:психолог  пен 
педагогикалық ұжымның білім беру жүйесіндегі  оқыту тәрбие жұмысындағы 
кәсіби  қарым-қатынас  біртұтас  болса,  бала  тәрбиесіндегі  психологтың 
көзқарасы мен педагогтың  балаға  деген  көзқарастары бірін-бірі  толықтырып 
отырса,  ата-анамен,  байланыста  болса  жұмыс  өз  нәтижесін  береді. 
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МАЗМҰНЫ

• ИЗАТОВА САЛТАНАТ САУЛЕБЕКОВНА

• АЛЬЖАНОВА МАРЖАН ЖАНБУЛАТОВНА

• БРИМБЕТОВА МАДИНА ТЫНЫШТЫКБАЕВНА

• РАИМОВА ГУЛЬНАРА РАШИДОВНА

• АСЫЛБЕКОВА  ГҮЛНҰР  ТӨРЕБЕКҚЫЗЫ

• АБИЛБАЕВА ФАТИМА ЭРМЕКБАЕВНА

• ЖАЛМАГАМБЕТОВА ГУЛЬНАРА

• ИМАНАЛИНА АСЕЛЬ АМАНГАЛИЕВНА

• АХМЕТОВА АҚТОТЫ АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ

• ЖУКЕНОВА ГУЛЬМИРА МУРАТОВНА
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