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Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

ТУЛЬБАСИЕВА НУРСУЛУ ТАНАТОВНА
Жамбыл облысы Т. Рысқұлов ауданы Көгершін ауылы 

«Ақбота» бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі

   Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс-
тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте
жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала
табиғатына ерекше әсер етіп,  оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. Біздің
қоғамымызда  тәрбиелік  мәні,  дүние  танымдық  орны  жоғары  бағаланады.
Мектепке  дейінгі  тәрбие  үздіксіз  білім  берудің  алғашқы  сатысы.  Бүгінде
мектепке  дейінгі  мекемелердің  мазмұнын  жаңарту,  басқаруды  жетілдіру,
балабақшалар желісін сақтау тұрғысынан біршама игі істер жүргізілуде.Балалар
бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі балаларға айналадағы
өмірді,  түрлі  заттар  мен  құбылыстарды  бақылатуға  арналған.  Өйткені  сәби
тұңғыш  білім-дағдыларын  өмірден  алады.  Айналасындағы  адамдарды  іс-
әрекетін, табиғат пен жан-жануарлар дүниесін қоғамдық өмірді бақылап көру,
сезініп түсіну арқылы ой-өрісі кеңейіп, тілі дамиды лексикалық қоры молаяды.
Осының  нәтижесінде  ол  басқалармен  сөздік  қарым-қатынас  жасайды.
Қоршаған  ортамен  таныстыру  барысында,  балалардың  тілі  дамиды:  олар
заттарды танып, қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ
қоюға,  сұрақтарға  жауап  беруге,  көргендерін  айтып  беруге  үйренеді.  Әрбір
затты танып білуге кезінде балаларға сұрақтар қойып, әңгімелету арқылы сөздік
қоры  дами  түседі.  Ұйымдастыру  оқу  іс-әрекеті  процесінде  дидактикалық
ойындар,  жаттығулар,  балалармен  қарым-қатынас  жасау  арқылы  педагог
балалардың  тілін  дамыта  отырып,  заттар  туралы  нақты  білім  беріп,  сөздік
қорын молайтуға ден қояды. Қоршаған ортамен таныстыру барысында бақылау
жасаудан, мақсатты серуен және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін
нақтылау  мақсатында  әңгіме  құру  жұмысы  кең  көлемде  жүргізіліп  отырулы
тиіс.
«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
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Ойын  барысы:Тәрбиеші  жеміс  пен  көкөністің
бір-екі  түрін  араластырып  қойып.  Балаларға
көздерін  жұмуын сұрайды.  Сол  арада  жеміс  пен
көкөністіңарасынанбіреуін  алып  жасырып қояды.
Көзін  ашқан  балалардан  не  өзгергенін  сұрайды.
Ойын осылай жалғасады, барлық балалармен бірге
ойналады...
 

                            «Жыл мезгілдері»
Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы білімдерін бекіту, мезгілдерді

атауларын үйрету (қыс,көктем,жаз,күз).  Мезгіл өзгерістерін талқылау.
Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары.

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

тұрады,әр  бөлікке  сәйкес  мезгілдердің  ерекшелік
карточкасы бар.
Балалар  жыл  мезгілдерінің  өзгерістері  карточкасын
алып  сәйкес  келетін  мезгілдерге  қойып  шығады.

(мысалы:қыс мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)

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

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

Бала  ыдыстан  немесе  қоржыннан  алманы  алып
пішінін,  түсін,  дәмін  және  қасиеттерін  айтады.
Көзін  байлап  қойып,  қоржыннан  бірзатты
алғызады. Ол оны сипалап,не екенін ажыратады да
сипаттайды,атын айтады.

 
«Не қайда өседі?»

Мақсаты:Балалардың  өсімдіктер  жөніндегі  білімдерін  бекіту,  заттар
арасындағы  кеңістік  байланыстарын  анықтау  дағдысын  дамыту,өсу  орнына
қарай  өсімдіктерді  топтастыру.  Балалардың өз  бетінше  ойлау  қабілетін  және
белсенділіктерін дамыту.
Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.

«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез
ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.
Көрнекіліктер:орманның суреттері  салынған үлкен картаның астындағы бос
тор көздер,тиісті жануарлар.
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Ойынның  барысы:ойыншылар  екі  топқа
бөлініп,әртүрлі  табиғат  көрінісі  салынған  бір-бір
үлкен  картадан  алады.  Жүргізушінің  белгісі
бойынша  балалар  жануарлар  бейнеленген
үлестірмелі  карточкаларды  үлкен  картадағы
салынған сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге
орналастырады.  Кім  бос  тор  көздерді  толтырып,
жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді.

Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды  ұқсас  белгілеріне  қарай  табу,олардың  мекен-жайын
анықтау. Сөздік қорын молайту.
Көрнекілік:әр түрлі жануарлар,құстар суреті
ойын  барысы:әр  түрлі  жануарлар,құстарды
көрсетіп,олардың  қайда  өмір  сүретінін
сұралады.  Оларды  немен  қоректенетінін
айтқызады.  Балалардың  сөздік  қорына  жаңа
сөздер  еңгізу  үшін  тапсырманы  түрлендіруге
болады.  Олар  туралы  білетін  тақпақтарын
сұрайды.
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17.05.2021 жыл.       № U00048

Тәуелсіздік- елдің ұрпақтары

ДӘРІБАЕВА МЕЙРАМКҮЛ
Қызылорда облысы. Қазалы ауданы. Жалаңтөс ауылы
№14 «Сәуле» бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі

Білім бөлімі: Сөйлеуді дамыту
Мақсаты: 
Білімділік. Балалардың тілдік қорларын байыту. Қ.Р Тәуелсіздік мерекесі 
жайлы түсініктерін молайту. Балалардың патриоттық сезімдерін ояту, 
ұжымдылыққа тәрбиелеу.                                                                                             
Көрнекілігі: Қ.Р рәміздері, желтоқсан құрбандарының суреті, елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаев, президентіміз Қ.Тоқав суреттері, Елтаңба,Ту суреттері.
Әдіс тәсілдері: түсіндіру, көрсету, сұрақ- жауап, әңгімелесу.
Сәлеметсіздерме балалар!                                                                                             
Тәуелсіздік мерекесіне орай Тәуелсіздік елдің ұрпақтары атты 
ұйымдастырылған ашық оқу қызметімізді бастаймыз:
     Ән ұраны елімнің                                                                                                      
Шақырады бірлікке                                                                                                       
Егеменді халқымның                                                                                                     
Болашағы бірлікте
Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранын орындаймыз.
Міне тәуелсіздік мерекесі де еліп жетті. Қазақстан Республикасының 
тәулсіздігіне 29 жыл толды. Барлықтарыңызды осы айтулы мерекесімен 
құттықтаймын. Балалар мұндағы суретте желтоқсан құрбандары. Ләззат, 
Қайрат, Ербол аға- апаларымыздың егеменді ел болып, көк туымыздың байрағы 
желбіреді. Осындай аға- апаларымыздың есімдері жүрегімізде мәңгі сақталады. 
Еліміздің тұңғыш президент, Елбасымыздың аты кім? 
Н.Ә.Назарбаев
Қазіргі президенттім кім?                                                                             
Қ.Тоқаев
Балалар біздің рәміздеріміз қандай?
Елтаңба, Ту, Әнұран
Еліміздің елордасы қай қалада?
Нұрсұлтан
Нұрсұлтан қандай қала?
Нұрсұлтан бас қала, әдемі, үлкен қала.
Дұрыс айтасыңдар балалар!
Біздің мемлекетіміз қалай аталады?
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Қазақстан Республикасы                                                                                               
Қазақстан қандай мемлекет?
Тәуелсіз егеменді мемлекет
Туымыздың түсі қандай?
Көк
Туда не бейнеленген?
Қыран құс, ою- өрнек, күн бейнеленген
Ал елтаңбада не бейнеленген?
Шаңырақ, уықтар, тұлпар, бесжұлдыз
Әнұран қай кезде орындалады?
Салтанатты кештерде, жиындарда, балабақшаларда орындалады.
1992 жылы 4 маусымда жаңа мемлекеттік рәміздер Елтаңба, Ту, Әнұран 
бекітілді.
Тақпақтарға кезек береміз
Кәусар
Тәуелсіздік таңы атты                                                                                                   
Барлық әлем жаңары                                                                                                     
Осы тұрған халқыма                                                                                                      
Бейбітшілік орнады.
Айсұлтан
Тәуелсіздік елдеміз
Қуанамыз күнде біз
Ата- бабам қалдырған
Қазақтың батырымыз сенсеңіз.
Мұхамедали
Он алтыншы желтоқсан
Тәуелсіздік алған күн
Мерекеге ел тоқсан
Бейбітшілік орнады.
Ән: Отанның жас өркені.
Тәуелсіздігіміз тұғырлы, еліміз тыныш болсын. Сау саламатта болыңыздар
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Путешествие в лес

АБДОСОВА ЖИБЕК МУРАТОВНА
Акмолинская область г. Кокшетау. Бурабайский район

ГККП Ясли сад «Ақ бота» Воспитатель. 

Обр. обл.: Познание, коммуникация, творчество.
Раздел: Ознакомление с окружающим, художественная литература, рисование.
Тема: «Путешествие в лес. Рисование по образцу».
Цель: Расширять представление о лесе, совершенствовать навыки рисования. 
Закрепить знания о деревьях, воспитывать стремление бережно относиться к 
природе в повседневной жизни, способствовать развитию мышления, 
воображения. Учить рисовать дерево нетрадиционным методом.
Предварительная работа: Разучивание стихов и загадок с детьми, 
рассматривание иллюстраций о деревьях, беседа о бережном отношении к 
природе.
Оборудование:  картинки о лесе, макеты деревьев, искусственные елочки, 
стульчики, краски, вода в непроливайках, кисточки, салфетки, бумага, листья , 
лапти, музыкальное сопровождение.
Билингвальный компонент:  Осень – кұз, листья – жапырақ, лес – орман

Этапы деят-ти            Деятельность воспитателя Деят-ть детей

Мотивац. 
Побудит.

Здороваемся с гостями
-Ребята, я получила телеграмму 
(показываю, читаю)
                               «Телеграмма»
«Очень вас друзья люблю. 
Приходите в  гости жду. Лес!»
-Лес приглашает в гости нас! Но 
попадет в лес  тот, кто ответит на 
вопросы:
- Сейчас, какое время года?
- А месяц, какой?
- Назовите все осенние месяцы.

Билингвальный компонент: осень – 
кұз, листья – жапырақ, лес – орман

- Сәлеметсіздерме!
Дети 
заинтересованы 
сюрпризным 
моментом

- Осень
- Ноябрь
-Сентябрь, 
октябрь, ноябрь
Повторяют на 
казахском языке.

Организ.- -Осень мимо пролетала и листочки 
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поисковый разбросала….
-Чтобы попасть в лес, нужно 
превратиться в листья. Возьмите по 
одному листочку. «Раз, два повернись  
- и в листочек превратись
-Ты на каком дереве рос, Данил?
-Значит ты, какой лист?
-Подул ветер, и листочки  полетели. 
(Звучит муз. «Улыбка»)
-Прилетели в лес на полянку.
- «Здравствуй лес, дремучий лес
    Полно сказок и чудес
    Ты о чем шумишь листвой?...
    Все открой, не утаи. Ты же видишь 
мы свои»
- Ребята, а что такое лес?
- А, какие деревья растут в лесу?
 А, какие загадки про деревья вы 
знаете?
1 реб.                   У нее одежки колки –
                              Все иголки, да 
иголки
                              Звери шутят: - Дядя 
Еж
                            На нее слегка  похож
2 реб.      Почки клейкие. Зеленые 
листочки, 
                 С белой корой. Стоит над 
горой.
3 реб.                 С моего цветка берет
                            Пчелка самый 
вкусный мед
                            А меня все обижают. 
                            Шкурку тонкую 
снимают.
- Раньше с коры молодых лип сдирали 
кору и плели лапти (показать лапти)
-Про лес написано очень много стихов,
может  расскажете?
1 реб.    Дуб дождя и ветра вовсе не 
боится

 Дети выбирают 
любой лист дерева
-Я на березе
-Я березовый лист
Дети слушают 
музыку и 
произведение, 
которое 
рассказывает 
воспитатель

-Много деревьев
Перечисляют 
деревья
Дети загадывают 
загадки о деревьях

-Елка.

- Береза.

- Липа.

Дети 
рассказывают 
стихотворения о 
деревьях

Дети смотрят 
картинки.

8
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Кто сказал, что дубу страшно 
простудиться?
 Ведь до поздней осени  «Я стою 
зеленый,
Значит, я выносливый, значит, 
закаленный»
2 реб.    Осень. Обсыпается весь наш 
бедный сад
Листья пожелтелые по ветру  летят
Лишь вдали красуются, там, вдали 
рябин
Ярко-красные кисти, вянущих рябин.
- Ребята, посмотрите внимательно на 
этот рисунок, мне очень больно на все 
это смотреть.
- Что нельзя делать в лесу?

- Почему нельзя ломать ветки?
- Почему нельзя разорять гнезда?
-Почему нельзя разбрасывать мусор?

Билингвальный компонент: 
лес – орман
                              Физминутка
- Сейчас мы поиграем, представьте 
себя деревьями…
 Мои корни глубоко вросли в землю.
 Мой ствол, мои ветки тянутся к 
солнцу.
 Это деревья в лесу. 
 Плавно помашем руками. Это к нам 
птицы летят.
 Как они сядут, покажем. Крылья 
сложили назад.
- Сейчас  тихо пройдем, сядем за 
столы и нарисуем деревья.
- Посмотрите, какие деревья можно 
нарисовать. ( Показ образца).
- Берем лист бумаги и в центре на 
одной половине мазками наносим 
краску. Возьмите теплые тона: 

- Ломать ветки, 
мусор бросать и т. 
д.
-Деревья живые
-Птицы наши 
друзья
-Лес  это дом для 
растений, птиц, 
животных.

Дети закрыли 
глаза

Открыли глаза

Внимательно 
наблюдают за 
действиями 
воспитателя
Рисуют по 
образцу.

Повторяют 
волшебные слова

- Корни.

Ответы детей.

Выполняют 
физминутку

9
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красный, желтый, зеленый.
 - Складываем лист, поглаживаем его.
 - С помощью волшебного заклинания 
«Пона, мона, кона» раскрываем лист, 
получилась – крона. Дорисуйте ствол, 
ветви.
- Что дерево спрятало от людей?
- Какие красивые у вас получились 
деревья!  Скажи , пожалуйста, какое 
дерево ты нарисовал? (Опросить  
ребят)
--Во время работы соблюдаем технику 
безопасности в работе с кисточкой и 
краской.
                                     Физминутка
« Ветер дует нам в лицо.
   Закачалось деревцо.
   Ветер тише, тише, тише.
   А деревья выше, выше.»

Рефлекс- 
коррегир.

- Где мы с вами побывали? Чем 
занимались?
Билингвальный компонент: Кұз – 
осень, жапырақ – листья, оорман  – 
лес, ағаш  - дерево.

-Какие угощения нам дарит лес?
- Ребята, нужно всегда заботиться и 
оберегать лес и его обитателей. Они 
наши друзья.
-Понравилось вам в гостях.
-Чтобы попасть в группу нам нужно 
покружиться и из листочков 
превратиться в ребят.
- На этом занятие закончилось. Все 
молодцы и спасибо вам!

-В лесу. Рисовали, 
играли, 
рассматривали 
картинки.
-Грибы, ягоды.

-Да понравилось.

Дети кружатся и 
останавливаются

                                                                   Ожидаемый результат:
Знать: Время года, осенние месяцы.
Уметь: Загадывать загадки, рассказывать стихотворения.
Иметь: Представления о лесе.
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17.05.2021 жыл.    № U00050

TRANSPORT

БЕЙСЕНБИЕВА БОТАГОЗ ЗАРУХАНОВНА
Түркістан облысы   Жетісай ауданы

№ 4 Абай атындағы жалпы орта мектебі 
мектеп-гимназиясының ағылшын тілі мұғалімі 

Short-term  plan
Professions and way of communication School: № 9.

Date: 11.12.2020 Teacher name: 

CLASS: 4th v Number present: 

Lesson title Transport 

Learning 
objectives(s) that 
this lesson is 
contributing to 
(link to the Subject 
programme)

4.3.5.1 understand the main points of short simple texts on a
growing range general and some curricular topics by using
contextual clues
4.2.6.1 take turns when speaking with others in a growing 
range of short, basic exchanges;
4.4.7.1 Spell most familiar high-frequency words  accurately 
when writing independently

11
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Lesson objectives All learners will be able to: 
 -  recognize  short  supported narratives when listening with
75% accuracy
-explain the difference between  means of transport with a few
errors
  - identify the main idea of the text about means of transport 
when reading with some support
Most learners will be able to:
- recognize  short  supported  narratives  when  listening  with
85% accuracy
-explain the difference between  means of transport with few 
errorrs
- identify the main idea of the text about means of transport 
when reading without any support
Some learners will be able to: 
- recognize  short  supported  narratives  when  listening  with
90% accuracy
-explain the difference between  means of transport without 
any errors
- summarize the main idea of the text about means of transport
when reading without any support

Assessment criteria - recognize correctly short supported narratives when 
listening 
- identify appropriately the main idea of the text about 
means of transport when reading
- recognise spelling of words from limited range of topics

Target vocabulary Means of transport: hot-air balloon, helicopter, plane, tram, 
minibus, underground, van, scooter, motorbike, ferry, ship, 
yacht

Values links 

Cross-curricular 
links

Previous learning Body language 

ICT skills Pictures, cards, worksheets, presentation

Plan

Planned timings Planned activities (replace the notes
below with your planned activities)

Resources

12
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Start

5 minutes
  

5 minutes

Greeting students Hello, children !How
are you? 
I am glad to see you, sit down please 
Who is on duty today?
Who is absent?

Warming   Up. “Video clip” Strategy. 
Watching a video and sing ‘hello” 
song. 

Teacher gives cards
 Students will see picture.  Students find
their answer and  do worksheets 

Cards 

Middle Watching video about means of 
transportation

- Our new theme: Transport

- Tell me please, what kind of 
transport do you know?

- I will show you kind of transports 
…

13
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15 minutes

2 minutes

5 minutes
                   

                 

Works AT THE BLACBOARDS
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BIKE     CAR    BUS
TRAIN   PLANE   SHIP
Reading text and writing
The most popular means of transport is 
a car. Nowadays there are so many car 
producers and brands that a car 
becomes the most popular and 
comfortable type of transport. You can 
travel by car everywhere. The only thing
that can stop you is your driving license
and the foreign country rules. А dream 
of many people is to buy a car and for 
most of them it comes true.

End
5 minutes 

Reflection “Target”
Students write their names and stick on 
the target. Share their opinion

Additional information

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

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

Health 
and safety
check

15
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More able learners- read and 
understand the advantages and 
disadvantages of transport 

1) self assessment 
“fingers up”
2) peer assessment

Health 
saving 
technologi
es.
Using 
physical 
exercises 
and active 
activities.

Reflection

3 minutes

Give feedback “Target” Giving the smiles
Summary evaluation
What two things went really well (consider 
both teaching and learning)?
What two things would have improved the 
lesson (consider both teaching and learning)?
What have I learned from this lesson about 
the class or individuals that will inform my 
next lesson?

Give the homework
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17.05.2021 жыл.   № U00051

Қазақстанның пайдалы қазбалары және олардың қолдануы

ТУРЛЫМБЕКОВА АЙКЕШ КАДИРБАЕВНА
Жамбыл облысы Қордай ауданы № 8 Өтеген батыр атындағы  

орта мектебінің георграфия пәні мұғалімі 

Бөлім: 6.2С  Заттардың 
түзілуі және алынуы.

Мектеп: 

Мерзімі: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 6 Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Қазақстанның пайдалы 
қазбалары және олардың 
қолдануы

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу мақсаттары
(оқу бағдарламасына 
сілтеме)

-  6.3.3.3.  Қазақстандағы
пайдалы  қазбалардың
орындарын  және  қолдану
салаларын анықтайды

Сабақ мақсаттары - Табиғи ресурстарды суреттер
арқылы жіктеу;
- Карта мен атласты пайдалана
отырып Қазақстан табиғи 
ресурстарының шоғырланған 
орынын  көрсету
- Атласты пайдалана отырып 
Қазақстанның минералдық 
шикізаттарын көрсету
- Қазақстандағы минералды 
қазбаларды қолдану 
салаларын білу

17
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Бағалау критерийлері:          Оқушы:
Табиғи ресурстардың түрлерін
біледі;
Картадағы табиғи 
ресурстардың шоғырлануын 
көрсете алады;
Табиғи ресурстардың түрлерін
ажырата және жіктей алады;
Табиғи ресурстардың қолдану 
салаларын атай алады. 

Тілдік  мақсаттар Оқушылар:
- табиғи және жасанды 
материалдардың 
артықшылықтары мен 
кемшіліктерін ауызша 
түсіндіре алады
Пәндік  лексика  және
терминология:
Табиғи ресурстар: су, мұнай, 
көмір, табиғи газ, алтын, 
күміс, мыс, мырыш, қорғасын,
титан.
Айтылымға қажетті сөз 
тіркестері:
Менің ойымша, ...
Жақын болашақта ............. 
таусылуы мүмкін.
Алайда, ұзақ мерзімді 
перспективада жаңару 
мүмкіндігі бар
………….деп айта алады.
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Құндылықтарды дарыту «Мәңгілік ел» құндылықтары 
Табиғатқа  мұқият  қарау
арқылы,  оның  аумағының
және  тұтастай  алғанда
Қазақстанның  табиғи
ресурстарын  зерттеу  арқылы
жұппен  жұмыс  істеу  кезінде
жүзеге асырылады.
Сабақта  топтық  жұмыс  істеу
және   нәтижелерді  басқа
оқушылармен  ақылдасуды
жүргізу арқылы талқылау өзге
пікірді  құрметтеу  мен
коммуникативті
дағдыларды дамытуға
мүмкіндік береді. 

Пәнаралық байланыстар Биология  пәнімен
биологиялық  ресурстардың
түрлерін  сипаттау,  сондай-ақ
физика  және  химия
пәндерімен  физика-химиялық
ерекшеліктерін

Бастапқы білім 3.3.1.1 Заттарды шығу тектері 
мен агрегаттық күйлеріне 
сәйкес жіктеу
4.3.1.1.Заттарды қасиеттеріне 
байланысты оларды қолдану 
салаларын анықтау
5-сынып Табиғатта және 
жасанды жолмен алынған 
кейбір заттардың түзілуі 
туралы мысалдар келтіру 
6-сынып  Заттарды
органикалық  және
бейорганикалық  заттарға
жіктеу

ЖОСПАР

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс – әрекеттер  
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Сабақтың басы 

0-6

1. Ұйымдастыру кезеңі:
 Сабақ тақырыбын сұрақтар арқылы ашу (бұл, өз 
кезенінде, қызығушылықты оятуға көмектеседі, сонымен 
бірге оқушыларға пікірін айтуға мүмкіндік береді).
Сұрақтар қою:
1. Пайдалы қазба деген не?
2. Қандай пайдалы қазбаларды білесіңдер?
3. Қазақстанда қандай пайдалы қазбалар бар?
4. Оларды не үшін өндіреді?
5. Өздерің өмір сүріп жатқан аймақта қандай пайдалы 
қазбалар бар?
2. Сабақтың негізгі мақсаты мен бағалау критерийлерін 
тұжырымдау ұсынылады. 

Сабақтың ортасы  
      7-12

    13-16

     17-30

3.  Топтық жұмыс:
Әр топ өз тақырыбы бойынша кескін картаға пайдалы 
қазбаның кездесетін орындарын арнайы белгі арқылы 
көрсетеді және өздерінің істеген жұмыстарымен басқа 
топтарды таныстырады.
Жұмыс дескрипторлары: 
1. Картаны пайдаланып пайдалы қазбаның 
Қазақстандағы орынын анықтайды.
2. Кескін картада пайдалы қазбаның орындарын 
көрсетеді.
3. Пайдалы қазбаның қандай мақсатта қолданылатынын 
көрсетеді.
4. Басқа топтарға пайдалы қазбаның Қазақстанда 
таралуы мен қолданылуын түсіндіреді.  
  

Дескрипторлар
Оқушылар

- Картада топқа сәйкес табиғи ресурстарды табады және
көрсетеді:  алтын  кен  орындарын,  темір-бетон
зауыттарын, мұнай кен орындарын
- Табиғи ресурстарды (мысалы, көлеңкелі қара шаршы:
бұл  таскөмір,  түсті  сары  шеңбер:  алтын  және  күміс)
дұрыс көрсетеді
- Картада географиялық жағынан кен орындарын дұрыс
көрсетеді

Өзара  тексеру  -  оқушылар  карталарды  айырбастап,  бір-
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     31-37

бірінің жұмысын дескрипторлар арқылы бағалайды. 

 4.Мәтінде оқыған және сабақ барысында талқылаған 
ақпараттарды ескере отырып, кестені толтырады, 
оқушылар жұптасып жұмыс жасайды.

Кесте «Пайдалы қазбаларды жіктеу»
Пай
дал
ы 
қазб
а 
түрі

Кар
тада
белг
ілен
уі

Өндіріл
етін 
аймағы

Қолдан
ылуы

Бағалау:  Оқушылар  бір-бірінің  жауаптарын  дескриптор
арқылы бағалайды.

Дескрипторлар
Оқушылар
1. Пайдалы қазбалардың кейбіреуіне 
мысал келтіреді біледі
2. Әрқайсысының шартты белгісін 
белгілей алады
3. Өндірілетін аймағын картадан таба 
алады
4. Қолданылу саласын анықтайды

(Бұл тапсырма көрнекі түрімен қабылдайтын оқушыларға
есте  сақтауға  көмектеседі.  Сондай-ақ,  ол  оқушылардың
талдау  және  сыни  ойлау  қабілетін  дамытуға  мүмкіндік
береді).
5. Мәтінді  пайдаланып  өз  өлкемізде  кездесетін  пайдалы
қазбаларды картаға түсіру.
Дескриптор:
 Өлкемізде кездесін пайдалы қазбаның орнын шартты
белгісімен картада бейнелей алады.

Сабақтың соңы:
      38-40

8.  Рефлексия:
• Бүгін мен үшін жаңалық болды?
• Менде   ...................  құралдармен  жұмыс  істеу
дағдылары қалыптасты.

21



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

Бүгінгі алған білімімді ....................... пәндерде қолдана 
аламын

Саралау – 
оқушыларға 
қалай  көбірек 
қолдау көрсетуді  
жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары 
оқушыларға 
қандай міндет 
қоюды жоспарлап
отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін 
қалай тексеруді жоспарлайсыз? 

Сабақ барысында 
дарынды 
оқушылар қолдау 
қөрсетеді, ал 
барынша 
үлгеретіндерге 
метакогнитивті 
сұрақ қою арқылы 
олардың 
білімдерін 
кеңейтіледі. 
Сонымен қатар, 
жұптағы, топтағы 
жұмыс барысында 
басқа оқушыларға 
қолдау  көрсету 
барысында 
ұйымдастырушыл
ық, көшбасшылық 
қабілеттері 
дамиды

Мұғалім оқушыларды ауызша жауаптары, тапсырмаларды 
дескрипторға сай орындаулары  бойынша кері байланыс 
береді және өзін-өзі бағалау, өзара бағалау орын алған.
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18.05.2021 жыл.      № U00054

CHEMISTRY

КУВАТОВА АЛМА МАЖЕНОВНА
Павлодар облысы Ақтоғай ауданы Нығманов атындағы 
орта мектептің химия және ағылшын тілі пән мұғалімі 

Lesson’s plan                    CHEMISTRY 

Unit: School: after named 
Nygmanov

Date: Teacher name: Alma 
Mazhenovna Kuvatova

Grades:10-11 Number present: Absent:

Topic of the lesson: Revision units of first term.

Learning objectives (s) 
that
this lesson is contributing 
to

-repeat the  physical and chemical properties  of 
water and salt.   

- understand the important role of  water and salt and 
can use in daily life

Lesson objectives: Learners will be able to:
to explain the properties  of water and salts  in English
to understand the important role its and can use in 
daily life.

Language objectives Pupils know and can use the glossary 

Assessment criteria Tasks with descriptors

ICT skills Interactive white board, markers, poster
presentation, 
handouts

PLAN

Planned timing Planned activities
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Beginning

Check up
Home task

5 min Greeting: Good morning dear students!
Who is on duty today?
Who is absent today?
What date is it today?
At the beginning of the lesson it is important to focus 
on:
Grabbing learners’ attention
Checking the students home task/ discussions 
Determining the lesson objectives/LO together with 
students
Determine pH of solutions followed:
NaCl, Na2CO3, NH4Cl
Warming up
Questions for checking previous lesson:
1. What does the substance  do in water?
2. Reacts (Na, Cl2)
3. Dissolves (NaCl, NaOH, HCl)

Middle 10 
min

Work with Glossary of our theme.
Тақырыпқа байланысты термин сөздермен жұмыс.
 Ағылшын және қазақ тіліндегі термин сөздер 
таратылып беріледі.
What do you say about video?
Today’s our lesson topic is:
 Revision units of first term
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Evaluation

    
1.What term describes when a molecule of a different 
substance is attracted to a water molecule?
A. Cohesion
B. Adhesion
C. Surface tension
D. Capillary action. → B. Adhesion
 
2. Under normal conditions, fresh water freezes at?
A. 0 degrees Celsius
B. 0 degrees Fahrenheit
C. 32 degrees Celsius
D. 100 degrees Fahrenheit → C. High Heat Capacity
 
3. Because molecules of water are farther apart in ice
than in liquid water, _____?
A. ice floats
B. ice is denser than liquid water
C. ice expands when it melts
D. ice vaporizes before liquid water does. → A. ice 
floats
 
4. Porous water-saturated layers of underground rock
are known as?
A. aquifers
B. recharge areas.
C. watersheds
D. aquicludes
E. water tables → B. Adhesion
 
5. The term "salinity" refers to
A. the total amount of dissolved salts in the ocean
B. the total amount of table salt dissolved in seawater
C. the total amount of chlorine in the water
D. the total amount of sodium in water → A. the pH of 
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the precipitation in an area.
 

15 
min

Formative Assessment:
Test  of  water and salt with descriptors.
What are some simple answers for the physical 
properties of salt?
1.The unit cell is cubic
2.colour is white
3.bitter in taste
4.chemical properties of NaCl
5.chemically composed of sodium & chlorine in 1:1.
6.The sodium is metal (less electronegative due to 
greater atomic radii) & chlorine is non metal (highly 
electronegative due to lesser atomic radii) that why 
ionic bond is formed.
7.highly soluble in water due to contain less internal 
energy than hydration energy.
8.pH is 7 because formed by both strong acid and 
strong base.
9.no change in litmus paper.
10.electrically neutral due to both atoms contains one 
unpaired electron (valency).

Descriptor:
-correctly write answers the questions about water-5;
-find out  simple answers about salt-5.
‘Sun, star and cloud’

End

Feedback

5 min At the end of the lesson, learners reflect on their 
learning:
- What has been learned
- What remained unclear
- What is necessary to work on
Where possible the learners could evaluate their own 
work as well as the work of their classmates using 
certain criteria.
 ‘Five finger’
Thumb – it was meaningful and interesting for me to…
____________________________________________
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__
Index finger – today I’ve realized…
____________________________________________
__
Middle finger -  it was difficult for me to …
____________________________________________
__
Ring finger – my assessment is … because …
____________________________________________
__
Little finger – I would like to know 
____________________________________________
__

Homework 2 min Review

Reflection 3 min What did you do on the lesson?

-Green  The lesson is clear for me
-Yellow  I have got some question                                
-Red  I don’t understand anything
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18.05.2021 жыл.    № U00055

Ойын арқылы баланың ой-өрісін дамыту

ЖОЛДЫБАЛИНА КЫМБАТ БАКЫТЖАРОВНА
Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы 

"Т.Көбдіков атындағы жалпы орта білім беретін 
мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі тәрбиеші

     Мектепке дейінгі балалардың жан-жақты дамуы үшін ойынның ролі ерекше. 
Ойын – жалпы  адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар көзі мен 
шыңы. Мәдениет феномені ретінде ойын оқытады, дамытады,  тәрбиелейді, 
әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, сонымен қатар, ол сықақтап, 
күлдіріп, кез-келген әлеуметтік мәртебенің шартты екендігін көрсетеді.
Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және білім беру
үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады.
Ұлы педагог В.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз, 
шығармашылықсыз,  қиялсыз  толық  мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» 
дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты  ұлттық салт-сананы сіңіру  арқылы
байи  түспек.
Олармен ойынның әр түрін ұйымдастыра отырып, бір-біріне деген 
қайырымдылық,  мейірімділік,  жанашырлық,  достық, жолдастық сезімдерді 
тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, 
табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында  өлі-тірі табиғатқа  деген  
сүйіспеншілік, үлкендердің  еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты 
адамгершілік сапалары қалыптастырылады.
Ойын бала үшін — нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен ұйымдастырса, 
ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай деп атап 
көрсетті: «Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — оларды 
тәрбиелеу деген сөз.» Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның өзара 
қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала мұнда 
өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілікетеді». Ойын мектепке дейінгі 
жастағы  балалардың негізгі іс-әрекетінің бір түрі. Ойын барысында баланың 
жеке басының қасиеттері қалыптасады. Ойын  барысында балалар  дүниені 
тани бастайды, өзінің күш-жігерін жұмсап, сезініп білдіруге мүмкіндік алады, 
адамдармен араласуға үйренеді. Бүгінгі күн талабы – баланың ақыл - ойын 
парасаттылығын  дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін
қалыптастыру, заман талабына сай ойы жүйрік етіп тәрбиелеу. Сондықтан да 
баланың танымын алғашқы күннен бастап дамытудың, бойында оқыту мен 
тәрбиелеудің негізін қалыптастырудың құралы – ойын әрекеті, яғни, ойын – 
баланың жетекші әрекеті. 
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Бірақ, ойын тек қана балаларды қызықтырып,уақыт өткізудің құралы болмай, 
балаға берілетін білім мен тәрбиенің құнды негізі болуы керек. Яғни, оқыту-
тәрбиелеу жұмысын бағдарлама талаптарына сәйкес ойын түрінде 
ұйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау қабілетін арттыруға жағдай 
жасау  мектепке дейінгі мекеме педагогтарының негізгі міндеті.  
Ойын барысында балалар педагогпен бірлесіп ереже бойынша қызықты 
тапсырмалар орындап,жағымды қарым – қатынас жасауы балалардың 
эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді, сондықтан да дидактикалық ойынға 
қажетті құрал – жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте 
маңызды. Балалардың интеллектуалдық  дамуына әсер ететін жаңа ойын 
технологиялары да біздің балаларға танымал.  Мысалы: Логикалық тізбек  
ойындары.  Логикалық ойлау арқылы бала саралау, салыстыру, жинақтау сияқты
өз бетімен іс – қимылдар жасауды үйренеді. Баланың логикалық ойлауы 
өздігінен қалыптаспайды, оның дамуына  мақсатты түрде  білім беру 
мамандарының, ата - аналардың, балалардың бірлескен жүйелі жұмысы қажет.  
Балалар ойыны заттық – қол қимылының (пирамида жинау,текшелерден үй 
құрау) даму жолынан бастап интеллектуалды даму ойынына  дейін жетеді. 
Логикалық ойлауды дамытудың негізгі рөлі математикалық ойындарға 
жатады.Бұл ойындар арқылы баланың интеллектуалды  дамуы тек белгілі бір 
білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, 
ойлау, қиялдау, есте сақтау, елестету және т.б. қабілеттерінің; танымдық, 
іскерлік, шығармашылық қасиеттерінің дамуын қамтиды  Мысалы,
«Суреттерді есте сақта», «Керекті фигураны тап», «Қызықты геометрия», 
«Лабиринт ойындары» және т.б.. «Ойы саяздың, тілі  саяз»  деген  ұлғатты  сөз 
бекер айтылмаған. Ойлау негізі баланың сөйлеу тілін де қалыптастырады. 
Қорытып айтқанда, балаларды интеллектуалды  дамыту тәрбиесі білімді 
тереңдетуге, бекітуге, оның тәжірибелік мәнін түсінуге септігін 
тигізеді. Баланың өмірге қадам басқандағы алғашқы қимыл әрекеті – ойын, 
сондықтанда оның мәні ерекше. Жас баланың өмірді тану, еңбекке танысы, 
психологиялық ерекшеліктері осы ойын түрінде қалыптасады. Мектеп жасына 
дейінгі балалардың қоғамдық құбылыстарды, қоғамдағы ересек  адамдардың  іс
- әрекетін  өз  түсінігінше  әрекеті  арқылы  бейнелеуі ойын болып саналады. 
Ойынның шығу тарихына шолу жасауда көңіл аударатынымыз  ол еңбекпен, 
өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста дамыған, яғни ойынды өмірден 
ажыратып  қарай  алмаймыз  балалар  тек  ойнап  қана  қоймайды,  сонымен  
бірге  ойлайды, аңғарады көп нәрсені білуге, зерттеуге  талпынады.  Олар  
бірдеңе  жасап  қана қоймайды,  сондай - ақ  заман  ағымына да белсене 
қатысады. Балабақшаларда  оқыту – тәрбиелеу  жұмысында балалардың тілін 
дамыту, сөздік  қорларын  молайту,  ауызша  сөйлеуге  үйрете  отырып, 
үйренген  сөздерін  күнделікті  өмірде  еркін  қолдану,  одан   әрі  күнделікті іс - 
әрекет  кезіндегі тілдік қарым - қатынаста қолдана  білуге  жаттықтыру.
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Ойын  дүниеге  ашылған  үлкен жарық терезе іспеті. Ол арқылы баланың 
рухани  сезімі  жасампаз  өмірмен  ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы 
түсінік алады. Адамды өжеттілікке, шапшаңдыққа, ептілікке, батылдыққа, 
байсалдыққа, тапқырлыққа үйрететін де ойын. Бала үшін ойын өзін - өзі 
жетілдіру  мен  өзін – өзі  көрсетудің құралы. Баланы ойынға қызықтыра 
отырып оқу қызметін ойын түрінде күрделендіре түсу керек.
Ойын  баланың  ойлау   қабілетін жетілдіре  отырып, оның  қиялын дамытады.  

Оқу  қызметінде  қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді.
Ойынның түрлері:
• Ұлттық ойындар
• Сюжетті рольді ойындар
• Педагогикалық ойындар
• Дидактикалық ойын
• Шығармашылық ойын
• Қимылды ойындар

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты ойын 
түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы.
Дидактикалық ойындар арқылы оқу қызметі барысында балаларды қызықтыру 
мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың 
барлығында да, оқу қызметі ойын түрінде өткізіледі. Оқу қызметі барысында 
ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылады.
Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 
берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады.
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19.05.2021 жыл.   № U00059

Наш двор

ТУРЫСБАЕВА РАЙХАН МОЛДАБЕКОВНА
Алматы облысы  Кербұлақ ауданы «Аралтөбе орта мектебі,

мектепке дейінгі шағын орталығымен» КММ 
орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі бастауыш сынып

  
Дата:                                                                            Класс: 3    урок 5
Тема: Наш двор 
Бкувы и звуки З-С,Д-Т. Звукобуквенный анализ слов.
Цель 
создать условия для использования детьми приобретенных знаний и умений 
в практической деятельности.
Развивать интеллектуальные способности, эмоционально-волевые и 
нравственные качества личности;
Формировать умения осуществлять самоконтроль за качеством устных и 
письменных высказываний, вносить поправки, при необходимости 
высказывать свое отношение к речи других. 
Создать систему разноуровневых заданий, повышающих грамотность речи.. 

Деятельность учителя Деятельность
обучающихся

3 
мин
.

I. Организационный момент
Цель этапа: Приветствует учащихся, 
проверяет готовность к уроку, желает  
успеха. Для создания психологической 
атмосферы проводит игру «Расскажи мне
обо мне», а также делятся на группы.

Ученики осмысливают 
поставленную цель. 
Проводят игру «Расскажи 
мне обо мне». Называют 
хорошие качества своих 
одноклассников. 

10 
мин
.

II. Проверка пройденного материала. С
помощью приема «Карта бита» 
осуществляет проверку знаний учащихся.

 

Демонстрируют свои 
знания.

31



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

- Это наш дом. А в доме живём мы! А 
ещё в нём живут наши мамы, папы, 
бабушки, дедушки, наши сестрёнки и 
братишки.
Ах, да! Чуть не забыл, у нас почти в 
каждой семье живут усатые и пушистые: 
кошки, собаки, хомяки! Мы все их очень 
любим и заботимся о них. Каждый день 
мы выходим гулять в нашем дворе. 
Играем и рассказываем друг другу 
весёлые и грустные истории.
Жили – были в одной стране странные 
жители. Их было слышно, но не было 
видно. Их нельзя было прочитать и 
написать, но их все слышали? (Звуки).
Шесть жителей были певцами. Они 
каждое утро пели. Какие это звуки? А 
другие звуки были недовольны. Они 
шипели и шуршали, жужжали и 
свистели, цокали. Назовите их. (это 
согласные: ш, щ, с, ц и другие).
Но вот однажды явились волшебники в 
эту страну и решили подарить 
невидимкам одежду. И стали они 
видимыми. Их стали называть …. 
(буквами).
!? сформулируйте тему нашего урока.

15 мин.
III. Актуализация знаний
 

       
Гном – 1 слог, 4 буквы, 4 звука.
г [г] – согл., звонк. парн., твёрд. парн.
н [н] – согл., звонк. непарн., твёрд. парн.
о [о] – гласн., ударн.
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м [м] - согл., звонк. непарн.,  твёрд. парн.
4б.,4зв.
» 
Луна – 2 слога, 4 буквы, 4 звука.
л [л] - согл., звонк. непарн., твёрд. парн.
у [у] – гласн., безударн.
н [н] - согл., звонк. непарн.,  твёрд. парн.
а [а] – гласн., ударн.
4б.,4зв.
5б.,5зв.
  

     

10 
мин
.

IV. Закрепление урока. 
Именно культура речи делает общение 
более легким и свободным, ведь тогда 
появляется возможность высказать свое 
мнение, и при этом никого не обидеть и 
не задеть.

Обсуждают над данным 
заданием, таким образом 
демонстрируют свои 
знания, умения, навыки. (

5 
мин
.

V. Итог урока
Цель этапа: самооценка учащимися 
результатов своей учебной деятельности.
Проводит рефлексию.
-Какую цель мы поставили сегодня на 
уроке?
-Достигли мы целей, которые ставили в 
начале урока?

На стикерах записывают 
свое мнение по поводу 
урока. Оценивают работу 
своих одноклассников. С 
помощью смайликов 
изображают свое 
настроение.

 2 
мин
.

VI. Домашняя работа. Объясняет 
особенности выполнения домашней 
работы.

Ученики записывают в 
дневниках.
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19.05.2021 жыл.   № U00060

Эффективность дистанционного  обучения

АХМЕДИОВА АРАЙ СЕЙДРАСЫЛОВНА
Алматы облысы Кербулақ ауданы   "Аралтөбе орта мектебі 

мектепке дейінгі шағын орталығымен" КММ  
Орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі

Дистанционное образование – «комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 
специализированной информационной образовательной среды, базирующейся 
на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 
   Дистанционное обучение – «новая организация образовательного процесса, 
базирующаяся на принципе самостоятельного обучения студента. Среда 
обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и совсем, 
отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время 
они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью 
средств телекоммуникации».
   Дистанционное обучение – «это новая ступень заочного обучения, на 
которой обеспечивается применение информационных технологий, основанных
на использовании персональных компьютеров, видео- и аудиотехники, 
космической и оптоволоконной техники».
   Дистанционное обучение – это «взаимодействие преподавателя и 
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» 
и «это самостоятельная форма обучения, информационные технологии в 
дистанционном обучении являются ведущим средство».    В законе «Об 
образовании Российской Федерации»  «под электронным 
обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
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педагогических работников».
     Из этого множества определений наиболее точным считается 
следующее: дистанционное обучение – это «совокупность технологий, 
обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала,
интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе 
обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по
освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения».  Существует 
большой набор средств, которые могут быть использованы для организации 
взаимодействия обучаюзегося и преподавателя. Наиболее широкое 
распространение в начальной школе получили следующие:                                    
    Электронная почта. Данная форма взаимодействия доступна для 
обучающихся и среднего, и начального звена. Преимущество заключается в 
том, что обучающийся может выполнять задание в удобное для него время, 
используя все необходимые ресурсы. Недостаток же в том, что преподаватель 
не может в реальном времени «сопровождать» и «направлять» учащегося. (см. 
приложение 2)
      Использование программы «Скайп» (Skype), позволяющей общаться через 
сеть интернет по всему миру. В этом случае преподаватель может давать 
необходимую консультацию непосредственно в процессе выполнения работы, 
обсуждать с обучающимся ход её выполнения, полученные результаты, вносить 
необходимые поправки. Сложности возникают с визуализацией работы 
учащегося, так как это происходит либо через веб-камеру, а качество сигнала не
всегда позволяет это сделать, либо через электронную почту, что опять же 
приводит к «растянутости» во времени. (см. приложение 3)
     Гугл-документы. Данный ресурс можно использовать и при работе с 
документами, и с презентациями, и с таблицами. При этом доступ к ним может 
быть одновременным, т.е. преподаватель «видит», как обучающийся выполняет 
задание, может корректировать его работу. Недостаток данного ресурса в том, 
что есть ряд стран, которые ограничивают работу данного браузера и 
использование его ресурсов становиться невозможным.      Moodle — система 
управления курсами (электронное обучение), также известная как система 
управления обучением или виртуальная обучающая среда, которая представляет
собой веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для 
онлайн-обучения. «Задания могут решаться как в специальных тетрадях, так и 
на личной страничке, открытой в веб браузере на компьютере у обучающегося. 
Личная страничка отображает содержимое веб сайта, например, созданного в 
специальной системе управления обучением «Moodle». На этой страничке 
обучающийся, пройдя авторизацию, может выбрать предмет обучения, 
посмотреть задания, отправить их на проверку, посмотреть вспомогательные 
материалы и т.д.  В свою очередь, этот веб сайт размещаются точно так же как и
миллионы обычных веб сайтов интернета, на сервере, специально выделенном 
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или виртуальном хостинге. Соответственно, преподаватель имеет свой уровень 
доступа к системе и имеет несколько более широкие возможности, по 
сравнению с обучающимися. Может создавать  и корректировать содержимое 
учебных курсов, просматривать задания и т.д.  Тестовые задания, как правило, 
проверяются сразу в автоматическом режиме. А результаты учебы заносятся 
программой и преподавателем в электронный журнал». 
   Возможно также использование различных чатов, блогов, форумов, 
видеоконференций и т.д.
   При выборе средства организации взаимодействия с обучающимся 
преподаватель прежде всего должен ориентироваться на те, которые доступны 
учащемуся в силу возраста и навыков работы с информационно-
компьютерными технологиями, но при этом необходимо постепенно знакомить 
его и другими, так как это создаст у ребёнка дополнительную мотивацию, 
сделает процесс обучения более разнообразным, поможет повысить качество 
освоение учебного материала.
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19.05.2021 жыл.   № U00064

Ж аңартылған  білім  беруде  қашықтықтан  оқуды  ұйымдастыру

РАХМАТОВА АНАР ДЖАНАТОВНА
Жамбыл облысы  Тараз қаласы. Тұрар Рысқұлов ауданы

Көгершін ауылы. «Ақтоған шағын орталықты орта мектебі»
Бастауыш сынып мұғалімі

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

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

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

Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. [2] Қазіргі таңда пәнді
жақсы,  терең  білетін,  күнделікті  сабақтағы  тақырыпты  толық  қамту,  оны
оқушыға  жеткізу,  оқытудың  дәстүрлі  және  ғылыми  жетілдірілген  әдіс-
амалдарын,  құралдарын еркін  меңгеру,  оқушылардың пәнге  қызығушылығын
арттыра  отырып  дарындылығын  дамытудағы  іздену-зерттеу  бағытындағы
тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал оның негізі бастауыш сыныптарда
қаланбақ.  Сондықтан да  бастауыш сыныпта әр  сабаққа әр түрлі  тиімді  әдіс-
тәсілдерді  қолдана  отырып,  оқушылардың  білім  сапасын  арттыру  ең  басты
мәселе. Еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ болғандықтан, оларға терең де
сапалы  білім  берудің  жаңа  әдіс-тәсілдерін  құрастыру  бүгінгі  күннің  өзекті
мәселесі  болып отыр.  Сабақ–мұғалімнің  шығармашылық еңбегінің  нәтижесі.
Оның  өз  мәнінде  өтуі  ұстаздың  біліміне,  ұйымдастыру  қабілеттілігіне,
шеберлігіне байланысты. 
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Мемлекетімізде болып жатқан өзгерістерден білім беру саласы шет қала
алмайды.  Сондықтан  қазіргі  уақытта  оқытудың  жаңа  әдіс-тәсілдері
қарастырылып,  енгізілуде.  Қазіргі  заман  талабына  сай  сабаққа  қойылатын
мақсатміндеттерінің  ерекшілігі  өсіп  келе  жатқан  жеке  тұлғаны  жан-жақты
дамытуға  бағытталған.  Репродуктивті  білім  беру  кезінде  оқушы  тек  
5 тыңдаушы, орындаушы ретінде көрінген. 

Қазіргі  таңда  оқушыны  қалыптастыруға  мынадай  мақсаттар  қойылып
отыр:   Оқушыларды  сын  тұрғысынан  ойлауға  үйрету;   Оқушыларды
өздігінен жұмыс істеуге дағдыландыру;   Жұпта,  топта жұмыс жасай білуге
үйрету;   Бір-бірінің  білімін  бағалауға;   Жетістіктерін  қолдана  білуге
тәрбиелеу;  Тез әрі нақты ойлап,дұрыс шешім қабылдай алу және тапқырлық,
тиянақтылық  дағдыларын  дамыту:   Талабын  ұштап,  қиялын  дамыту.
Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен
жауапкершілік  тұр.  Әрбір  оқушыны  оқытып  тәрбиелеуге  байланысты
мәселелерді  өздігімен  және  шығармашылық  ынтамен  шешуге  қабілетті
жаңашыл мұғалім керек.  Жаңа,  тез өзгермелі  заманда білімді  де білікті,  тың
серпіліске,  өзгеруге  дайын  және  жаңа  талап  межесінен  көріне  алатын
шығармашыл  да  кәсіби  шебер  мұғалімдерді  қажет  етіп  отырғанына  көзіміз
жетті.  Оқушылардың  мектепте  табысты  оқуы ғана  емес,  өмірде  де  табысты
болуы мұғалімнің  қабілетіне,  оның құзыреттілігіне  байланысты екенін  терең
түсіндік.  Мұғалім оқушылар үшін қандай да  бір пән бойынша білім беретін
адам  ғана  емес,  сондай-ақ  олардың  оқудағы  еңбегін  қызықты,  тиімді
ұйымдастыра  алатын,  оларға  үлгі  болатын  ерекше  тұлға  болуы  керек.
Оқушының  қажеттілігін  қанағаттандыру  үшін  қазіргі  заманның  мұғалімі
жаңашыл,  икемді,  өзгерісті  тез  қабылдай  алатын,  жан-жақты,  жаңа
педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек.  Білім
беру  үрдісінде  мұғалімнің  оқушыны  дұрыс  бағалауға  көңіл  бөлгені  дұрыс.
Баға–оқушының білімін көрсететін нәтиже. Мұғалім жаңа форматта құрылған
сабақ  тақырыбына байланысты критерийлер бойынша немесе  бағалаудың әр
түрлі тәсілдерін қолдануға болады. Қазіргі заман ағымына сай болашақ ұрпаққа
саналы  тәрбие,  терең  білім  беру  еліміздің  басты  мәселесі  болып  табылады.
Яғни,  сабағының  жемісті  болуы  үшін  үнемі  ізденіс  үстінде  болып,  жаңа
бағдарламаны меңгере отырып қолдану әр ұстаздың парызы деп есептеймін.
Осы әдістемелік құралдың ішінен мұғалімдер рефлексия мен кері байланыстың
айырмашылығын,  кері  байланыс  жасау  кезінде  және  сабақ  барысында
қолданатын әдіс-тәсілдерді, қысқа мерзім жоспар үлгілерін, ата-анамен жұмыс
түрлерін өз тәжірибелеріне пайдалана алады және түрлендіріп,  өзгертулеріне
болады.
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Қашықтықтан оқытудың маңызы және рөлі

МАМБЕТОВА САГЫМКУЛ АТАМБЕКОВНА
Жамбыл облысы  Тараз қаласы. Тұрар Рысқұлов ауданы

Көгершін ауылы. «Ақтоған шағын орталықты орта мектебі»
Бастауыш сынып мұғалімі

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

    «Білім саласындағы жаңа коммуникациялық технологиялар» түсінігі
компьютерлік техника және электрондық анықтамалық жүйелері мен адамның
әрдайым  жаңа  оқыту  әдістерін  ізденуінен  пайда  болады.  Оны  оқыту  әдіс-
тәсілі  уақыт  талабына  сай  өзгеруде.  Қазіргі  уақытта  дидактикада
инновациялық оқыту кеңінен қолданылуда. Инновация – бұл жаңалықтардың
таралуы және құрылуы. Қазіргі педагогиканың негізгі тенденциясы оқытуды
өнеркәсіптік-технологиялық процесске айналдыру үшін дидактикалық   жолын
және  құралын  табу  болды.  Бұл  ізденіс  «педагогикалық  технология»  деген
ұғымға әкелді. ХХІ ғасырда ақпарат жүйелерінің өркендеп, ғарыштап дамып
келе  жатқанын  білеміз,  өнеркәсіп  пен  ортаның  дамуының  негізгі  құралы
болып  ақпараттық  ресурстар  табылады.  Сауатты өмір   –  дамудың  жаңа
фазасына  енеді,  бұл  жаңа  сауатты  оқыту  технологиясын  құруға  біртіндеп
көшуді талап етеді. Оқытудың жаңа технологиясына көшу ұзақ уақыт алады.
Компьютерлік  технология  білім  ортасына  ене  отырып,  оқыту  процесін
жақсарту  үшін  құралдар  мен  әдістерді  қолдануға  әкеп  соқтырады.  Негізгі
базалық білім беру аймағында қызмет көрсету жағынан да қашықтан оқыту
мүмкіндіктері  үкімет  тарапынан  қолдау  тауып  жатыр.  Осы  технологияны
пайдалану  ауылдық  жерлерді  де  жылдам  ақпараттандыруға  көмектесуде.
Оқыту процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі
болып  табылады.
Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген тәсілдер
арқылы білім алу формасы. Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды
басқару  және  өз  бетімен  білім  алу.
     Мұғалімдердің  алдын  –  ала  дайындау  және  ұйымдастыру  шаралары
жүргізілмесе,  программалық  қамтамасыз  етілмесе  оқушылардың  білімі
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жоғарламайды.  Өйткені  оқушының  білімін,  үлгерімін  көтеруіміз  үшін
оқытушының біліктілігін көтеруіміз керек. Қашықтан оқыту бұл мұғалімнің
біліктілігін көтереді, оқушының өз бетімен білім алуын қалыптастырады, ата-
аналардың  жаңа  технологияға  деген  көзқарасын  өзгертеді.
Қашықтан оқытудағы мұғалімдердің біліктілігін көтерудегі артықшылықтары:
·  экономикалық,  оқытуға  кететін  жалпы  шығыны  40%  кемиді;
·  коммерциалық,  қашықтан  оқыту,  технологиясы  және  оны  қолдану  болып
табылады,  оған  деген  сұраныс  күннен-күнге  өсуде;
·  педагогикалық,  оқыту  мативациялық,  интерактивті,  технологиялы  және
индивидуалды  болып  келеді;
эргономикалық,  қашықтан тыңдаушылар және мұғалімдер айналысуға өзіне
ыңғайлы  уақыттың  кестесін  қоюға  мүмкіндігі  бар;
коммуникативті,  электронды желілері арқылы байланысатын педагогтардың,
тыңдаушылардың  мамандықтар  саны  көбеюде.
      Мұғалім  оқушының  ішкі  жан  –  дүниесінің  сырын  ашып,  оның
симпатикалық  ынтасының  дамуына  жағдай  тудырып  отырады.  Қазіргі
заманда  білім  жүйесінің  заман  талабына,  уақыттың  сұранысына  қарай
ғарыштап дамуы,  әрбір  педагогтан  сабақты ғылыми жобада  жасауын талап
етеді.  Сабақты ғылыми жобада  жасай  білген  мұғалім  оқушы жүрегіне  жол
тауып, оның сабаққа деген қызығушылығын арттырып,  мұғалім мен оқушы
арасында  түсінушілік  пайда  болады.  Мұғалімнің  коммуникативті  дамуы:
оқушыларды тыңдау, олардың көзқарасын түсіне білу, сын жасай білу, әңгіме,
ұйымдастыра  білу  керек.  Әрбір  мұғалімнің бойында шартты рефлекциялық
қасиеттер қалыптасуы керек:  балаларды оқытуды өзінің тәсілін жұмысында
қолданып,  қиын  жағдайларда  шешімін  тауып,  шыға  білу  керек.  Қашықтан
оқыту курсы осыған бағытталған.

    Қашықтан оқытуды екі  негізгі  бөлікке  бөлуге болады:  техникалық
және дидактикалық  . Оның құралы болып телекоммуникациялар, аудио және
видео жазбалар, жергілікті және ауқымды компьютерлік желілер. Ұйымдасқан
–  дидактикалық  құрылымда  қашықтан  оқыту  оқытудың  негізгі  компоненті
болып  табылады,  оқушылардың  өз  бетімен  білім  алуы.
    Ақпараттық технология жақсы дамығанымен ол оқытудың басты құралы
болып  есептелмейді.  Ол  үшін  оқу  бағдарламасында  және  оқыту  әдістеріне
өзгеріс  енгізу  керек.  Жаңа  технологияны  қолдану  мұғалімдерге  дайындық
жұмыстарына  көп  уақытты  керек  етеді.  Әрбір  мұғалімнен  ізденуді,
шығармашылық  жұмыс  жасауды,  алыс  –  жақын  шетелдердің  озық
тәжірибелерімен  танысуды  және  оның  күнделікті  өмірде  қолдануды  қажет
етеді.
    Бұл  оқыту  құралының  күштілігі  соншалықты,  онымен  бірге  басқа
колледждермен  оқытудың  жаңа  түрлерімен,  оқыту  әдістерімен  алмасады.
Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту мүмкіндігі бар. Әдістемелік
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кешен, мұғалім мен оқушыға қажетті  бағдарлама, қазақ тіліндегі  оқулықтар
мен  көмекші  құралдары  жеткіліксіз.  Пән  мұғалімдерінің  Интернетті  осы
уақытқа дейін аз қана пайдаланып, тіпті қолданбағандары да бар. Колледждер
жаңа  ақпараттық  технологиялармен  жабдықталғанымен,  мұғалімдердің  осы
тақырып бойынша білімін  жоғарылататын,  яғни  мұғалімдерді  дайындайтын
курстар жеткіліксіз.  Ал,  жалпы білім беру ісі  жөнінен басқа  озық елдердің
тәжірибесін зер  салып отыру,  өзінің білімін жоғарылату,  жаңашылдық,  озат
тәжірибе,  компьютерлік  коммуникацияны  үйрену  –  әрбір  пән  мұғалімінің
кәсіптік  міндеті,  қажетті  парызы.  Қаншалықты  барлық  құралдар  жеткілікті
болғанымен,  пән  мұғалімінің  білімі  төмен  болса,  оқушылардың
телекоммуникация  жөніндегі  білімі  төмендеп,  болашақта  Қазақстандағы
телекоммуникациялық  ортаның  дамуына  әсерін  тигізеді.
    Білімнің  қайнар  көзі  оқулықта.  Кітапханалар,  оқу  кітаптарының
жетіспеушілігінен  оқушылардың  білімдері  толық  жеткілікті  емес.  Қазіргі
кезеңде оқулықтар теориясы, оқытудың жаңа ақпараттық технологияларымен
жобалау әдістемесі жасалуда. Оқушылар қашықтан оқу арқылы өз білімдерін
жетілдіре  алады  және  ақпарат  жүйлерін  пайдалану  мүмкіндігі  артады.
Мысалы керекті  әдебиеттер  мен оқу кітаптарын іздеу,  бақылау  және тестік
тапсырмаларды  орындау,  лабороториялық  жұмыстар,  дайын  баяндамалар,
қашықтан  олимпиядаға  қатысу  оқушының  шығармашылық  потенциалының
дамуына әсер етеді.

    Әр елде, қалада орналасқан оқушылардың қашықтан оқытуға қатысуы
шығармашылық бірігу және жарысу эффектісін береді. WEB – беттер жасауда
оқушылар өздерінің жұмысын желіден көріп оқушы ғылыми, суретші немесе
басқа  шығармалардың  авторлары  болады.  Өзінің  жұмыстарын  жақсы,
қызықты  етіп  көрсету  үшін  олар  гипермәтіндермен,  графикамен,
дыбыстармен жұмыс істейді. Қашықтан оқуда оқушылар мәдениет арасында
байланыс орната алады. Басқа елмен сұхбаттасу үшін сол елдің мәдениетін
жақсы  білу  керек.  Сонда  мәдениеті,  білімдері,  діни  бөлек  оқушылар  емін-
еркін  ақпарат  алмаса  алады.  Басқа  елмен  байланысу  үшін  алдын  ала
оқушының психологиясын дайындау керек. Ол үшін әр түрлі тренинг өткізу
керек.  Бұл  тренингте  басқа  елдердің  мәдениетімен,  олардың  арсындағы
айырмашылықтарды таныстыру бағытымен өтеді.  Оларда  мезгіл  уақыттары
мен  уақыт  арасында  айырмашылық  болады.  Осы  жерде  электрондық
конференциялар көмектеседі, одан керекті ақпаратты алуға болады. Қашықтан
оқыту оқытушылар үшін де, оқушылар үшін де тиімді екенін уақыт дәлелдеді.
Қашықтан  оқыту  жүйесіне  ата-аналардың  көзқарасы  жақсы  қалыптасып
келеді.  Әсіресе ата-аналар үшін қашықтан оқыту материалдық жағдайының
тиімді  болуын  қарастырады.
Қашықтан  оқытудың  міндетін  түсіну  үшін  оқушылардың  арасында
мониторингтік сараптамасы жүргізілу керек. Мониторинг нәтижесі бойынша
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қашықтықтан  оқыту  оқу  процесіне  жағымды  әсер  етеді.
Кемшіліктері  :
     Қашықтан оқыту  біздің  елімізде  кең таралуы жайлы айту  әлі  ертерек,
толыққанды  қашықтан  оқыту  туралы  айту  үшін  оқу  орындарында  және
оқушының үйінде де жақсы техникалық және программалық құралдар болуы
тиіс. Оның үстіне байланыстың сапасы жоғары болуы тиіс, бізде ол жағы әлі
әлсіздеу.  Білім  Министрлігінің  тарапынан  қашықтан  оқыту  формасының
әрекетіне  қатысуында  жетіспеушілік  бар,  нормативті-құқықтандыру,
экономикалық  және  финанстық  сұрақтар,  Интернет  бағасының  жоғарлығы.
Бұл  проблеманы  шешу  үшін,  мынадай  ұсыныстар  бар:
—  кабинеттер  компьютерлермен  толық  қамтамасыз  етілуі  керек;
— қашықтан оқыту курстары және бағдарламалары болу керек, оқытудың әдіс
–  тәсілін  жасау,  жобалау,  арнайы  курстар,  үйірмелер  ашу;
— қашықтан оқытудың өмірде жиі пайдалану, пайдаланудың тиімді әдістерін
ойлап  табу;
—  алыс-жақын  шет  елдердегі  қашықтан  оқытудың  іс-тәжірибесін  оқып-
үйрену;
— қашықтан оқытуда оқушының білім сапасын бағалаудың жаңа критерийін
жасау;
—  ақпаратты-техникалық  жабдықтау  қызметі  қашықтан  оқытудың
программалық,  ақпараттық  және  техникалық  құралдарын  дайындау;
—  мультимедиялық  бағдарламалармен  жабдықталуы  керек.
   Әрине, оқу орындарының компьютерлік базасы әрі қарай толықтырылады,
жетілдіріледі,  бірақ  соған  қарамастан,  қолдағы  бар  құралдарды  толық
пайдаланып,  солардың  мүмкіндіктерін  барынша  қолдануға  тырысу  керек.
Қорыта  келе  айтарым  –  оқу  процесінде  ақпараттық  коммуникациялық
технологияларды қолданысқа енгізу техникалық жағынан да, психологиялық
жағынан да күрделі мәселе болып табылады.
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12.05.2021 жыл. № Т00071

Инклюзивті білім беру - өмір қажеттілігі

МАУЛЕНОВА МЕРУЕРТ СЫРЫМОВНА
Шымкент қаласы   «№1 А.С Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы»

Лауазымы: педогог-логопед.

Бала кемістігінің даму деңгейі неғұрлым төмен болса, соғырлым мұғалімнің
білім деңгейі жоғары болу керек. Неміс педогог-дефектолог П.Шуман.

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

Инклюзивті  (франц. inclusif –  өзіне  енгізетін,  лат. include –  ішіне  аламын,
енгіземін)  немесе  енгізілген  білім  беру  –  жалпы  білім  беру  мектептерінде
ерекше  қажеттіліктері  бар  балаларды  оқыту  үрдісін  сипаттау  үшін
пайдаланылатын  термин.  Инклюзивті  білім  берудің  негізіне  балалардың  кез
келген кемсітушілігін болдырмайтын, барлық адамдарға тең қарым-қатынасты
қамтамасыз етиетін,  бірақ ерекше білім алу қажеттіліктері  бар балалар үшін
ерекше жағдай жасайтын идеология жатады.

Инклюзивті  білім  беру- мүгедек  пен  дамуында  сәл  бұзушылығы  мен
ауытқулары бар балалардың дені сау балалармен бірге олардың әлеуметтендіру
және  интеграция  процестерін  жеңілдету  мақсатындағы  бірлескен  оқыту.
Инклюзивті оқыту біріктірілген (оқушы дені сау балалар сыныбында/тобында
оқиды  және  дефектолог-мұғалімнің  жүйелі  көмегін  алады),  жартылай  (жеке
балалар  күннің  бір  бөлігін  арнайы  топтарда,  ал  екінші  қарапайым топтарда
өткізеді),  уақытша  (арнайы  топтардағы  балалар  және  қарапайым  топтардың
оқушылары  бірлескен  серуендерді,  мерекелерді,  сайыстарды,  жеке  істерді
өткізу  үшін  біріктіріледі),  толық  (дамуда  ауытқулары  бар  1-2  бала  бала
бақшаның,  сыныптың,  мектептің  қарапайым  топтарына  енгізіледі,
мамандардың бақылауы бойынша түзету көмегін ата-аналар көрсетеді) болады.

Инклюзивті оқыту – ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім
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беретін  мектептердегі  оқыту  үрдісін  сипаттауда  қолданылады.  Демек,
инклюзивті  оқыту  негізінде  балалардың  қандай  да  бір  дискриминациясын
жоққа  шығару,  барлық  адамдарға  деген  теңдік  қатынасты  қамтамасыз  ету,
сонымен  бірге  оқытудың  ерекше  қажеттілігі  бар  балаларға  арнайы  жағдай
қалыптастыру  идеологиясы  жатыр.  Осы  бағыт  балаларды  оқуда  жетістікке
жетуге  ықпал  етіп,  жақсы  өмір  сүру  жағдайын қалыптастырады.  Мүмкіндігі
шектеулі  балалардың  білім  алу  құқықтары  «Қазақстан  Республикасының
балалардың құқықтары туралы»,  «Білім  беру  туралы»,  «Мүмкіндігі  шектеулі
балалардың әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзетуге ықпал ету
туралы»,  «Арнайы  әлеуметтік  қызмет  туралы»  Қазақстан  Республикасының
Заңдарында,  Қазақстан  Республикасының  Конституциясында  бекітілген.
Инклюзивті  білім  беру  немесе  «білім  баршаға»  бағдарламасы  -  барлық
балаларға  мектепке дейінгі  оқу орындарында,  мектепте  және мектеп өміріне
белсене  қатысуға  мүмкіндік  береді.  Бұл  бағдарламаны  Біріккен  Ұлттар
Ұйымының Бас Ассамблеясы мақұлдап, БҰҰ-ның Конвециясына 2006 жылдың 
13 желтоқсанында енгізілді.

Инклюзивті  білім  беру  дегеніміз  –  балалардың  жынысына,  жас
ерекшеліктеріне,  географиялық  тұратын  жеріне,  қимыл-қозғалыстық  және
ақыл-есінің  жағдайына,  әлеуметтік-экономикалық  жағдайына  қарамастан,
сапалы  білім  алу  және  өздерінің  потенциалдық  дамыту  мүмкіндігіне  ие
болу.Инклюзивті  оқыту  –  барлық  балалардың  мұқтаждықтарын  ескеретін,
ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы
білім  үрдісінің  дамуы.  Инклюзивті  оқыту  балалардың  оқу  үрдісіндегі
қажеттіліктерін  қанағаттандырып,  оқыту  мен  сабақ  берудің  жаңа  бағытын
өңдеуге  талпынады.  Егер  инклюзивті  оқытудың  оқыту  мен  сабақ  беруге
енгізілген өзгерістері тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері бар балалардың
жағдайлары  да  өзгереді.  Инклюзивті  оқытуды  ашқан  мектептерде  оқыған
балалар адам құқығы туралы білім алуға мүмкіншілік алады, өйткені олар бір -
бірімен қарым - қатынас жасауға, танып білуге,үйренеді.

Инклюзивтік білім беру - барлық балаларды жалпы білім үрдісіне толық
енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына
қарамай, балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата - аналарын белсенділікке
шақыруға,  баланың  түзеу  -  педагогикалық  және  әлеуметтік  қажеттіліктерін
арнайы  қолдау,  қоршаған  ортаның  балаларды  жас  ерекшеліктеріне  және
білімдік қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастыру, яғни, жалпы білім
беру сапасы сақталған тиімді оқытуға бағытталған  мемлекеттік саясат.

Психикалық дамуының негiзгi бұзылыстары интеллектуалды даму деңгейi,
яғни, зейiнi, есте сақтауы, ойлауы, кеңiстiктi бағдарлауы төмен болып келедi.
Осы себептерге байланысты психикасы дамуы тежелген (ПДТ) балалардың  оқу
үлгерiмi төмен болады. Бұл балалардың оқуға үлгермеушiлiгiжетi-сегiз жастан
анық  байқалады.  Ата-аналары  көмекші  не  арнайы  мектептер  мен  мектеп-
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интернаттарға,  психологиялық-педагогикалық  түзеу  кабинеттері  мен
коррекциялық-түзету  сыныптарына  балаларын  бергісі  келмеген  жағдайда 
жалпы білім алатын мектептерде ПМПК-ның ұсынысы бойынша жеңілдетілген
бағдарламамен оқытуына толық құқылары бар. Жалпы білім беретін мектептер
мен  бала  бақшалар  ПМПК-ның  қорытындысы  бойынша  көрсетілген,  яғни,
баланың  деңгейіне  қарай  жеңілдетілген  бағдарламамен  кемтар  балаларды
тәрбиелеуге  және  инклюзивті  оқытуға  дайын  болғандары  жөн.  Инклюзивті
оқытуға  жалпы  мектептерде  арнайы  психологы,  әлеуметтік  мұғалімі,
олигофрено мұғалімі, логопед  мамандары жұмыс жасайды. Егер бала көмекші
бағдарламаны толық игерген болса, оған арнайы куәлік беріледі, ал игермесе,
анықтама  ғана  алады.  Егер  ата-анасы  баласын  арнайы  мектеп-  интернатқа
жібергісі  келмесе,  жергілікті  жалпы  мектепте  мүмкіндігі  шектеулі  баланың
мүмкіндігіне  қарай,  жеңілдетілген  бағдарлама  бойынша,  инклюзивті  оқытуға
міндетті. 

Инклюзивті оқыту – барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында,
мектепте  және  мектеп  өміріне  белсене  қатысуға  мүмкіндік  береді;
оқушылардың  тең  құқығын  анықтайды  және  ұжым  іс-әрекетіне  қатысуға
мүмкіндік  береді;  адамдармен  қарым-қатынасына  қажетті  қабілеттілікті
дамытуға мүмкіндік береді.  Даму мүмкіндігі  шектеулі балаларға білім беруді
ұйымдастыру мақсатында,  типтік арнайы білім бағдарламасы жасалды. Онда
балалардың  мұқтаждықтары  ескеріліп,  білім  алуларын  қамтамасыз  ететін
жалпы  білім  үрдістері  қарастырылған.  Инклюзивті  оқыту  балалардың  оқу
үрдісіндегі  қажеттіліктерін  қанағаттандырып,  оқыту  мен  сабақ  берудің  жаңа
бағытын  өңдеуге  талпынады.  Егер  инклюзивті  оқытудың  оқыту  мен  сабақ
беруге  енгізілген  өзгерістері  тиімді  болса,  онда  ерекше  қажеттіліктері  бар
балалардың жағдайлары да өзгереді. Инклюзивті оқытуды ашқан мектептерде
оқыған балалар адам құқығы туралы білім алуға мүмкіншілік алады. Өйткені,
олар бір-бірімен қарым-қатынас жасауға, танып-білуге, қабылдауға үйренеді. 

Сонымен,  инклюзивті  білім  беру  жағдайында  жұмыс  жүргізетін
мектептерде  білім  мазмұнын  үш  түрлі  бағдарлама  бойынша  реттеген  абзал.
Атап  айтқанда:  жалпы  мектептерге  арналған  типтік  оқу  бағдарламалары;
мүмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы білім беру
бағытындағы  оқу  бағдарламалары;  мүмкіндігі  шектеулі  балалардың
психофизикалық ерекшеліктерін есепке ала отырып әзірленетін оқытудың жеке
бағдарламасы.  Инклюзивті  білім  беру  мәселесі  шет  елдерде  1970  жылдан
бастау  алады,  ал  90  жылға  қарай  АҚШ  пен  Еуропа  өздерінің  білім  беру
саясатына осы бағдарламаны толық енгізді. Ал, біздің елімізде инклюзивті білім
беру жүйесінің дамуы туралы ресми дерек «Қазақстан Республикасының Білім 
беруді  дамытудың  2010-2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік 
бағдарламасында» көрсетілді.
Инклюзивті оқыту- негізгі принцептері:
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1. Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен 
жетістіктермен анықталады.
2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті.
3. Әрбір адам қарым қатынасқа құқылы.
4. Барлық адам бір-біріне қажет.
5. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады.
6. барлық адамдар құрбы-құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді.
7. Әрбір оқушы үшін жетістікке жету-өзінің мүмкіндігіне қарай орындай 
алатын әрекетін жүзеге асыру.
8. Жан-жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді.
Инклюзивті бағыт кемтар балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы
өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады. Инклюзивті білім берудін 
мазмұны: Инклюзивті білім беретін мектептерде білім мазмұны 3 түрлі 
бағдарлама бойынша реттеген абзал:
* жалпы мектептерге арналған типтік оқу бағдарламалары:
* мүмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы білім беру 
бағытындағы оқу бағдарламалары мүмкіндігі шектеулі балалардың 
психофизикалық ерекшіліктерін есепке ала отырып әзірлентін оқытудың жеке 
бағдарламасы
Қазіргі уақытта мен инклюзивті оқушылармн жұмыс жасаймын. Сол сыныппен 
жұмыс жасау барысында инклюзивті білім беру керек екендігін түсіндім. Әр 
оқуышының білім алуда өз ерекшеліктері бар. Мәселен әр оқушының 
эмоционалдық және психикалық таным процестерінің дамуы деңгейі әртүрлі 
екенін естен шығармау керек. Жалпы білім беретін мектептердегі  мүмкіндігі 
шектеулі балалар оқу материалын меңгеруде, жеке тәсілдің  жоқтығы, арнайы 
коррекциялық – түзету, психологиялық, педагогикалық,  әлеуметтік қолдаудың 
жеткіліксіздігі салдарынан әлеуметтік дағдыларды игеруде елеулі қиындықтарға
тап болады.
Инклюзивті оқыту- барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында  
мектеп және мектепке өміріне белсене қатысуға мүмкіндік береді. Инклюзивті 
оқыту-оқушылардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға 
мүмкіндік береді. Адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті 
дамытуға мүмкіндік береді. Инклюзивті оқыту-барлық балалардың 
мұқтаждығын ескеретін ерекше қажеттілігі бар балалардың білім алуын 
қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісінің дамуы. Инклюзивті білім беру 
балалардың оқу үрдісіндегі  қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ 
берудің жаңа бағытын өңдеуге талпынады. Егер инклюзивті оқытудың оқыту 
мен сабақ беруге енгізілген өзгерістері тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері
бар балалардың жағдйын да өзгереді. Инклюзивті білім беруді ашқан 
мектептерде оқыған балалар адам құқығы туралы білім алуға мүмкіндік алады.
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19.05.2021 жыл.   № U00065

Жаңартылған білім беру бағдарламасы 
бойынша көркем еңбек пәнінің маңыздылығы

НИЯЗОВ ЖАНБОЛАТ ХОЖАМЖАРОВИЧ
Алматы облысы Талғар ауданы «№ 31 ЖББОМ" МКМ

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі

Білім саласындағы кез келген пән қандай ортада болмасын өзінің айтар
ойы, өмірге деген көзқарасы, нақты жеке тұлғаны қалыптастыруға өзіндік үлес
қосары анық.

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

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

Көркем  еңбек   пәнін  оқытуда  –  еңбек  етудің  алғышарттарын  үйрену
арқылы  оқушыны  жек  тұлға  ретінде  тәрбиелеу  мақсаты  көзделеді.  Осы
мақсатты  жүзеге  асыру  барысында,  оқушыларға  берілетін  тәлім  –  тәрбие
үрдісін жетілдіру, жұмыс мәдениетін, адамдар арасындағы адамгершілік қарым
–  қатынастарды  жаңарту,  еңбек  біліктілігін  қалыптастыру  арқылы  еңбекке
өнімділігін арттыруға ынталандыру міндеттерін мұғалімге жіктейді. 

Жас  ұрпақты  қоғамдық  өмірге,  отбасындағы  қызметке,  кәсіпке  даярлау,
үнемі өзгеріп отыратын әлемде өмір сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды
міндеттейді. 

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

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

47



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

Оқушыларды  кәсіпкерлікке,  қазіргі  заман  талабына  сай  басқару,  білу,
ұйымдастыру,  іске  асыру  жұмыстарына  бейімдеу  басшылыққа  негіз
болады.Еңбек  тәрбиесі  –  барлық  тәрбиенің  қайнар  көзі.
Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішу, тігу қолөнер шеберлігін меңгерту арқылы
ұрпақты  адамгершілік  рухында  тәрбиелей  аламыз.  Өйткені,  оқушы  алған
теориялық  білімін  іс  жүзінде  қолдана  отырып,  оны  өмірімен,  өзінің  іс  –
әрекетімен  байланыстыра  білгенде  ғана,  өзіне  де  пайдасын  тигізе  алады.
Көркем  еңбек  сабағы  арқылы  оқушыны іскерлікке,  ұқыптылыққа,  әдемілікті
сезініп, қабылдауға үйретеміз. Біздің негізгі ұстанымыз:

«Сөзден – іске көшу».Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу
қол  өнер  шеберлігін  меңгеру  арқылы  жас  ұрпақты  адамгершілік  рухында
тәрбиелеуді басшылыққа ала отырып жұмысты жүргіземіз. Оқушылар әр түрлі
тігілген  бұйымдарды  зерттей  отырып,  баға  берумен  келешек  кәсіби  ісіне
қажетті  эстетикалық,  ұлттық,  этикалық  және  т.  б.  бағалы  қасиеттерін  өз
бойларына қалыптастырады.

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

Сабақ – оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы. Ендеше сабақтың
мәнді өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Инновация – оны жеке түсініп,
оқу үрдісіне енгізу – оқушылардың саналы да сапалы білім алудың бірден бір
шарты. Инновациялық әдіс  – тәсілдерді  енгізу жаңа білім берудің бірден бір
шарты  деп  айттық.  Саралап  оқыту  –  оқушылардың  туа  біткен  ақыл  –  ой
қабілетінің жеке дамуының жан – жақтылығына негізделген білім беру жүйесі.
–  оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері  мен жаңа әдіс  – тәсілдерін қолдану
–  сабақтарда  пайдаланатын  негізгі  әдістер  оқушылардың  көңіл  күйіне,
ынтасына,  қабілетіне  қарай,  топпен,  жеке  оқушылармен  жұмыс  істеу,  ойын
элементтерін пайдалану т.  б.Көркем еңбек   – пәні география, бейнелеу өнері,
тарих, музыка пәндерімен тығыз байланысты. Электронды кәсіптік бағдарлау
жүйесі  –  қазіргі  заманға  сай  ақпараттық  –  коммуникациялық  технология
негізінде  жасалып,  оқушының  өзіне  қажетті  мамандықты  таңдап,  оның
ерекшеліктері жөнінде тұтас ақпаратты ұсына отырып, өз мүмкіндігі бойынша
қалаған мамандығын анықтауға көмектеседі.
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МАЗМҰНЫ

• ТУЛЬБАСИЕВА НУРСУЛУ ТАНАТОВНА
• ДӘРІБАЕВА МЕЙРАМКҮЛ
• АБДОСОВА ЖИБЕК МУРАТОВНА
• БЕЙСЕНБИЕВА БОТАГОЗ ЗАРУХАНОВНА
• ТУРЛЫМБЕКОВА АЙКЕШ КАДИРБАЕВНА
• КУВАТОВА АЛМА МАЖЕНОВНА
• ЖОЛДЫБАЛИНА КЫМБАТ БАКЫТЖАРОВНА
• ТУРЫСБАЕВА РАЙХАН МОЛДАБЕКОВНА
• АХМЕДИОВА АРАЙ СЕЙДРАСЫЛОВНА
• РАХМАТОВА АНАР ДЖАНАТОВНА
• МАМБЕТОВА САГЫМКУЛ АТАМБЕКОВНА
• МАУЛЕНОВА МЕРУЕРТ СЫРЫМОВНА
• НИЯЗОВ ЖАНБОЛАТ ХОЖАМЖАРОВИЧ
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