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Психикалық дамуы тежелген балардың тіл кемістігін
түзетудегі  «құм  терапиясының маңыздылығы»

БЕРТАЕВА ЖАНАТ СҰЛТАНОВНА
ТОАӘДБ « Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған облыстық арнайы 

мектеп- интернат» кмм дефектолог – логопед

                         1.Кіріспе бөлім
 Құм терапиясы жайлы мәлімет
               2.Негізгі бөлім. 
1.Құм терапиясының  маңыздылығы:
2.Құм терапиясының мақсаты
3.Құм терапиясын қолданудағы әдіс-тәсілдері
4.ПДТ балалармен жүргізілетін құм ойындарының     түрлері және олардың  
балаларға пайдасы
                  3.Қорытынды 

«Біздің ойлап жүргенімізді, қолымыздың көмегі арқылы арқылы шешуге 
болады» Карл Густав Юнг  
          (1875-1961)
   Терапия – емдеу деген ұғымды білдіреді, ал құм терапиясы- құммен емдеу 
дегенді білдіреді. Бұл ем түріне ешқандай дәрі қажет емес. Балалар құммен 
ойнағанды өте жақсы көреді. Жаз мезгілі асыр салып ойнайтын сәт 
болғандықтан, балаларымызға ауладағы құмзарда ойнауға жағдай жасауымыз 
керек. Балалар құмзардағы құмды сумен араластырып, сазбалшық илеп, 
олардан түрлі зәулім сарайлар тұрғызып, тоқаштар мен торттарды жасап 
еңбектенеді. Бала құммен ойнау арқылы агрессиядан арылып, бір-бірімен өзара 
түсінісіп, өзара жоспар құрып, бірлесе жұмыс жасайды. Олардың бір-бірімен 
қатынас жасауы – тілдік және коммуникативті дамуында жағымды әсерін 
тигізеді. 
Құм – миллион жыл бұрын пайда болған.Құм – өте ұсақ,  ақ түсті, сары, қоңыр, 
сұр және қызғылт түсті болады. Құм бала үшін магнит сияқты өзіне тартымды 
зат. Баланың жүйке жүйесін жайландыратын қасиетке ие.
Баланың  зейінін арттырады.Баланың ойлау қабілетін дамытады 

                   Құмның осындай құпиялығы неде?
 Құмды адам өзінің саусақтарының ұшымен ұстаған кезде  шексіздікті сезінеді.  
Құмның су өткізгіш қасиеті бар. Мамандардың айтуынша құм адамның 
жағымсыз психикалық энергиясынан тазартып, эмоционалды жағдайын 
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қалпына келтіреді. Қазір құммен сурет салу өнері өте көп. Бұл тек қана 
қызықты іс емес, ол балаларға өз әлемін ашуға көмектеседі. Құммен сурет салу 
көркем эстетиканы дамытуға көмектеседі. Ол ұсақ қол маторикасын, 
пластиканы, координацияны, танымдық процестерді жақсы дамытады.Құммен 
танысқанның өзі  пайдалы, адам  құмды қолына алып құйып, құмшалардың іс-
әрекетін бақылай отырып, жай сипаудың өзі күйзелісті түсіреді. Қиялдау 
(фантазировать) етуді үйрену.
           Құм терапиясының маңызы:  
Бала  өзін жайлы, қорғалған күйде сезініп, шығармашылық белсенділік 
танытатын табиғи стимулдық орта қалыптастырады және танымдық, 
психикалық процестерді дамытады.
 Ол түйсік, есті, зейінді, қиялды, кеңістік түсінікті, тактильді-кинестетикалық 
сезімділік пен қолдардың ұсақ  моторикасын дамиды. 

   ПДТ балалармен логосабақта:тіл кемістігін  түзету, сөздік қорын 
молайту мақсатында  мен келесі   әдіс-тәсілдерді  қолданамын: 
1.Әңгімелесу « Құммен ойнау ережелері»
  Не істеуге болады және не істеуге болмайтының  талқылаймыз (құмды 
шашуға, лақтыруға, басқа жерге тасуға т.б.) 
2.     Балаладың өз тәжірибесі туралы әңгімелесу 
«Құммен ойнағанда мен не сеземін». Балалар өз сезімдері, құммен ойнау  
барысындағы туындаған қиялары туралы әңгімейлейді. 
3.     ТРИЗ. Ойын «Құм: жақсы- жаман»
Балалар құмның  пайдалы және пайдасыз қасиеттерін атайды. 
4.     Сусымалы құмды қарастыру 
(Құм сағаты) «Менің сезінулерім». Балалар сусымалар құмды, бірнеше рет 
аударып отырып бұл процесті өте ұзақ қарастыра алады. Бұл көрініс оларды 
қатты қызықтырады. Содан кейін олар өз сезінулері туралы әңгімейлейді. 
          Құм терапиясының жүргізілу түрлері :
А) Жеке                        Ә)Жұптық                   Б)Топтық 

   

Қыстың суық күндерін де сыртқа шығу мүмкін болмаған жағдайда,балалармен 
құммен ойнайтын түрлі ойындар және ойын сауықтар ұйымдастырылады. 
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                                    Ойын түрлері: 
   1. «Ненің ізі».  «Сиқырлы қалыптар» ,»Құмдағы моншақтар». «Құмды жауын» 
Геометриялық фигураладан: «Шеңберлерден-аққала» «Төртбұрыштан-
торт,сарайлар» «ұшбұрыштан-шырша т.б» 

                  

Кинестетикалық құмнан: зәулім сарайлар,бәліштер тоқаштар т.б 

                       

                                       3.«Еркін ойындар» 
«Жасырынбақ»,  «Қуыршақтар», «Аңдар мен құстар», «Өлше де сана», 
«Шеңбер» , «Күн» т.б 

    

Құм терапиясында  стандартты  өлшемде (50 х70 см) ағаш тақтай, құм, су және 
ұсақ пішіндер жиынтығы қолданылады.
Құмзардың түбі мен жиегі көгілдір түске боялады, ол аспан мен суды 
модулдеуге мүмкіндік береді. Адам қолымен және табиғатпен жасалған 
шынайы және мифтік,тартымды және тартымсыз  пішіндер қолданылады. 
Шынайы заттарды пайдалану табиғатпен байланысты сезінуге қолданылады, ал 
қолдан жасалған заттар шындықты  қабылдауға көмектеседі. 
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                Қорыта айтқанда: 
 «Құм терапиясының» негізін қалаушы Карл Густав Юнг
«Қиялдау - ол барлық мүмкіндіктердің анасы, онда қарама-қарсы сыртқы және 
ішкі дүние бірге қосылады» деген. Демек бала қиялындағы сөзбен айтып 
жеткізе алмайтындүниесін құмға түсіре алады.
 Құмзар ойыны ПДТ баланы тәрбиелеуде дамытуда маңызды рөл атқарады. Ол 
-ойындарды, жаттығуларды пайдалану балардың эмоциясын, 
шығармашылығын, сөздік қорын, еркін сөйлеу қабілетін, зейіндерін, 
қабілеттерін дұрыс көзқарастырын қалыптастыруға  маңызды рөл атқарады 

* * * * *

21.05.2021 жыл.      № V00012

Қасым   хан  тұсындағы  Қазақ   хандығының  күшеюі

ДАЛАБАЕВА АНАРКУЛ КАРАШБАЕВНА 
Түркістан облысы  Жетісай ауданы   № 4 Абай атындағы жалпы орта 

мектебі мектеп-гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі

ҰМЖ: 7.4А Қазақ 
хандығының 
ХҮІ – ХҮІІ ғғ. дамуы 

Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  
Сынып: 7  Қатысқандар саны:                  

Қатыспағандар саны: 
Сабақтың тақырыбы: Қасым   хан  тұсындағы  Қазақ   хандығының  

күшеюі 
 Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 
(оқу 
бағдарламасына 
сілтеме) 

7.3.2.6 -  қазақ  хандарының  сыртқы  саясатын  талдау

Сабақ мақсаттары: Барлығы: Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  хандығының  
сыртқы саясатын  білу
Басым  бөлігі: Қасым  ханның  жүргізген  саясатының  
ерекшеліктерін  ажырату
Кейбіреулері:Қасым  хан  тұсындағы  мемлекеттің  
сыртқы саясаттарын  бөліп көрсету.                     
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Бағалау  
критерийлері:

 1Қасым  хан  тұсындағы Қазақ хандығының сыртқы  
саясатын  анықтай  алады.
2. Қасым хан  тұсынның  жүргізген саясатының  
ерекшеліктерін ажыратып,  талдай  алады. 3.Қасым  
хан тұсындағы мемлекеттің сыртқы саясаттарын  
көрсете  алады.          

Тілдік  мақсаттары: Тірек  сөздер мен терминдер:  Дипломатия, Қасым, 
Бұрындық, Мұхаммед Шайбани.
Талқылауға арналған  сұрақтар:
1.Қасым хан Ресей мен қандай  дипломатиялық 
қатынастарда болды? 
2.«Қасқа жол»кімнің тұсында жарыққа шықты?
3.Жұртшылық  заңы  қандай  заңда  көрсетілді? 

Құндылықтарға 
баулу

«Мәңгілік Ел» 6  Тарихтың, мәдениет пен тілдің 
біртұтастығы

Пәнаралық 
байланыс:

Құқық ,география, Қазақ  әдебиеті. 

АКТ қолдану 
дағдылары

Іздену,көру,білу,қолдану,түсіну.

Алдыңғы білім: Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  хандығының   күшеюі  
туралы  біледі.
Жоспар

Жоспарланған 
уақыт

Сабақтағы  жоспарланған  іс-әрекет                             
Дерек көздері  ресурстар
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5 минут

Сабақты бекіту

Картамен  жұмыс 
1.ХҮ ғасырдың 60-70 ж.ж қазақ шекарасын 
көрсету. 
2.1511-1518 жылдардағы  Қасым  хан  
дәурінде  қазақ  шекарасын көрсетіп  беру.
3.Қасым  хан  тұсында  қосып  алынған  
территорияларды  анықтау.

Дескриптор:
1Қасым  ханның  мемлекет  басқарудағы  
рөлін анықтай  алады.
2. Қасым хан  тұсындағы Қазақ  
хандығының  ішкі саяси  жағдайын  талдай  
алады.             
3.Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  
хандығының  мемлекетін нығайтудағы  
рөлін, маңызын  бағалайды.             
 
     Жеке жұмыс    Кестені толтыру
Қасым хан  тұсындағы  Қазақ хандығы

Билік 
еткен 
жылдар

Мемлекетт
ің аумағы 

Астана
сы

Ішкі 
саясаты

               
Сабақты  бекіту
І – топ.  Қасым ханның  мемлекет  
қайраткер  ретінде  суреттеп  айтады.
ІІ – топ. Қазақ  еліне  сіңірген  еңбегі
ІІІ – топ. Бес  жолды  өлең

Кескін 
карта
 
 

 

АКТ
Карта
Стикер
Қима 
қағаз
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Сабақтың соңы

5минут

Кері байланыс
«БББ» әдісі кері байланыс

Білемін Білгім келеді Білдім
 

 Үйге тапсырма. Қасым хан тұсындағы 
қазақ хандығына хронологиялық кесте құру.

 

21.05.2021 жыл.       № V00013

Мен – жаңа форматтағы ұстазбын

АБДИЕВА НУРША АБЕНОВНА
Шымкент қаласы   № 66 "Қазығұрт " жалпы орта білім беретін 

мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

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

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

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

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

Оқытудың қандай жолы қолданылса да, қарастырылатын екі көзқарас бар. 
Біріншіден, оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі, 
екіншіден оқытудың оқушы мен  мұғалім арасындағы қарым -қатынас нәтижесі 
ретінде  қарастырылуы.Бірінші  деңгей  бағдарламасы  құзырлы  мұғалімнің 
алдына оқушының жан дүниесін жақсы түсіне білу жөнінде нақты міндеттеме 
қойып  отыр.Сондықтан  мұғалімнің  бойында  Шульман  «үш  көмекші»  деп 
атаған қасиеттер болуы тиіс.

Осы  ұстаздар  жайында  халқымыздың  ұлы  батыры  Бауыржан 
Момышұлы“Ұстаздық  –  ұлы  құрмет.  Себебі,  ұрпақтарды  ұстаз  тәрбиелейді. 
Болашақтың  басшысын  да,  данасын  да,  ғалымын да,  еңбекқор  егіншісін  де, 
кеншісін де ұстаз өсіреді… Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, 
сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” деген.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Астана  қаласында  өткен   «Қазақ  тілін  оқытудағы  инновациялық 
бастамалар»Назарбаев  Зияткерлік  мектептері  тәжірибесі   форумына қатысып 
алған  мәліметтер бойынша аудан мұғалімдерімен ой бөлістік.
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Біздің мақсатымыз-  гүлденген қоғам орнату. «Ұлттық тіл — әр халықтың 
өзіне тән ой- санасын, парасатын, бүкіл болмыс- тіршілігі мен сезімін- түйсігін 
ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін  күретамыр.»

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

Осы  жолдауда  «Мәңгілік  Қазақстан»  жобасында  Қазақстан 
Республикасының әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, әлем картасынан 
ойып тұрып орын алатын саласының бірі-ғылым мен білімге  өте  үлкен мән 
берген.

Ал  оны  жүзеге  асыратын  ұстанымы  берік,  білімді,  жаңа  форматтағы 
мұғалім.

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

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

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

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

Джон  Дьюи  мен  Дональд  Шонның   «рефлексиялық  оқыту» 
технологиясында немесе Абай Құнанбаевтың  он бесінші сөзінде айтылғандай 
әр адам өз ісіне есеп бере білсе нәтижеге жетері анық деп санаймын..
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21.05.2021 жыл.    № V00015

Мен – жаңа ғасыр педагогімін

ЖУНИСОВА УЛЖАН МАСАКБАЕВНА 
Шымкент қаласы Абай ауданы № 93 В.Терешкова атындағы 

жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

«Жай мұғалім хабарлайды,
Жақсы мұғалім түсіндіреді.
Керемет мұғалім көрсетеді,

Ұлы мұғалім шабыттандырады»

«Ел есінде бір жыл қалғың келсе – ас бер, он жыл қалғың келсе – ағаш 
отырғыз, ал мәңгі қалғың келсе – бала тәрбиеле» дейді халық даналығы. 

Мен үшін қастерлі де, қасиетті мамандық ол – ұстаздық жол.
Мамандықты  таңдау  –  әр  адам  үшін  ең  маңызды  шешім.  Мен  үнемі 

Ж.Аймауытовтың  «Мамандықтың  жаманы  жоқ,  бірақ  мұның  кез  келгеніне 
икемділік қажет, бұл – жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен 
өнерді,  зор  шеберлікті  қажет  ететін  нәрсе»  деген  сөзін  өзіме  жол  сілтер 
Темірқазық қып алдым. Сөйттім де «Ұстаздық» деп аталатын қиын да қызық 
соқпаққа алып барар мамандықты таңдауға бел будым. Өйткені мектеп өмірі 
мен үшін ыстық, тым жақын. 

Бала күнімнен санама сіңген қоңырау үні, 45 минуттық білімнің тылсым 
құдіреті  өзіне  шықыратын  да  тұратын.  Осы  арман  желкені  салиқалы  да 
салмақты ұстаздарымның жолын жалғастыруға себеп болды.

Мектеп  ұжымындағы  әрбір  ұстаздың  бойында  болатын  төзімділік, 
сыпайылық,  адамгершілік,  еңбексүйгіштік сияқты жақсы қасиеттерді  бойыма 
сіңірдім. Тәжірбиелі ұстаздардан шәкірттермен жұмыс жасау әдістерін, оларды 
жақсы  көруді,  көңілін  таба  білуді  үйрендім.  Міне,  биыл  осынау  қастерлі 
мамандықтың тұтқасын ұстағаныма да 18 жылдың жүзі болыпты. Қиыны мен 
жеңілі,  қызығы  мен  қуанышы  мол  болған  еңбек  жолымдағы  педагогикалық 
ұстанымым – үнемі жаңалыққа ұмтылып, ақпарат ағымында заманауи алдыңғы 
қатардан көріну және әр оқушының  бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін 
ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу.

Б.Момышұлы «Ұстаз – ұлық емес, ұлы қызмет»дейді. Ал ұстаздық – мен 
үшін биік шың іспетті. Өзіңнің аңсаған шыңыңа шығу үшін талай еңбектенесің. 
Ал  сол  шыңға  жету  жолындағы  талай  бұрмалаң  да  шатқал,  қиын  да 
қалтарыстарына төзе білетініме сенімім мол.
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Жебеп тұрар, демеп тұрар арқада,
Болу керек құдіретті төрт ана.
Туған жері – түп қазығы, айбыны,
Туған тілі – сатылмайтын байлығы,
Туған дәстүр, салт-санасы – тірегі,
Қадамыңа шуақ шашар үнемі, – деп М.Шаханов ағамыз жырлағандай, адам 

баласының  өміріндегі  төрт  ананның бірі  болып  табылатын  –  қазақ  тілі  мен 
қазақ әдебиетінің мұғалімі болу – аса жауапкершілікті іс деп білемін. Осындай 
жаһандану заманына тұспа-тұс келген біздің шәкірттеріміздің бойына ұлттық 
рухымызды сіңіріп, тілі мен дінін, ділін берік ұстанған ұрпақ оқыту, тәрбиелеу 
барысында  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәндерінің  мұғалімінің  мойынына 
жүктелетін міндет зор.  Сондай-ақ қазіргі білім беру саласының алдында тұрған 
басты мәселе – жаңа форматты ұстаз қалыптастыру. Бүгінде ұстаздар қауымы 
үстелдің  бір  шетінде  «мен  ұстазбын»  деп  тұрып  алмай,  бақылаушы, 
жазалаушы,  тексеруші  қызметін  әрі  ысырып  тастап,  ізденуші,  зерттеуші, 
шығармашылықпен жұмыс жасайтын жаңашыл болса деп ойлаймын.

«Ескіден қол үзіп, жаңаға қол жеткізгендер ғана мұғалім бола алады» деп 
Қытайдың дана ойшылы Конфуций айтқандай, ХХІ ғасырдың талабына сәйкес 
2014  жылы  ҚР  педагог  кадрларының  біліктілігін  арттырудың  деңгейлі 
бағдарламалары аясында екінші деңгей  (ілгері) бағдарламасы бойынша курсты 
аяқтап, сертификатқа ие болдым.

Иә, мен қазіргі заман педагогімін. Осы жолда өз алдыма шәкірттерге терең 
білу  барысында  мақсаттар  қойдым.  Менің  ойымша,  қазіргі  педагогикалық 
тәжірибеде  тиімділікке   қол  жеткізу  үшін  Кембридж  бағдарламасын   жеті 
модульді сабақта тиімді пайдалану, яғни оқушыға өзіне дұрыс шешім табу және 
алға  қойылған  міндеттерді  шешу  үшін  шығармашылықпен  және  сын 
тұрғысынан ойлауға мүмкіндік беру керек.  Мен өзімнің шәкірттеріме бағыт-
бағдар  беремін,  ал  алдымдағы  шәкірт  оны  жүзеге  асырады.  Жан-жақты  өз 
пікірлерін  айтып,  ойларымен  бөліседі.  Өз  сабақтарымда  қолданатын  әдістер 
мен тәсілдер  заман талаптарына  сәйкес  келеді  және  оқушыларыма  ұнайды. 
Жаңа ғасыр педагогі, бұл –   рефлексивті педагог. Әрбір мұғалім үнемі өзін-өзі 
жетілдіріп және де  рефлексия тәжірибесінде ғана бұл өсуге ықпал етеді.

Мен жұмыс жасап жүрген шағын жинақты мектепте әр түрлі оқушылар бар 
және әр оқушының ойлауы мен қабылдауы да  әр түрлі  деңгейде.  Кей кезде 
жаңартылған білім беру жүйесінде топқа, жұпқа бөліп жұмыстану кездерінде 
қиындықтар  да  кездесіп  жатады.  Осындай  кездерде  шетел  ғалымы   Генри 
Фордтың « Бұған дейін жасағандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға 
болады» деген сөзін есіме аламын да,  өзімнің тәжірибемде жинақтаған әдіс-
тәсілдерге сүйенемін.

Менің шәкірттерім менен әр күн сайын жаңалықтар  күтеді және олардың 
сенімін ақтамауға болмайды. Менің мамандығым менен тұрақты жұмылдыруды 
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талап  етеді.  Мен  бәсекеге  қабілетті  жастарды  дамыту  және  тәрбиелеу  үшін 
барлық жаңалықтарды білуге міндеттімін. Мен мұғаліммін, «Өз болашағымды» 
оқытамын, болашақ дәрігерлер, мұғалімдер, инженерлер, әскери және барлық 
болашақ мамандарын даярлаймын.

Менің түсінігімде, жаңа ғасыр педагогы – өз ісінің кәсіби шебері, ол білім 
көзі болып қалу ғана емес, оқыту үрдісінің белсенді қатысушысы. Әрбір баланы 
оқу үрдісіне тарту оңай, бірақ кейде мұны жүзеге асыру қиын. Тек әдістемені 
жақсы меңгерген педагог сыныптағы жұмысты дұрыс ұйымдастыра алады.

Қазір XXI  ғасыр. «Заманға сай қадам басып барамын ба?» деген сұрақ мені 
де  толғандырады.  Жаһандану  дәуірінің  талаптарына  сәйкес  келе  ме?  Менің 
ойымша, бұған жауап: «жоқ» болуы да мүмкін емес.

Мен – жаңа ғасыр педагогімін. Мен өзімнің білімім мен біліктіліктілігіме 
сенемін, әр түрлі оқыту құралдарын тиімді пайдаланамын,  сабаққа дайындыққа 
шығармашылықпен келемін.

Ал ең бастысы, менің біліктілігім, мен «Өз болашағымды» оқытамын!
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21.05.2021 жыл.       № V00017

Ақпараттық – коммуникациялық технологияны пайдалана 
отырып, оқушылармен жұмыс жасауда қосымша

 білім беру педагогтарының қызметінің кәсіби дамуы

КАДЫРБЕКОВА АРАЙЛЫМ АБДИМАЖИТОВНА 
Түркістан облысы  Төлеби аудандық оқушылар 

үйінің қосымша білім беру педагогы 

Жоспары 
І. Кіріспе.
ІІ. Негізгі бөлім.
 АКТ-ға қысқаша сипаттама.
 STEAM технология туралы қысқаша мәлімет.
 Үйірме  сабақтарында  АКТ  пайдалануда  өткізілетін  сабақтарды 
жоспарлаудың талаптары.
 Google  құралдарының тиімділігі.
ІІІ. Қорытынды.
Баяндама  тақырыбының  өзектілігі:  Үйірме  сабағында  АКТ-ны  қолдану 
арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын, білім деңгейін арттыру, 
сонымен қатар қосымша білім беру педагогтарының қызметінің кәсіби дамуы.
Баяндама  жұмысының  мақсаты: Қосымша  білім  беру  педагогтарының 
АКТ-ны сабақтарында  қолдануы  арқылы  кәсіби  дамуы,  заман  талабына  сай 
дарынды  шәкірт тәрбиелеу.
Баяндама жұмысының міндеттері:
Сабақта оқытудың АКТ-ны тиімді қолдана білу.
Оқушының  таным  белсенділігін  қалыптастыру  барысында  шығармашылық 
ізденістің тиімді жолдарын үйрету.
АКТ-ны оқытуда тиімділігіне көз жеткізу.
Оқушылардың үйірмеге деген тұрақты қызығушылығын тудыру.  

Кіріспе
Қазіргі  заман  талабына  сай  адамдардың  мәлімет  алмасуына,  қарым-

қатынасына  ақпараттық-коммуникациялық  технологиялардың  кеңінен 
қолданысқа еніп,  жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды 
қалыптастыру  қажетті  шартқа  айналып  отыр.  Осы  орайда  келешек 
қоғамымыздың  мүшелері  –жастардың  бойында  ақпараттық  мәдениетті 
қалыптасыру қоғамның алдында тұрған ең басты міндет.
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Ал ұстаздың міндеті – жеке тұлғаның өзіне, қоғамға қажетті қабілеттерін 
қалыптастыру,  дамыту  және  өз  бетімен  білім  алуына,  өзін-өзі  дамытуға 
қолайлы  жағдай  жасау.  Осыған  байланысты  әр  педагог  сапалы  білім  мен 
саналы тәрбие берудің тиімді жолдарын іздестіру қажет, себебі ХХІ  ғасыр – 
білім  беру  жүйесін  ақпараттандыру  ғасыры.Ақпараттық  қоғамның  негізгі 
талабы  –  оқушыларға  ақпараттық  білім  негіздерін  беру,  логикалық  ойлау-
құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны пайдалану 
дағдыларын қалыптастыру және оқушы әлеуметінің ақпараттық сауатты болып 
өсуі мен ғасыр ағымына бейімделе білуге тәрбиелеу, яғни ақпараттық қоғамға 
бейімдеу.Ақпараттық  ортада  жұмыс жасау үшін кез  келген  педагог  өз  ойын 
жүйелі түрде жеткізе алатындай, коммуникативті және ақпараттық мәдениеті 
дамыған, интерактивтік тақтаны пайдалана алатын, Он-лайн режимінде жұмыс 
жасау  әдістерін  меңгерген  мұғалім  болуы  тиіс.  Сабақта  жаңа  технология 
ретінде ақпараттық технологияны пайдалану сабақтың тиімділігі мен сапасын 
арттырып,  білім  берудің  табысты  болуына  оң  ықпал  етеді.  Ақпараттық-
коммуникативтік технологияны барлық деңгейлерде жүйелі пайдалану арқылы 
оқушы сабақтарда  алынған  ақпаратқа  талдау  жасай  білуге,  ақпаратты дұрыс 
таңдау  жауапкершілігін  қалыптастыруға  және  өз  бетінше  жұмыс  істеуге 
дағдыландырады.  Компьютер оқушы үшін қоршаған  әлемді  танудың құралы 
болып табылады. Олай болса барлық сабақтарды компьютер арқылы жүргізу – 
оқу үрдісін белсендіруге,  проблеманы шешуге және шешім қабылдай білуге, 
оқушының  өзін-өзі  бақылауына  мүмкіндік  туғызады  әрі  оқушы  ерекшелігін 
ескере отырып оқытуды жүзеге асырады.Оқытушы сабақты дұрыс жоспарлап, 
мақсатын  нақты  белгілеп  алмайынша  көздегеніне  жете  алмайды.  Сабақтың 
мазмұнын,  құрылысын,  дәлдігін,  жұмыс  жүргізу  тәсілін  мұқият  ойластыруы 
қажет.

II.Негізгі бөлім
1.АКТ-ға қысқаша сипаттама. Қазіргі таңда жеткіншек ұрпақ – мектеп 

оқушыларына  қосымша  білім  беруге  ерекше  көңіл  бөлініп  келетіні 
белгілі.Қосымша  білім  беру  педагогтарының  басты  міндеті  балалардың  бос 
уақытын тиімді ұйымдастыру.  «Халықтың кемеліне келіп өркендеуі үшін, ең 
алдымен  азаттық  пен  білім  керек»  деп  көрегендікпен  Шоқан  Уәлиханов 
айтқандай,  халқымызды  кемеліне  келтіру  үшін  жастарымызды  білімді, 
мәдениетті,  өнерлі,  Отанын,  тілін шексіз  сүйетіндей етіп дайындауға  -  әрбір 
ұстаз міндетті.Кез - келген пәнді оқытуда ұстаздарға қойылатын басты талап - 
жаңа технологиялық әдістерді қолдана отырып, оқушыларға сапалы білім беру.
«Жаңа  ақпараттық  –  коммуникациялық  технологиялар»  ұғымының  пайда 
болуы  білім  беру  саласында  компьютердің  қолданыла  бастауымен  тығыз 
байланысты.  Сондықтан,  бүгінгі  таңда  қосымша  білім  беру  педагогтарының 
кәсіби құзырлы-лығы құрылымынан оқытудың ақпараттық – коммуникациялық 
технологиялары ерекше орын алады.
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Жаңа  ақпараттық  технологиялар  дегеніміз  –  білім  беру  ісінде 
ақпараттарды  даярлап,  оны  білім  алушыға  беру  үрдісі.  Бұл  үрдісті  іске 
асырудың негізі  компьютер болып табылады.  Оқытудың АКТ және олардың 
қолданудың  мүмкіндіктері  В.С.Герушинский,  В.М.Левина,  Е.И.Машбиц, 
Г.Н.Нұрғалиева т.б.  ғалымдарының еңбектерінде зерттелген. Аталған еңбектер 
білім беру процесінде АКТ -  ны қолданудың психологиялық,  педагогикалық 
мүмкіндіктерін ашып көрсетеді.

Жаңа  ақпараттық  технологияларды  сабақта  қолдану  келесі  нәтижелерге 
жеткізеді:

1. Білімгерлерге еркін ойлауға мүмкіндік береді;
2. Тіл байлығын дамытады;
3. Өз ойын жеткізуге, жан-жақты ізденуге үйретеді;
4. Шығармашылық белсенділігін арттырып, ұжымда бірігіп жұмыс істеуге 

тәрбиелейді.
5. Өз бетімен білім алатын, ақпараттық технологияларды жақсы меңгерген, 

білімді жеке тұлғаны қалыптастырады.
2. STEAM технологияларының қосымша білім берудегі тиімділігі.
Ақпараттың қарқынды ағыны, жоғары технологиялық инновациялар мен 

әзірлемелер  біздің  өміріміздің  барлық  салаларын  өзгертіп  жатыр.  Ғылым, 
математика, технологиялар, өнер және инженерия сияқты басты академиялық 
салаларда бір мезгілде даму керек, оларды STEAM деген бір сөзбен біріктіріп 
атауға болады.  

STEAM  жүйесі  бүкіл  әлемді  жаулап  келе  жатқан  инновация  болып 
табылады.Жаңа  білім  саясатын  жүзеге  асыру  мақсатында  жаңа 
технологияларды,  ғылыми  инновацияларды,  өнер  және  математикалық 
модельдеуді  дамытуға  бағытталған  STEAM  элементтерін  оқу 
бағдарламаларына  қосу  жоспарлануда.
Қазіргі таңдағы білімге STEM ғана емес, STEAM қажет. Яғни STEM курсының 
пәндеріне  А (Аrt)  қосылады.  Шығармашылықсыз  жаңа ғылыми идеялар мен 
жаңалықтарды тудыру мүмкін  емес.  «Өндірушінің  қозғалысы» деп  аталатын 
қазіргі  дәуірде әрі жасампаз, әрі тұтынушы адамның қабілетіне аса мән беру 
мәдени  үрдіске  айналуда.  STEАM-білім  берудегі  Arts  (өнер)  ұғымы  ‒ 
шығармашылық. Көркем өнер пәндерінің белсенділігі кез келген инновациялық 
мәселелерді  шешуде  жасампаз  тұжырым ұсынуда,  ал  оның түйіні  Arts-білім 
беруде жатыр.

STEAM-білім  беруде  өнердің  түрлі  бағыттарын  қарауға  болады:– 
кескіндеме,  мүсін  өнері,  графика,  музыка,  әдебиет  және  поэзия,  сол  сияқты 
синтетикалық түрлері – театр, хореография, балет, кино, дизайн. STEAM-білім 
беру жүйесіне көркем шығармашылықты кіріктіру үшін қолданылатын негізгі 
оқыту әдісі – жобалау. 
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Мысалы,  жобалау  және  математикалық  қабілеттері  аса  айқындалмаған 
балалар  жобалауды  эстетикалық  жағынан  жүзеге  асыратын  топқа  көмектесе 
алады.  Бұл  технология  бойынша  жұмыстың  маңызды  ерекшелігі  –  жоба 
бойынша ұжымдық жұмыс түрінің ұйымдастырылуда.

STEAM  біздің  балаларымызды  –  өнертапқыштардың,  жаңашылдар  мен 
көшбасшылардың  болашақ  ұрпағын  ғалымдар  ретінде  зерттеулер  жүргізуге, 
технолог  ретінде  модельдеуге,  инженерлер  ретінде  құрастыруға,  суретшілер 
ретінде  салуға,  математиктер  ретінде  аналитикалық  ойлауға  және  балалар 
ретінде ойнауға шабыттандырады.

«Қанша білсең, ізден тағы, тағы да, білікті адам жетер тілек, бағына» деген 
ғұлама Баласағұнның сөздері менің өмірлік қағидам. Ұлы педагог Ушинский: 
«Мұғалім білімін үздіксіз  көтеріп  отырғанда ғана мұғалім,  ал оқуды,  іздеуді 
тоқтатса,  мұғалімдігі  де  жойылады»деген  болатын.  Сондықтан  әр  бір  ұстаз 
күнделікті  сабағына  өмір  талабына  сай  дайындалып  ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды кеңінен пайдалануы тиіс. Ол заман талабы. 

Ақпараттық-коммуникативтік технологияны оқу-тәрбие үрдісіне енгізуде 
мұғалім алдына жаңа бағыттағы мақсаттар қойылады:

• Өз пәні бойынша оқу-әдістемелік электронды кешендер құру, әдістемелік 
пәндік Web –сайттар ашу;

• Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану;
•Бағдарламалау  ортасында  инновациялық  әдістерді  пайдаланып, 

бағдарламалық сайттар, құралдар жасау. (мультимедиалық және гипермәтіндік 
технологиялар).
•  Қашықтықтан  оқыту  (Internet  желісі)  барысында  өздігінен  қосымша  білім 
алуды қамтамасыз ету.

Қорыта келгенде, оқытушы үшін нәтижеге жету білім алушысының білімді 
болуы ғана емес, білімді өздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне қолдану 
болып  табылады.  Бүгінгі  бала  -  ертеңгі  жаңа  әлем.  Бүгінгі  күні  ақпараттар 
ағымы өте көп. Ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез келген педагог өз 
ойын  жүйелі  түрде  жеткізе  алатындай,  коммуникативті  және  ақпараттық 
мәдениеті  дамыған,  интерактивтік  тақтаны  пайдалана  алатын,  Онлайн 
режимінде  жұмыс  жасау  әдістерін  меңгерген  мұғалім  болуы  тиіс.  Заман 
талабына  сай  жаңа  технология  әдістерін  үйрету,  бағыт-бағдар  беруші  – 
мұғалімдерміз.  Білім  алушылардың  жаңа  тұрмысқа,  жаңа  оқуға,  жаңа 
қатынастарға  бейімделуі  тиіс.  Осы  үрдіспен  бәсекеге  сай  дамыған  елдердің 
қатарына  ену  ұстаздар  қауымына  зор  міндеттер  жүктелетінін  ұмытпауымыз 
керек.
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Үйірме  сабақтарында  АКТ  пайдалануда  өткізілетін  сабақтарды 
жоспарлаудың талаптары.

Үйірме  сабақтарында  ақпараттық  және  коммуникативтік 
технологиялардың мүмкіндіктерін қолдануда төмендегідей нәтиже беруде:

1. Ақпараттық  технология  мүмкіндіктерін  қолданып,  өз  бетімен 
білімін толықтыруға дағдылануы;

2. Игерген  материалдарын  шығармашылықпен  талдап,  өңдеп, 
қорытындылап, өз көзқарасын қорғай алуы;

3. Жеке  қабілеттеріне  қарай  шығармашылық  жұмыстарға  белсене 
араласып, белгілі бір ғылыми білім саласында өз мүмкіндігін көрсете алуы;

4. Қосымша  білім  беру  саласындағы  көп  қолданыста  жүрген  АКТ 
құралдары: Интерактивті тақта;  Мультимедия;   Интернет кеңістігі.

Сабақта  жаңа  технология  ретінде  ақпараттық-коммуникативтік 
технологияларды  пайдалануда  пайдалануда  өткізілетін  сабақтарды 
жоспарлаудың талаптары:

-ақпараттық-коммуникативтік  технолгиялармен  жұмыс  істей  білуге 
үйрету;

-үйірмеге  деген қызығушылығын тудыру;
- өз бетінше орындауға берілген жұмыстарға жауапкершілікпен қарауға, 

шығармашылықпен жұмыс істеуге үйрету;
-өзіндік пікір, тұжырым, түсінік келтіру;
-дайынды көшіріп алмай, салыстырмалы жұмыс істеу;
- пікірін, тұжырымын дәлелдей және қорғай білуге дағдыландыру;
Жоғарыда  айтылған  мақсатқа  жету  үшін  оқытушының  әрекеті:

-мұғалімнің білімділігі,  тың идеяларды жеткізуі,  компьютерлік сауаттылығы;
-сабақтың тақырыбына сай мақсаттың айқын болуы;

- білім мен тәрбиенің бірізділігі;
- сабақтың жүйелілігі;
- әр оқушының психологиялық ерекшелігін ескеру;
- әр сабақта интерактивті тақта мүмкіндіктерін кең түрде пайдалану;
- өз талаптарын бұйрық түрінде емес, кеңес түрінде ұсыну;
-оқушылар пікірлерімен санасу, ерекше идеяларға қолдау жасау;
- үйге берілетін тапсырманың уақтылы және нақтылы берілуі;
Ақпараттық технологияның көмегімен жүргізілетін сабақтарда оқушылар 

өзін  белсенді  және  еркін,  оқытушымен  тең  дәрежеде  ұстай  алады.  Үйірме 
сабақтарында ақпараттық технологияны енгізу арқылы сабақтың белсенділігін 
арттыруға, дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға, сабақты шапшаң жүргізуге, 
өздік жұмыстың көлемін көбейтуге болады. 
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Қосымша білім беру педагогы  АКТ қолдану арқылы әртүрлі сабақтарға 
презентациялар  дайындап  интерактивті  тақта  мүмкіндіктерін  шебер  қолдана 
білсе  сабақтың  тартымды  әрі  қызық  өтетіні  анық,  әрі  оқушы  белсенділігін 
арттырады.  Әр  сабақта  интернет,  электронды  почта,  электронды  оқулық, 
ғаламдық ақпарат жүйесін пайдалана білуі тиіс.  

Ақпараттық  технологиялардың  бірі  –  интерактивтік  тақта, 
мультимедиялық және он-лайн сабақтары. 

Интерактивті  тақтаның  мүмкіндіктері  мұғалім-
дерге баланы оқытуда бейне және ойын бағдарламаларын тиімді пайдалануға 
мүмкіндік  береді.  Сондықтан  бұл  тақтамен  әр  сабақты  қызықты  өткізуді 
ойластырып,  жоспарлаймын,  себебі  қолда  бар  мүмкіндіктерді  пайдалану 
арқылы оқушыларды жаңа заман технологиясын игеруге үйретеміз.

Демонстрациялық  материалдар  даярлау,  оқушылармен  кері  байланыс 
жүргізу  үшін  интерактивті  тақта  мүмкіндігі  шексіз.  Интерактивті  тақтаға 
термин  сөздерді  жазып  сөздікпен  жұмыстар  жүргізу  оқушылардың  сөздік 
қорын да байытып, қажетті мәліметтерді еске сақтауына мүмкіндік береді және 
осы тақырыпқа деген қызығушылығын арттырады.

Өзге  құралдардан  компьютердің  ерекшелігі  –  оның  қатысымдық  құрал 
бола  білуі.  Бұл  –  мәтіндерді  оқу,  сұхбат  жасау,  жазу,  тыңдау  әрекеттері.
Мысалы, қазіргі таңда сабақ қашықтықтан өтілуде.  «Дизайн» үйірмесінің бір 
сабағын  алайық,   тақырыбы:  «Бақыт  ағашының  гүлін  жасау».Бақыт  ағашы 
туралы  мәлімет,шығу  тарихы,  жасалу  жолдары,  кезеңдері  туралы  материал 
жинақтап,өңделіп   өте  құнды  презентация  жасалды,  толық  мәлімет  берілді, 
немесе  бейне  сабақ  түсіріліп  және  өңделіп  Whats  App  чатында  ашылған 
топтарға  жіберілді.  Қосымша  білім  беру  педагогы  күнтізбелік-тақырыптық 
жоспар  бойынша белгіленген  сабақты Бейне  сабақ  етіп  түсіріп  алып,  InShot 
приложениясымен өңделеді.

Осындай  жұмыс  түрлерін  қолдану  оқушылардың  шығармашылық 
қабілеттерін дамытуға,  олардың осы үйірмеге деген қызығушылығын оятуға, 
дарынды тұлғаны қалыптастыруға әбден болады.

4.Google  құралдарының тиімділігі.  Қазіргі таңда Қосымша білім беру 
педагогтарының  АКТ-ны  пайдалана  отырып,  оқушылармен  жұмыс  жасауда. 
Соның бірі  оқушылардың сабақтан алған білімін тексеру мақсатында  Google 
Форма арқылы онлайн тест дайындау туралы мәлімет беріп кетейін:

Google  Диск-ке  кіреміз.  Алдымен  аккаунт  ашамыз.  Егерде  аккаунт  бар 
болса, паролін теріп кіреміз. 

Сол жағында Дисктің астында – «создать» басамыз.
«Создать» басқан соң, «Google форма» таңдаймыз.
«Создать формы» басамыз.
«Создать пустую форму» басамыз.
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Тесттің атын қоямыз. Үйірмедегі өтілген сабақтар туралы тест сұрақтарын 
дайындаймыз.

«Google форма» арқылы онлайн тесттің ссылкасын көшіріп, Whats App-
тағы үйірме чатына жібереміз.

Оқушылар ссылка бойынша кіріп онлайн тесттегі сұрақтарға жауап беріп, 
дұрыс жауаптарын көріп тиісті баллдарын алады.

Қорытынды
Ақпараттық  технологияның  мұғалім  жұмысына  ең  тиімдісі  – 

оқушылардың білім олқылықтарына үнемі зерттеу жасап, түзету жұмыстарын 
жүргізуге  пайдасы  бар.  Қазіргі  заманның  даму  қарқыны  мұғалімдер 
шығармашылығын  жаңаша,  ғылыми-зерттеу  бағытында  құруды  талап  етеді. 
Сондықтан,  ХХІ  ғасыр  –  информатика  ғасыры,  яғни  ақпараттандыру 
технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің болашағы – жас ұрпаққа заман 
талабына  сай  білім  беріп,  жан-жақты  дамуына  ықпал  ету  мұғалімнен 
шығармашылық  ізденісті,  үлкен  сұранысты  талап  етеді.  Компьютер  және 
ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының 
жаңаша  ойлау  қабілетін  қалыптастырып,  оларды  жүйелік  байланыстар  мен 
заңдылықтарды  табуға  итеріп,  нәтижесінде  –  өздерінің  кәсіби 
потенциалдарының  қалыптасуына  жол  ашады.  Бүгінгі  таңдағы  ақпараттық 
қоғам  аймағындағы  оқушылардың  ойлау  қабілетін  қалыптастыратын  және 
компьютерлік  оқыту  ісін  дамытатын  жалпы  заңдылықтардан  тарайтын 
педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары деп есептейміз.

Қорыта келгенде, үйірме  сабағында компьютер және т.б. жаңа ақпараттық 
құралдарды  пайдалану  -  заман  талабы.  Жаңа  замандағы  -  Жаңа 
Қазақстанымыздың  дамып  келе  жатқан  қадамында  оқу  процессіне  жаңа 
ақпараттық  технологияларды  енгізілуі  де,  келешекте  компьютер  заманы 
болатынына көз  жеткізеді.   «Армансыз адам қанатсыз  құспен  тең» демекші, 
менің  ұстаз  ретінде де,  еліміздің  ұлтжанды азаматшасы ретінде  де  арманым 
еліміздің әрбір азаматы терең білімді, интеллектуалды, заманауи техникаларды 
еркін  меңгере  алатын,  әрқайсысы  еліміздің  дамуына  өз  үлесін  қоса  алатын 
болса деймін. Ол үшін оларға білім беретін ұстаздар өз пәнін жетік меңгерген, 
ақпараттық  технологияларды  шеберлікпен  пайдалана  білетін,  теория  мен 
практиканы  оқушылар  бойына  сіңіре  алатын  шығармашыл,  ізденімпаз,  ең 
бастысы еңбекқор болуы қажет.

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Біздің міндетіміз- бәсекелестікке лайық ұрпақ 
тәрбиелеу» - деген ойын басшылыққа ала отырып жаңа заман форматындағы 
құзіретті тұлғаны тәрбиелеу ұстаз міндеті деп есептеймін.
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Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 
ойлау технологиясын тиімді қолдану

ЖАРЫЛКАСЫНОВА АЙСУЛУ БОЛАТОВНА
Жамбыл облысы   Тұрар Рысқұлов ауданы  Құлан ауылы 

Әлихан Бөкейханов орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңында  «Білім  беру 
жүйесінің басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби  
шыңдарға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың  
жаңа  технологияларын  енгізу;  білім  беруді  ақпараттандыру,  халықаралық  
ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі 
дамыту міндеттері көзделген. 

Бұл  міндеттерді  шешу  үшін  мектеп  ұжымдарының,  әр  мұғалімнің 
күнделікті  ізденісі  арқылы  барлық  жаңалықтар  мен  қайта  құру,  өзгерітерге 
батыл  жол  ашарлық  жаңа  тәжірибеге,жаңа  қарым-қатынасқа  өту  қажеттілігі 
туындайды.Білім  берудің  маңызды  шарты-оқу  үрдісін  жаңара  отырып, 
оқушылардың  қызығушылығын  арттыру,  шығармашылық  қабылеттерін 
дамыту,  олардың  өздігінен  білім  алуға  құштарлығын  жетілдіру,  қол  жеткен 
табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша 
тұрғыда ұйымдастыру.

Қай заман болмасын адамзат алдында тұрған міндет- ұрпаққа саналы білім 
беру.  Білімнің  жаңа  мазмұнын жүзеге  асыру  үшін  заман  ағымына  орай  оқу 
үрдісіне жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда 
дұрыс  түсінбеу  үлкен  кедергіге  әкеледі.  Сондай  қолданыстағы  жаңа 
технологиялардың бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.

Жалпы сыни ойлау деген не?
Сыни ойлау сұрақ қою мен шешімін талап ететін проблемалардан тұрады. 

Мазмұнды  сұрақ  қою  арқылы,мәселені  шешуде  өзі  жолын  іздеп 
тауып,шешімді,саналы  дәлелдер  айтады.  -мұғалімге  тәуелділіктен  арылып, 
өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға;

-білім  мәдениеттілігі  мен  маңыздылығын  түсініп,  қажетті  іс-әрекетті 
белсене және өз бетінше орындауға;

-жеке  ерекшелігі  мен  қыбылетіне  сай  тапсырмаларды  өзі  таңдап,  іздеп 
тауып, белсене орындауға;

-білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып 
мұғалім көмегінсіз атқаруы;

-құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, 
сұхбат жүргізуге;
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-ой-өрісі  ғана  емес,  рухани  және  әлеуметтік  жағынан  өздерін-  өздері 
дамытып, тәрбиелеуге.

Сын тұрғысынан  ойлау  бағдарламасында  100-ге  жуық стратегиялар  бар. 
Қазіргі  кезде  мен  қолданып  жүрген  стратегиялар  Венн  диаграммасы,  «Т» 
кестесі,  эссе,  ой қозғау,  инсерт,  шығу парағы,  кубизм ,  дискуссиялық өрнек, 
кластер, ішіне сыртына , синквин, т.б.

Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын сабақ 
үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады.

1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау.
2.Сенімділікке тәрбиелеу.
3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау.
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау.
5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау.
6.  Баланың  дүниетанымының  кеңіп,  рухани  өсуіне,  әр  сабақта  жағдай 

жасау.
7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру.

Сын тұрғысынан ойлау - Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды 
болап  табылатын  ең  басты  педагогикалық  түсінік.  Педагогика  ғылымы  еш 
нәрсеге  бейімі  жоқ,  қабілетсіз  адам болмайды деп  дәлелдейді.  Тек қабілетті 
кеңінен өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады. 
Сондықтан  оқушылардың  сыни  тұрғыда  ойлау  мақсатында  «қалай?  қашан? 
қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни 
оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем 
деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының 
құрылымы үш кезеңді қамтиды.

Қызығушылықты ояту
Жаңа  ақпаратқа  қызығушылығын  ояту,танымдық  процеске 

жұмылдырады,актуалдау.Бұл бөлім –білімнің іргетасы.
Екінші  кезең  -мағынаны  тану  оқу  процесін  мазмұнды  түсінудің  негізгі 

кезеңі.Осы  кезеңде  мұғалім  шеберлігінің  шыңы  десек  қателеспеспіз  деймін 
.Себебі  мұғалім  тиімді  стратегиялар  арқылы  оқушы  қабылдауын  дамытады. 
Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады. 
Ой  толғау  кезеңінде  оқушы  пікірлері  маңызды  болады.  Оқушының  сыни 
ойлауын дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі.

Оқушы шығармашылығын арттыруда әр кезеңге орай әдіс-тәсілдер таңдау, 
қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді.

1. Сын тұрғысынан ойлау -ашық қоғам негізі.Ол өз алдына сұрақтар 
қойып және оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, 
оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды 
және сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.
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2. Сыни  ойлау-адам  өмірінің  бір  саласы.  Олай  делінетіні-бұл 
философия  адамдарға  көптеген  жолдар  мен  шешімдер  ішінен  өздері  үшін 
маңызды,  әрі  пайдалы  екенін,  тек  қажетті  ақпараттарды  ғана  жинап,  жаңа 
білімді бұрынғыдан ажырата білуге көмектеседі.

Сыни  ойлауды  дамыту  технологиясяның  дәстүрлі  оқытудан  басты 
айырмашылығы-білімнің  дайын  күйінде  берілмеуі.  Бұл  жобаның  мақсаты- 
демократиялық  қоғамда  өз  көзқарасы,  пайымдауы  бар,өзін-өзі  жетілдіріп 
отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке 
тұлғаны қалыптастыру.

СТО  жобасын  пән  ерекшелігіне  қарай  қолдана  білу-білім  беру  сапасын 
арттырудың,  оқыту  мақсатына  жетудің  бірден-бір  жолы.  «Сын  тұрғысынан 
ойлау»-  сынап  қарау  емес,  оқушының  шыңдалған  ойлау  әрекеті.Бұл 
технологияның  негізінде  оқушылар  топпен  жұмыс  істеу  арқылы  өзара 
пікірлесіп, ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын 
айтуға,  дәлелдеуге  мүмкіндік  алады.  Топпен  бірігіп  жұмыс  жасау  тұлға 
бойында  шыдамдылық,  мейірімділік,  ұжымдық  жауапкершілік,  бірігіп  бір 
мәселені шешу секілді жағымды қасиеттерді дамытады.

«Сын  тұрғысынан  ойлау  технологиясын»  арнайы  пәндерді  оқытуда 
қолданып  жүрмін.  «Сын  тұрғысынан  ойлау  технологиясын  сабақтарда 
қолдану»  тақырыбын  өзекті  тақырып  ретінде  алдым.  Осы  технологиямен 
жұмыс жүргізу үшін белгілі міндеттер қойдым. Олар:

1. Технологияны оқып меңгеру;
2. Тәжірибеде қолдану;
3. Нәтижесін анықтау.
1-ші сатыда 2012-2013 оқу жылында технологиямен таныстым, баяндама 

әзірленді ;
2-ші  сатыда  2013-  2014  оқу  жылында  сабақтарымда  қолдандым,  пәндік 

отырысқа әдістемелік әзірлеме дайындалды ;
3-ші сатыда 2014 -2015 оқу жылына әдебиеттік  оқу пәнінен «Шешендік 

сөз», «Достық» тақырыбында ашық сабақтар жоспарлап өткіздім.
2015-2016 жылы Өзін-өзі тану пәнінен «Сөз іспен көрікті» тақырыбында 

ашық сабақ өткізілді.
Жалпы «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» 90 түрлі стратегиясы 

бар, солардың ішіндегі- Даралық пен ұқсастық, Венн диаграммасы, Бес жолды 
өлең,  Галереяға  саяхат,  INSERT  кестесі,  ББҮ  стратегияларын  сабақтарымда 
қолданамын.

Сабақта белгілі қағидалар сақталынуы қажет. Ол үшін тақырып бойынша 
оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, 
қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет.
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 25.05.2021 жыл.     № V00041

Математиканы жаңаша оқыту

КАДРАЛИЕВА АЙНУР АМАНСЕИТОВНА
Жамбыл облысы  Тұрар Рысқұлов ауданы  Құлан ауылы 

Юрий Гагарин атындағы негізгі мектебінің 
 математика пәнінің  мұғалімі 

Қазақстан  Республикасының  жалпы  білім  беретін  мектептері 
педагогтерінің  біліктілігін  арттыру  курстарының  бағдарламасынан  күтілетін 
нәтижелер  оқушылардың  қалай  оқу  керектігін  үйреніп,  соның  нәтижесінде 
еркін, өзіндік дәлел — уәждерін нанымды жеткізе білетін, сенімді сыни пікір — 
көзқарастары  жүйелі дамыған,  қазақ,  орыс,  ағылшын тілдерін өз деңгейінде 
меңгерумен  қатар,  сандық  технологияларда  құзырлылық  танытатын  оқушы 
ретінде қалыптасуын қамтиды. Осындай нәтижеге қол жеткізу үшін  мен де 
деңгейлік курсынан алған білімдерімді іс-тәжірибемде қолданамын.

 оқушылардың  идеяларын  зерттеу  үшін  кейбір  «ашық»  сұрақтар 
пайдаландым.

 оқушылардың  ойлары  мен  сөздері  арқылы  білімін  көрсету  кезінде 
«мүмкін»,  «егер»,  «бәлкім»  деген  сияқты  сөздерді  қолданып,  оқушыларды 
көтермелей  отырып,  жаңа  идеялар  ойлап  табу  үшін  жаңа  сөздік  қорларын 
ұсындым.

 оқушылардың  материалды  өңдеуіне  және  өз  көзқарастарын  білдіруіне 
ықпал жасау арқылы, мысалы, «Сіз бұл туралы қалай білдіңіз?», «Неліктен?», 
«Сіздің тағы бірдеме айтқыңыз келе ме?» деген сұрақтарға жауап алу арқылы 
ойлаудың жоғарғы сатысына шығуға көмектестім.

 Оқушыларға  олар  күмәнданатын  кезде  тез  қозғалудың орнына сұраққа 
мағыналы жауапты құрастыруы үшін жеткілікті уақыт берілді.

 Тақырыпты зерделеу міндеті мен мақсатын оқушылардың түсінуі үшін, 
класс ауқымында талқылау пайдаланылды.

Мұғалім оқушылардың жауабын олардың білім деңгейлерін тексеру үшін 
ғана  емес,  оларға  өз  ойларын  анық  жеткізуге,  дамытуға  және  кеңейтуге 
мүмкіндік беру үшін де пайдаланады. Олар мақсатына қаншалықты жетті, олар 
нені дұрыс жасайтынын, ал нені дұрыс жасамайтынын өздеріне бағалау жасау 
арқылы анықтап алды. 

Мен де оқыту тәжірибемде жетістіктерге жету жолдарын қарастырудамын. 
Оқушылар өз пікірлерін, көзқарастарын еркін және ерікті түрде білдірсе екен 
деп ойлаймын. 
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Тек білдіру емес, сонымен бірге өз пікірлерін дәлелдей алатын және оны іс 
жүзінде де  асыра алатын тұлға  болып қалыптаса  алса,  онда менің  де  сыни 
тұрғыдан ойлауым биік  мақсатқа  ұмтылғаны  болмақ.  Мұғалім  қызметіндегі 
маңызды  дүние  –  жекелеген  оқушылардың  тақырыпты  қабылдау 
ерекшеліктерін, оқушылардың түсінігін жетілдіру немесе жақсарту мақсатында 
олармен  жұмыс  жүргізу  қажеттігін  ұғынуы,  сондай-ақ  кейбір  оқушылардың 
тақырыпты  өзіне  оңтайлы  бірегей  тәсілдермен  меңгеретіндігін  жете 
түсінуі.Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уарт:  «Жай мұғалім хабарлайды, 
жақсы  мұғалім  түсіндіреді,  керемет  мұғалім  көрсетеді,  ұлы  мұғалім 
шабыттандырады»  деген  екен.  Қазіргі   таңда  мұғалімдер  алдында  білім 
жүйесін, заман талабына сай үйлестіре, жаңа үлгіде жүргізу міндеті туындап, 
білімге  бүкіл  оқу-әдістемелік  жүйеге  жаңа  талаптар  қойылуда.  Тәжірибеме 
өзгеріс енгізу арқылы менің де оқушымен қарым-қатынас жасауым жеңілдеді. 
Бұрын оқушыларым маған өз ойын ашық айтуға ұялатын болса, енді мен оларға 
серіктес ретінде сеніммен қарауды үйрендім.

Жалпы  менің  түйгенім,  бұлай  оқытудың  бастапқы  идеясы  оқушыларды 
дайын, жаттанды біліммен сусындату емес, керісінше механикалық деңгейдегі 
сұрақтардан  туындайтын  жоғары  деңгейдегі  яғни  сыни  тұрғыдан  ойлануға 
түрткі болатын  «… не болар еді?», «қалай өзгертуге болады?», «егер де … сен 
не істер едің?» деген сияқты сұрақтарға оқушылар өздерінің ойын пікірталаста 
еркiн  айта  білетін,  өз  біліміне  өзі  жауап  беретін  жеке  тұлғаны  елімізде 
тәрбиелеп шығару.

Бұрынғы   сабақтарымда  мен  сөйлете  алмаған  белсенділігі  төмен  «үнсіз 
оқушының» өзі  басқа  балалардың ықпалымен жұрт алдына шығып,  өз  ойын 
айта  білуге  үйренді.  Оқушылар  сабақта  «қалай  оқу  керектігін  үйренуді» 
меңгерді және дағдыланды. Яғни метатаным пайда болады. Өздері ой қорытты, 
нәтижеге  жетуге  ұмтылды.  Топтық  жұмыс  арқылы  оқушы  мен  оқушы 
арасында,  жұптық жұмысты пайдалану арқылы мақсатқа  қол жеткізе алдым. 
Нәтижесі  таңқаларлық!   Оқушылар  мен  күткеннен  де  артық  әсер  алды.  Өз 
ойларын Блум таксономиясы негізінде құрылған сұрақтарға толық жауап берді. 
Жаңа  сабақты  өз  беттерімен  тез  меңгере  алды.  Осыдан  байқағаным  топ 
оқушылары  сәтті  де,  табысты  орындалған  жұмыстың  «өзіндік  тиімділігін» 
арттырып,  бірлескен   оқу  барысында  өзіндік  орнын  қалыптастырды.  Топта 
бірлесе  жұмыс  жасау  мен  топтық  таныстырылым ұсынған  кезде   өткізілген 
сабақтарым  оқушыларымның  білімге  деген  қызығушылық  қабілеттерін 
арттырып, шығармашыл, ізденгіш, біреудің пікірін сыйлай білетін, құнды пікір 
айта алатын, көпшіл тұлға тәрбиелеуге мүмкіндік берді.   Бұрын сабақты өте 
жақсы оқитын бала ғана дарынды болып есептелсе,  енді кез-келген баланың 
бойынан ерекше қабілетті көре білуге, соны әрі қарай дамытуды үйрендім. 
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Оқушыларымның ішінен суретші, болашақ жазушы, АКТ-ны жетік білетін 
баланы  анықтап,  ол  оқушыларға  дарындылық  қабілетін  әрі  қарай 
шыңдайтындай тапсырмалар беріп, әр сабақ сайын балалардың ерекшеліктерін 
ескере отырдым.

Балалар  ішкі  толғаныстарын,  сабақтан  алған  әсерлерін  қымсынбай 
жеткізуді әдетке айналдырды. Әрбір сабақ сайын оқушы үнін біліп, олардың 
ұсыныстарына құлақ асуды мен де үйрендім.

Оқушылармен  талқылау  кезінде  олардың  мұғалімдер  тапсырған  жұмыс 
туралы пікірін жиі талқылауға тырысатынын байқадым. Олар жалпы «Бұндай 
бағалаумен келіспеймін» дейді, себебі өлшемдердің қандай екенін біледі. Олар 
теріс пікірге қарсы шыға алады және меніңше олар өздері тапсырған жұмыстың 
құндылығы туралы ашық диалог жүргізу қабілетіне ие болды.

Мен осы курста оқығаныма қуаныштымын. Өйткені қанша жаңа ақпарат 
алып,  сабақ  жүргізудің  жаңа  әдіс-тәсілдерін  меңгердім.  Өзімнің  бойымда 
өзгерістер  пайда  болды:  сабақта  көп  сөйлейтінмін,  ал  қазір  оқушылар  жаңа 
білімді өздері меңгере алатын жағдай туғызуға тырысамын. Мұғалім тек қана 
бағдар  беруші.  Ұлы  ғалым  Д.И.Менделеев:  «Ғылымды  сүйген  және  жақсы 
меңгере  білген  мұғалім  ғана  оқушыларына  терең  де  мағыналы  білім  бере 
алады» деген.

Оқушылардың  оқыған  тақырып  бойынша  білімдерін  өз  деңгейінде 
көрсетіп, кейбір болжамдар бойынша күмәнді ойларын білдіре алатындай пікір-
көзқарастарын  нақтылап,   жаңа  ұғым-түсініктерін  өрістетуге 
орайластырғанымда, оқу үдерісіндегі қажеттіліктерінен басқа,   оқушыларымды 
жаңа  қырынан  байқай  бастадым.  Табысты  оқу  мен  оқытудың  мәні  оқыту 
үдерісінде  жеке  тұлғалар  өздерін  еркін  және  қауіпсіз  сезінуіне  жағдай 
жасағанымды байқай отырып,  олардың математикаға деген қызығушылығын 
арттырамын.  Жаңа  технология  қолдана  отырып  оқушылардың  білім 
алғандығына дәлелдемелері қамтылған тізбектелген сабақтар топтамасына  осы 
жеті модуль негізінде өтілген сабақтардан мен төмендегідей ой түйіндедім. Біз 
мұғалімдер  оқушылардың  қалай  оқу  керектігін  үйреніп,  соның  нәтижесінде 
еркін  сөйлей  алатын,  ынталы,  сенімді,  сыни  пікір-көзқарастары  жүйелі 
дамыған,  сандық  технологияларда  құзырлық  танытатын,  ойлау  деңгейі 
дамыған,  механикалық  есте  сақтаумен  шектеліп  қалмаған,  алған  білімдерін 
өмірде  кез  келген  жағдайда  пайдалана  алатын оқушы ретінде  қалыптасуына 
жол  көрсетуіміз  қажет.  Осы  күнге  дейін  өзімнің  және  оқушыларымның 
бойындағы өзгерістер:

1. Сабақты жаңашыл түрде жоспарлауым;
2. Оқушыларымның жаңашыл болуы;
3. Балалар ретімен кезектесіп сөйлейді, бірлесе дамиды;
4. Баға  үшін  емес,  ой  даму  үшін  оқи  бастайды,  бірақ  әлі  толық 

өзгеріске енген жоқпыз, себебі жаңашыл бағалауды да енді үйреніп келемін;
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5. Сабақ  барысында  жаңа  әдіс-тәсілдерді  өз  жанымнан  қосуға 
мүмкіндік аламын;

6. Өз сабағыма өзім баға беремін және кемшілігімді түзеймін,  жаңа 
жол іздеп, жаңаша талқылауды да үйреніп келемін.

Сыни тұрғыдан ойлайтын сұрақтар қоя біледі:
• Мен не білемін?
• Мен жаңаша нені білдім?                                                                                  
• Менің білімім қалай өзгерді? 
• Мен осы біліммен не істей аламын?

Әр  оқушымның  білімге  деген  құштарлығы  мен  ынтасын  арттыруға 
көмектесу – осы Бағдарлама аясында алып отырған кәсіби білімімді шыңдап 
жетілдіру барысындағы жеті модульді әр сабағымда ықпалдастыра өткізіп, әр 
оқушымның  жеке  даму  траекторясына  шығу   мен  үшін  жаңа  парадигмаға 
сәйкес  ізденісті  қажетсінетін,  үнемі  үздіксіз  даму  үстіндегі  жаңашыл  ұстаз 
ретіндегі  түйінді әрі ең маңызды аспект болып табылатынын ерекше атап өткім 
келеді.

Бұл оқудың бізге берері мол. Сондықтан өзім осы курстан алған ілімімді 
тәжірибеме толығымен енгізгім келеді. Мен үшін аталған Бағдарлама мені өз 
жұмысымды дұрыс ұйымдастыруға,  талдау жасауға сонымен қатар уақыттың 
тиімді  пайдалануын қадағалауға  бағыттады.  Сондықтан білімімді  жетілдіруді 
тоқтатпай,  ары  қарай  дамытамын.  Қорыта  айтатын  болсам,  осы  жоғарыда 
айтылғандардың негізінде сабақты жаңа технология әдістерін қолдану арқылы 
жүргізу  —  оқушының  өзін-өзі  дамытуына,  өз  біліміндегі  олқылықтарды  өзі 
тауып, өз сұрағына өзі жауап іздеп жан – жақты білім алуына көмектеседі.

Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен көрсеткішке қол жеткізу 
жолында  талмай  талаптанып,  шаршамай  еңбектенеді.  Сол  кезде  ғана  еліміз 
көкке  шарықтап,  басқа  елге  елді  танытады.  Елді  өсіретін  де,  елді  төмен 
түсіретін де – білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдана білу сіз 
бен біздің үлесімізде.

Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің жанына 
нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп 
жүретін ұстаз болайық!
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25.05.2021 жыл.     № V00042

Математикалық олимпиадаға 
ұсынылған координаталық есептер

АҒЫЗАМ ЕРСІНГҮЛ
Шығыс Қазақстан облысы  Өскемен қаласы   

«№ 35 орта мектеп» КММ-нің 
математика пәні мұғалімі 

1.Жазықтықта А және В нүктелері берілген. Осы нүктелердің координаталары 
сәйкес (1;3)  және (2;-1)  болатындай тік бұрышты координаталар системасын 
салыңыздар.
Шешуі: Қалауымызша алынған  координата системасында  және  нүктелерін 
саламыз.  орындалатын ұқсастық түрлендіруі  нүктесін ізделінді  нүктесіне, ал 
және   осьтерін  ізделінді   және   осьтеріне  бейнелейді.  Ұқсастық  тегіне 
байланысты есептің екі шешуі болады.

2. Егер  үшбұрыштың  төбелері   гиперболасына  тиісті  болса,  онда  осы 
үшбұрыш ортоцентрінің де гиперболаға тиісті болатынын дәлелдеңіздер.
Шешуі: Гиперболаның кез келген нүктесі үшін  орындалады, мұндағы нольден 
өзгеше  кез  келген  сан.  Гиперболаның   және   хордаларының  қажетті  және 
жеткілікті шарты:  түрінде болады.

Егер  үшбұрышы гиперболаға іштей сызылған үшбұрыш болып,  арқылы -ге 
жүргізілген перпендикуляр гиперболаны  нүктесінде қиып және  нүктелеріне 
-нің  және -ке тең мәндері сәйкес келсе, онда . Бірақ онда  және  болады, яғни 
ортоцентр.

3. Екі парабола берілген:
 ,

Гомотетия  (немесе  көшіру)  арқылы  параболалардың  біреуін  екіншісіне 
бейнелеуге  болатынын дәлелдеңіздер.  Гомотетия  центрінің  координаталарын 
және гомотетия коэффициентін есептеңіздер.
Шешуі:   жағдайында  көшіруді  аламыз.   болсын  делік.  Егер   центірі   және 
коэффициенті   гомотетия  түрлендіруінің  формуласы  болса,  онда  бірінші 
парабола екіншісіне

 болғанда бейнеленеді.
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4.    параллелепипедінің  төбесі арқылы AB, AD және  түзулерін M, N, P 
нүктелерінде сәйкес қиятын α жазықтығы жүргізілген. 
5.       екендігін дәлелдеңіздер.
Шешуі:  координата системасында  α жазықтығының теңдеуі  түрінде болады. 
Егер -нің координаталары  болса, онда , мұндағы

 .

6.  және  нүктелері берілген.  болатындай  нүктелерінің жиынын табыңдар 
(мұндағы - берілген оң сан).
Шешуі: Ізделінді нүктелер жиыны сфера болады:

Егер   болса,  онда   кесіндісінің  ортасы  арқылы  өтетін  және  осы  кесіндіге 
перпендикуляр жазықтықты аламыз.

7.  және  нүктелері  берілген.   болатындай барлық  нүктелерінің жиынын 
табыңыздар. мұндағы ,  және  - берілген сандар.
Шешуі: Егер  болса, онда ізделінді нүктелер жиыны центрі  үшін  орындалатын 
сфера болып табылады. Егер  болса,  онда ізделінді  жиын -ге перпендикуляр 
жазықтық болады.
 Комбинаторика элементтерін зерттеу;
 Логикалық  есептерді  шешуде  комбинаторикалық  әдістерді  меңгерту. 
Факториалды есептей білу, есептер шығаруда қолдана білу.
Іс жүзінде адамға заттардың өзара орналасуының барлық мүмкін жағдайларын 
есептеуге немесе қандай да бір іс-әрекеттің барлық мүмкін нәтижелерін және 
оны орындауға қажетті барлық мүмкін тәсілдер санын есептеуге тура келеді. 
Мысалы 1: әр түрлі 5 кітапты екі оқушыға неше түрлі тәсілмен үлестіріп беруге 
болады?
Футболдан әлем біріншілігінде жартылай финалға шыққан 4 команда арасында 
алтын, күміс, қола медальдары неше түрлі тәсілмен иемделінеді және т.с.с.
Бұл  есептерде  заттардың  өзара  орналасуының  немесе  іс-әрекеттің  барлық 
мүмкін  комбинациялары   қарастырылады.  Сондықтан  мұндай  есептерді 
комбинаторикалық есептер деп атайды.
Комбинаторлық  әдістер  физика,  химия,  биология,  экономика,  тағы  басқа 
ғылымда қолдануға болады. Ал комбинаторикалық есептерді шешуде үйретуде 
математика саласын комбинаторика деп атайды.
Комбинаторика  есептерін  шешуде  қолданатын  өзіндік  заңдылықтар  мен 
формулалар бар.
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A  жиынының элементтері санын n(A) арқылы белгілейді. Мынадай заңдылық 
орындалады.
Қосу ережесі.
Кез келген санаулы элементтері бар А және В жиындары үшін 
                                      (1)
теңдігі орындалады.
Ал бұдан 

    (2)
математикалық индукция  принципі  бойынша бірнеше қосылғыштарға  жазып 
шығуға болады.

        (3)
Есеп 1. Сыныптағы 32 оқушының 14-і мектепте өткен футбол турниріне, 10-ы 
баскетбол турниріне және 8-і волейбол ойынынан жарысқа қатысқан. Мұнда 6 
оқушы әрі футбол, әрі баскетбол жарысына, 5 оқушы әрі футбол, әрі волейбол 
жарысына, 4 оқушы әрі баскетбол, әрі волейбол турниріне, ал 3 оқушы барлық 
үш  ойыннан  жарысқа  қатысқан.  Сынып  оқушыларының  нешеуі  осы 
турнирлердің бірде – біреуіне қатыспаған?
Талдау:
Эйлер – Венн диаграммасын қолданайық.
А – футболға қатысқан оқушылар жиыны,
В – баскетбол,
С – волейбол,
U – сыныптағы барлық оқушылар жиыны болсын. Есеп шарты бойынша: 

Сурет 1 Эйлер – Венн диаграммасы
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(3) формула бойынша 

 Сыныптағы оқушылардың жарыстың қандай да бір түріне қатысқандарын біліп 
алдық. Онда сыныпта  оқушы жарыстың бірде – бір түріне қатыспаған.

Көбейту ережесі.

Кез келген санаулы элементтері бар А және В жиындары үшін барлық , қос 
элементтер саны  осы жиындар элементтері сандарының көбейтіндісіне тең.

Есеп 2.  Асханада 1-ші тамақтың екі түрін , 2 тамақтың үш түрін  және екі түрлі 
десерт ұсынады. Асхана қанша түрлі түскі тамақ ұсынуға болады?

Сурет 2 Талдау схемасы

Бұл  тәсіл  графиктік  жолмен  кескінделген.  Бұл  схеманы  талдау  ағашы  деп 
атайды.

Сонымен асханашы 12 түрлі түскі тамақ ұсынады.
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Алмастырулар.
Х  жиыны  n  элементтен  құралған  жиын  болсын.  Онда  Х  жиынының 
элементтерінен құралған, ұзындығы k-ға тең және элементтері қайталанбайтын 
әрбір  шеруді  n  –  нен k  бойынша алынған  қайталанбайтын  орналастыру деп 
аталады. Оны  арқылы белгілейді.
 немесе 

Есеп 3. 4 оқушыны 7 орындыққа неше түрлі тәсілмен отырғызып шығуға 
болады?
Талдау:  Мұнда  Х  жиыны  7  элементтен  тұрады.  Онда  бізге  қажетті  сан 
барлық 7-ден 4 бойынша қайталанбайтын орналастырулар санына тең. Өйткені 
бірнеше оқушы бір орындыққа отырмайды деп есептейміз.

Сонда .

Есеп 4.  Шахмат  турниріне  12  ойыншы  қатысты  және  әрбір 
шахматшы  өзгелермен  бір-бір  ойыннан  ойнайды.  Турнирде  барлығы  неше 
партия ойналды?
Талдау: Әрбір  партияны  өткізуге  екі  ойыншы  қатысады.  Онда  барлық 
өткізілген партиялар саны 12-ден 2 бойынша алынған терулер санына тең.

Қорытынды:
 Болжам:
Оқушылардың даму деңгейі оларды математикалық зерттеу іс-әрекетіне тартуға 
мүмкіндік береді және жоғары деңгейге көтереді.
Күтілетін нәтиже:
Оқушылар жетістіктері екі бағытта күтіледі:
 Сандар  теориясының  кейбір  сұрақтарын  терең  зерттеу,  факториялды 
есептей білу.
 Олимпиадалық  дайындық.  Жұмыстың  бұл  түрі  олимпиадаларға  қатысатын 
оқушыларға қызық және пайдалы, себебі конкурстық есептерді шығару үшін 
мектеп бағдарламасы негізінде білім жетіспейді.
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25.05.2021 жыл.    № V00043

Натурал сандарды жай көбейткіштерге  жіктеу

САУЫТОВА ЗЕЙНЕГУЛЬ НУРЛАНОВНА
Павлодар қаласы Дарынды балаларға арналған 

Абай атындағы гимназияның математика пәні мұғалімі

Ұзақмерзімдіжоспардыңтара
уы: 5.1В Натурал сандардың 
бөлінгіштігі

Мектеп: Дарынды балаларға арналған Абай 
атындағы гимназия 

Күні: Мұғалімніңаты-жөні: Сауытова Зейнегуль 
Нурлановна

Сынып: 5 сынып Қатысқандар: 
Қатыспағандар:

Сабақтың 
тақырыбы: 
Натурал  сандарды 
жай 
көбейткіштерге 
жіктеу

        Оқу 
мақсаттары

5.1.2.7 - құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу;

Сабақтың  
мақсаты

құрама санды жай көбейткіштерге жіктеуді орындау

        Бағалау   
критерийі

- Жай сан мен құрама санды анықтайды;
- Құрама санды жай көбейткіштерге жіктейді;
- құрама сандарды жай сандармен өрнектейді.
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Тілдік мақсаттар Оқушылар: 
- бөлінгіштік белгілерін тұжырымдайды;
- бөлінгіштік белгілерін қолданып,құрама санды жай 
көбейткіштерге жіктеу алгоритмін талдайды;
Пәнге қатысты лексика мен терминология
- санның бөлгіші;
- жай сандар;
- құрама сандар;
- өзара жай сандар; 
- жай көбейткіштерге жіктеу;
Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
 Кезкелген натурал санды жай көбейткіштерге 
жіктеуге болады;
 Кезкелген құрама санды бірден басқа екі 
көбейткішке жіктеуге болады;
 Құрама санды жай көбейткіштерге жіктеу – оны 
тек қана жай сандардың көбейтіндісі түрінде жазу;
 Құрама сан өзі жіктелген жай көбейткіштердің 
көбейтіндісіне тең.

Құндылықтарға 
баулу

«Қазақстанның  Тәуелсіздігі  және  Астана»  - 
оқушыларды  топтық  жұмыс  барысында  бір-біріне 
сенімділікпен  қарауға,  бір-бірінің  алдында 
жауапкершілікке  баулу,  бір-бірін  тыңдауға, 
ұйымшылдыққа тәрбиелеу.

Пән аралық 
байланыс

Тарих

        Алдыңғы 
білім

Жай және құрама сандарды ,сандардың бөлінгіштік 
белгілерді біледі.

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу 
түрлері

Ресурстар
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Сабақтың басы Ұйымдастыру кезеңі.
Сыныптағы  оқушылардың  санын 
анықтап,  сабаққа  келмеген  оқушыларды 
белгілеп  болғаннан  соң,  «Бағдаршам» 
тәсілін пайдаланамын.
Оқушылар жасыл, сары, қызыл түсті 
шаршы қағаздарды таңдайды. Түстеріне 
сәйкес оқушылар көршісімен таңдаған 
түстеріне сай амандасады, бүгінгі сабаққа 
жылы лебізін білдіреді.
Жасыл түстілер – қол былғайды.
Сары түстілер – бас изейді.
Қызыл түстілер – қол алысады.
Сынып оқушылары таңдалған түстері 
бойынша топқа бөлінеді. 
(Эвристикалық  тәсіл).  Үш  топқа  сөз 
тіркестері  таратылады. «  Бұл  жауабы 
болса, онда сұрақ қандай болады?» әдісін 
пайдаланып  І  топ  ІІ  топқа,  ІІ  топ  ІІІ 
топқа, ІІІ топ І топқа сұрақ қояды.
I топ: Санның еселігі
          Құрама сандар
          3-ке бөлінгіштік белгісі
II топ: Санның бөлгіші
            10-ға бөлінгіштік белгісі
            Жай сандар
IIІ топ:  Жұп сан
              5-ке бөлінгіштік белгісі
              2-ге бөлінгіштік белгісі
ҚБ: ауызша кері байланыс

(  Сәйкестендіру  әдісі  ). «Ұқсастарын 
жинақтап,артығын алып тастау» әдісін 
қолдану.
 Интербелсенді тақтада сандар жиынтығы 
көрсетіледі,  оқушылар  сандардың  қай 
сандар  жиынтығына  жататындығын 
анықтайды.

Дескриптор: 

АҚТ 
(флипчарт)
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Жай сан Құрама сандар
24;7;46;5;13;29;72;1; 17;81;125; 0;2
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Сабақтың ортасы  Жаңа  тақырыпты түсіндіру (оқулықпен 
жұмыс)
(Қорытынды тәсілі, қарқын әдісі). Барлық 
оқушыларға бірдей тапсырма беріледі.

Қосымша тапсырма:
Тік бұрышты параллелипедтің ұзындығы, 
биіктігі  және  ені  жай  сандар.  Оның бір 
төбесі  ортақ  үш  жағының  аудандары: 
35см2, 21 см2 және 15 см2. 
1. Тік  бұрышты  параллелипедтің 
биіктігін, енін, ұзындығын және көлемін 
табыңдар.

Дескрипторлар: 
 - Жай сандарды анықтайды;
 - Құрама сандарды анықтайды;
 -  құрама  сандарды  жай 
көбейткіштерге жіктейді;
 -  құрама  сандарды жай сандармен 
өрнектейді.

Жалпы білім 
беретін 
мектептің 5-
сыныбына 
арналған 
оқулық. Екі 
бөлімді/ 
Т.Алдамұрат
ова, 
Қ.Байшолан
ова, 
Е.Байшолан
ов.- Алматы: 
Атамұра, 
2017-104бет. 
ISBN 978-
601-306-735-
3

https://e-
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1 14  санын  жай  сандардың  көбейтіндісі 
түрінде жаз.

2 78  санын  жай  сандардың  көбейтіндісі 
түрінде жаз.

3 2*2*3*5  көбейтіндісі  қандай  құрама 
санның  жай  көбейткіштерге  жіктелуі 
болады?

4 24  санының  жай  сан  бөлгіштерін 
табыңдар.

5 Өлшемдері  жай сан болатын жәшіктің 
көлемі  70  дм3.  Жәшіктің  өлшемдерін 
табыңдар.

6 Тік  бұрышты  параллелепипедтің  ені, 
ұзындығы және биіктігі жай сандармен 
өрнектеледі.  Көлемі  66  см3 

параллелепипедтің  өлшемдері  неше 
сантиметр?

https://e-history.kz/kz/contents/view/1416
https://e-history.kz/kz/contents/view/1416
https://e-history.kz/kz/contents/view/1416
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Сабақтың соңы Жеке дара жұмыс (деңгейлік  өзіндік 
жұмыс)

Дескрипторлар: 
- Жай сан мен құрама санды анықтайды;
-  құрама  сандарды  жай  сандармен 
өрнектейді ;
-  Құрама  санды  жай  көбейткіштерге 
жіктейді.
ҚБ: бірін-бірін бағалау

Рефлексия    «3 сөйлемдік эссе».
 

Үй тапсырмасы: №264(3), №270.

Саралау – Сіз 
қандай тәсілмен 
көбірек қолдау 

көрсетпексіз? Сіз 
басқаларға 
қарағанда 
қабілетті 

оқушыларға 
қандай 

тапсырмалар 
бересіз? 

Бағалау – Сіз оқушылардың 
материалды игеру деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап отырсыз?

Денсаулық 
және 

қауіпсіздік 
техникасын 

сақтау
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1 Бос орынды толтыр: 
3*□*5*7=315

2 L:M бөліндісінің мәнін 
табыңдар.

L=7*3*19  M=7*19
3 1□0=23*3*□
4 105 жай сандардың 

көбейтіндісі түрінде жаз.
5 Z=3*5*17

Z санының 1-ден басқа 
бөлгіштерін тап.
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- Білімді 
өзектендіру 
кезеңіндегі 
«Бағдаршам» әдісі 
арқылы саралау
- Білімді 
өзектендіру 
кезеңіндегі 
«Топтастыру» әдісі 
арқылы саралау
- Мағынаны ашу 
кезеңінде 
«Қарқын» әдісі 
арқылы саралау
- Мағынаны ашу 
кезеңінде 
«Сәйкестендіру» 
әдісі арқылы 
саралау
- Деңгейлі 
тапсырмаларды 
орындау кезеңінде 
«Тапсырма» әдісі 
арқылы саралау
- Мағынаны ашу 
кезеңінде 
«Қорытынды» әдісі 
арқылы саралау
- Кітаптан  
мәліметтерді  
өздігінен оқып 
«Түртіп алу»  әдісі 
арқылы саралау.
- Мағынаны ашу 
кезеңінде «Диалог 
және қолдау 
көрсету » әдісі 
арқылы саралау
- Үй тапсырмасын 
алдау кезеңінде 
«Тапсырма»әдісі 

Мұғалімнің қалыптастырушы бағалау
1. Ауысша мадақтау
2. Жазбаша 
Жеке тапсырма бойынша 
қалыптастырушы бағалау
3.  Топтық жұмыс қорытындысы 
бойынша қалыптастырушы бағалау
     - «Айналма шиыршық» әдісі арқылы 
топтық бір-бірің бағалау
Деңгейлік  тапсырманы  орындағанда 
оқушылар өздерін дескрипторлар арқылы 
бағалайды;
-Топтық  жұмыста  мұғалім  оқушыларды, 
оқушылар бір-бірін  бағалайды. 
-Топтық  жұмыста  оқушылар  топпен 
келесі топты бағалау орындалады

Жағымды 
психологиял
ық жағдай 
жасалынуы

Іс-әрeкeт 
түрлерін 
ауыстыру 

Математика 
кабинетінде 
қауіпсіздік 
техникасын
ың 
ережелерін 
сақтау.
Интербелсен
ді  тақтамен 
жұмыста 
уақыт 
регламентін 
сақтау.
Санитарлық-
гигиеналық  
талаптар 
сақталады, 
техникалық 
құрылғылар
ды 
пайдалану 
ережелері 
орындалады, 
жақсы көңіл-
күй болуы 
ескеріледі
АКТ-ны 
қолдану 
кезінде 
қауіпсіздікті 
сақтау.
Психологиял
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25.05.2021 жыл.    № V00044

Ақпараттық технологияларды информатика 
сабағында қолдану – заман талабы

МАКАШОВА  ЛИЗА  АМАНГЕЛЬДИЕВНА
Қызылорда қаласындағы Б. Шалғынбаев   атындағы № 217 ІТ- мектеп-
лицейінің   мектеп директорының оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, 

информатика пәнінің мұғалімі  

ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, 
айналадағы  дүниеге,  адамның денсаулығына,  кәсіби  мәдениеттілігіне  мұқият 
қарайтын  дәуір.  Ғылыми-техникалық  әлеумет  және  оның  өзін-өзі  дамытуға 
қабілеттілігі  жалпыға  бірдей  бәсекелестік  жағдайында  басты  фактор  ретінде 
қарастырылуда. Бұл орайда Қазақстанда қарышты қадаммен жүзеге асырылып 
отырған  ғарыштық  бағдарлама  экономикадағы  әр  тараптандыру  үдерісінің 
қуатты  әрі  тиімді  қозғаушы  күші  болары  сөзсіз.  Ақпараттық  технология  – 
экономиканың және бүкіл қоғам мен мемлекеттің “ілгерілеуінің” белгісі. Біздің 
өркениетті  дамуымыздың  барлық  маңызды  өмірлік  салалары  бүгінде 
ақпараттық технологиялармен және жасалымдармен тікелей байланысты десек, 
асыра айтқанымыз емес. . .

Осы заманғы экономикалық өсімнің басты факторлары микроэлектроника, 
сандық және ақпараттық жүйелер,  бағдарламалық қамтамасыз ету,  байланыс 
және  коммуникация  т.  б.  салалардағы  инновациялық  технологиялар  болып 
отырғаны  баршаға  белгілі.         
Заманауи ақпараттық қоғамның қалыптасуы мен дамуына жаһандық телефония, 
Интернет  желісіне  қол  жеткізудің  спутниктік  жүйелері,  тікелей  сандық теле 
және  радиохабар  тарату,  шұғыл корпоративтік  және кең  жолақты байланыс, 
навигация жәрдемдесіп отырғаны жасырын емес.

Қазіргі  кездегі  шапшаң  жүріп  жатқан  жаһандану  үрдісі  әлемдік 
бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы Н. Ә. Назарбаев Қазақстанның әлемдегі 
бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында: «Білім 
беру  формасы  –  Қазақстанның  бәсекеге  нақтылы  қабілеттілігін  қамтамасыз 
етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсетті.

Бүгінгі  білім  мазмұны  мұғалім  мен  оқушының  арасындағы  байланысты 
субъективті  деңгейде  көтерудегі  демократиялық  бастамалардың  барлығы 
мұғалімдер арқылы жүзеге асырылады. Мұғалім қоғам айнасы. Яғни,білім беру 
үрдісін  ақпараттандыру  –  жаңа  инновациялық  технологияларды  пайдалану 
арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра 
отырып, оқу — тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын 
жоғарылатуды көздейді.
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Біріккен  ұлттар  ұйымының  шешімімен  «ХХІ  ғасыр  –  ақпараттандыру 
ғасыры»  деп  аталады.  Қазақстан  Республикасы  да  ғылыми  —  техникалық 
прогрестің  негізгі  белгісі  –  қоғамды ақпараттандыру  болатын  жаңа  кезеңіне 
енді.     

Қазіргі кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл 
кезең  ақпараттық  кезең,  яғни  компьютерлік  техника  мен  оған  байланысты 
барлық ақпараттық — коммуникативтік технологиялар педагогтар қызметінің 
барлық  салаларына  кірігіп,  оның  табиғи  ортасына  айналып  отыр.  «Білім 
берудегі  ақпараттық  —  коммуникативтік  технологиялар»  ұғымы  «оқытудың 
жаңа  инновациялық  технологиялары»,  «қазіргі  ақпараттық  оқыту 
технологиялары»,  «компьютерлік  оқыту  технологиялары»  және  т.  б.  , 
тіркестермен тығыз байланысты.   

Инновациялық  технология  электрондық  есептеуіш  техникасымен  жұмыс 
істеуге,  оқу  барысында  компьютерді  пайдалануға,  модельдеуге,  электрондық 
оқулықтарды,  интерактивті  тақтаны  қолдануға,  интернетте  жұмыс  істеуге, 
компьютерлік  оқыту  бағдарламаларына  негізделеді.  Ақпараттық  әдістемелік 
материалдар коммуникативтік байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім 
беруді  жетілдіруді  көздейді.  Жедел  дамып  отырған  ғылыми  –техникалық 
прогресс  қоғам  өмірінің  барлық  салаларын  ақпараттандырудың  ғаламдық 
процесінің  негізіне  айналды.  Ақпараттық  технологиялық  дамуға  және  оның 
қарқынына  экономиканың  жағдайы,  адамдардың  тұрмыс  деңгейі,  ұлттық 
қауіпсіздік,  бүкіл  дүниежүзілік  қауымдастықтағы  мемлекеттің  рөлі  тәуелді 
болады. 

Заман ағымына қарай ақпараттық технологияларды қолдану айтарлықтай 
нәтижелер  беруде.  Кез  келген  сабақта  электрондық  оқулықты  пайдалану 
оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау 
жүйесін  қалыптастыруға,  шығармашылықпен  еңбек  етуіне  жағдай  жасайды. 
Инновациялық  технологияны  бәсекеге  қабілетті  ұлттық  білім  беру  жүйесін 
дамытуға  және  оның  мүмкіндіктерін  әлемдік  білімдік  ортаға  енудегі 
сабақтастыққа қолдану негізгі мәнге ие болып отыр. 

Заман  талабына  сай  оқу  үрдісін  ақпараттандырылған  технологиямен 
жүргізіп, жас ұрпақты тәрбиелеу бүгінгі күннің басты талабына айналып отыр. 
Осы  орайда  Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев:  «Жаңа  заманның  жаңа  адамын 
тәрбиелейтін, ұстаздар, сіздер ізденіс пен ілгерілеуден жалықпаңыздар. 

Олар заман талабына сай тәрбиеленуі тиіс» деген болатын.
Қазіргі  кезде  мектептерде,  колледждерде жаңа технологияларды қолдану 

жөнінде  жиі  айтылып жатыр.  Қазіргі  педагогикалық  технологиялар  жобалау 
технологиялары,  ақпараттық  технологиялар,  ынтамақтасты  оқыту 
технологиясы  және  тағы  басқалары   балалардың  қабілеттерін,  біліктілік 
деңгейін, зеректіліктерін ескере отыра, даралап, саралап оқытуды  қамтамасыз 
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етеді  және  оқытуда  құзыреттіліктерін  іске  асыруға  көмектеседі.  Сонымен 
,педагогикалық технологиялар деген не десек, олар:

-Өзара  байланысты  әдіс-тәсілдердің  жиынтығы  арқылы  жеке  тұлғаның 
белгілі қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған ықпал;

-Сол деңгейде қалыптастыру үшін белгілі шарттарды жасауға бағытталған 
іскерлік.

Педагогикалық технологиялардың мақсаты – оқыту үдерісінің тиімділігін 
көтеру, оқытуда бағдарланған нәтижелерге жетудің кепілі болып табылады.

Информатиканы оқытудың негізі  мақсаты оқушылардың коммуникативті 
мәдениетін  дамыту  және  қалыптастыру  болса,  мұғалім  өз  жұмысында  әрбір 
оқушыға компьютерді  практикада меңгеруіне жағдай жасауға тиіс.

Включить звук
Оқыту  үдерісінің  тиімділігі  үшін  әр  түрлі  технологиялар   қолданылып 

жатыр,  бірақ  мен  информатиканы  оқытудағы   ақпараттық  технологияларды 
қолдануға   тоқталғым  келеді.  Біздің  қарқынды   заманымыз  –  ақпараттық 
технологиялар заманы. Қазіргі  кезде бізге  әр түрде  берілген ақпараттар жиі 
ұсынылады.  Сондықтан  шәкірттерді  оқытуда   олардың  ақпаратттық 
құзыреттіліктері маңызды орын алып отыр, яғни керекті ақпаратты тауып, оның 
мазмұнын  беру  біліктіліктері.  Әрбір  мұғалім  шәкірттерінің  өз  пәніне  деген 
қызығушылықтарын   болғанын  армандайды.  Оны  қалыптастыруда  көптеген 
қиындықтар кездеседі. Сол себепті жаңа ақпараттық технологияларды қолдану 
бізге  әдістемелік  әдіс-тәсілдерді   таңдауға,  сабақтарды   қызықты  да,  есте 
қаларлық болуына көмектеседі.  Сонымен бірге олар оқыту үдерісін өзгертіп, 
балалардың  жүйелі  ойлау қабілеттерін қалыптастырады.

Ақпараттық  компьютерлі  технологияларды  қолдану:  оқыту  үдерісінің 
аясын  кеңейтеді,  оның  практикалық  бағыттылығына  себеп  болады, 
оқушылардың білім алуға, оқуға  деген уәждемелерін көтереді.

Өз жұмысымда мен көптеген электрондық  ресурстарды  қолданамын:
мультимедиялық  бағдарламалар,  Интернетте  табылған  материалдар, 

интерактивті  тестілер,  бағдарламалар.  Олар  сабақты  түрлендіреді  әрі  қызық 
етеді, балаларды әр түрлі жаңа технологияларды пайдалануға үйретеді.

Мен  өзімнің  әр  сабағымда  презентацияларды  қолданамын. 
Презентацияларға  мәтінмен  бірге  суреттер,графиктер,кестелер,  бейнекөрініс 
және музыкалық  сүйемелдеулерді кірістіру қажет.

Мульти — медиялық презентациялардың  артықшылықтары мынадай:
1. Барлық оқушыладың зейінін белсендіреді;
2. Оқушылардың  сыныптық  және  сыныптан  тыс  жұмыстарын 

байланыстырады;
3. Оқу уақытын үнемдейді;
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4. Презентацияға  интерактивті  тақтаны  қолдану  жаңа  лексикалық, 
грамматикалық,  фонетикалық  материалдарды  көрнекі  жүйелеуге  мүмкіндік 
жасайды және де барлық тілдік әрекеттерді оқытуға тірек болады;

5. Түрлі мәтіндік аудио және бейне көрнекіліктерді қиыстырады.
Презентация жасау материалдарды таңдап алуда, презентацияның құрамын 

ойластыруда,оларды  түрлендіруде  мұғалімнен  үлкен  дайындық  қажет  етеді. 
Ақпараттық  компьютерлік  технологиялар  қолдану  арқылы  сабақтарда  біз 
оқушылардың оқу дағдыларын дамытамыз.

Сондай-ақ,  информатика  пәнінде  үш  тілді  тапсырмаларды  оқушыларға 
орындату арқылы, слайттар,  мультимедиялық презентациялар жасату арқылы 
Мемлекеттік  тілмен  қоса,  орыс  тілін,  ағылшын  тілін  тез  меңгеруге  болады. 
Сабақ  барысында оқушы қызығушылығын басқа  тілге  аудара отырып сөздік 
арқылы сөйлем құрауға,  сөйлемді  ұғана дыбыстауға  үйрету арқылы тұғарлы 
тілді  меңгеруге  болады.  Сонымен  қатар,  информатикалық  терминдік  сөздер 
ағылшынша ұғымда, оны қазақ тілге, орыс тілге аударылған баламаның өзі де 
үш тілді  меңгеруге  ықпал  жасары сөзсіз… тек  мұғалім  қызығушылығы мен 
сабақты түрлендіруі арқылы жүзеге асады.

Қорыта  келгенде,  информатиканы  оқытуда  жаңа  ақпараттық 
технологияларды қолдану оқу үдерісін жетілдіріп, тиімділігін арттырады және 
сабақтарды  қызықты  өткізуге  көмектеседі.  Біз  дәстүрлі  оқыту   әдістерін 
осындай  жаңа  технологиялармен  толықтырып   және  үйлестіре  отыра,  әрбір 
оқушыға  жекелей  қарап  білім  сапасын  объективті  бағалаймыз.  Яғни,   осы 
тақырып қазіргі білім беруді модернизациялау кезінде өте өзекті деуге болады, 
өйткені  жаңа  технологияларды  қолдану  оқыту  үдерісін  тиімді  етеді  және 
оқушының жеке басына бағытталады. 

Бір ескеретін жайт – ешбір технология мұғалімнің өзін алмастыра алмайды. 
Компьютер мұғалімді тек қана толықтырып отырады. 

Ал,  ақпараттық  технологияларды   қолдануды   мұғалімнің  біліктілік 
құзыреттілігін айқындайтын талап ретінде қарастыруға болады.
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25.05.2021 жыл.     № V00047

Эффективность дистанционного  обучения

ЕРМУРАТОВА ГУЛЬНАРА ТЛЕПБАЕВНА
Жамбылская облысы Жамбылский район средняя школа Шайкорык 

Учитель начальных классов

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 
педагогических работников».
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 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. 

    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.

    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  или  виртуальном  хостинге.  Соответственно, 
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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». [5]

    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.

* * * * * *

 25.05.2021 жыл.     № V00049

Жеңіл  машина

ЖАЛТАНБАЕВА НУРБАХЫТ АЙТУГАНОВНА 
Алматы облысы,Кеген ауданы,Кеген ауылы

 "Балбөбек"бөбекжай балалар бақшасының тәрбиешісі

Күні:22.02.2021 жыл.
Білім беру саласы:Шығармашылық
Оқу қызметі:Жапсыру
Тақырыбы:Жеңіл машина
Мақсаты:Көлік түрлері туралы білімдерін нақтылау,пішіндерден машинаның 
бейнесін жапсыруға үйрету.
Қайталай  алады: жапсыру барысында машина бөліктерін                        
                         геометриялық пішіндерден ретімен орналастыруды.
Түсінеді:Көлік қызметін,оның ерекшеліктерін.
Қолданады:дөңгелектерді қақпақтар арқылы жасау іскерліктерін.
Көрнекілігі:Үлгі,ойыншық машиналар
Қажетті құралдар:желім,қол сүлгі,дайын бөлшектер
Әдіс-тәсілдері:бейне таспа,түсіндіру,триз әдісі,сұрақ-жауап
Шаттық шеңбері:
          Қуанамын мен де,
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          Қуанасың сен де.
          Қуанайық достарым,
          Жарқыраған күнге.   
Сәлеметсіздер ме,қонақтар!
Ұоқ барысы:
Кіріспе бөлім:
-Балалар сендер балабақшаға қандай көліктермен келесіңдер?
-Бұл көліктер қайда жүреді?
Мынау қандай көліктер?
-Жүк машинасы мен жеңіл машина.
Жүк машинасы ауыр көлік түріне жатады,ол тас,құм тасиды.
-Осы көліктердің ішінен жеңіл көлікті кім көрсетеді?
-Көлік бізге не үшін қажет?
-Алыс жерлерге бару үшін,бір жерден екінші жерге жету үшін,дүкенге бару 
үшін т.б.
Суретпен жұмыс.
-Балалар мынау ненің дауысы?
-Бұл кеме
-Ал мынау қайық
Ертеде адамдар өзендерден бөренеағашы  арқылы  немесе бір жерден екінші 
жерге өту үшін ағашты қойып өткен.
Жұмбақ.
                    Төрт аяғы дөңгелек,
                   Қозғалады орнынан.
                  Жүреді ол дөңгелеп,
                  Дауысы бар гүрілдеп.(Машина)
Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Жеңіл машина»

47



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

Ғажайып сәт
Балаларға бейнетаспа көрсету.
Машина жеңіл көлік түріне жатады.
Ойын «Ойлан тап»
Шарты:машинаның бөліктерін айтады.
Бүгінгі ашық оқу қызметінде  жеңіл көлікті біз геометриялық пішіндерден 
жапсырамыз.
Жапсыру ретін түсіндіру.
Ақ қағазда дайын машина сұлбасы бар,терезелерін шаршыдан,дөңгелектерін 
қақпақты  қара түсті бояуға батырып жасаймыз.
Жеке баламен жұмыс жүргіземін,бақылау жасап көмектесемін.
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Сергіту сәті:
              Бип,бип,бип дейді,
             Жолдан былай кет дейді.
             Күшікті басуға,басуға,
            Болмайды,болмайды машина.
Тақпақ 
                              Машина
                        Досым маған ойыншық,
                        Машинасын сыйлады.
                       Дөңгеленіп аяғы,
                       Асыр сала зырлады.    Жанайым
-Тақпақта не туралы айтылған?
-Машинаны кім жүргізеді?
   

 Қорыту: Бүгін біз ненің суретін жапсырдық?
                  -Машина қайда жүреді?
                  Машиналарды жолға орналастырайық(көрме жасау)
                  Сабаққа жақсы қатысқан баланы  мадақтаймын.

49



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

25.05.2021 жыл.     № V00050

Оқушыларға  құқықтық білім мен тәрбие беру

ТУРМАНБЕТОВА АИДА ОНАЛБЕКОВНА
Жамбыл облысы , Т. Рысқұлов ауданы , Ақтоған шағын орталықты 

орта мектебінің директордың құқықтық тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары,тарих пәнінің мұғалімі 

Ата- бабамыздың салт-дәстүрлері мен әдеп-ғұрпы ажырап қалған,шетелдік 
компьютерлік  ойындар  мен  қатыгездікке  қойылған  фильмдердің  еркіндігіне 
кеткен жастарымызды қайтсек дұрыс жолға саламыз Ұлтымыздың болашағын 
ойлайтын  санасы  сергек,адамгершілігі  мол  жеке  тұлғаны  тәрбиелеу-тәрбие 
жұмысының негізгі мақсаты.Жас ұрпаққа тек білім берумен шектелу аз,оларды 
адамгершілік-рухани  жағынан  нағыз  адам  қалыптастыру  керек.Бүгінгі  таңда 
қоғам да,  қоғамдық көзкараста  күн  күнге  өзгеру  үстінде  Бұқаралық  ақпарат 
және  қарым  –қатынас  құралдарының  жұмысындағы  барлық  шектеулерден 
алынып,ақпарат тарату еркіндігі кең таралған. Тұлғаны жан – жақты үйлесімді 
тәрбиелеу саласының бірі – құқықтық тәрбие. Ол қоғамның әрбір азаматының 
мемлекеттік  заңдары аса жауапкер -шілікпен орындап отыруы талаптарымен 
тығыз байланысты. Әсіресе, оның елімізде жүріп жатқан жариялық, құқықтық 
және  зайырлы  қоғам  орнату  процесімен  байланысының маңызы  ерекше.  Ол 
үшін  адамзаттық  сан  ғасыр  уақытта  жасап  шығарған  жалпы  адамзаттық 
негіздегі  моральдық нормаларын қоғамның әрбір  өскелең  жастарының сана- 
сезімімен, күнделікті мінез – құлықтарына қалыптастыру қажет. Бұл талапты іс 
жүзіне  асыру,  әсіресе  елдің  әлеуметтік  –  экономикалық  жағдайын  дамыту 
кезеңінде,  ең  бірінші  кезекте  құқықтық  сананы  тәрбиелеу  мен  мемлекеттік 
заңдарды жетілдіру процесінде жанадандыру айрықша міндетті іс.

Ол  балалардың  сана  сезімі  мен  рухына  кері  әсер  етуде.  Осының 
салдарынан  қазір  мектеп  жасындағы  балалардың  шылым  шегуі,  ішімдік 
ішуі,есірткі  қолданылуы  немесе  әр  түрлі  қылмыстық  іс-әрекетке  баруы 
жиілеуде.

Бүгінде  оқушылармен  жүргізетін  құқықтық  тәрбиенің  мазмұнын  айқын 
-дауда В.А. Сухомлинский сөзімен айтқандай “қандай да бір құқықтық тәрбие 
болмасын,  егер  ол  белгілі  бір  мақсатпен  ұйымдастырылып  жеке  адамның 
мақтаждығына  негізделсе,  екіншіден,  ұжымдық  жұмыстарға  оқушылар 
шаруашылықпен  қатысса,  соғұрлым  алдыңғы  буын  ағалардың  әлеуметтік- 
құқықтық  жетістіктерін,  тәжірибелерін  қабылдап,  өз  мінез  –  құлықтарына 
қалыптастырады”  деп  осы  мәселеге  қатысты  айтқан  пікірлеріне  кең  түрде 
басшылыққа алудың маңызы ерекше.
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Балалардың  мінез  -  құлқының  нормадан,  шамадан  ауытқуына  түрлі 
жағдайлар  себеп  болады.  Олардың  ішінде  ең  бастысы  отбасы  жағдайыбоп 
есептеледі. Өйткені тұлғаның жеке басының жаман - жақсы қасиеттерінің негізі 
отбасынан қалыптасады. Сондықтан да, балалардың өнеге алып үлгі тұтары - ең 
алдымен өздерінің ата - аналары.

А.С.  Макаренко  сөзімен  айтқандай,  “Тәлім  -  тәрбие,  кең  түрде  алғанда 
әлеуметтік  процесс”.  Адамдар  да,  заттар  да  тәрбиеленеді.  Дегенмен, 
адамдардың үлес салмағы басым. Солардың ішінде ата-аналар мен педагогтар 
бірінші орынға шығады деген екен. Олай болса, құқықтық тәрбиені нәтижелі 
ұйымдастыру үшін,  отбасы жағдайын жан-  жақты танып білу қажет.  Бүгінгі 
таңда  бұл  жұмыс  табысы  жүргізіледі  деп  айту  қиын.  Соның  нәтижесінде 
балалардың мінезіндегі кейбір ауытқулары мұғалімдер тарапынан дер кезінде 
байқалмауы,  түбінде  орны толмас үлкен өкініштерге  әкеліп  тірейтіні  даусыз 
мәселе.

Балалардың ата - аналары қонақта болады немесе өздері қонақ шақырады. 
Осының бәрі  ішімдіксіз  өтпейді,  дастарханға  ішімдікті  самсатып қояды.  Ал, 
жастардың  қайсысы  болмасын  ересектерге  еліктейді.  Өздерін  ересектерше 
ұстайды, ересектерше әрекет жасауды қалайды. Ең қауіптісі сол - бала көргенін 
істеп, ішімдікке бой ұрады.

Ата-аналар және тағы басқа да ішімдікке салынған адамдардың отбасында 
күнде  жан  -  жал,  төбелес  болғандықтан  балаларды  дұрыс  тәрбиелеу  мен 
оқытуға  ешқандай  жағдай  болмайды.  Керісінше,  мұндай  бүлінген отбасында 
балалардың өздері ішімдікпен әуес бола бастайды.

Екіншіден,  отбасының  ынтымағының  бұзылуы  да  сол  отбасындағы 
жасөспірімнің  мектептен  қол  үзіп,  нашар  оқуына,  тура  жолдан  ауытқуына 
әсерін тигізеді.

Ондай  балалар  қоғамдық  жұмыстарға  да  қатыспайды.  Ешбір  өнерге  де 
қызықпайды.  Бос  уақыттарын  қызықты  өткізуді  білмейді.  Шындығында 
келгенде,  бұлар қоғамдық өмірден  тысқара  қалған адамдар  болып саналады. 
Демек, мұндай ата-аналар өз балаларын өнер-білімге, еңбекке баулуда мектепке 
көмек бере алмайды.

Оқушыларға  құқықтық  тәрбие  беруде  олардың  құқықтық  сана  сезімін 
бірінші  кезекте  қалыптасудың  маңызы  зор  дедік.  Себебі,  құқықтық  сана  – 
қоғамдық  санның  ерекше  түрі.  Сондықтан,  құқықтық  тәрбие  беруде 
оқушылардың санасын тәрбиелеу, жауапкершілік сезімін көтеру, ұйымшылдық 
пен тәртіліптікті  нығайту -  мектептегі  оқу-тәрбие  жұмыстарының негізгі  бір 
бағыты.  Құқықтық  тәрбие  –сан  қырлы,күрделі  процесс,бұл  жалпы  және 
арнаулы  шаралардың  тұтас  бір  жүйесін  қамтиды.Соның  ең  бірінші  сатысы-
оқушы заңмен хабардар етіп оның жалпы білім деңгейін көтеру. Осыған орай 
мектеп оқушыларының жас ерекшеліктеріне қарай құқық негіздерін оқыту іске 
асуда. 
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Мектебімізде әр айдың соңғы жұмасы «құқықтық білім беруді жетілдіру 
күні»  болып белгіленген.  Мектеп  залдарына  құқықтық тәрбиеге  байланысты 
көрнекіліктер ілініп, сынып бөлмелерінде бұрыштар ұйымдастырылған, сенім 
жәшіктері дайындалып, оқушылардан құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын 
алуды  жүзеге  асыруға  байланысты  тест  сауалнамалық  сұрақтарға  жауап 
алынып отырады.

Мектеп  құқықтық  тәрбие  жұмысын  1-  сыныптан  бастап,  белгілі  бір 
жүйелікпен  ұйымдастырылған  түрде  оқушының  оқуды  бітіргенге  дейінгі 
аралығында  жүргізуі  қажет.  Адамның  құқықтары  мен  міндеттері  жайында 
баяндалған 1-бапта “Менің Отаным - Қазақстан Републикасы. Оның ең қымбат 
қазынасы  –  адам  және  адамның  өмірі,  құқықтары  мен  бостандығы”  деген 
жолдардан  баста,  1995  жылы  30тамызда  Бүкілхалықтық  референдумда 
қабылданып,  1995  жылы  5  қыркүйектен  күшіне  енген  Ата  Заңның  – 
Конституцияның мазмұнымен әрі ондағы құқықтық ұғымдарды таныстырудан, 
түсіндіруден  бастаған  жөн.  Себебі,  құқық  әрбір  адамның  туғаннан,  өлгенге 
дейін қоғамдағы жүріс - тұрысын, мінез - құлқын, адамдармен, жалпы тіршлік 
ету ортасымен қарым - қатынасын реттейді.

  Ол үшін мектебімізде «Заң және жасөспірім» атты айлықтыр шеңберінде 
«Мен және заң», «Жауапкершілік түрлері», «Заң бұзушылық неге алып соғуы 
мүмкін» тақырыптарда  сынып сағаттары,дөңгелек  үстел,пікірталас  өткізіледі. 
Сонымен  қатар  ата-атаналар  мен  оқушылар  үшін  прокуратура 
қызметкерлерімен,құқық  қорғау  органдарынын  қызметкерлерімен  кездесулер 
өткізіледі.  Мектепте  «Жас  полицейлер»  және  «Жасөспірімдер»  клубының 
жұмысы ұйымдастырылып өткізілуде.

Бүгінгі таңда статистикалық мәліметтер бойынша қылмыс жасаушылардың 
көп  бөлігі  мектеп  жасындағы  балалар  мен  жастар  екендігі  белгілі  болып 
отыр.Қылмыстың жастар арасында көбею себебі неде?Ата-анасының баласына 
уақыт  бөлмеу,отбасының  тәрбиесінің  нашарлығы.  Оқушылар  мен  жастар 
арасында  құқық  бұзушылық  пен  қылмысты  болдырмау  үшін  әрбір  сынып 
жетекшісі,әрбір  мұғалім,әрбір  мектеп  басшылары  оқушыларды жақсы тануы 
керек.  Мектеп  психологтары  оқушыларға  жан-жақты  психологиялық 
зерттеулер  жасап,оның  нәтижесінде  мектебімізде  әрбір  қиын  оқушының 
психологиялық мінездемесін анықтайтын педагогикалық карталары жасалған.

Құқық  бұзушылыққа  бейім  балалардың  бос  уақытын  тиімді  өткізу, 
жасөспірімдер  арасында  құқық  бұзушылықты  болдырмаудың  алдын  алу 
бағытына  сәйкес  мектептің  іс-шаралар  жоспары  жасалып  жұмыстар 
жүргізілуде.
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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

ТАНКАШОВА РАУАН НУРЛАНОВНА
Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Шайқорық орта 

мектебінің 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.

   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–

53



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

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:

a. 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.

b. Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 
нөмірлі сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.

c. Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
d. Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
e. Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
f. Топпен  жұмыс  жасау  барысында  оқушылар  бір-бірін  қорқытуы 

мүмкін. Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай 
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бұзақылық  жағдай  болмау  үшін  бұзық  оқушыларыңызға  төреші,  хатшы, 
реттеуші боласың деу керек.

g. Топпен жұмыс жүргізгенде  жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс 
жасау барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.

h. Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
i.Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
j. Топқа  бөліп  жұмыс  жасату  ойын  емес,  бұл  проблеманы,  мәселені 

шешудің бірден – бір  жолы екенін  оқушыларды топқа бөлерде ескертіп  өту 
қажет.

k. Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. 
Себебі, барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.

l.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.

m. 4. Топтық сананы құру амалдары:
n. 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу 

керек,  бұл  үлкен  тиімділікке  әкелуі  мүмкін.  Көптеген  көзқарастар  және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.

o. Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
1. мақсатқа сенімділік;
2. мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
3. жетекшіліктің оңтайлы стилі;
4. 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 қиындықтарға  даяр  болу  және  оларды жеңе  білу, 
танымдық,  сыйласу,  шығармашылық  өзін-өзі  өзектілендіруге  ықпал  етуде 
алатын орны ерекше.

5. Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, 
топтық оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:

6. 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, 
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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.

7. 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.
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Ойынның бала өміріндегі маңызы

ЕСМАГУЛОВА ГУЛЬНАР СКАКОВНА
 Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің 

№11бөбекжай-бақшасы»  Тәрбиеші

Балабақша  қабырғасында  баланың  көп  уақытын  ойынмен  өткізетіні 
белгілі.Баланың  өмірге  қадам  басардағы  алғашқы  қимыл-әрекеті  –  ойын, 
сондықтан да оның мәні ерекше. 

Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев: «Ойын ойнап, ән салмай, 
өсер  бала  бола  ма?»-деп  айтқандай  баланың  өмірінде  ойын  ерекше  орын 
алады.Ойын - бала өміріндегі тәрбиенің шешуші шарты.

Ойын  негізінен  балаларға  денешынықтыру  және  эстетикалық  тәрбие 
берудің маңызды құралы. Ойын мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының 
дамуына игі  ықпал ететін  жетекші,  басты құбылыстың бірі.Ойын балаларды 
ұйымшылдыққа  үйретеді.  процесінде  сөйлесу  қарым-қатынасы  үлкен  роль 
атқарады. Ойын — балалардың тілді үйренуге деген сенімін оятады. 

Рольдік  ойындарда  барлық  балаларға  бірдей  роль  тиеді  де,  бір-бірімен 
міндетті  түрде  қарым-қатынасқа  түсіп,  сөйлеседі.  Ойын бала  үшін  — нағыз 
өмір.  Егер  тәрбиеші  ойынды  ақылмен  ұйымдастырса,  ол  балаларға  ықпал 
жасауға  мүмкіндік  алады.  Ойын  әсері  арқылы  бала  өз  қасиетін  қалай 
қанағаттандыра алатынын, қандай қабілеті бар екенін байқап көреді. 

Ал, ақыл – ой ойындарында белгілі бір ережелерді сақтап ойнайды. 
Ол ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын, зейінділігін арттыруы 

мен қатар, ерік сезім түрлерін де дамытады. Ойынды тек баланы алдандыру, 
ойнату  әдісі  деп  қарамай,  жас  ерекшеліктеріне  сай  олардың  көзқарасының, 
мінез – құлқының қалыптасу құралы деп қарап, тиімді пайдаланғанымыз жөн.

Қорыта  келгенде,  ойын:  әр  түрлі  жастағы балаларды өз  еркімен дамыту 
әрекетінің  түрі;  бала  әрекеттерінің  ішіндегі  ең  еркін  түрі,  онда  айналаны 
қоршаған әлемді тани, сезіне білуі, өзін – өзі тануы, өзін – өзі көрсетуі белсенді 
түрде жүзеге асады. 

Үшінші даму тәжірибесі, бала ойын үстінде дамиды, даму үшін ойнайды. 
Ең соңында  балалар  қарым – қатынасының негізгі  ортасы,  ойын барысында 
құрдастарына, үлкендерге деген өзара қарым – қатынас қалыптасады.
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Асық технологиясы

АБДИБЕКОВА ЗАУРЕШ  ЖУМАДИЛОВНА 
Қостанай қаласы №11 бөбекжай-бақшасы» 

Тәрбиеші

 Қазіргі  таңда мектепке дейінгі  ұйымдарда инновациялық технологияны 
дамытуға  көптеп  күш  жұмсалуда.  Соның  ішінде  асық  ойыны,асықты   оқу 
үрдісінде  пайдалану  қолға  алынып  келеді.Асық  ойыны-қазақ  халқының 
дәстүрлі ұлттық ойыны.Ал, денсаулыққа тигізер пайдасы өте зор. Асық ойыны 
баланы  ең  бірінші  шапшаңдыққа,  ептілікке  баулиды.  Үнемі  қозғалыста 
болғандықтан денесі шынығады, көздің алыстан көру қабілеті артады, ағзасы 
тынығады, мергендікке үйренеді,  қан айналымы мен тыныс алу мүшелерінің 
жұмысы жеңілдеп, бұған қоса аяқ-қолдың қимылы жақсарады. Асық терапиясы 
балалардың  қимыл-қозғалысын  реттеуге,  кеңістікті  бағдарлай  білуге,  сөздік-
логикалық  ойлауды  сатылай  қалыптастыруға,  шығармашылық  және  сын 
тұрғысынан  ойлауға,  сабырға,  бірлесе  әрекет  етуге  тәрбиелейді.  Балалардың 
рухани дамуымен қатар физикалық дамуына септігін  тигізеді.Балабақшадағы 
асық  ойнай  бастаған  баланың бойындағы  өзгерістерді  ата-аналар  күн  сайын 
байқауға  болады.  Яғни,  бала  еңкейеді,  тұрады,  үздіксіз  қозғалыс  дене 
сымбатына  көмектеседі.  Сонымен  қатар,  кәсіпкерлік  қабілеті  дамиды,  ұтып 
алған асығы көбейген сайын қуанады. Саусақтарымен жұмыс жасау арқылы, 
саусақтары иілгіш болып жаттығады. Мұның бәрі баланың қиялы мен ойын, 
ұшқырлығын,  зейінін  жан-жақты  дамытады.  Асық  терапиясы  балалардың 
қимыл-қозғалысын  реттеуге,  кеңістікті  бағдарлай  білуге,  сөздік-логикалық 
ойлауды  сатылай  қалыптастыруға,  шығармашылық  және  сын  тұрғысынан 
ойлауға,  сабырға,  бірлесе  әрекет  етуге  тәрбиелейді.Балабақша  тәрбиешілері 
асық арқылы санау, құрастыру, асық үстінен жүру, математикалық логикалық 
тапсырмаларды шешу, түрлі оқиғаларды ойлап тауып, бала танымына қоршаған 
әлем  заңдылықтары  мен  оқиғаларын  қызықты  түрде  жеткізуге  тырысады 
аланың логикалық ойлауы,  көзбен көру арқылы есте  сақтау қабілеті  артады, 
эстетикалық талғамы дамиды және бір-бірімен бәсекелесіп орындау барысында 
шапшаңдыққа  үйренеді.  Асықтан  құралған  тақтайшалармен  жүру  арқылы 
балалардың аяқ, қол еті қатаяды, қабілеті артады. Мектепке дейінгі тәрбиелеу 
және оқыту стандарты мен үлгілік бағдарламасына сай барлық білім саласында 
асықты қолдануға болады.

58



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

МАЗМҰНЫ

• БЕРТАЕВА ЖАНАТ СҰЛТАНОВНА

• ДАЛАБАЕВА АНАРКУЛ КАРАШБАЕВНА  

• АБДИЕВА НУРША АБЕНОВНА

• ЖУНИСОВА УЛЖАН МАСАКБАЕВНА

• КАДЫРБЕКОВА АРАЙЛЫМ АБДИМАЖИТОВНА 

• ЖАРЫЛКАСЫНОВА АЙСУЛУ БОЛАТОВНА

• КАДРАЛИЕВА АЙНУР АМАНСЕИТОВНА

• АҒЫЗАМ ЕРСІНГҮЛ

• САУЫТОВА ЗЕЙНЕГУЛЬ НУРЛАНОВНА

• МАКАШОВА  ЛИЗА  АМАНГЕЛЬДИЕВНА

• ЕРМУРАТОВА ГУЛЬНАРА ТЛЕПБАЕВНА

• ЖАЛТАНБАЕВА НУРБАХЫТ АЙТУГАНОВНА

• ТУРМАНБЕТОВА АИДА ОНАЛБЕКОВНА

• ТАНКАШОВА РАУАН НУРЛАНОВНА

• ЕСМАГУЛОВА ГУЛЬНАР СКАКОВНА

• АБДИБЕКОВА ЗАУРЕШ  ЖУМАДИЛОВНА

59


