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Жалпыадамзаттық құндылықтарды меңгереміз

АБДУХАЛИКАВА УМИДА АБДУЛХАМИТОВНА
Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназиясы

Өзін-өзі тану пәні мұғалімі 

Қазахстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 2006 жылғы 
наурызда «Қазақстан - өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты 
Қазақстан халқына жасаған жолдауында: «Бізге экономикалық және қоғамдық 
жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет»- деп 
атап көрсеткен болатын.

Қазақстан  бүгінгі  күні  қарқынды  дамыған  заман  талабына  ілесу  үшін 
болашақ  ұрпаққа  берілетін  білім  мен  тәрбие  саналы  да  сапалы  болатындай 
Отанымыздың жарқын болашағына қызмет ететіндей болуы керек. Елу елдің 
қатарына  өткелі  тұрған  уақытта  сапалы  білім  болуы  қажет.  Әрбір  қоғам 
мүшесінің бойында адамгершілік рухани қасиеттерімен орын алуы тиіс.

«Өзін-өзі тану» бағдарламасы Қазақстандағы ең тиімді бағдарламалардың 
бірі деп ойлаймыз. Себебі бүлдіршендерді ізгілікке үйретіп тәрбиелеудің ең бір 
тиімді жолдарын көрсетіп отыр. «Өзін - өзі тану» пәнінің болашағынан үлкен 
үміт күтеміз.                                                                                                               

Бүгінгі  таңда  рухани  құндылықтар  қоғам  талабына  сай  өзерістерге 
ұшырап, адамдардың арасында ізгілік, әділдік, өзара көмек, төзімділік сияқты 
қарым - қатынастар орнатуына ықпал ететін құндылықтар мен әр жеке тұлғаны 
шығармашылық мүмкіндіктерінің ашылуы және оларды жүзеге асыруға түрткі 
болатын құндылықтарды зерттеу көкейкести мәселелердің бірі болып отыр.

Осы  орайда,  қоғамдық  мұраттар  мен  адамдардың  тәлімдік  үдерістері 
өзгерді, сондықтан да білім мазмұнын түбегейлі жаңғырту, әдістерді жаңарту 
жас ұрпаққа тәрбиемен білім беру технологияларын жетілдіруде « Өзін - өзі 
тану » сияқты бірегей курсттың шүбәсіз өзектілігі мен маңызы зор. 

Оның  аясында  жалпыадамзаттық  құндылық,  адамгершілік  бағдарларын 
жоғалтқан  қазіргі  замандағы  технократикалық  өркениетті  тажалдан  –  тек 
адамның рухани көзінің  ашылуы,  оның өзінің  жоғарғы рухани субстанцияға 
бастапқы қатынасын сезінуі ғана құтқара алуы мүмкін. «Өзін- өзі тану» пәні 
адамзатқа  ортақ,  планетарлы  импульс  пен  бір  уақытта  ұлттың 
жалпыадамзаттық  құндылықтарды  жас  ұрпақтың  бойына  сіңірудегі  рухани 
бастаудың қайнар көзі.

« Өзін - өзі тану » пәнінің әлемде теңдесі жоқ пән ретінде Қазақстанның 
білім  беру  саласына  енгізілгені  және  рухани  адамгершілік  білім  беру 
бағдарламасының тарихи негіздерін  айқындауға  әлемдік  рухани тұлғалардың 
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идеяларына сүйене отырып заманауи ғылымдағы рухани бастауларға баса назар 
аударылып, Қазақ мәдениетіндегі рухани-адамгершілік білімнің маңызын аша 
түсуде.

Құндылықтар  туралы  мәселені  алғаш  рет  көтерген  Сократтың  ой 
тұжырымдарын  басшылыққа  ала  отырып,  сұрақтар  қою  арқылы  өзгелерді 
танығандығын, оны игілік тұрғысында қарастырады. Сократ философиясының 
мақсаты адамды ізгілікке тәрбиелеу деп түсінді және адам оған өзін тану және 
өзін сынау арқылы жете алады. Оның әйгілі  «Менің білетінім – мен ештеңе 
білмеймін, басқалар оны да білмейді», «Өзіңді - өзің танып біл!», «Әр адамның 
бойында күн бар,  нұр бар,  тек оның нұрлануына мүмкіндік беріңдер» деген 
қағидаларының негізгі мазмұны да осы. 

Сократтың ойынша, белгілі бір асыл қасиет туралы білім жинаған адам сол 
қасиетке жете алады, бәрі адамның өзіне байланысты, адам тәнін емес, рухын, 
жанын шыңдауға үнемі ұмтылуы тиіс, себебі, жаны бақытқа бөленген адам ғана 
бақытты.

Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында адамның өзін 
танымақтық  жөніндегі  ілімнің  алғашқы  қадамы  көне  грек  философтарынан 
басталса  да,  «Өзін-  өзі  тану»  пәні  ұлы  ғұлама  ойшылдарымыздың 
тұжырымдарына  негізделгендігімен  құнды.  Оны  өз  заманындағы  ғылыми 
жүйеге  түсіріп,  қалыптастырған  шығыс  елдерінде  тұңғыш  сындарлы 
педагогикалық  жүйе  жасаған  ағартушы,  оқымысты  Жүсіпбек  Баласағұнның 
«Ізгілік ілімі»,  Қожа Ахмет Яссауидің «Хал ілімі»,  Әбу Насыр Әл – Фараби 
«Жан қуаты ілімі», Абай Құнанбаевтің «Толық адам», «Имани гүл ілімдері», 
Шәкәрім Құдайбергеновтің  «Шын адам»,  «Ар ілімі» тағылым мен тәрбиенің 
тірегі болуында.

Оқушылардың  адамгершілік  қасиеттері  мен  жалпыадамзаттық 
құндылықтарды дамытуда « Өзін- өзі тану » пәнінің рөлі біріншіден, рухани – 
адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы, « Өзін- өзі тану » рухани 
– адамгершілік білім беру бағдарламасының тарихи кезеңдері, Заманауи білім 
кеңістігін ізгілендірудің жаңа тәсілдемелері. Рухани – адамгершілік білім беру 
бағдарламасының психологиялық – педагогикалық негіздері, өзін - өзі тану пәні 
басқа пәндердің интеграциясы, сабақтан тыс іс - әрекеттер арқылы «Өзін - өзі 
тану» рухани – адамгершілік білім беру бағдарламасының жүзеге  асырылып 
жан – жақты талдау жасалуда.

Екіншіден, Өзін  -  өзі  тануды  оқытудың  аксиологиялық  аспектілері, 
Ақиқат, Сүйіспеншілік, Дұрыс әрекет, Ішкі тыныштық және қиянат жасамауды 
жалпы адамзаттық құндылық ретінде қарастырылған «Өзін - өзі тану» рухани – 
адамгершілік  білім  беру  бағдарламасындағы  мұғалімнің  рөлі  және  шынайы 
көшбасшыға  тән  адамгершілік  қасиеттер  айқындалып,  нақты  мысалдармен 
дәйекті дәлелдер келтіріледі.
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Үшіншіден, «  Өзін  -  өзі  тану  »  пәнінің  құрылымдық  мазмұндық  және 
әдістемелік  сипаттауда  сабақтағы  жағымды  ойлау,  әңгімелеу  әдісін  терең 
рухани  –  адамгершілік  құндылықтарға  бағыттау,  ән  айту  мен  музыканың 
маңызына жан – жақты тоқталады. Ата – аналармен байланыс жасау жолдары 
және  сыныптан  тыс  іс  –  шараларды  өткізудегі  тоерия  мен  тәжирибиенің 
сабақтастығы қарастырылатыны маңызды.

Төртіншіден, Өзін  -  өзі  тану  пәні  адам  оқу  білім  алу  үшін  алдымен 
қоршаған  дүниені,  табиғат  құбылыстарын  танып  -  білу  арқылы  табиғатты 
аялап,  ізгілікке  баулу  ұлттық  тамырдан  нәр  алады,  табиғатқа  деген  адам 
көзқарасының дұрыс бағытта болуы оның ой – сезіміне әсер етіп, мінез құлқын 
жетілдіру арқылы жүзеге асады.

Бесіншіден, өзін  -  өзі  тану  пәнін  оқытуда  сүйіспеншілік,  сенім, 
шығармашылық  шабыт  атмосферасын  құру,  өзін  -  өзі  зерделеуде  өзін  -  өзі 
интуитивті  түрде ұғынуға жағдай жасалады. Рухани адамгершілік білім беру 
үдерісінде тек жағымды және ізгі әдістерді қолдану көзделуде. Өзін - өзі тану 
сабақтарындағы жағымды ойлау, жағымды күйге келу әдісін қолдану арқылы: 
тәртіп, өзін - өзі қадағалау, денсаулық, зейін қою, ақылдың байсалдылығы, ес, 
интуиция,  басқаларға  деген  сүйіспеншілік,  ішкі  тыныштық  орнатуға 
болатынын, ішкі тыныштық орнағанда еш уақытта қиянат жасалмайтындығы 
ақиқат.

Алтыншыдан,  өзін-  өзі  тану  пәнінің  негізгі  идеясында  бүгінгі  қоғамда 
білім  беруде  сыртқы  білім:  сыртқы  дүниені  зеттейді,  китаби  білімге 
негізделген, қалауларды оятады, дүниеде күн көру үшін қажет деп есептейді, 
ақыл  мен  тәнге  қарасты  мәселелерді  шешіп,  мұндағы  білім  беру  мақсаты 
ақпарат берумен шектеледі.

     Рухани білім берудің яғни, ішкі маңыздылығы: ішкі рухани қасиеттерді 
аша  ашады,  адамның,  баланың  ішкі  дүниесін  зеттейді,  өмірлік  тіжірибиеге 
негізделген,  әрбір  адамның  жүрегіне  жасырынған  жалпыадамзаттық 
құндылықтарды айқындайды, білім беруді  өмірлік мақсаттармен байланысты 
қарастырады,  интуицияны  дамытады  және  ақылмен  ойлап,  жүрекке  жүгіне 
отырып әрекет ететіндігін нақты дәлелдейді.

Жетіншіден, Өзін - өзі тану пәнін өткізетін мұғалім қандай болу керек? 
деген сауалға жауап іздеуде әрине, көрнекті педагог, ізгілік педагогикасының 
негізін  қалаушы  Ш.А.Амонашвили:  «  Мектепті  емес,  мұғалімнің  рухани 
дүниесін  реформалау  қажет  »  деген  ой  тұжырымы  басты  ұстаным  ретінде 
алынған. Оны мына сөздерден көреміз: « Оқушыға білім ұшқынын шашу үшін 
мұғалім  өз  бойына  телегей  теңіз  нұр  жинау  керек.  Мұғалім  өз  сабағын 
сәулендіретін нұрды қайдан алады? ... Мұғалім өз бойындағы рухани әлемінен 
алады, егер ол әлем әсемдікке және асқақтыққа толы болса...» деген сөзінен 
ізгіліктің  иісі  аңқиды.  Ол ізгілік  педагогикасының үш постулатын айқындап 
берді.
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Баланың бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Өз бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Ізгі әдіс – тәсілдердің күшіне деген сенім – болуын үнемі өзі
қадағалап отыруы шарт деп есептейді.
     Мұғалім – шабытты еңбек етіп,  шеберлігінің шыңына жету үшін - 

баланың таным – түсінігін жете қадағалап, дамыта отырып, рухани бастауларға 
жол  ашу  арқылы,  оқу  әрекетіне  қызықтыра  білу,  ізденіске,  жаңалыққа 
ұмтылдыра алу қажет деп ойлаймыз. Ол үшін мұғалімге басты екі қасиет қажет: 
біреуі қарапайымдылық, өз кемшіліктерін түсінетін, екіншісі кемелденуге тілек, 
өз кемшіліктерінен құтылу үшін. Ұстаз деген мамандық Алладан берілген СЫЙ 
–  екенін  сезіне  білу  керек.  Сонымен  ойымызды  қорытындылай  келе, 
оқушылардың адамгершілік қасиеттері мен жалпы адамзаттық құндылықтарды 
дамытуда «Өзін- өзі тану» пәнінің алар орны ерекше. « Өзін - өзі тану » пәні 
жас ұрпақты өмірден өз орнын табуына бағыттай отырып, олардың кәсіби – 
тұлғалық жетілуін, интелектуалдық дамуын қамтамассыздандырады, рухани – 
адамгершілік  тәрбиесін  жетілдіреді  және  қоғамға  қызмет  ету  дағдыларын 
дамытады.  Осындай  адами  құнды,  қоғамдық  маңызды  құндылықтарды 
бойларына  сіңірген  жеткіншектер  елімізде  қолға  алынған  жаңашылдық 
бағыттағы кеңестерге өз үлестерін қоса алатыны ақиқат.
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Сандар. Неше?

ЖАКЫМАНОВА РАУШАН КАДЕСОВНА
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің № 83 Жансая балабақшасы МКҚК 

Қазақ тілі пәні мұғалімі

Оқу қызметінің мақсаты: қазақ тілінде тура және кері санауды үйрету және 
(1-5) сандарымен таныстыру.
Міндеттері:
-  сөздің  дыбысталу  мәдениетін  қалыптастыру;  тақырыптық  сөздерді  әдеби 
тілдегі  норманы  сақтай  отырып  айтуға  жаттықтыру;  «і»,  «ү»,  «ө» 
дыбыстарының артикуляциясын нақтылау және бекіту;
           -логикалық ойлау қабілеті мен ұсақ моторикасын  дамыту;
- мемлекеттік  тілде  мәдени-әлеуметтік   өзара  қатынасқа  дайын  тұлғаны 
тәрбиелеу, қазақ тілінде дұрыс, анық сөйлеуге тәрбиелеу.
Көрнекілік  пен  құралдар:  Сандар  карточкасы,  суреттер,   текшелер, 
ойыншықтар, теледидар, асықтар.
Шаттық шеңбері
Қуанамын мен де,
Қуанасың сен де.
Қуанайық, достарым!
Жарқыраған күнге!
Жаңа тақырыпты үйренеміз.
-  Балалар,  бүгін  біз  сандар  туралы  айтатын  боламыз,  түрлі  тапсырмалар 
орындаймыз.
-Мыналар не?
- Ойыншықтар. (Ойыншықтарың атауын атайды, санайды.)
Фонетикалық жаттығу. 
Ір-ір-ір –мынау сан бір-1.
Кі-кі-кі –мынау сан-2. 
Үш-үш-үш-мынау сан-3.
Өрт-өрт-өрт-мынау сан -4.
Ес-ес-ес – мынау сан-5.
«Санау» әнін тыңдап, сандарды қайталап айту.  (Бейнежазба)
Дидактикалық ойын. «Кел, санайық!
Текшелерді санайды, керек санмен белгілейді.
Дидактикалық ойын. «Кел, сөйлесейік!
-Мынау не?   - Мынау – алма.
-Неше алма?   - Бес алма.
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-Мынау не?   - Мынау – сәбіз.
-Неше сәбіз?  -Бес сәбіз.
Сергіту сәті:
Бір, екі, үш, төрт, бес
Добым, добым домалақ
Тоқтамайсың домалап.
Үстел үстін бүлдірдің
Тәлеңкені сындырдың.
Тентек болып кеттің деп,
 Тұрмын сені тепкім кеп.
Сурет бойынша сөйлемдер құрастыру.
(Сурет бойынша сөйлем құрастырады)
Дидактикалық  ойын:  «Қандай  сандар  жасырынып  тұр»  (Жасырынып 
тұрған сандарды табу)
Тіл дамыту жұмысы.
Бір дегенім – атам                                                                                                           
Екі дегенім – әжем                                                                                                          
Үш дегенім – әкем                                                                                                          
Төрт дегенім-  анам                                                                                                        
Бес дегенім – өзім.                                                                                                          
Мен боламын балақай!                                                                                                
Сандарды білдім, алақай!
Кім сандар туралы тақпақтар біледі? (балалар білетін тақпақтарын айтады)
«Ханталапай» ұлттық ойыны (шашылған асықтарды жинау және санау) 
 Балалар, бүгінгі оқу қызметі ұнады ма?
 Нені үйрендік?
 Қандай дидактикалық ойындар ойнадық?
Оқу қызметіне белсенді қатысқаны үшін мадақтап, балаларға шағын сыйлықтар 
беріледі.
Күтілетін нәтиже:  Нені біледі:
Тақырыптық сөздерді, олардың мағынасын; 
 1-ден 5-ке дейін  тура және кері санауды.
Қандай түсініктерді игереді:
Сандар туралы түсініктерді.
Меңгерген дағдылары мен іскерліктері:
Сұраққа жауап беріп, оны суреттеу;
Санамақ айтуды, сөйлем құрастыруды.

6



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

№ C00044      02.06.2021 ж

Ойын арқылы баланың ой-өрісін дамыту

ТУРЕБАЕВА НУРГУЛЬ ЕРЖАНОВНА
ШҚО, Көкпекті ауданы, Көкпекті ауылы, 

КМҚК "ШУАҚТЫ-ШҰҒЫЛА" бөбекжай балабақшасының әдіскері

«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып оның шығармашылық 
қабілетін дамытады. Ойынсыз ақыл ойдың қалыптасуы мүмкін емес».

(В. А. Сухамлинский)

Мектепке  дейінгі  балалардың  жан-жақты  дамуы  үшін  ойынның  ролі 
ерекше. Ойын – жалпы  адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар 
көзі  мен  шыңы.  Мәдениет  феномені  ретінде  ойын  оқытады,  дамытады, 
тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, сонымен қатар, 
ол  сықақтап,  күлдіріп,  кез-келген  әлеуметтік  мәртебенің  шартты  екендігін 
көрсетеді.

Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және білім 
беру үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады.

Ұлы  педагог  В.Сухомлинский  «Ойынсыз,  музыкасыз,  ертегісіз, 
шығармашылықсыз,  қиялсыз  толық  мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» 
дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты  ұлттық салт-сананы сіңіру  арқылы 
байи  түспек.

Олармен  ойынның  әр  түрін  ұйымдастыра  отырып,  бір-біріне  деген 
қайырымдылық,  мейірімділік,  жанашырлық,  достық, жолдастық сезімдерді 
тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, 
табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында  өлі-тірі табиғатқа  деген 
сүйіспеншілік,  үлкендердің   еңбегіне  қызығу  мен  сыйластық  сияқты 
адамгершілік сапалары қалыптастырылады.

Ойын  бала  үшін  —  нағыз  өмір.  Егер  тәрбиеші  ойынды  ақылмен 
ұйымдастырса, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай 
деп атап көрсетті:  «Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — 
оларды тәрбиелеу деген сөз.» Тәрбиенің тиімді процесі  ойын және ойынның 
өзара қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала 
мұнда өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілікетеді». 

Ойын мектепке дейінгі жастағы  балалардың негізгі іс-әрекетінің бір түрі. 
Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. 

Ойын   барысында  балалар   дүниені  тани  бастайды,  өзінің  күш-жігерін 
жұмсап, сезініп білдіруге мүмкіндік алады, адамдармен араласуға үйренеді.
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Бүгінгі күн талабы – баланың ақыл - ойын парасаттылығын  дамыту, ойлау 
қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына 
сай  ойы  жүйрік  етіп  тәрбиелеу.  Сондықтан  да  баланың  танымын  алғашқы 
күннен  бастап  дамытудың,  бойында  оқыту  мен  тәрбиелеудің  негізін 
қалыптастырудың  құралы  –  ойын  әрекеті,  яғни,  ойын  –  баланың  жетекші 
әрекеті. Бірақ, ойын тек қана балаларды қызықтырып,уақыт өткізудің құралы 
болмай, балаға берілетін білім мен тәрбиенің құнды негізі болуы керек. 

Яғни,  оқыту-тәрбиелеу  жұмысын  бағдарлама  талаптарына  сәйкес  ойын 
түрінде ұйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау қабілетін арттыруға 
жағдай жасау  мектепке дейінгі мекеме педагогтарының негізгі міндеті. 

Ойын барысында  балалар  педагогпен  бірлесіп  ереже бойынша қызықты 
тапсырмалар  орындап,жағымды  қарым  –  қатынас  жасауы  балалардың 
эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді,  сондықтан да дидактикалық ойынға 
қажетті құрал – жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте 
маңызды.  Балалардың  интеллектуалдық   дамуына  әсер  ететін  жаңа  ойын 
технологиялары да біздің балаларға танымал.  

Мысалы:  Логикалық тізбек   ойындары.   Логикалық ойлау  арқылы бала 
саралау,  салыстыру,  жинақтау  сияқты  өз  бетімен  іс  –  қимылдар  жасауды 
үйренеді. Баланың логикалық ойлауы өздігінен қалыптаспайды, оның дамуына 
мақсатты  түрде   білім  беру  мамандарының,  ата  -  аналардың,  балалардың 
бірлескен жүйелі жұмысы қажет.   Балалар ойыны заттық – қол қимылының 
(пирамида жинау,текшелерден үй құрау) даму жолынан бастап интеллектуалды 
даму  ойынына   дейін  жетеді.  Логикалық  ойлауды  дамытудың  негізгі  рөлі 
математикалық  ойындарға  жатады.Бұл  ойындар  арқылы  баланың 
интеллектуалды  дамуы тек белгілі бір білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-
тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, ойлау, қиялдау, есте сақтау, елестету 
және  т.б.  қабілеттерінің;  танымдық,  іскерлік,  шығармашылық  қасиеттерінің 
дамуын қамтиды  Мысалы, «Суреттерді есте сақта», «Керекті фигураны тап», 
«Қызықты геометрия»,  «Лабиринт  ойындары»  және  т.б..  «Ойы саяздың,  тілі 
саяз»  деген  ұлғатты  сөз бекер айтылмаған. Ойлау негізі баланың сөйлеу тілін 
де  қалыптастырады.  Қорытып айтқанда,  балаларды интеллектуалды  дамыту 
тәрбиесі білімді тереңдетуге, бекітуге, оның тәжірибелік мәнін түсінуге септігін 
тигізеді.  Баланың өмірге  қадам  басқандағы  алғашқы қимыл әрекеті  –  ойын, 
сондықтанда  оның мәні  ерекше.  Жас  баланың өмірді  тану,  еңбекке  танысы, 
психологиялық ерекшеліктері осы ойын түрінде қалыптасады. 

Мектеп жасына дейінгі  балалардың қоғамдық құбылыстарды, қоғамдағы 
ересек  адамдардың  іс - әрекетін  өз  түсінігінше  әрекеті  арқылы  бейнелеуі 
ойын  болып  саналады.  Ойынның  шығу  тарихына  шолу  жасауда  көңіл 
аударатынымыз  ол еңбекпен, өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста 
дамыған,  яғни  ойынды  өмірден  ажыратып   қарай   алмаймыз   балалар   тек 
ойнап  қана  қоймайды,  сонымен  бірге  ойлайды, аңғарады көп нәрсені білуге, 
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зерттеуге  талпынады.  Олар  бірдеңе  жасап  қана қоймайды,  сондай - ақ  заман 
ағымына  да  белсене  қатысады.  Балабақшаларда   оқыту  –  тәрбиелеу 
жұмысында  балалардың  тілін  дамыту,  сөздік   қорларын   молайту,   ауызша 
сөйлеуге   үйрете   отырып,  үйренген   сөздерін   күнделікті   өмірде   еркін 
қолдану,  одан   әрі  күнделікті іс - әрекет  кезіндегі тілдік қарым - қатынаста 
қолдана,білуге,жаттықтыру.
 Ойын  дүниеге   ашылған  үлкен жарық терезе  іспеті.  Ол арқылы баланың 
рухани   сезімі   жасампаз   өмірмен   ұштасып,  өзін  қоршаған  дүние  туралы 
түсінік  алады.  Адамды  өжеттілікке,  шапшаңдыққа,  ептілікке,  батылдыққа, 
байсалдыққа,  тапқырлыққа  үйрететін  де  ойын.  Бала  үшін  ойын  өзін  -  өзі 
жетілдіру   мен   өзін  –  өзі   көрсетудің  құралы.  Баланы  ойынға  қызықтыра 
отырып  оқу  қызметін  ойын  түрінде  күрделендіре  түсу  керек.
Ойын  баланың  ойлау  қабілетін жетілдіре  отырып, оның  қиялын дамытады.  

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

Педагогикалық  ойын технологиясы  дегеніміз  -  педагогикалық  жұмысты 
ойын  түрінде  ұйымдастырудың  әдістері  мен  тәсілдерінің  жиынтығы.
Дидактикалық ойындар арқылы оқу қызметі барысында балаларды қызықтыру 
мақсатында  қолданылады  және  мектеп  жасына  дейінгі  ұйымдардың 
барлығында да, оқу қызметі ойын түрінде өткізіледі. Оқу қызметі барысында 
ойын  түрлері  жас  ерекшеліктеріне  байланысты  қолданылады.
Тәрбиеші  ойынға  тек  қана  баланы  қызықтырып  қоймай,  бес  саланы  білім 
берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады.
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Мен және менің отбасым

БАЙТУ ИНДИРА ЕРҒАЛИҚЫЗЫ 
Түркістан облысы  Кентау қаласы  Қамқор балабақшасы  

Даярлық тобының тәрбиешісі

МАД Тәрбиеші:         Уақыты:  
Тақырыбы Мен және менің отбасым
Сабақтың 
мақсаты

Тақырыпты  зейін  қойып  түсініп , мазмұнын  түсіне  
білуге  үйрету, мазмұны  бойынша  қойылған  сұрақтарға  
жауап  беруге  ынталарын  арттыру.

Көрнекіліктер Үлестірмелі суреттер, плакат т.б
Оқу  қызмет 
кезеңдері  

Тәрбиеші  қызметі Балалардың   
іс — әрекеті

Психологиялық 
ахуалды 
қалыптастыру
 
 
 

Берекелі бақ-дәулет,
Арта түссін тойланып.
Сау болындар, балалар,
Келгенше жыл айналып

Балалар алдағы 
өтетін сабаққа 
дайындық 
жасайды.

Ұйымдастыру  
іздестіру       
                              
Жаңа сабақ
 
 
 
 

Қане, балалар қолымдағы тұрған күнді 
біз мейірбан, жан-шуағын төгетін 
құдіретті ананың біріне теңесек, біз оның 
жүрегіндегі көлеңке сезімін сейілтейік, ол 
үшін бетіндегі түнерген бұлттарды 
ашайық.
ІІ. Өткенге шолу
1-бұлт
-          Бір жылда неше мезгіл бар?
-          Бір мезгілде қанша ай болады?
2-бұлт
-          Күз мезгілінің айларын кім 
айтады?
-          Алтын күздің ерекшеліктері неде?
-          Кім күз туралы өлең біледі
3-бұлт
-          Қыс мезгілінде қандай айлар бар?

Балалар  
барлық  
қимылдарды  
тәрбиешіге  
қарап, 
қайталайды. 
Берілген 
тапсырмалард
ы орындайды.
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-          Қыста табиғат қалай өзгереді
-          Кім қыс туралы өлең айтады?
4-бұлт
-          Көктемнің айларын атап 
шығыңдар
-          Көктемде табиғатта қандай 
өзгерістер болады?
-          Кім көктем туралы өлең біледі?
5-бұлт
-          Жаз мегіліне қандай айлар 
жатады?
-          Жазда нелер піседі?
-          Кім күз туралы өлең айтады?
ІІІ. Күн ашылды
Күлімде, күн күлімде!
Бүлдіршіндер қуансын.
Қырдың қызыл гүліндей,
Қолдарына ту алсын!
Осы жарқыраған күн мейірімін, жан 
шуағын төксе, адамгершілікті, 
мейірімділікті, жылы сөздерді кімнен 
аласыңдар?
-Дұрыс айтасыңдар балалар  анадан, 
әкеден, атадан, әжеден, ағадан...
— Олай болса, балалар, бүгін біз «Мен 
және менің отбасым» тақырыбында 
әңгімелейміз.
Суреттегі  отбасы мүшелерін ата?
Кімнің немен айналысып жүргенін айтып 
бер?
Ой шақыру. Күн шуғын толтыру
 «Туыстық атаулар» атты бейне көріністі 
тамашалау Балалар, бүгін біз ата- 
аналарымыз, туыстарымыз, 
бауырларымыз  жайлы айтамыз. Ешкім 
де туысқан – туғансыз, ағайынсыз емес. 
Кім болса да, адамнан  тараған, 
сонысымен ол көп жапырақты, көп  
тамырлы  ағашқа  ұқсайды. Туыстар  
дегеніміз – сол  бір  түбірден өскен, бір  
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ағаштың  бұтақтары тәрізді. Сол  
себептен біздің ата- бабаларымыз « 
Туысым – түп  тамырым » деп  бекер 
айтпаған.

Сергіту сәті Тарсылдатпай едендi
Орнымыздан тұрып ап
Жүгiрейiк бiр уақ.
Бiр, екi, үш, бiр, екi, үш.
Аяқты алға созайық
Тiк көтерiп, қозғайық.
Тым сылбыр да болмайық
Алға қарай озбайық.
Бiр, екi, үш, бiр, екi, үш.

Оқушылар 
ойын ойнайды

 Рефлексивті — 
түзетушілік 

— Сенің отбасында қанша адам бар?
Санап санын жаз?
Б.Серікбаевтің Мен –апамның ай мен 
күні өлеңін оқу
Апам мені: «Айым!» — дейді,
Мен мұңайсам, уайым жейді.
Апам мен: «Күнім!» — дейді,                      
Мен қуансам, күлімдейді
Сендерді үйлеріңде атаң, әжең,әкең, 
анаң ,  тәтең, қалай еркелетеді?

Тапсырмалард
ы әр  бала  өз 
алдына ерекше 
орындады.

Күтілетін   нәтиже:
Білу Тапсырма  мазмұнын  толық  есте  сақтады.

Өзіне 
үйренгені

Жаңа білімді түсінеді

Үйрену  Сұрақтарға толық жауап беруге  үйрену.
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Неліктен АҚШ өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді?

ӨМІРТАЕВ АРНА МОНЕТАЕВИЧ
Алматы облысы  Ұйғыр ауданы  Кепебұлақ ауылы  

«Нүсіпбек Исахметов атындағы орта мектебі» КММ
Тарих пәнінің мұғалімі

ҚМЖ  жоспары
Ұзақ мерзімді 
жоспардың 
тарауы:
10.бөлім АҚШ-
тың күшеюі

Мектеп: «Н. Исахметов атындағы орта мектебі» КММ

Мұғалімның аты-жөні: Омиртаев Арна Монетаевич
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Күні:  
Сыныбы:  7

Сабақтың 
тақырыбы

Неліктен АҚШ өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді?

Оқу мақсаттары 7.4.1.3. АҚШ-ғы капиталистік монополиялардың даму 
ерекшеліктерін анықтау;
7.3.2.6. Еуропалық отаршылдық экспанцияның 
Шығыстың дәстүрлі қоғамына ықпалын сипаттау;
7.4.2.2. қоғамның индустрияға дейінгі және 
индустриялық даму кезеңдерінің арасындағы 
айырмашылығын анықтау;
7.2.1.2. миссионерлердің міндеттерін анықтау:

Сабақтың 
мақсаттары

Барлық оқушы:
1. ХҮІІІ ғасырдың соңы мен ХІХ ғасырдың 
басындағы АҚШ-ғы капиталистік қатынастарға 
байланысты орын алған өзгерістерді сипаттайды, термин 
сөздердермен жұмыстар жасайды,
Оқушылардың басым бөлігі:
2. Еуропалық державалардың  Шығыс бағытындағы  
отаршылдық экспанциясы кезеңіндегі Азия 
мемлекеттерінің әлеуметтік құрылымындағы 
ерекшеліктерді анықтайды, миссионерлердің қоғамда 
алатын орны мен міндеттерін сипаттайды, қоғамның 
индустриялдық дамуға дейінгі және дамудан кейінгі 
ерекшеліктерін айтады;
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Кейбір оқушылар:
3. АҚШ пен еуропалықтардың Шығысқа жүргізген 
саясаттарының ерекшеліктерін анықтап, салыстыра 
отырып сипаттайды, нақты тархихи дерек көздеріне 
сүйене отырып, тарихи оқиғаларға баға береді, 
тұжырымдайды;

Ойлау дағдысы  Түсіну, қолдану.

Бағалау 
критерийлері

4. ХҮІІІ ғасырдың соңы мен ХІХ ғасырдың 
басындағы АҚШ-тың батыс бағытындағы экспанция 
саясаты мен капиталистік монополиялардың даму 
ерекшеліктерін нақтылайды;
5. Еуропалық державалардың Шығыс бағытындағы  
отаршылдық экспанция саясатын ерекшеліктерін 
анықтайды;
6. Миссионерлердің қоғамда алатын орны мен 
міндеттерін анықтайды;
7. Термин сөздердермен жұмыстар жасайды, 
мағаналарын ажыратады;

Тілдік мақсаттар Оқылым:тақырып бойынша мәтімен жұмыстар 
жасайды. Айтылым: АҚШ-тың неге Жопонияға өз 
әскери кемелерін жібергендігінің себептерін 
анықтайды.
Жазылым:термин сөздердің мағаналарын ажыратады, 
анықтамаларын жазып алады.
Негізгі терминдер: капиталистік, монополия, өнеркәсіп, 
экономика, отаршылдық экспанция, индустрия, 
миссионерлер.

Құндылыққа 
баулу

«Мәңгілік Ел»жалпы ұлттық идеясынның төртінші 
құндылғы. «Индустрияландыру мен иновацияларға 
негізделген экономикалық өсу». 

Пәнаралық 
байланыс

Қазақстан тарихы. география

Алдынғы білім АҚШ-тың құрылуы
Сабақ барысы Ресурстар 

Сабақтың басы
5-7минут

Сыныппен амандасу. 
Сынып даярлығына мән беру. Сыныпта 
психологиялық ахуал қалыптастыру. 
Сынып оқушыларын түгендеу.

«Екі дұрыс, бір бұрыс» әдісі арқылы. 

Тестік 
тапсырмалар, 
сұрақтар,
үлестірмелелі
түрлі 
картошкалық 
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ҚБ. «Ауызша» бағалау
«Борт журналы» әдісі. (Топтық жұмыс)
 «Тақырып бойынша білетінім» 
оқушылар топтық негізде тапсырманы 
орындау барысында білетіндерін ортаға 
салады.
 «Мәтінді оқып жаңаны білгенім» 
оқушылар топтық негізде тапсырманы 
орындау барысында жаңадан білгендерін 
ортаға салады.
 «Болжамдар» оқушылар алған 
жаңа білімдері негізінде болжамдар 
жасайды.
 «Тың ақпараттар» оқушылар 
жаңа тақырып негізінде қандай тың 
аққпараттар алғандығын саралайды.
ҚБ. «Жұлдызша» арқылы бағалау

Бағалау 
критерийлері 

Дискриптор 

-АҚШ-тың 
экономикалық 
дамуының 
ерекшеліктерін 
айтады;
-АҚШ-тың 
Жапонияға қарсы 
жүргізген 
саясатының 
ерекшеліктерін 
айтады;
-
Еуропалықтардың 
Шығыс 
бағытындағы  
отаршылдық 
экспанция 
саясатын 
сипаттайды, 
салдарын 

-АҚШ-тың 
экономикалық 
дамуының 
ерекшеліктерін 
сипаттайды;
-АҚШ-тың 
Жапонияға қарсы 
жүргізген 
саясатының 
ерекшеліктерін 
анықтайды;
-
Еуропалықтардың 
Шығыс 
бағытындағы  
отаршылдық 
экспанция 
саясатын 
сипаттайды, 
салдарын 

https://www.g
oogle.https://
www.google.

16



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

нақтылайды;
-АҚШ-ғы 
капиталистік 
монополиялық 
даму 
заңдылықтарын 
тарихи 
жағдайлармен 
байланыстыра 
отырып айтады;
-Миссионерлердің 
негізгі міндеттерін 
нақтылайды;

анықтайды;
-АҚШ-ғы 
капиталистік 
монополиялық 
даму 
заңдылықтарын 
тарихи 
жағдайлармен 
байланыстыра 
отырып 
тұжырымдайды;
-Миссионерлердің 
негізгі міндеттерін 
анықтайды;

Сергіту
1 мин.

«Аңшы, ханшайым, қасқыр» ойыны 
арқылы сергіту жаттығуы орындалады. 
Оқушылар сергіту жаттығуын жасайды. 
Сыныпта ынтымақтастық атмосферасы 
орнайды.

https://www.g
oogle.
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Саралау- Сіз 
қандай тәсілмен 
көбірек қолдау 
көрсетпексіз? Сіз 
басқаларға 
қарағанда 
қабілетті 
оқушыларға 
қандай 
тапсырмалар 
бересіз?

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін қалай тексеруді 
жоспарлайсыз?

Пәнаралық 
байланыстар.
Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасын сақтау
АКТ қолдану

Оқу мақсаттарына  
қол жеткізуге  
бағытталған  
тапсырмалар 
беремін. 
Тапсырмалар 
беруде 
оқушылардың 
қабілеттерін 
ескеремін. 
Оқушылар 
ойлаудың әр түрлі 
деңгейлеріне қол 
жеткізуге 
тырысады.   
Оқушылар білу 
деңгейінде
«Екі дұрыс, бір 
бұрыс»(жеке 
жұмыс)әдісі 
негізінде 
оқушыларға тестік 
тапсырмалар беру 
арқылыөткен 
сабақтан алған 
білімдерін 
пысықтаймын.
 «Суреттер сыр 
шертеді»(жұпты

 Сабақтың әрбір кезеңінде 
түрлі
ҚБ арқылы оқушыларды білім 
алуға бағыттадым.

ҚБ. «Шапалақ 
ұру»Тестежақсынәтиже 
көрсеткен оқушыларға 
шапалақ ұру арқылы құрмет 
көрсету. Алға нақты қадамдар 
жасау.

ҚБ. «Ауызша» бағалау. 
Берілген сұрақтар бойынша 
жұптарды ауызша мадақ 
сөздер арқылы бағалап сабаққа 
деген ынтасын артыру.

  Оқушылардың 
денсаулығы мен 
өмірлерінің 
қауіпсіздігіне  зор мән 
берем. 
  Сабақ  алдында  
бөлменің аусын 
тазартам, сыныптың 
тазалығына көңіл 
бөлем.
  АКТ мүмкіндіктерін 
пайдаландым. 
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қ жұмыс)әдісі 
негізінде 
оқушыларға 
суреттерді (қайық,  
кеме)беремін түрлі 
сұрақтар қоямын 
оқушылар жаубын 
тыңдай отырып, 
өтетін жаңа 
сабақтың 
мазмұнын 
ашамын.
 «Борт журналы» 
(Топтық жұмыс) 
әдісін қолдана 
отырып, 
оқушыларға төрт 
бағытта жұмыстар 
жасатамын. Атап 
айтқанда:
 «Тақырып 
бойынша 
білетінім» 
оқушылар топтық 
негізде 
тапсырманы 
орындау 
барысында 
білетіндерін ортаға 
салады.
«Мәтінді оқып 
жаңаны білгенім» 
оқушылар топтық 
негізде 
тапсырманы 
орындау 
барысында 
жаңадан 
білгендерін ортаға 
салады.

ҚБ. «Жұлдызша» бағалау. 
Оқушылар топтық жұмыс 
барысында топтар берілген 
тапсырмалады дұрыс орындап 
жұлдызшалар жинайды. 
Жұлдызшалар жинау арқылы 
топтар арасында бәсекелестік 
пайда болып сабаққа деген 
ынтасы артады.

ҚБ. «Смайликтер»Оқушылар 
өздерін смайликтер арқылы 
бағалайды. Оқушылар 
арасында ынтымақтастық 
байланыс орнайды.  

Кері байланыс парағына 
берілген үлгілер бойынша 
сөйлем құрайды:
Мен....,  өйткені....
Мен  қалайша.....
Неліктен  мен  ..... 
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«Болжамдар» 
оқушылар алған 
жаңа білімдері 
негізінде 
болжамдар 
жасайды.
 «Тың 
ақпараттар» 
оқушылар жаңа 
тақырып негізінде 
қандай тың 
аққпараттар 
алғандығын 
саралайды.
«Иә-жоқ» әдісін 
қолдана отырып 
сабақты 
қорытындылаймы
н «БББ» әдісітері 
бойынша 
кітаптағы 
мәтіндермен 
танысып, кестені 
толтырады және  
негізгі  ұғымдарды 
біледі. 
Оқушылар түсіну 
деңгейіндегі түрлі  
тапсырмаларды 
орындап тарихи 
деректерді 
ажыратады. 
  Талдау 
деңгейінде:  
Дүниежүзінің  
картасын  
пайдалана  
отырып, АҚШ-тың 
және Еуропалық 
мемлекеттердің 

Менде мынадай сұрақ бар...
арқылы, кері байланыс жүзеге 
асады
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Шығыс 
бағытындағы 
жүргізген 
саясатына  әсер 
еткен 
факторлардың 
маңызын  
тұжырымдай 
алады
Сабақ бойынша 
кері байланыс 
(рефлексия)

Қорытынды бағалау:

Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға байланысты)?
1.
2.
Сабақтын бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға 
қатысты)?
1.
2.
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелегн оқушылардың 
жетістіктері/ қиындықтары туралы негі анықтадым, келесі сабақтарда не  
нәрсеге назар аудару қажет.
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№ C00047    03.06.2021 ж

Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

СТАМКУЛОВА ДИНАРА ИНАЯТУЛЛАЕВНА
Түркістан облысы, Кентау қаласы

Қамқор балабақшасының тәрбиешісі

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

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

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

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

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

                            «Жыл мезгілдері» 
Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы 

білімдерін бекіту, мезгілдерді атауларын үйрету 
(қыс,көктем,жаз,күз).  Мезгіл өзгерістерін 

талқылау.
Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары.

Ойын  барысы:Тәрбиеші  балалардан  жылдың  қай 
мезгілі  екенін  сұрайды.  Жыл  мезгілі  төрт  бөліктен 
тұрады,әр  бөлікке  сәйкес  мезгілдердің  ерекшелік 

карточкасы бар.
Балалар жыл мезгілдерінің өзгерістері карточкасын алып 
сәйкес келетін мезгілдерге қойып шығады.(мысалы:қыс 

мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)

                                     «Зоологиялық фриздер»
 Мақсаты:   Балаларды антоним сөздері туралы түсініктерін  қалыптастыру. 

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

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

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

 
«Не қайда өседі?»

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

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

Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды  ұқсас  белгілеріне  қарай 
табу,олардың мекен-жайын анықтау.  Сөздік  қорын 
молайту.
Көрнекілік:әр 
түрлі 

жануарлар,құстар суреті
ойын  барысы:әр  түрлі  жануарлар,құстарды 
көрсетіп,олардың  қайда  өмір  сүретінін 
сұралады.  Оларды  немен  қоректенетінін 
айтқызады.  Балалардың  сөздік  қорына  жаңа 
сөздер  еңгізу  үшін  тапсырманы  түрлендіруге 
болады.  Олар  туралы  білетін  тақпақтарын 
сұрайды.
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№ C00048     03.06.2021 ж

Қасым   хан  тұсындағы  Қазақ   хандығының  күшеюі

ТЕМИРБАЕВА ЖИБЕК ТОЛЕУТАЕВНА
Павлодар облысы  Ертіс ауданы  

Қызылқақ ЖОББМ  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.                     

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
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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

Мемлекетті
ң аумағы 

Астанас
ы

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
 

Сабақтың соңы

5минут

Кері байланыс
«БББ» әдісі кері байланыс

Білемін Білгім келеді Білдім
 

 Үйге тапсырма. Қасым хан тұсындағы қазақ 
хандығына хронологиялық кесте құру.
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 № C00049    03.06.2021 ж

Музыка сабағында IT технологиясын қолдану

БАЙНБЕТОВА АДИНА
ШҚО, Семей қаласы, М.О Әуезов атындағы педагогикалық

 колледжінің музыкапәнінің мұғалімі

Бүгінде  оқыту  жұмысын  IT  технологиясын  пайдалана  отырып, 
ұйымдастыру  мен  әдістің  жаңалығы  басқа  ұстаздардың  жаңа  жағдайға 
байланысты  оқу-тәрбие  процесін  шығармашылықпен  пайдаланудың 
негізгі  өлшеміне  айналуда.  Оқытушының  жаңа  инновациялық  әдістері 
мен пәнге байланысты жаңа технологияларды пайдалануға итермелейді. 

Жалпы, білім алушы мен оқытушының пікірінше, материалды қарапайым 
аудиторядан  гөрі  интеракивті  тақтамен  бірге  жүргізілген  сабақты  ұғыну 
әлдеқайда қызықты, әрі ұтымды. Интерактивті тақтада компьютерде жасайтын 
жұмыстарды да жасай аласыз: мәтінді теріп және сақтай аласыз, фильмдер мен 
слайдтар  көрсете  аласыз,  интернеттен  қажетті  ақпараттар  іздестіре  аласыз. 
Мұғалімнің берген сабағын білім алушылар тақтадан анық көре алады, олардың 
назары тақтада болады.

SMART  тақтаны  интерактивтік  Sympodium  планшеті  мен  толықтыруға 
болады, тыңдаушы кіші топтарды игергендей үлкен аудиторияларды да игеруге 
болады.  Мұғалім,  кішігірім  экранда  жазу  жазып,  орнынан  қозғалмай  білім 
алушыларға қарап тұрып, компьютерлік қосымшаларды, сонымен бірге білім 
алушылардың үлкен экранда және интерактивтік тақтада берілген сол көріністі 
көретінін  бақылай  алады.  Алдын-ала  дайындалған  мәтіндер,  кестелер, 
диаграммалар, суреттер, музыка, карталар, тематикалық CD-ROM-дар, сондай-
ақ  мультимедиалық  файлдарға  гиперсілтемелер  және  интернет  ресурстар 
сабақты құнарлы етеді.  Кәдімгі жай тақтаға мәтінді жазу ғана емес экраннан 
перне  тақтаға  көшуге  көп  уақыт  кетпейді.  Перо  құралын  қолдана  отырып, 
барлық  ресурстарға  экранның  өзінде  түсініктеме  беруге  және  көшірмелерді 
келесі  сабаққасақтап  қоюға  болады.  Өтілетін   сабақ  файлдарын  әрқашанда 
ашуға және өткен материалдарды қайталауға болады. 

Сабақтан  соң файлдарды (бастапқы немесе  толықтырылған  түрде)  білім 
алушылар желісінде сақтауға  болады, сонда білім алушылар қалаған кезінде 
оған  кіре  алады.  Сондай-ақ,  білім  алушылардың  білім   деңгейін   тексеру 
барысында келесі  сабақтарда да пайдалануға болады.

Сырлы  да  сазды  әуендерді  бүгінгі  күнгінің  әуендері  мен,  классикалық 
музыкамен  ұштастыра,  шығармашылық  пен  тақырыпты  аша  түсіп,  білім 
алушыларды  музыка  әлеміне  қызықтыра  білу  музыка  мұғалімінің  өзісінде 
шеберлігін талап етеді. 
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Оқуға ынтасы барды да, ынтасыздарды да, тәртіптілер мен тәртіпсіздерді 
де музыка әлеміне қызықтырып, білім алушылардың рухани бейнесі, танымын 
қалыптастыра отырып, қоғамның саналы азаматы етіп шығару – ұстаздардың 
басты мақсаты.

Осы  бағытарда  сабақты  түрлендіру  де  ақпараттық  технологияларды 
пайдалана  отырып  сабақты  жаңаша  түрде  ұйымдастыруды  жүзеге  асырып 
келемін. Мысалы: интерактивті  тақтамен жұмыс, мультимедиалық көрніспен, 
жаңаша тапсырмалар арқылы сабақты түрлендіре  отырып   өткізуді  дәстүрге 
айналдырған жөн.

Музыка  сабақтарында  да  электронды  оқулықтарды  тиімді  пайдалануға 
мүмкіндік бар. Бұл мұғалімнің магнитофон, күйтабақпен жұмысын жеңілдетеді, 
тақтаға  ән  мәтінін  жазу  уақытын  үнемдейді.  Білім  алушыларға  әртүрлі 
өлеңдердің әнін тыңдауға, оған өзгертулер енгізуге, өздері орындаған өлеңдерді 
компьютер арқылытыңдауға  мүмкіндік береді.

Электрондық  оқулық   арқылы  түрлі  суреттер,  видеокөріністер,  дыбыс 
және музыка тыңдатып көрсетуге болады. Бұл, әрине мұғалімнің тақтаға жазып 
түсіндіргенінен  әлдеқайда  тиімді,  әріәсерлі.  Меңгерілуі  қиын  сабақтарды 
компьютердің көмегімен білім алушыларға ұғындырса,  жаңатақырыпқа деген 
баланың  құштарлығы  оянады деп ойлаймын. Музыка пәнінде жаңа әдістерді 
пайдалану  арқылы  мектептегі  сабақтарды  жаңаша  ұйымдастыру,  мұғалімнің 
рөлі  мен  қызметінің   артуына   жағдай   жасау,  теориялық,  ғылыми  – 
педагогикалық  және  психологиялық   зерттеулерге   сүйене   отырып,  білім 
алушылардың   құзыреттілігін  қалыптастыру,  ақпараттық  технологиялар  мен 
инновациялық  оқыту  әдістері  арқылы  білім  алушыларды   ізгілікке, 
елжандылыққа,  саналыққа,  адамгершілікке,  имандылыққа,  еңбексүйгіштікке 
тәрбиелеу.  Инновациялық  әдістерді  баланың  білім  деңгейіне  және  жас 
ерекшелігіне қарай оқу үрдісін де пайдалану негізгі міндет  болып  табылады.

Компьютердің  кең  мүмкіндіктері  музыка  пәнінен  фонотека,  мәліметтер 
қорын жасақтап, толықтырып отыруға мүмкіндік береді, оларға қол жеткізуді 
оңтайландырып, сұрыптау мен іріктеу  мүмкіндіктерін  жетілдіреді.

Осылайша,  ақпараттық  технологиялар  педагогтарға  өздерінің  жұмысын 
сапалы  тұрғыдан  жақсартып,  әдістері  мен  формаларын  өзгертіп,  білім 
алушылардың  жеке  тұлғалық  қабілеттерін  толықсақтау  мен  дамытуға, 
оқытудағы    пәнаралық  байланыстарды  нығайтуға,  оқу  үдерісін 
ұйымдастыруды үнемі динамикалы жаңғыртуға мүмкіндік беретін құрал болып 
табылады. Ал басты артықшылығы – дәстүрлі оқу үдерісін   түрлендіріп, оған 
жаңаша  көзқарастарды  тиімді  енгізуге  мүмкіндік  беріп,  білім  алушылардың 
білімалуын  қызғылықты  әрі  жеңілдеу   ықпалды.  Білім  алушыдың 
қызығушылығы белсенділігі  артқасын сабақта  білім  сапасының  арттатыны 
сөзсіз.
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Ұлы  неміспедагогы А. Дейстербергтің «Жаман   мұғалім   ақиқатты  өзі 
айтып  береді,  ал  жақсы   мұғалім   білім  алушының    өзін-өзі   ізденуге 
жетелейді, ойға  үйретеді» - дегенді. Содықтан да білім алушы  белсенділігін 
арттырып,  білім   сапасын   көтеретін,  ойлауға   үйрететін  ол    жаңа 
инновациялық   әдіс- тәсілдері  болып   табылады.

Қандай технологияны пайдаланған кезде де білім алушының белсенділігі, 
мақсатқа  ұмтылуы,  ақпаратты  өзі  іздептабуы,  шапшағаңдығы  мен  еркіндігі, 
шығармашылдығы,  көңіл-күйінің  көтеріңкі  болуы  қамтамасыз  етіледі.
Білім  алушылардың  шығармашылығын,  танымдық  белсенділігін  арттыру  да 
шығармашылық  сабақтарды  өткізудің,  білім  алушының  өз  бетімен  ізденіп, 
шығармашылық ой-өрісін арттыруда алатын маңызы ерекше.

Сондықтан  да,  білім  беру  саласында  жүргізіліп  отырғана  уқымды 
реформалар   ұстаздарға  еліміздің  әр  бір  азаматты кәсіби  біліктілігі  жоғары, 
бәсекеге  қабілетті  болатындай,  ой-өрісі  жаңашыл  тұлғаны  даярлауды 
міндеттейді. Мұғалімнің  білімі мен біліктілігі  жоғары   деңгейде   болғанда 
ғана  баланың білім сапасының жоғары  болатыны анық.

Пайдаланылғанәдебиеттер:
 Ералиева М. Оқытудың қазіргі технологиялары / М. Ералиева // 
Бастауыш мектеп. – 2006.
 Бөрібаев Б, Балапанов Е. Жаңа ақпараттықтехнологиялар. – 
Алматы, 2001.
 Педагогтың кәсіби құзіреттілігі – білім сапасын көтерудің фактілері 
бұл баяндамаларжинағы – 28.03.2014.
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 № C00051    03.06.2021 ж

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

НҰРАХМЕТ ШЫНАР ЖАНДОСҚЫЗЫ
Алматы облысы Кеген ауданы Кеген ауылы

"Өжек Жаңабаев атындағы орта мектеп"  КММ 
 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.
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Топтық  жұмыс  барысында  топтасып  постер  дайындау,  бірлесіп 
тапсырмаларды  орындау,  ресурстарды  талдау  жұмыстары  барысында  бір–
бірімен  ой  бөліседі,  өзінің  білмегенін  талқылау  барысында  тыңдау  арқылы 
біледі,  естігеніне  қорытынды  жасап,  жүйелі  талқылауға  қатысады,  бағалап, 
талдап,  өз  пікірлерін  білдіре  алады  және  бәрі  бір  тоқтамға  келіп,  берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым 
шығарады.

Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 
танымдық  процестерді  дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 
ерекше.

Топ  –  қазіргі  адамның  қоғамдық  өмірін  ұйымдастырудың  басты  тәсілі, 
оның ажырамас қасиеті болып табылады.

Топтық  жұмыс  өзінің  барлық  белгілері  көрініс  табатын  оқу 
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады

   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың 
бір-бірімен  байланысын  құруға  мүмкіндік  береді.  Олар  жеке  жұмысқа 
қарағанда топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы 
психологиялық микроклимат жақсарады.

Топтық  жұмыстың  педагогикалық  құндылығы  –  оның  жалпы  бала 
тұлғасын қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер 
етуінде.

Қазіргі  мектепте  топтық  жұмыстарды  ұйымдастыруды  оқу  үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.

Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 
ұсынады,  яғни  тұзды  суға  түскен  қиярдың  тұздалатыны  секілді  топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.

Топтық  жұмыстар  тиімді  әрі  көңілден  шығу  үшін  жақсы  ұйымдастыру 
қажет. Ол үшін:

2. 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.

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

4. Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
5. Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
6. Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
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7. Топпен  жұмыс  жасау  барысында  оқушылар  бір-бірін  қорқытуы 
мүмкін. Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай 
бұзақылық  жағдай  болмау  үшін  бұзық  оқушыларыңызға  төреші,  хатшы, 
реттеуші боласың деу керек.

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

9. Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
10. Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
11.  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 

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

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

13. 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.

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

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

16. Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
 мақсатқа сенімділік;
 мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
 жетекшіліктің оңтайлы стилі;
 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 

Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық 
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені 
топта  жасап,  өз  уақытының  сонша  бөлігін  бірге  өткізетініне  таң  қалатын 
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін 
дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық  қалыптастыруға,  тұлғаның 
қиындықтарға  даяр  болу  және  оларды  жеңе  білу,  танымдық,  сыйласу, 
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.

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

 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі.  Ол  сабақта  табиғи  тілдік  қатынас  жағдайын  құруға  әсер  етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, 
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оқып-үйренуге  деген  қызығушылығын  тудырады.  Сондай-ақ,  топтық  жұмыс 
оқушылардың өздерін  сенімділікке тәрбиелейді,  өзін-өзі  ортада ұстай білуге, 
бірін-бірі  тыңдауға,  сыни  ойлануға,  пікірлердің  сан  алуан  болатындығын 
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.

 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.

1. балалардың  танымдық  белсенділігі  мен  шығармашылық  деңгейі 
өседі;

2. оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
3. оқушылар  маңызды  әлеуметтік  дағдыларға  ие  болады:  әдеп, 

жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 
қалыптастыру іскерлігі,

4. қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
5. 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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№ C00052   03.06.2021 ж

ЖАС ҰРПАҚТЫ МУЗЫКА САЛАСЫНА ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӘСІБИ ДАЙЫНДЫҒЫ

ҚАЛИБАЕВ БОРАНБАЙ МҰХАМЕТХАНҰЛЫ
ШҚО, Семей қаласы М.О Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжінің музыка пәнінің мұғалімі.

Жас  ұрпақты музыка  өнеріне  баулып,  олардың жан-жақты мәдениетті, 
білімді, ақылды да сымбатты   тұлға  етіп тәрбиелеуде ,  оның ішінде шебер 
ұстаздың   атқарар  жүгі  мол.   Бүгінде  білім  саласында  көптеген  өзгерістер, 
жаңалықтар  енгізіліп,  авторлық  бағдарламалар,  әдістемелік  жинақтар 
шығармашылық  ізденіспен  дамып  келеді.  Бәрінен  де,  жас  ұрпаққа  рухани 
дүниені дұрыс танытатын, адамдықтың, әлемдік мәдениеттің шырқау  шыңына 
бағдарлайтын  музыка пәні  мұғалімінің орны бөлек. 

Музыка мұғалімі өз бойына өнердің сан қырын сіңірген сөйлеу мәдениеті, 
кәсіби-педагогикалық,  музыкалық  орындаушылық  дайындығы  жоғары, 
қабілетті, іскер, ізденімпаз маман болуы тиіс. Бәрімізге аян, музыка балалардың 
қиялын,  талғамын,  мәдениетін,  өнерге  деген  сүйіспеншілігін  дамытады. 
Музыка  пәнімен  байланыста  берілетін  тәрбие  шаралары   мазмұны  мен 
көркемдігі арқылы  оқушылардың  идеялық көзқарасын, қоғамға, отанға деген 
сезімдерін  қалыптастырады,  өмір  құбылыстарын  дұрыс  түсініп,  қабылдауға 
жәрдемдеседі.  Жалпы  музыкалық  білім  беру  жүйесі  жас  ұрпақты  музыка 
өнеріне баулып, олардың жан-жақты мәдениетті, білімді, ақылды да сымбатты 
болып өсу үшін, ең жоғары мүмкіндіктерді қолдануды мақсат тұтады.

Бұл  мәселелерді  зерттеуші  педагогтарымыз  А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинский,  А.Г.Арчажникова,  Д.Б.Кабалевский,  Р.Р.Жәрдемалиева, 
Қ.М.Меңдаяқова,  З.Абиевалардың  және  т.б.  өз  еңбектерінде  кеңінен 
қарастырған.

 Тәрбиенің аса маңызды құралы - өнер. Оның ішінде өте кең, сан қырлы 
ұғым  –  музыка  өнері.  Ол  –  мәдени  тағлым,  асқақтаған  күймен  дамыған, 
ғасырлар  үнінің  жемісі.  Музыка  жалпы  өмірдің,  бүкіл дүниенің қимыл іс- 
әрекетін бейнелейтін, диалектикалық құбылыс. Музыка - әлем тіршілік ететін 
адамзат  және  әр  түрлі  құбылыстардың  өз  ара  қарым-қатынасын,  сырласа 
үндесуін  сезіммен  жеткізіп  отыратын  құрал.  Қандай  музыкалық  шығарма 
болмасын,  оның адам  жанына әсері  мол,  эстетикалық,  музыкалық  талғамын 
дамытады.

Мұғалімнің негізгі  міндеті  -  оқушының ешкімге ұқсамайтын даралығын, 
шеберлігін көрсету, оны дамыту, жарыққа шығару. 
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«Баланы  жан-жақты  етіп  тәрбиелеу  үшін  жан-жақты  білу  қажет»  деген 
белгілі  педагог  К.Ушинский.  Сол айтпақшы оқушыны жан-жақты білу үшін 
мұғалімнің  өзі  жан-жақты  дамуы  керек.  Болашақ  маманның  кәсіби 
қалыптасуындағы қоғамдық факторлардың түрлері әр алуан. 

Болашақ маманның кәсіби қалыптасуы үшін, алдымен оның болмысында 
құндылықтарды қалыптасуы шарт, яғни гумандық, адамгершілік, рух, тәрбие. 
Қазіргі  кездегі  жаңа білім саласына қойылатын талап,  жас маманның кәсіби 
білімділігін, біліктілігі мен дағдысын қойып отыр.

"Қоғамның ең басты талаптарының бірі - әр азаматтың өмірде өз орнында 
толық  күш-жігерін  жұмсап,  қоғамдық  байлықты  еселей  түсуге  еңбек  үлесін 
қосуы, еңбекке адал,  саналы қатынасу-қоғамның өмір салтының алғы шарты 
болып табылады " .   

Мектептегі музыкалық тәрбиенің негізгі мақсаты мен міндеттерін іске 
асыруда орасан зор роль атқаратын – мұғалім.

Жас ұрпаққа тәрбие берудің бүкіл ісінің табысты болуы едәуір дәрежеде 
мұғалімнің  іскерлігіне,  шеберлігіне,  сенімділігіне  байланысты.  Мұғалімнің 
еңбегі  өте жауапты әрі күрделі. Ата- аналар  мұғалімге өздерінің балаларын, 
яғни өзінің үміті мен болашағын сеніп тапсырады. Мұғалімге балаларды оларға 
ықпал  жасау  бәрінен  де  жеңіл  болатын  кезінен  бастап  тәрбиелеуді,  дүниеге 
көзқарасын дамытып, қалыптастыруды сеніп тапсырады. Бұл орасан зор сенім 
мұғалімдерге ұлы жауапкершілік жүктейді.

Музыка  мұғалім  мамандығы  –  біздің  еліміздегі  ең  ардақты  әрі  қадірлі 
мамандықтардың бірі деуге болады. Қазіргі кезеңде – музыкалық тәрбие беру 
және жаңа адамды қалыптастыру ісіне аса маңыз беріліп отырғанда мұғалімнің 
рөлі  мен жауапкершілігі ерекше арта түседі.

Балаларды  сүйетін,  балалардан,  біздің  жастарымыздан  ұлы  еліміздің 
лайықты  азаматтарын  тәрбиелеп  шығару  үшін  барлық  күшін  жұмсағысы 
келетін адам ғана нағыз мұғалім бола алады.

 Бүгінгі музыка мұғалімі – жан-жақты білім алған, оқушылардың бойында 
әсемдікке  деген  нәзік  сезім  қылдарын  қозғай  алатын  шығармашылық  тұлға 
болуы  шарт.  Мұғалімнің  еркінің күшті болуының, жақсы мінезінің, әсіресе 
табанды  болуының  тәрбиелік  мәнін  өте  жоғары  бағалады.  Мұғалім  қатаң 
талапкер болуымен қатар, әділ болуы тиісті,  сонда ғана ол  балалар алдында 
беделді бола алады.

Мұғалімнің ісі мектеп жұмысымен ғана шектеліп қоймай халық арасында 
саяси – ағарту жұмысын жүргізуін талап етті. Оқытушы өз пәнін  жете білуімен 
қатар , білімін жаңа еңбектермен үнемі толықтырып отыруы тиіс деді.         

Ы.Алтынсарин балаларды оқыту және тәрбиелеу ісінде мұғалімдер рөлінің 
айырықша  зор  екендігін  ескертті.  Ол  өзінің  бір  хатында:  «Халық  ағарту 
жұмысы бұл   арада тек қана жаңа басталып келеді. 
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Сондықтан   жаңа   салынып жатқан үйдің жақсы болуы оның іргесінің 
берік және мықты  қалануына   байланысты болатын сияқты, біздің  қолға алып 
отырған ісіміздің де , қазақ мектептерінің бар келешектері көбінесе, істің қазіргі 
басталуына байланысты. Сондықтанда мен қазір жақсы оқытушыны дүниедегі 
заттың бәріненде қымбат көремін...».

 Ыбырай Алтынсарин екі сөзінің   бірінде жастардың білімі   мен тәрбиесін 
аузынан тастамады. Жастар – біздің келешегіміз, үмітіміз екенін жақсы білді. 
Қазақ жастарын оқытып, тәрбиелеу, қоғам үшін қызмет ететін маман адамдар 
даярлап шығару мәселесін көтерді.

Бұл  күнде   өз  халқының  болашағы  үшін  күрескен,  саналы  да  білімді 
азаматтарымыз,  қазақ  жастарын тұңғыш өнер мен  білімге  үндеген  таңдаулы 
ұлдарының бірі – Ыбырай Алтынсаринді әр уақытта да есте ұстайды.

Ыбырай  Алтынсариннің  педагогикалық  мұралары  ұлттық  педагогика 
ғылымының алтын қорына қосылған елеулі үлес болып табылады.         

Мектептің  жалпы  білім  және  тәрбие  берудегі  маңызын  ескере  отырып, 
Абай жас буынға мектепке жүйелі  білім беру қажеттігін  мойындайды.  Абай 
оқыту ісіндегі схоластикалық әдіске , құрғақ жаттауға қарсы болды. Ол сапалы 
білім  беруді  қуаттады.  Таяқ  тәртібінің  орнына,  саналы  тәртіптің  болуын 
жақтады.

Ғылымға шын құмартып аңсау білім алуға ең қажетті  шарттың бірі  деп 
санады. «Білсем екен, көрсем екен,  үйренсем екен» деген – мұның бәрі жан 
құмары.

Абай Құнанбаев өзінің ең басты міндеті – халыққа қызмет ету деп түсінді, 
ол жастардан өзінің еліне және халқына зор махаббатпен қарауды талап етті. 
Абайдың  айтуынша,  адамгершілігі  мол  адам,  батыл,  ер  жүрек  болуға, 
қорқыныш дегенді білмеуге тиіс, қайткен күнде алдына  қойған мақсатқа жете 
білуге тиіс.

Жақсы  музыка  мұғалімі  ең  алдымен,  өз  жұмысының  ерекшеліктерін, 
қиыншылықтарын терең білу жөн. Оның музыкалық-педагогикалық қызметінің 
негізінде  ән  айту,  аспапта  ойнау  ,  дирижерлік  іскерліктері  жатыр.  Сонымен 
бірге,  оқушылардың ішкі  жан-дүниесін ұға білетін психолог,  еңбек процесін 
шебер ұйымдастыра алатын қабілеті болуы тиіс. Музыка мұғалімі әр уақытта 
өзіне де, өзгеге де қатаң талап қойып, оқушыларға үлгілі болуы керек.

 Кез-келген  мамандықтың  өзіндік  ерекшеліктері  болатын  музыка 
мұғалімінің   де  өзіне  тән  “құпиясы”   бар.  Музыка  мұғалімі  әрдайым 
шығармашылық  ізденісте  жүреді.  Өйткені,  ол  оқу-тәрбиелік  жұмыстарын 
жүргізе отырып, балалардың көзқарастарын, сенім-нанымдарын, талғамдарын 
қалыптастырады. Ол тек жан-жақты дамыған білімді, өз пәнін жақсы меңгерген 
маман иесі болып қана қоймай, жеке тұлға болуы тиіс. Музыка өнері арқылы 
балаларды  тәрбиелеуде,  оның  дүниетанымының,  көзқарасының,  түсінігінің 
мәнділігі қажет. 
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Бұл  мамандықты  қалаған  мұғалім  әрдайым  өзінің  музыкалық 
қызығушылығы  мен  шығармашылық  қабілеттерін  жетілдіре  түсуі  тиіс. 
Мұғалімнің музыкалық аспапта орындауы, даусымен еркін ән салуы сабақтың 
қызықты, әрі  әсерлі, мазмұнды өтуіне себебін тигізеді. Әсіресе, қажет болған 
жағдайда  кез-келген  тактіні,  музыкалық  сөйлемді  қайта  қайталауға  ыңғайлы 
болады.  Сонымен  қатар  балалардың  өздерінің  орындауға  қызығушылығын 
арттырады. Музыка мұғалімі кез-келген сауатты музыкант ретінде музыкалық 
әдебиетті,  музыканың  тарихын,  музыка  тілінің  ерекшеліктері  мен 
заңдылықтарын талдай білуі тиіс.       

Сонымен  қатар,  музыка  мұғалімі  “Музыка”  пәніне  арналған 
бағдарламалардың  барлық  түрлерімен  танысып,  оларға  талдау  жасап,  оның 
ішіндегі қажеттілігін іс-жүзінде қолданып, өмір талабына сай шығармашылық 
тұрғыда түрлендіріп отыруы тиіс.

Мұғалім үнемі  бақылау жұмысын жүргізудің   арқасында  педагогикалық 
сезімталдығын  жетілдіріп,  әр  түрлі  ситуацияларда  тез  шешім  қабылдап, 
өздігінен педагогикалық ықпал жасауды үйренеді.

Жеке тәжірибесін байыта отырып музыкалық сабақтарға жоспарлар жасап 
өзінің  шығармашылығын  дамытып,  жобалау,  конструкциялау  тәжірибесін 
жинақтайды. Оның ішінде оқу – тәрбиелеудің озық шешімдері және мақсатты 
анықтау,  әрбір  сабақтың міндет,  ой біліктілігі  мен мүмкіндігінше  қойылған 
міндетті  ұтымды  шешуді  пайдалану  және  әдістемелердің  бірігуімен  зейінді 
нақтылау,  сонымен  бірге  өз  пәнін  ішкі  дүниені  кеңейтуге  пайдалану  мен 
музыкалық мәдениетті тәрбиелеу бар.

Мұғалім  музыканттың  өзіндік  ерекшелігі   оқушылармен  қарым-қатынас 
өнерінде,  яғни  сабақта  толық  ашылады.  Ол  шығармаларды  орындап  қана 
қоймай  музыка  жайында  ауызша  түсіндірмелер  жасап  композиторды 
таныстырып, эмоцияға ықпал жасайды. Өзінің сезімталдығы, тыңғылықты ісі, 
талап қойғыштығы және оқушының жаңашыры болуының арқасында абырой, 
сенім,  құрметке  бөленеді.   Барлық  уақытта  мұғалімнің  көмегі,  жылы көңілі 
қажет.

Жұмыста мұғалімнің ұйымдастырушылық қабілеті үлкен орын алады. Ол 
музыкалық жұмысында күш – жігерін жұмсап аспапта шебер ойнауы арқылы 
оқушыны баурап  алады.   Бұл  ерік  пен мақсатқа,    талпынысқа  жетуге   өте 
қажетті.

 Мұғалім шығармашылығы, оның ұстаздық шеберлігі, тапқырлығы мектеп 
табалдырығынан алғаш аттаған күннен бастап қалыптаса бастайды. Өз ісінің 
білгірі,  шебер педагог болу үшін мұғалім өзінің бойындағы жетістіктері мен 
кемшіліктерді дұрыс бағалап, өзін-өзі тәрбиелеуге міндетті.

Өскелең  ұрпақты  туған  халқының  төл  тумалық  асыл  қазыналарының 
бірегейі  болып  табылатын,  ұлттық  педагогиканың   озық  үлгісі  саналатын 
музыкалық  мұраларынан  сусындатып,  соның  негізінде  мәдениетті,  білімді 
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шығармашыл  бәсекеге  қабілетті  тұлға  қалыптастыру,  бүгінгі  тәрбие 
жұмысының  ең  өзекті  мәселесі  болып  отыр.  Оқушыларды  елжандылық, 
адамгершілік  құндылықтарын  меңгерген  тұлғаға  лайықты  етіп  тәрбиелеуде 
әрбір пәннің алатын орны ерекше.

       Музыка мұғалімі тек музыка пәнінен сабақ беретін маман емес, ол 
оқушыларды жан-жақты тәрбиелейтін өнегелі ұстаз болып саналады. Ол өзінің 
күнделікті жұмысында педагогикалық, психологиялық, дидактикалық принцип 
негіздерінен қолдана отырып, оқушыларды жалаң ән музыкаға үйрету міндетін 
іске  асырумен  шектелмей,  оларды  өнегелік  негізге  бағыттайтын  тәрбиемен 
айналысады.

Сол  себептенде,  музыка  сабағын  беретін  мұғалімнің  бүгінгі  ғылыми-
әдістемелік  жетістіктермен  қаруланып,  сабақты  жан-жақты  етіп  жоспарлап 
өтуінің  мәні  зор.  Осы  айтылған  мақсаттарды  біртіндеп  іске  асыру  үшін, 
мұғалімінің  қолындағы  бағдарламаға  сәйкес  музыка  сабағын  өткізуде 
әдістемелік  кеңестерді  еске  ала  отырып,  сабақты  ұйымдастырудың,  жаңа 
формаларымен әдістерін пайдалану қажеттілікке айналады. 
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МУЗЫКА САБАҒЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯНЫ 
ҚОЛДАНУДЫҢ ПСИХО – ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ТӨЛЕУХАНОВ АБЫЛАЙХАН БЕРІКҰЛЫ
ШҚО, Семей қаласы  М.О Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжінің музыкапәнінің мұғалімі

Қазақстан  Республикасының  білім  берудің  мазмұнын  жаңарту  кезінде 
болашақ ұрпақты жан – жақты білімді,  мәдениетті,  өз мәденетін,  өз тілін, өз 
халқының тарихын дәріптеуге құрылған музыка пәнінің  ғылыми-әдістемелік 
негізі  –  білім  алушылардың  музыка  мен  оның  өмірімен  байланысы  жайлы 
түсінігін қалыптастыру әрі жетілдіру.

Оқушы бойындағы музыкалық, тәжірбиелік іскерліктері мен дағдыларын 
қалыптастыру, музыканы түсініп шығармаларды мәнерлі орындау орындағанда 
ырғақты  сезіне  білу,   вокалды  –  ән  айту  дағдыларын  қалыптастыру  замана 
талабы болып отыр.

Музыка  –  өнер  құбылыстарының  синтезі,  жиынтығы.  Музыканы  әр 
тыңдарман  өзінің  жанының  сүзгісінен  өткізуі  керек.  Музыкалық 
шығармағадағы сазгер әуезі, үні, барлық музыкаға құмартушылардың әуезіне, 
үніне айналмақ. Музыкалық шығарма мен көркемдеп орындаушының үндестігі 
музыкаға  жан   бітіреді.  Бұл  ретте  көрнекті  музыкатанушы  Ю.Алиев 
«Настольная книга школьного учителя – музыканта» деген кітабында:  «Бала 
қиялының  еркіндігі,  оның  ортаға  қатысы,  әлем  кереметтерін  түсінуге 
құлшынуы музыка құдіретін пайымдау арқылы жүзеге асады. Әнді нақышына 
келтіріп орындау оның маңызы мен мұратын ұғу – тек отбасы тәрбиесі  мен 
ұстаздың үздіксіз ізденістің нәтижесінде болатын үрдіс»,-  дейді. 

Музыка – өнердің түрі, оның бойында саз бен үн тоғысады. Егер бала әнді 
орындай  отырып  эстетикалық  әсер  ала  алмаса,  музыка  сұлулығын  сезіне 
алмайды,  ал  егер  өлеңдегі  музыканы  сезбесе,  баланың  жаны  тебіренбейді. 
Музыка  да  өнердің  басқа  түрлері  сияқты  адамды  рухани  жағынан 
толықтырады,  терең  толғанысқа  түсіреді,  сезімін  күшейтеді,  өмірге 
қызығушылығын арттырып рухани байытады.  

Музыканы оқыту күрделілігі оның жанрлық ерекшелігінде ғана емес,  ең 
бастысы оқушылардың оған деген көзқарасы, қарым – қатынасында. Мұғалімге 
оқушыларды музыкалық шығармаларға қызықтыру тарту маңызды болмақ.

Музыкалық шығармаларды жаңашылдық негізде оқыту әдістемесін сөз ете 
отырып,  енді  оқушылардың,  жасөспірімдердің  оларға  деген  жағымды 
көзқарасы, қызығушылығын қалай туғызу керек, оның тиімді әдістері  қайсы 
осы мәселеге тоқталайық.
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Қазіргі таңда музыкалық білім беру үрдісін ұйымдастыруда инновациялық 
оқытуға  көбірек  назар  аударылуда.  Танымал  музыкатанушы,  әдіскер  ғалым 
Ш.Т.Таубаева  «Педагогическая  инноватика  как  теория  и  практика 
нововедений» атты еңбегінде: «Инновация» - «нововедений», «жаңалықтану», 
«жаңашыл»  педагогикадағы  жаңа  бағыт»,-  деп  оның  жаңашылдық  сипатын 
теориялық негізімен үндес болуын атап көрсетеді[2] 

Бүгінде музыкалық білім саласының мазмұнын өмір талабына сай жаңарту 
мен  оқытудың  тиімді  әдіс  –  тәсілдері  жасалынуда.  Сонымен  қатар 
педагогикалық  инновация  дамып  жетілуде.  Білім  беруді  ұйымдастырудың 
дүниежүзілік  тәжірбиелерінде  жаңа  түрлерін  дамыту,  оқытудың  басты 
ұстанымдарын айқындау бағытында жұмыстар іске асырылуда.

Қоғам  өмірінің  жанарып  –  жаңғыруы  демократиялық  өзгерістерге  бет 
бұруы  жеткіншектерге  инновациялық  технологиялар  арқылы  тәрбие  мен 
музыкалық  білім  беру  үрдісін  халықтың  өткен  тарихымен  рухани  –  әдеби 
мұраларымен  өмірлік  бай  тәжірбиесімен  тығыз  байланыста  ұйымдастырып 
ұштастыра жүргізуді талап етеді.

Жаңа инновациялық технологияларды іс жүзіне енгізу әлеуметтік өмірге 
жаңа мазмұн кіргізетін ұлттық тәрбиеге қатысты жаңа міндеттер қойып шеше 
білетін,  шығармашылық  ақыл  –  ой  қабілеті  бар  адамдарды  қажет  етеді. 
«Шығармашылық» деген  сөздің төркіні «шығару», «ойлап табу» дегенге саяды. 
Шығармашылық  дегеніміз  –  жеке  адам  үшін  немесе  әлеуметтік  мәні  бар 
жаңалыққа  әкелетін  адам  әрекеті  болып  табылады.  Бүгінгі  күннің  талабы  – 
халықтық тәлім – тәрбиенің шығармашылық жолдарын тиімді пайдалану болып 
табылады. Шығармашыл тұлғаны дамытудағы маңызды педагогикалық құрал – 
халықтық  тәлім  –  тәрбие  үлгілері.  Бұл  үлгілерді  пайдалану  арқылы 
қызығушылық, ынта ерік – жігерді арттыруға болады.

Еліміздің  дербес  мемлекет  болуына  орай,  Қазақстан  Республикасының 
«Білім  туралы  заңын»  жүзеге  асыру  мақсатында  көптеген  келелі  істер 
атқарылып жатыр.  Инновациялық  (жаңашыл)  әдіс  –  тәсілдерді  меңгеру  оны 
тәрбиеде қолдану жаңа заман талабынан туындап отыр. Бүгінгі қоғам мүддесіне 
лайықты,  жан  –  жақты  жетілген  бойында  ұлттық  психология  қалыптасқан 
ертеңгі  тәуелсіз  қазақ  елінің  иегері  боларлық  парасатты  азамат  тәрбиелеу  – 
біздің  басты  міндетіміз.  «Бала  көңілдің  гүлі  көздің  нұры»  деп  халық  тегін 
айтпаған.  Қыр  гүліндей  жайқалған  дені  сау,  көзінен  от  жанып тұрған  өткір 
ойлы болашақ  ұрпақ  тәрбиелеу  үшін  көп  ізденістер  қажет.  Тәрбие  негізінің 
бастау  бұлағы  мектептен  басталады.  Білімді,  өнерлі,  жан  –  жақты  дамыған 
ұрпақ тәрбиелеу баршаның міндеті. 

Белгілі  ғалым Т.Г.  Марипульская  «Проблема  национальных традиций  в 
преподаваний  музыки»  атты  диссертациялық  еңбегінде:  «Инновациялық 
технологиялар арқылы музыкалық тәрбие жұмысын ұйымдастыруды мынадай 
бағыттар бойынша қарастыруға болады:
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- Ұлттық музыкалық мұраларды негізгі бағытқа алу;
-  Халқымыздың  жүріп  өткен  жолына  көз  жібере  отырып  сан  қилы 

тарихымызды танытатын әндердің тарихын оқушы жадына түю;
- Халық шығармашылығы арқылы эстетикалық танымын дамыту;
- Ұлттық көзқарастарын қалыптастыру;
-  Өз  елін,  тілін,  мәдениетін,  саз  өнерін  қадірлеп  –  қастерлейтін 

отансүйгіштік қасиетін жоғары ұрпақ тәрбиелеу», - деп жіктеп көрсетеді[5].
Инновация  –  жаңаша  ойлаудың  жолы  болғандықтан  тәрбиенің  жаңа 

мазмұндағы түрі.  Маман педагогикалық технология мен әдістемелерді ретіне 
қарай  өз  қалауымен  таңдап  алады.   Жалпы  ұлттық  тәлім  –  тәрбие  беруде 
инновациялық  техгологияларды  халық  педагогикасымен  байланыстырып, 
жүйелі  қолдана білсек  дәстүріміз  жалғасып әдет  –  ғұрпымыз сақталатынына 
сенімім мол.

Болашақ ұрпаққа музыка сабағында инновациялық әдістер арқылы ұлттық 
тәлім – тәрбие беруде тиімді ізденістермен әр елдің озық тәжірбиелерін жүзеге 
асырып,  әлемдік  педагогиканың озық  үлгілерін  жаңашылдықпен дамыту әр 
ұстаздың міндеті екені сөзсіз.

Музыканы жаңаша сапада оқытпастан бұрын,  музыканың өнер ретіндегі 
құдыретін  ұғыну басты міндет  болмақ.  Бұл ретте  Ә.Бөкейханның 1914жылы 
жазған әйгілі «Ән, өлең һәм оның құралы» атты мақаласында өнердің осы нәзік 
саласы  туралы  толғана  келе,  Гете,  Шопенгауэр,  Бетховен.  Мартин  Лютер 
сынды неміс халқының арда ұлдарының музыка хақындағы пікір – пайымына 
тоқталады.  Осы орайда бір  ақиқатты айта  кеткен орынды: Әлихан Бөкейхан 
сөйлеткен  Герман  тұлғаларының  тілі,  парасаты  Алаш  халқын  әлемдік  аяда 
рухани байытты. Гете: «Ән – өлең шертіп ойнау – ең жоғрғы өнер. Әнде не 
нәрсе салынса ішекте не ойналса сол нәрсе жоғары шығып көтеріледі, ағарады, 
қасиеттенеді».

Шопенгауэр  сөйлейді:  «Өлең,  ән,  күй  салу  баршамыздың  қазынамыз 
(қозғалу,  сезу,  тебіренуді)  бәрін  жоғары  жасап  жоғары  жаратуға  зор  бір 
құдыретті сайман. Өлең, ән, күйдің күші ән қуаты сондай күшті – бұл барлық 
жаратылыс тұрмысын көрсетеді.  Өзге өнерлер құр көлеңкесін ғана көрсетеді. 
Жүрек жанына орнаған дақты сол күймен ғана сыртқа шығарады. Мәрхамат, 
шәфкәт,рахат,  мехнат, шаттық – реніш, ғайрат, хафалық, зар,  мұң, күйініш – 
бәрін жүректе қандай болса, сондай қылып көрсетеді».

Мартин Лютер:  «Ән өлең күй аспабы – адамға ғибрат беруші,  адамның 
ақылын оятып, молайтып қорытып беруші ең жақсы ақылшысы жінішкелікке, 
төменшілікке,  бірлікке,  татулыққа,  сүйіспеншілікке,  ең  бірінші  оқытушысы 
үйретушісі. Ән, өлең, күй – ең сенімді үн. Бұл үнмен адам мехнатын, рахатын, 
шәфқатын,  сүйіспеншілігін билейтін,  қайғы – қасіретін   Құдайға  тапсырады, 
жеткізеді.  Ән,  өлең,  күй  –  аспандағы  періште  тілі,  бұрынғы  жерде  болған 
пайғамбарлар тілі. 
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Ән,  өлең,  күй  –  Алланы  танытуға  үлкен  себепкер».  Мартин  Лютердің 
дұшпандары  аңыз  қылысқан:  Мартин  бізді  білімімен  алдап  ерітіп  алмады, 
әнімен елжіретіп ерітеді деп баян еткен.

Қорыта келгенде, музыка сабағындағы инновацияны қолданудың психо – 
педагогикалық  маңызын  айқындап  алмай,  музыкалық  білім  беру  үдерісін 
жаңашыл әдіске құру негізсіз болмақ. 
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МАЗМҰНЫ

• АБДУХАЛИКАВА УМИДА АБДУЛХАМИТОВНА

• ЖАКЫМАНОВА РАУШАН КАДЕСОВНА

• ТУРЕБАЕВА НУРГУЛЬ ЕРЖАНОВНА

• БАЙТУ ИНДИРА ЕРҒАЛИҚЫЗЫ 

• ӨМІРТАЕВ АРНА МОНЕТАЕВИЧ

• СТАМКУЛОВА ДИНАРА ИНАЯТУЛЛАЕВНА

• ТЕМИРБАЕВА ЖИБЕК ТОЛЕУТАЕВНА

• БАЙНБЕТОВА АДИНА

• НҰРАХМЕТ ШЫНАР ЖАНДОСҚЫЗЫ

• ҚАЛИБАЕВ БОРАНБАЙ МҰХАМЕТХАНҰЛЫ

• ТӨЛЕУХАНОВ АБЫЛАЙХАН БЕРІКҰЛЫ
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