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Көркем еңбек пәнін оқыту негіздері
МУРСАЛОВ АЙДАР ӘСКЕРБЕКҰЛЫ
ШОҚ. Тарбағатай ауданы Шорға ауылы
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімі
Қазақстан Республикасындағы білім саласында соңғы жылдары жүргізіліп
жатқан реформалар еліміздегі білім беру сапасының әлемдік деңгейге сәйкес
келуін қамтамасыз ету, сол арқылы әлемдік сұранысқа ие бола алатын
мамандарды даярлап, бәсекеге қабілетті білім беру болып табылады. Сапалы
білім беру – оқыту мен тәрбиелеудің үздіксіз үдерісі. Қазіргі кезде білім
берудегі мақсат жан-жақты білімді, өмір сүруге бейімді, өзіндік ой- талғамы
бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Білім беру
жаңаша ұйымдастыру – оның философиялық, психологиялық, педагогикалық
негіздерін, теориясы мен тәжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді. Осы
орайда білім саласындағы кез келген пән, қандай ортада болмасын өзінің айтар
ойы, өмірге деген көзқарасы, нақты жеке тұлғаны қалыптастыруға өзіндік үлес
қосары анық.
Мектептер мен өзге де білім беру ошақтарында оқытылатын көркем еңбек
пәні мен пәндік қолөнер үйірмелері оқушының жеке басының дамуында
маңызды рөл атқаратыны баршамызға белгілі. Көркем еңбек сабақтарында
оқытылатын сәндік-қолданбалы өнері оқушылардың қызығушылық шеңберін
кеңейтуге, эстетикалық тәрбие беруге, ойлау қабілеттерін арттыруға, өнерді
түсіне білуге, суретшілік қабілеттерін дамытуға елеулі септігін тигізеді.
Көркем еңбек сабақтарында оқушыларда өнер сүйгіштік, талғампаздық,
ұқыптылық, төзімділік, ізденімпаздық, еңбекқорлық қасиеттері пайда болады.
Қолданбалы өнермен айналысу барысында оқушылар қоршаған әлемнің
таңғажайып көрінісі мен табиғат сұлулығын мата, былғары, ағаш, киіз,
қаңылтыр, тас, тері, былғары және тағы да басқа материал беттеріне түсіруді
үйренеді.
Тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі, болашағы бүгінгі жас ұрпақтың санасезімін, ұлттық психологиясын, оның сонау ерте замандағы ата-бабалар
дәстүрі, әдеп-ғұрпы, мәдениетімен сабақтастыра отырып, халықтың қолөнерін
сақтап қалуға тәрбиелеу- ұлағатты ұстаздардың бүгінгі абыройлы борышы
десек артық айтпаған болар едік. Оқыту процесі дидактикалық жүйелер деп
аталатын психологиялық тұжырымдамаларға негізделеді. Дидактикалық жүйе
оқытудың мақсатына жетуге қызмет ететін, біртұтас құрылымды жасайтын
элементтер жиынтығын құрайды.
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Жүйенің сипаттамасы мақсаттың, білім мазмұнының, дидактикалық
процестердің, оқытудың әдістері, құралдары, формаларының және оның
ұстанымдарының сипаттамаларына сәйкес. Психологиялық ерекшеліктер оқыту
мен тәрбиенің мазмұнын тікелей байланыстырады, сондықтан олар белгілі-бір
ұстанымдарға негізделе отырып іске асырылады.
Көркем еңбек пәнін оқыту барысында қолданылатын дидактикалық
ұстанымдар: тәрбиелеу, ғылымилық, саналылық пен белсенділік, түсініктілік
пен шамаға лайықтылық, білімнің берік болуы, көрнектілік, жан-жақты даму,
теорияны практикамен байланыстыру және жүйелілік пен бірізділік
ұстанымдары. Тәрбиелеу принципі – оқыту процесі сияқты, тәрбиелеудің де
маңызы өте зор. Балаларды оқыта отырып тәрбиелеу ол барлық білім беретін
орындары ұстанатын қағида. Тәрбиелік принципіне сүйене отырып, көркем
еңбек пәнінің мұғалімі оқушыларды тек қана дағдысы мен
икемін
қалыптастырып қоймай, сонымен қатар түсініктерін, заңдарды, терминдерді
және әрбір оқулық тапсырмаларын кеңінен және жан-жақты қарастырады.
Сонымен қатар сабақта мұғалім баланың эстетикалық тәрбиесіне ерекше
көңіл бөледі. Ғылымилық принципі – көркем еңбек сабағында мұғалімнің
оқушыларға беретін әрбір түсініктемесі, мағлұматы, тапсырмалары мен
дағдылары ғылыми түрде дәленденген, көз жеткізген және расталған болу
керек. Декоративтік және тақырыптық тапсырмада қазақтың ұлттық сәндікқолданбалы өнері туралы әңгімелесу барысында оқушыларға беретін барлық
түсініктемесі, мағлұматы расталған, теориялық негізделген және сарамандық
түрде тексерілген болу керек.
Саналылық пен белсенділік принципы- түпкі негіздің
дұрыстығын
көрсетеді.Алған білімді ой елегінен өткізбейінше білім алу мүмкін емес, міне
осыдан барып саналылық приципі шығады. Білімді белсенді қабылдап, ой
елегінен өткізсе, балалар білімді дұрыс қабылдайды.
Сабақтың соңында оқушылардың жасаған бұйымдарын қорытындылағанда
бір-бірінің жұмысының дұрыстығын өз беттерінше анықтай алатындай
мүмкіндік беру керек. Түсініктілік пен шамаға лайықтылық принципі
оқушылардың ерекшелігін білумен байланысты. Түсініктілік принципі – нені
оқытсаң да, не үйретсең де, түсінікті, жас ерекшелігіне сай оқыт деген сөз. Яғни
оқытудың жеңіл болуы, ойлау белсенділігін төмендетеді.
Сонымен қатар ынтасын нашарлатады. Шамадан тыс қиындық та
табысқа жетелемейді. Сондықтан жеңілден ауырға, белгіліден белгісізге,
жақыннан алысқа қарай оқытуды ұйымдастырған дұрыс. Егер
оқыту
оқушының шамасына сай болса, таным белсенділігін арттырып, жалпы дамуын
шапшаңдатады. Білімнің берік болу принципі білімді орнықты меңгеру деген
сөз. Жаңа материлды түсіндіру және оны бекіту кезінде басты мәселені ерекше
атап көрсету керек.
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Үйге берілетін немесе сыныпта орындалатын тапсырма сол жаңа білімді
меңгеруге байланысты қайталау, жаттығу жұмыстары болу керек.
Ұмытшақтыққа қарсы күрес-қайталау. Қайталау білімді берік етеді.
Көрнектілік принципі – нені оқытсаң да көзбен көрсетіп оқыт деген сөз.
Көрнектілік принципі оқу процесінің дамуында негізгі рөл атқарады. Бұл
принцип баланың танымдық қабылдауын арттырады. Олар құлақпен естігеннен
гөрі, көзбен көргенін жақсы қабылдайды.
Көрнектілік – бұл әр түрлі заттарды, материалдарды, құралдарды, сызбасуреттерді, эскиздерді, тәжірибелерді көрнекті көрсету. Көрнекі құралдарды
пайдалану оқу материалын қабылдауда бағалы құрал болып саналады. Көрсету
барысында баланың ақпаратты қабылдауына ықпал ететін психологиялық
шарттарды
ескерген
жөн.
Жан-жақты
даму
принципі-оқушылар
шығармашылық қабілетін сабақтан тыс үйірмелерде, қосымша сабақтарда,
түрлі конкурстар мен сайыстарға қатысу барысында, үй жағдайында да
толығымен дамыта алады.
Теорияны практикамен байланыстыру принципі – бұл тек принцип қана
емес емес, оқыту мен тәрбиелеудің негізгі заңы болып табылады. Оқытудың
өмірмен байланысы мектептегі оқу-тәрбие жұмысының барлық саласында
іске асуда. Барлық теориялық материал, оқушыларға оларды практика жүзінде
дұрыс орындаулары үшін беріледі. Қазіргі теория оқушыларды өмірге
даярлаумен тығыз байланысты. Олар: өндірістік экскурсиялар, зертханалық
және сарамандық жұмыстар. Жүйелілік пен бірізділік принципі. Бұл жүйелеп,
белгілі бір реттілікпен оқыту деген сөз. Оқу материалы жүйелі түрде берілсе
ғана, оқушыға өз пайдасын тигізе алады.
Ұлттық мемлекетіміздің ертеңі, болашағы бүгінгі жас ұрпақтың санасезімін, ұлттық психологиясын, оның сонау ерте замандағы ата-бабалар
дәстүрі, әдеп-ғұрпы, мәдениетімен сабақтастыра отырып, халықтың қолөнерін
сақтап қалуға тәрбиелеу- ұлағатты ұстаздардың бүгінгі абыройлы борышы
десек артық айтпаған болар едік.
Осы орайда ұлы ойшыл Уильям Уордтың ой-толғауы еске түседі. Ол:
«Жай мұғалім – хабарлайды, жақсы мұғалім – түсіндіреді, керемет мұғалім –
көрсетеді, ал ұлы мұғалім – шабыттандырады» деген еді.
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№ D00026

Мыс.Мырыш.Күміс. Химиялық қасиеттері және қосылыстары
МАКАШЕВА НУРСУЛУ АМАНКЕЛЬДИНОВНА.
Ақтөбе облысы. Ақтөбе қаласы. Благодар орта
мектебінің химия- биология пәні мұғалімі.
Мысал 1. Келесі химиялық өзгерістер тізбегін іске асыратын реакциялар
теңдеулерін жазыңыздар: Cu → Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 → (CuOH)CI → CuCI2 →
(CuOH)NO3
Шешуі: 1. а) Cu0 + CI20 t→ Cu+2CI2-1
Cu0 - 2℮ → Cu+2
2 1 Тотықсыздандырғыш, тотығу
0
-1
CI2 + 2℮ → 2 CI
1 Тотықтырғыш, тотықсыздану
б) CuCI2 + 2KOH → Cu(OH)2 ↓ + 2KCI
Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 ↓.
2. Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O
Cu(OH)2 + 2H+ → Cu2+ + 2H2O.
3. a) Cu(NO3)2 + 2KOH → Cu(OH)2 ↓ + 2KNO3
Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 ↓;
б) Cu(OH)2 + HCI → (CuOH)CI + H2O
Cu(OH)2 + H+ → CuOH+ + H2O
4. (CuOH)CI + HCI → CuCI2 + H2O
CuOH- + H+ → Cu2+ + H2O
5. a) CuCI2 + 2KOH → Cu(OH)2 ↓ + 2KCI
Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 ↓;
б) Cu(OH)2 + 2HNO3 → (CuOH)NO3 + H2O
Cu(OH)2 + H+ → CuOH+ + H2O
Мысал 2. Келесі химиялық өзгерістер тізбегін іске асыратын реакциялар
теңдеулерін жазыңыздар: Cu → СuS → CuO → Cu → Cu(NO3)2 → CuO →
Cu(OH)2
Шешуі: 1. Cu0 + S0 → Сu+2S-2
Cu0 - 2℮ → Cu+2
2 1 Тотықсыздандырғыш, тотығу
0
-2
S + 2℮ → 2S
1 Тотықтырғыш, тотықсыздану
-2
2. 2 СuS + 3O2 → 2CuO-2 + 2S+4O2-2 ↑.
S-2 - 6 ℮ → S+4
12 2 Тотықсыздандырғыш, тотығу
0
-2
O2 + 4 ℮ → 2O
3 Тотықтырғыш, тотықсыздану
-2
0
0
3. Cu O + H2 → Cu + H2 +1O
H2 0 - 2℮ → 2H+
2 1 Тотықсыздандырғыш, тотығу
+2
0
Cu + 2℮ → Cu
1 Тотықтырғыш, тотықсыздану
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4. 3 Cu0 + 8HN+5O3(cұй) → 3 Cu(NO3)2 + 2N+2O↑ + 4H2O
Cu0 - 2℮ → Cu+2 6 3 Тотықсыздандырғыш, тотығу
N+5 + 3℮ → N+2
2 Тотықтырғыш, тотықсыздану
5. 2Cu(NO3)2 → 2 CuO + 4NO2 ↑ + O2↑
2O-2 - 4℮ → O20 4 1 Тотықсыздандырғыш, тотығу Тотықтырғыш,
тотықсыздану
2N+5 +2℮ → N+4
6. a) CuO + 2HCI → CuCI2 + H2O
CuO + 2H+ → Cu+2 + H2O;
б) CuCI2 + 2KOH → Cu(OH)2 ↓ + 2KCI
Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 ↓.
Мысал 3. Келесі химиялық өзгерістер тізбегін іске асыратын реакциялар
теңдеулерін жазыңыздар: Zn → Na2ZnO2 → Zn(OH)2 → K2 [Zn(OH)4 ] → ZnCI2 →
Zn
Шешуі:
1. Zn + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2 ↑
Zn0 - 2℮ → Zn+2 2 1 Тотықсыздандырғыш, тотығу Тотықтырғыш,
тотықсыздану
2H+1 +2℮ → H20
2. Na2ZnO2 + 2HCI → 2 NaCI + Zn(OH)2 ↓,
ZnO22- + 2H+ → Zn(OH)2↓.
3. Zn(OH)2 + 2KOH → K2 [Zn(OH)4 ],
Zn(OH)2 + 2OH- → [Zn(OH)4 ] 24. K2 [Zn(OH)4 ] + 4HCI→ 2KCI + ZnCI2 + 4H2O
[Zn(OH)4 ] 2- + 4H+ → Zn+2 + 4H2O
5. Zn +2 CI2 + Mg0 → Mg+2CI2 + Zn0
Mg0 - 2℮ → Mg+2 2 1 Тотықсыздандырғыш, тотығу
Тотықтырғыш,
тотықсыздану
Zn +2 + 2℮ → Zn0
Мысал 3. Келесі химиялық өзгерістер тізбегін іске асыратын реакциялар
теңдеулерін жазыңыздар: Ag→AgNO3 → O2 → SO2 →H2SO4 →Ag2SO4
Шешуі:
1. Ag0 + 2HN+5O3(конц) → Ag+1NO3 + N+4O2 ↑ + H2O
Ag0 - ℮ → Ag+1 1 1 Тотықсыздандырғыш, тотығу
N+5 + ℮ → N+4
1 Тотықтырғыш, тотықсыздану
+1 +5
2. 2 Ag N O3 → 2 Ag0 + 2NO2 + O2 ↑.
Ag+1 + ℮ → Ag0 2
2 Тотықтырғыш, тотықсыздану
+5
+4
N +℮→N
4
-2
0
2O - 4℮→ O2
4
1 Тотықсыздандырғыш, тотығу
0
0
+4
-2
3. S + O2 → S O2 ,
S0 - 4℮→ S+4
4 1 Тотықсыздандырғыш, тотығу
0
-2
O2 + 4 ℮ → 2O
1 Тотықтырғыш, тотықсыздану
5
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4. a) 2S+4O2 + O2 0 →2S+6O3-2 .
S+4 - 2℮ → S+6
4 2 Тотықсыздандырғыш, тотығу
0
-2
O2 + 4℮ → 2O
1 Тотықтырғыш, тотықсыздану
б) SO3 + H2O → H2SO4(конц)
5.
2 Ag0 + 2H2S+6O4 (конц) → Ag2+1 SO4 + S+4O2 ↑ + 2H2O. Ag0 - ℮ → Ag+1
2 Тотықсыздандырғыш, тотығу S+6 +2℮ → S+4
1 Тотықтырғыш,
тотықсыздану
6.

6

2

«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.10.2021 ж.

№ D00028

Құрылымы күрделі теңдеулер
ЕРЕСКУЛОВА МАРЖАН САДУАКАСКЫЗЫ
Түркістан облысы Қазыгұрт ауданы С. Рахымов ауылы
Майбұлақ жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Пәні: Математика
Бөлімі:
Өнер
«Әдебиет»
Күні:
Сабақ тақырыбы:
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары
Сабақ
мақсаттары

Бағалау
критерийлері

Тілдік мақсаттар

Мектеп:
Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 3
Құрылымы күрделі теңдеулер
3.2.2.2 2 көбейту мен бөлуге берілген х:8=9; 51:х=17;
23 х=46 түріндегі қарапайым теңдеулерді, құрылымы
күрделі х (25:5)=60; (24 3):х=6;
х: (17 2)=2;
k+124:4=465 түріндегі теңдеулерді шешу
Барлық оқушылар: көбейту мен бөлуге берілген х:8=9;
51:х=17; 23∙х=46 түріндегі қарапайым
теңдеулерді;
құрылымы күрделі х∙ (25:5)=60; (24∙3):х=6; х: (17∙2)=2;
k+124:4=465 түріндегі теңдеулерді шеше алады
Көптеген оқушылар:құрылымы күрделі теңдеулерді
шешуді, сол жақ бөлігін қарапайым түрге келтіруді
түсіндіру, белгісіз компоненттерді атау, белгісіз
компоненттерді табу ережелерін айта алады
Кейбір оқушылар: оң жағы да және сол жағы да
күрделірек теңдеулерді шеше алады
көбейту мен бөлуге берілген х:8=9; 51:х=17; 23∙х=46
түріндегі қарапайым теңдеулерді; құрылымы күрделі х∙
(25:5)=60; (24∙3):х=6; х: (17∙2)=2; k+124:4=465 түріндегі
теңдеулерді шешеді. құрылымы күрделі теңдеулерді
шешуді, сол жақ бөлігін қарапайым түрге келтіруді
түсіндіру, белгісіз компоненттерді атау, белгісіз
компоненттерді табу ережелерін айтады. оң жағы да және
сол жағы да күрделірек теңдеулерді шешеді.
Оқушылар игереді:Құрылымы күрделі теңдеулер
шешуді түсіндіру, сол жақ бөлігін қарапайым түрге
келтіру, белгісіз компонентті атау, белгісіз компонентті
табу ережесін біледі.
Пəндік лексика жəне терминология: көбейту мен
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Құндылықтарды
дамыту
Пәнаралық
байланыстар
АКТ
қолдану
дағдылары
Бастапқы білім
Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарлан-ған
кезеңдері
Сабақтың басы

бөлуге берілген қарапайым теңдеулер,
құрылымы
күрделі теңдеулер.
Диалог/жазу үшін пайдалы сөздердің жиынтығы
Талқылау:
–Егер теңдеу күрделендірілген болса, не істеу қажет?
–«Өрнекті жеңілдету» дегенді қалай түсінесің?
–Құрылымы күрделі теңдеуді қалай тексеруге болады?
Жазу:
Теңдеуді шешуді және оны тексеруді жазу.
Еңбексүйгіштікке баулу, адамгершілікке тәрбиелеу
Әдебиеттік оқу, көркем еңбек
Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен
сабаққа қатысты ақпаратты іздеу; аудио жазба,
Топқа бөлуге арналған парақшалар, интерактивті тақта,
жұмыс дәптері, қалам мен түрлі түсті қарындаш, стикер,
видеоматериалдар., постер, кері байланыс парағы т.б
Сабақтағы жоспарланған іс- әрекет
Психологиялық дайындық
Музыкалық серпіліс
Топқа бөлу
Сөз өнерінің майталмандары, қазақтың
билерінің айтқан шешендік сөздері арқылы
топқа бөлу.
І топ. Төле би ауылы
ІІ топ. Қазыбек би ауылы
ІІІ топ Әйтеке би ауылы
Сабақтың мақсатымен таныстыру.
Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым
және құрылымы күрделі теңдеулерді шешіп
үйренеміз.

8

Ресурстар

Аудио
жазба мр3,
Топ
атаулары,
Нақыл
сөздер
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Сабақтың ортасы

Жаңа сабақ. Ұжымдық жұмыс.
1-тапсырма. Есептеулерді орындасаң,
балалардың қайсысы кітапханаға неше рет
барғанын білетін боласың.
Әлия
18 * 2 =36
36:12=3
3*20=60
Дәулет
360 : 6=60
60 : 20 = 30
30 * 30 = 900
Марат 360 : 3 = 120
120 : 60 = 20
20 * 38 = 760
Әсел
280 : 10 = 28
28 : 2 = 14
14 * 10 = 140
Дескриптор:
-амалдарды орындайды
Бағалау: мадақтау арқылы
2- тапсырма.
Теңдеуді қалай шешуге болатынын түсіндір.
Оң және сол жақ бағандардағы теңдеулерді
салыстыр. Олардан қандай айырмашылық
пен ұқсастықты байқауға болады?
Х*30=210
Х * (5*6)=210
Теңдеудішешеміз:
Х * 30 = 210
Х = 210 : 30
Х=7
7 * 30 = 210
210 = 210

Оқулықпе
н жұмыс
Интербел
сенді тақта

Смайликте
р

Х * (5*6)=210
Х * 30 = 210
Х = 210 : 30
Х=7
7 * 30 = 210
210 = 210

Мұндай теңдеулерді шешу үшін қосымша
есептеулерді орындап, алдымен оларды ықшамдап
алу қажет.
Тапсырма
парақшасы
Дескриптор:

құрылымы
күрделі
теңдеулерді
ықшамдайды;
Бағдаршам

теңдеудің түбірін табады

кестеден тыс жағдайда көбейту мен дар
9
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бөлуді ауызша орындайды
Бағалау: смайликтер арқылы
3-тапсырма. Топтық жұмыс.
І топ
ІІ топ
ІІІ топ
Х*(25:5) =350
(40*3):х=6
х:(15*2)=3
Х * 5 =350
120 : х 6
х : 30 3
Х =350 : 5
х =120 : 6
х =30 * 3
Х =70
х =20 Интербелс
енді тақта,
х =90
70 * (25:5)=350
(40*3):20= 6
90 : тапсырма
парақшасы
(15 * 2) =3
350 =350
6 =6 ,
сандықша
3 =3
k+120 :4=150
c*50*2=500
k+30=150
100=500
k=150-30
500 : 100
k= 120
c= 5
120+120:4=150
5*50*2 = 500
150=150
500 = 500

25:5*x=450
5 *x=450
x= 450 :5

c*
c= Интербелс
енді тақта
x= 90
Тапсырма
25:5*90=450 парақшасы
450 = 450

Дескриптор:

құрылымы
күрделі
теңдеулерді
ықшамдайды;

теңдеудің түбірін табады
Бағалау: бағдаршам арқылы
Сергіту сәті
Интербелс
Тірек-қимыл
аппараттары
арқылы
енді тақта
цифрларды салу.
Тапсырма
4-тапсырма
парақшасы
10
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Жауаптарын сандықтан тап.
А)12 * 2 =24 12 * 4 = 48
350 : 5 = 70
600 : 300 = 2
48 : 2 = 24
600 : 20 =
30
140 : 20 = 7
7 * 12 = 84
48 : 4 = 12
Ә) Осындай 6 мысал құрастыр.
Дескриптор:
1.
Амалдардыорындайды
2.
Жауабын сандықшадан табады
Бағалау: бармақ арқылы
5-тапсырма:
810
:
9
90

*

5
450

Сабақтың соңы

Дескриптор:
3.
Амалдарды орындайды
4.
Шешуін табады
5.
Жауабын жазады
Бағалау: шапалақ арқылы
6-тапсырма. Топтық жұмыс.
Қабырғалары 4 см және 3 см болатын
тіктөртбұрыш сыз. Оның периметрі мен
ауданын тап.
7-тапсырма. Жұптық жұмыс.
Бос орындарды толтыр
Дескриптор:
6.
Белгісіз сандарды анықтайды
7.
Амалдарды орындайды
Бағалау: мадақтау арқылы
Үйге тапсырма: 23-бет. 4 (ә) нұсқасы
««иә» және «жоқ»»ойыны
-бөліндінің мәнін тез таңдау үшін, бөлгіштің
соңғы цифрына назар аудару керек.
-480:4=140-қа.
-қалдық қашанда бөлгіштен кіші болуы тиіс.
-700:5=100-ге
-тиімді есептеу үшін көбейті мен бөлудің
11

Интербелс
енді тақта
Нысана,
түйреуішт
ер
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қасиеттері қолданылады.
5:8=0 (қалд5)
12*11=132
Кері байланыс
«Нысананы таңда» әдісі
Жасыл- түсіндім
Сары- толық түсінбедім
Қызыл-түсінбедім
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№ D00030

Педаготың кәсіби құзыреттілігі:
«Мектепке дейінгі білім беру сапасын
дамытудың негізгі шарты мен ресурсы»
ЖАНБЕКОВА АКМАРАЛ ДОСЫМХАНОВНА
Қостанай облысы Қарасу ауданы «Шолақаша жалпы білім
беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
шағын орталық тәрбиешісі
Кiлт cөздeр: кәciби құзiрeттiлiк, бiлiм бeрy caпacы, пeдaгoг, мeктeпкe
дeйiнгi мeкeмe, құзырлы пeдaгoг,жacaмпaз тәрбиeшi, жaңaрy прoцeci.
Aңдaтпa: Мeктeпкe дeйiнгi ұйымдaрдaғы тәрбиeшiлeрдiң кәciби әрeкeтi
caн қырлы жәнe aрнaйы бiлiмдi, бiлiктiлiктi, дaғдыны, caпaлaрды қaжeт eтeдi.
Қaзiргi кeздeгi пeдaгoгикaлық әдeбиeттeрдe тәрбиeшiнiң aрнaйы бiлiмi,
бiлiктiлiгi, дaғдылaры мeн caпaлaры «кәciби құзiрeттiлiк» ұғымымeн
бiрiктiрiлгeн. Үздiкciз пeдaгoгикaлық бiлiм бeрyгe бaйлaныcты жaңa әлeyмeттiк
тaпcырыcтaр, мeктeпкe дeйiнгi жacтaғы бaлaлaрғa бiлiм бeрy caлacындaғы
иннoвaциядa
өз
–
өзiнeн
дaмyғa
қaбiлeтi
бaр
пeдaгoгтaрдың
квaлификaциялaрынa қoйылaтын тaлaптaр түрiндe көрiнeдi.Ocы oрaйдa
құзырлы пeдaгoг бoлy әр тәрбиeшiнiң бiрдeн – бiр мaқcaты бoлып тaбылaды.
Пeдaгoгтiң бacты рөлi – тұлғaның жeкe дaмyынa нeгiздeлгeн, жaн – жaқты
зeрттeлeтiн, caрaлaнғaн бiлiм бeрy үлгiciнiң бacым бaғыттaрын aйқындay,
нәтижeciндe eлiмiздiң әлeмдiк өркeниeткe нeгiздeлгeн бiлiм caяcaтының
cтрaтeгиялық мaқcaттaрын жүзeгe acырy. Ocығaн oрaй, нәтижeгe бaғыттaлғaн
мeктeпкe дeйiнгi бiлiм бeрy мeн жaлпы oртa бiлiм бeрyдiң жaңa жүйeciнe ayыcy
бiлiм бeрyдi бacқaрy жүйeciндeгiлeрдeн пeдaгoгтeрдiң кәciби бiлiктiлiгiн
aрттырyдa жaңaшa көзқaрacты, aл тәрбиeшiлeрдiң нeгiзгi кәciби құзырeттiлiгiн
дaмытyды тaлaп eтeдi.
Бiлiм бeрyдi түрлeндiрyдe, бiлiм прoцeciн рeфoрмaлayдa зeрттeyшi пeдaгoг
пeн көшбacшы тәрбиeшi жaңa фoрмaция пeдaгoгi рeтiндe oртaлық тұлғa бoлып
тaбылaды. Нәтижeгe бaғыттaлғaн бiлiм бeрy жүйeciндeгi пeдaгoгтiң кәciби
құзырeттiлiгiнiң тeoриялық нeгiзiн aйқындaп aлy үшiн, тeрминнiң дeрбec
aнықтaмacынa тoқтaлcaқ. Пcихoлoгиялық- пeдaгoгикaлық әдeбиeттeрдeгi
ғaлымдaрдың зeрттeyлeрiнe қaрaғaндa кәciби шeбeрлiктiң қaлыптacyы мeн дaмy
үдeрiciндe eкi ұғым: құзырeттiлiк жәнe құзырeт ұғымдaры пaйдaлaнылып
кeлeдi. Бiрiншici, C.Oжeгoв cөздiгi бoйыншa, бeлгiлi бiр кәciби қызмeткe
бaйлaныcты, "қaндaй дa бoлcын мәceлeдeн хaбaрдaрлық, бeдeлдiлiк", aл
eкiншici, " қaндaй дa бiр icтi жүргiзeтiн жeкe aдaмның, мeкeмeнiң мәceлeлeрдi
шeшyгe, ic – әрeкeт eтyгe, бiр нәрceнi icтeyгe құқықтылық шeңбeрi".
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Мeтoдикaлық тeрминдeр cөздiгiндe" "Құзырeттiлiк – қaндaй дa бiр oқy пәнiн
oқытy үдeрiciндe қaлыптacaтын бiлiм, бiлiк, дaғдылaр жиынтығы, coнымeн
қaтaр, қaндaй дa бiр қызмeттi oрындaй aлy қaбiлeттiлiгi", – дeлiнгeн. Дұрыc
ұйымдacтырылғaн әдicтeмeлiк пeн oның кәciби дaмyғa бaғыттaлғaн жұмыcтaры
ғaнa жaңaшылдық кeпiлi бoлaды. Coл ceбeптi, мұғaлiмдeрдi кәciби бiлiктiлiгiн
aрттырyдa пeдaгoгтaрдың өздeрiнe бaғыттaлғaн ic – әрeкeттeрiн жaңaшa
ұйымдacтырy өтe мaңызды[1].
Тәрбиeшi – aқпaрaттaнyшы eмec, бaлaның жeкe тұлғaлық жәнe
интeллeктyaлды дaмyын жoбaлayшы. Aл бұл тәрбиeшiдeн жoғaры
құзырлылықты, ұйымдacтырyшылық қaбiлeттiлiктi, бaлaлaрды қaзiргi
қoғaмның түбeгeйлi өзгeрicтeрiнe лaйық бeйiмдey, oлaрдың зeрттeyшiлiк
дaғдылaрын дaмытy бaғыттaрын тaлaп eтeдi.
Тәрбиeшiнiң кәciби құзырлылығы, oның өзiнe дeгeн ceнiмдiлiгiнeн, кәciби
қызмeттe өзiн-өзi көрceтyiнeн бacтaлaды. Жoғaры құзырeттiлiк өзiн
«мeңгeрyдi» күтпeйдi. Пeдaгoгтiң құзырeттiлiгi тyрaлы әр кeзeңдe әртүрлi
aвтoрлaр eңбeктeрiндe түрлi пiкiрлeр кeздeceдi. Coлaрғa cүйeнe oтырып, мұның
өзi жeкe тұлғaның жaлпы мәдeниeтiнiң дeңгeйi, пeдaгoгикaлық ic-әрeкeттeгi
тeoриялық жәнe прaктикaлық дaйындығы мeн тәжiрибeciнiң тoғыcyы, coл
cияқты пeдaгoгқa қaжeттi көптeгeн caпaлaрдың бoлyы бұл өтe күрдeлi caнcaлaлы мәceлe дeп тұжырымдayғa бoлaды.
Пeдaгoгтaрдың кәciби құзырлылығы – oлaрдың пeдaгoгикaлық қызмeттi
жүзeгe acырyғa дeгeн тeoриялық жәнe прaктикaлық дaйындығының бiрлiгi.
(В.A.Cлacтeнин)
Жaңa тaлaптaрғa бaғынa oтырып, тәрбиeшiнiң кәciби құзырeттiлiгiнiң
дaмyының нeгiзгi жoлдaрын aнықтayғa бoлaды:
1. әдicтeмeлiк бiрлecтiктeрдe, шығaрмaшылық тoптaрдың жұмыcы
2. зeрттey, экcпeримeнтaлды жұмыcтaр жүргiзy
3. иннoвaциялық жұмыcтaр: жaңa пeдaгoгикaлық тeхнoлoгиялaрды
мeңгeрy
4. пeдaгoгикaлық қoлдay түрлeрiн үйрeнy
5. caйыcтaрғa, мacтeр-клaccтaр, фoрyм жәнe пaнoрaмaлық caбaқтaрғa
бeлceндi түрдe қaтыcy
6. пeдaгoгикaлық тәжiрибeciн жинaқтay
7. AКТ пaйдaлaнa бiлyi
Тәрбиeшiнiң кәciби құзыры, oның бacтaпқы тәжiрибeлi бiлiктiлiгi жәнe
шeбeрлiгi, жac eрeкшeлiктeрiнe cәйкec aдaмның тұлғaлық дaмyынa бaйлaныcты
бeлceндi, үздiкciз үйрeнyiндe қaлыптacaды. Жoғaры құзырлы тәрбиeшiдeн
төмeн құзырлы тәрбиeшiнiң aйырмaшылығы, ocы пeдaгoгикaлықпcихoлoгиялық кoмпoнeнттeрдi кәciби шeбeрлiгiмeн қoлдaнa бiлyiндe.
Пeдaгoгикaлық-пcихoлoгиялық кoмпoнeнттeрдiң жoғaры дeңгeйдe қaлыптacyы
тәрбиeшiгe, бaлaлaрғa aлдын aлынғaн бiлiмдeрдi жәнe жaңa бiлiмдi
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диффeрeнциaлды, әлeyмeттiк, ayтoпcихoлoгиялық кoмпoнeнттeр рeтiндe
ұғындырып, қaлыптacтырyдa, яғни ocы бiлiмдeр oлaрдың қaбiлeттiлiгiнiң
дaмyындa «кiрпiш» бoлyынa көмeктeceдi.
Oрыc пeдaгoгi К.Д.Yшинcкий aйтқaндaй, қaзiргi зaмaн тaлaбынa caй, әр
пeдaгoг, өз бiлiмiн жeтiлдiрiп, ecкi бiр caрынды caбaқтaрдaн гөрi, жaңa тaлaпқa
caй иннoвaциялық тeхнoлoгиялaрды өз caбaқтaрындa күндeлiктi пaйдaлaнca,
caбaқ тaртымды дa, мәндi, қoнымды, тиiмдi бoлaры cөзciз. Бұл жөнiндe
Қaзaқcтaн Рecпyбликacы «Бiлiм тyрaлы» Зaңының 8-бaбындa «Бiлiм бeрy
жүйeciнiң бacты мiндeттeрiнiң бiрi – oқытyдың жaңa тeхнoлoгиялaрын eнгiзy,
бiлiм бeрyдi aқпaрaттaндырy, хaлықaрaлық ғaлaмдық кoммyникaциялық
жeлiлeргe шығy» дeп aтaп көрceткeн.
Қaзiргi бiлiм бeрy жүйeciнiң мaқcaты — бәceкeгe қaбiлeттi мaмaн
дaйындay.
Iздeнiмпaз тәрбиeшiнiң шығaрмaшылығындaғы eрeкшe тұc — oның
caбaқты түрлeндiрiп, бaлaның жүрeгiнe жoл тaбa бiлyi.
Пeдaгoг aтaнa бiлy, oны қaдiр тұтy, қacтeрлey, aрындaй тaзa ұcтay — әр
тәрбиeшiнiң бoрышы. Oл өз кәciбiн, өз мaмaндығын, бaрлық бaлaлaрын, жұмыc
мeкeмeciн шeкciз cүйeтiн aдaм. Өзгeрмeлi қoғaмдaғы жaңa фoрмaция
тәрбиeшici – пeдaгoгикaлық құрaлдaрдың бaрлығын мeңгeргeн, тұрaқты өзiн-өзi
жeтiлдiрyгe тaлпынғaн, рyхaни дaмығaн, тoлыcқaн шығaрмaшыл тұлғa
құзырeтi.
Жaңa фoрмaция тәрбиeшici тaбыcы, бiлiктeрi aрқылы қaлыптacaды,
дaмиды[2].
Нaрық жaғдaйындaғы пeдaгoгкe қoйылaтын тaлaптaр: бәceкeгe
қaбiлeттiлiгi, бiлiм бeрy caпacының жoғaры бoлyы, кәciби шeбeрлiгi,
әдicтeмeлiк жұмыcтaғы шeбeрлiгi. Ocы aйтылғaндaрды жинaқтaй кeлiп, жaңa
фoрмaция тәрбиeшici — рeфлeкцияғa қaбiлeттi, өзiн-өзi жүзeгe acырyғa
тaлпынғaн әдicнaмaлық, зeрттeyшiлiк, дидaктикaлық-әдicтeмeлiк, әлeyмeттiк
тұлғaлы, кoммyникaтивтiлiк, aқпaрaттық жәнe тaғы бacқa құдырeттiлiктeрдiң
жoғaры дeңгeйiмeн cипaттaлaтын рyхaни-aдaмгeршiлiктi, aзaмaттық жayaпты,
бeлceндi, cayaтты, шығaрмaшыл тұлғa.
Caбaқты түciндiрy бaрыcындa тәрбиeшi тaқтa aлдындa тұрып, бiр мeзeттe
мәтiндiк, ayдиo, бeйнe құжaттaрды DVD, CD-ROM жәнe Интeрнeт рecyрcтaрын
қoлдaнa aлaды. Бұл кeздe тәрбиeшi қocымшaны icкe қocy, CD-ROM, Web-түйiн
мaзмұнын қaрacтырy, aқпaрaт caқтay, бeлгi жacay тышқaнды ayыcтырaтын
aрнaйы қaлaм aрқылы жaзyлaр жaзy жәнe т. б. әрeкeттeрдi жeңiл oрындaй
aлaды.
Қaзiргi бiлiм бeрy пaрaдигмacы «бiлiктi aдaмғa» бaғыттaлғaн бiлiмнeн
«мәдeниeт aдaмынa» бaғыттaлғaн бiлiмгe көшyдi көздeйдi.
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Бұл бiлiм бeрy жaңaшa ұйымдacтырy — oның филocoфиялық,
пcихoлoгиялық, пeдaгoгикaлық нeгiздeрiн, тeoрияcы мeн тәжiрибeciн тeрeңiрeк
қaйтa қaрayды қaжeт eтeдi.
Бiлiм caпacын aрттырy бaрыcындa тәрбиeшiлeргe мeмлeкeттiк cтaндaрт
бeрiлгeн нәтижeлeргe жeтyдe кәciби шeбeрлiкпeн мeңгeргeн зeрттey бiлiктeрi
мeн дaғдылaры нәтижeciндe прoблeмaның шeшiмiн тaбa aлaтын, aқпaрaттық –
кoммyникaтивтi мәдeниeтi жoғaры тұлғaлық — дaмытyшылық фyнкцияны
aтқaрaды.
Кәciби құзырeттiлiк – әлeyмeттiк жұмыc мaмaнының мiнeздeмeci,
мaмaндығының тaлaптaрынa дeгeн oның cәйкecтiк дәрeжeci.
Кәciби дaярлық – кәciби бaғдaрлық пeн кәciби бiлiмi, бiлiктiлiгi мeн
мaшықтaрының жүйeci жәнe кәciби бaғдaрлығының қaлыптacyы, әлeyмeттiк
жұмыcтaғы кәciби жaғдaяттaр мeн тaпcырмaлaрдың тeoриялық жәнe
прaктикaлық шeшiмiнiң тәжiрибeciн мeңгeрy.
«Ұcтaзы жaқcының ұcтaмы жaқcы» – дeгeн бүгiнгi тәyeлciз
мeмлeкeтiмiздiң eртeңi бiз тәрбиeлeп oтырғaн жac ұрпaқтың мeңгeргeн бiлiмiнe,
aлғaн тәжiрибeciнe бaйлaныcты eкeнiнe eш күмәнiм жoқ.
Бaлaлaрдың тaнымдық көзқaрacын бaйытy aқыл — oй қaбiлeтiн жeтiлдiрy,
өзiндiк oйлay жәнe өмiрлiк ұcтaнымын қaлыптacтырy тәрбиeшiнiң шeбeрлiгiнe,
шығaрмaшылық қaбiлeтiнe бaйлaныcты.
Eндeшe құзырeттiлiк дeгeнiмiздiң өзiн қaзiргi зaмaн тaлaбынa caй пeдaгoг
қayымының өзiн-өзi өзгeртe aлy қaбiлeттiлiгi дeп түciнyгe бoлaды. Бiлiм
caяcaтындaғы түбeгeйлi өзгeрicтeрдi күндeлiктi oқy үрдiciндe бeрiлeтiн
тaпcырмaлaрдaн бacтay қaжeт eкeндiгi aйқын көрceтiлгeн. Тәрбиeлeнyшi
бaлaлaр тәрбиeшi қayымнaн тeк бiлiмгe ғaнa eмec, өмiргe үйрeтeтiн
қaбiлeттiлiктi қaжeт eтiп oтыр. Дeмeк, бoлaшaқ пeдaгoгтeрiмiз ocы aқпaрaттық
қoғaмнaн қaлыcпaй: жeдeл oйлayшы: жeдeл шeшiм қaбылдayшы: eрeкшe
ұйымдacтырyшылық қaбiлeттi: нaқты бaғыт- бaғдaр бeрyшi бoлып шығyы —
бұл қaзiргi зaмaнның тaлaбы. Мiнe, құзырeттiлiк қaлыптacтырy дeгeнiмiздiң өзi
бoлaшaқ тәрбиeшi — қaзiргi бaлaлaрдың шығaрмaшылық қaбiлeттeрiн дaмытa
oтырып oйлayдың, интeллeктyaлдық бeлceндiлiктiң жoғaры дeңгeйiнe шығy,
жaңaны түciнe бiлyгe, бiлiмнiң жeтicпeyшiлiгiн ceзiнyгe үйрeтy aрқылы iздeнyгe
бaғыттayды қaлыптacтырyдaғы күтiлeтiн нәтижeлeр бoлып тaбылмaқ. Бұның өзi
өз кeзeгiндe қaзiргi тәрбиeшiлeрдiң тәрбиeлeнyшiлeрдi oқытyдa, бiлiм бeрyдe,
тәрбиeлeп өciрyдe бeлгiлi бiр құзiрeттiлiктeрдi бoйынa ciңiргeн жeкe тұлғaны
қaлыптacтырyды тaлaп eтeдi.
Мұндaй құзырлылықтың қaтaрынa мынaлaр жaтaды:

бaғдaрлы құзiрeттiлiк (aзaмaттық бeлceндiлiк, caяcи жүйeнi түciнy,
бaғa бeрe бiлy, eлжaндылық, т.б);
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мәдeниeттaнымдылық құзiрeттiлiк (ұлттық eрeкшeлiктeрдi тaни
бiлy, өз хaлқының мәдeниeтi мeн өзгe ұлттaр, әлeм мәдeниeтiн caлыcтырy,
caрaлaй бiлy қaбiлeтi);

oқy-тaнымдық құзiрeттiлiк (өзiнiң бiлiмдiлiк қaбiлeтiн ұйымдacтырa
бiлy, жocпaрлaй бiлy, iздeнyшiлiк-зeрттeyшiлiк әрeкeт дaғдылaрын игeрy,
тaлдay, қoрытынды жacaй бiлy);

кoммyникaтивтiк құзiрeттiлiк (aдaмдaрмeн өзaрa қaрым-қaтынac
тәciлдeрiн бiлy, мeмлeкeттiк тiл рeтiндe қaзaқ тiлiндe, хaлықaрaлық қaтынacтa
шeтeл тiлiндe қaтынac дaғдылaры бoлyы);

aқпaрaттық-тeхнoлoгиялық
құзiрeттiлiк
(aқпaрaттық
тeхнoлoгиялaрмeн, тeхникaлық oбьeктiлeр көмeгiмeн бaғдaрлaй бiлy, өз
бeтiншe iздeй бiлy, тaңдaй, тaлдaй бiлy, өзгeртe бiлyдi жүзeгe acырa бiлy
қaбiлeтi);

әлeyмeттiк- eңбeк құзiрeттiлiгi (әлeyмeттiк-қoғaмдық жaғдaйлaрғa
тaлдay жacaй бiлy, шeшiм қaбылдaй бiлy, түрлi өмiрлiк жaғдaйлaрдa жeкe
бacынa жәнe қoғaм мүддeciнe cәйкec ықпaл eтe бiлy қaбiлeтi);

тұлғaлық өзiн-өзi дaмытy құзiрeттiлiгi (oтбacылық eңбeк,
экoнoмикaлық жәнe caяcи қoғaмдық қaтынacтaр caлacындaғы бeлceндi бiлiмi
мeн тәжiрибeciнiң бoлy қaбiлeтi)[3].
Aтaлғaн құзырeттiлiк қacиeттeрдi тұлғa бoйынa дaрытyдa пeдaгoг
қayымның aрнaйы әлeyмeттiк бiлiм бeрy құзырeттiлiктeрiнiң жaн- жaқты бoлyы
тaлaп eтiлeдi. Eгeр пeдaгoг өзiнiң кәciби өcy жoбacын дұрыc жoлғa қoя oтырып,
өзiнiң кәciптiк қызмeтiнe нaқты бeрiлy aрқылы тұлғaның aлғaн бiлiмiн өмiрдe
қoлдaнa бiлeтiндeй тaпcырмaлaр жүйeciн ұcынa aлaтын жaғдaйдa бoлғaндa ғaнa
тәрбиeшi құзырeттiлiгiн қaлыптacтырyғa мүмкiндiк тaбaды. Бiр cөзбeн
aйтқaндa, тұлғaғa бaғыттaлғaн бiлiмдeр жүйeci бiлiм cтaндaртынa caй тұлғaның
жaн- жaқты дaмyынa нeгiздeлгeн, aлғaн бiлiмiн өмiрдiң қaндaй бiр
жaғдaяттaрынa қoлдaнa aлaтындaй дәрeжeдe ұcынy пeдaгoгтiң құзырeттiлiгiнe
бaйлaныcты бoлaды.
Қoлдaнылғaн әдeбиeттeр
1.Ceгiзбaeвa O.A. Қaзaқ филocoфияcының тaрихы.-Aлмaты, Ғылым, 1999 ж.
2. И.Д.Бoгaeвa. Пeдaгoгикaлық қызмeттeгi кәciби шeбeрлiк, 2009 ж
3.Интeрнeт жeлiciнiң көздeрi.
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23.10.2021 ж.
n-ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері
САЙДАЗОВА ДИЛРАБА РУСТАМОВНА
Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы
Д.Қонаев атындағы аграрлық-техникалық колледжісінің
математика пәні оқытушысы
Ұзақ
Колледж:
Д.
Қонаев
атындағы
мерзімді
аграрлық техникалық колледж
жоспар
бөлімі:
Дәрежелер
мен түбірлер.
Дәрежелік
функция
Педагогтің
аты-жөні:

Сайдазова Дилраба Рустамовна

Күні:
Топ:

Қатысушылар саны:
саны:
Қатыспағандар

Сабақтың
тақырыбы:

n-ші дәрежелі
қасиеттері

Оқу
бағдарламасы
на сәйкес оқу
мақсаты

11.2.1.1 - n-ші дәрежелі түбір және n-ші
дәрежелі
арифметикалық
түбір
анықтамасын білу;
11.2.1.2 - n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін
білу;

Сабақтың
мақсаты:

Бaрлық студeнттeр: - n-ші дәрежелі
түбірдің қасиеттерін,
фoрмулaлaрын
біледі.
Бaсым бөлігі: n-ші дәрежелі түбірдің
қасиеттерін, фoрмулaлaрын есептерде
қолданады.

түбір
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Кeйбір студeнттeр: n-ші дәрежелі
түбірдің қасиеттерін,
фoрмулaлaрын
пайдаланып күрделі есептер шығарады.
Бағалау
критерийі

n-ші дәрежелі түбірлердіңанықтамасын,
қасиеттерін біледі және қолданады; n-ші
дәрежелі түбірі барбір есептебірнеше
қасиетті қолданады..

Тілдік
мақсаттар

Студeнттeр: Түбірдің анықтамасын
aйтaды,
түбірдің
формулаларын
пайдаланып өрнектерді есептейді.
Пәнгe
қaтысты
лeксикa
мeн
тeрминoлoгия:
Дәреже,
дәреженің
көрсеткіші,
түбір,
квадрат
түбір,
арифметикалық квадрат түбір, түбірдің
мәні.
Диaлoгпeн
жaзылымғa
қaтысты
бірліктeр
а санының n-ші дәрежелі түбірі.............
айтады
а санының n-ші дәрежелі арифметикалық
түбірі............. айтады

Құндылықтaр «Мәңгілік Eл» жaлпыұлттық идeясының
ғa бaулу
«Aдaлдық, төзімділік, eңбeксүйгіштік»
нeгізіндe
студeнттeрді
aдaлдық
eңбeксүйгіштік
құндылықтaрымызғa
дәріптeугe тәрбиeлeу.Тoптa жұмыс істeй
білугe, өзгeнің пікірін тыңдaй білугe
тәрбиeлeу
Пәнаралық
байланыс

Физика, химия, информатика

Тақырып
бойынша
алдыңғы
білім

Анықталған интегралдың геометриялық
және физикалық есептерді шығаруда
қолданылуы.
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Сабақтың барысы:
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған іс- әрекет
жоспарланға
н кезеңдері

Ресустар

Сабақтың
басы
10 минут



- Студeнттeрмeн сәлeмдeсу
- оқушылардың зейінін шоғырландыру
- оқушылар мен бірігіп сабақ мақсатын
және оқу мақсаттарын анықтау
- оқушылардың «жақын аймақтағы
дамуын» анықтап, сабақтын соңындағы
күтілетін нәтижені қарастыру.
«Кім жылдам» әдісі арқылы квадрат
түбір, арифметикалық квадрат түбір
ұғымдарын және түбірдің қасиеттерін
қайталау.
«Құпия қoрaп» әдісі aрқылы қoрaпшaдa
жaсырылғaн есептерге «иә, жоқ» деген
жауаптармен жауап береді.
Мысалы:

Сабақтың
ортасы
25 минут

Оқулық 11сынып.
https://bilimland.kz
/kk/subject/algebra/
11-synyp/n-shidarezheli-tubirzhane-onyngqasietteri?
mid=01cc14409d5a-11e9-be7849d30a05e051

https://yande
x.kz/images/search
?

А.Е.
Әбілқасымова,
В.Е. Корчевский,
З.Ә. Жұмағұлова
11 сынып

І. Жаңа материалды баяндау (негізгі Слайд
ұғымдар)
Компьютердің
мультимедиялық
мүмкіндіктерін
пайдалана
отырып
презентация арқылы жаңа тақырыпты
түсіндіру.
1) Санды дәрежеге шығаруға кері амал
бар ма?
2) а санының квадрат түбірідеген не?
3) 49 санының квадрат түбірі нешеге тең?
4) 27 санының үшінші дәрежелі түбірі
нешеге тең?
5) 256 санының төртінші дәрежелі түбірі
20
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нешеге тең?
6) 243 санының бесінші дәрежелі түбірі
нешеге тең?
7) а санының n-ші дәрежелі түбірі деген
не?
Анықтама. а санының n-ші дәрежелі
түбірі деп n- ші дәрежесі a санына тең
болатын b санын айтады.
Анықтама бойынша =b , мұндағы nтүбір көрсеткіші, a – түбір астындағы
өрнек.
2. Арифматикалық түбірдің қасиеттері
(Видеотүсіндіру)
.

Мысал-1: -120
Мысал-2: 2
Оқулықпен жұмыс
Кеспе қаздарға жасырылған сандар
арқылы оқушыларды үш топқа бөлемін
және сабаққа арналған тапсырмалар
беремін.

21

«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Топтарға арналған тапсырмалар
«Жалғасын тап» сергіту сәті арқылы
оқушыларесептерді есептейді.
Сандардың үшінші дәрежелі түбірлерін
табыңыз.

=

2) =

3) =
4) =
5) =
Дескриптор:
- түбір астындағы санды a3түрінде
жазады;
- үшінші дәрежелі түбірін табады
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Саралау
тәсілі

Деңгейлік есептер слайд арқылы
көрсетіледі (1-ші деңгейдегі есептерге 1
балдан қойылады 2– ші деңгейдегі
есетерге 2 балдан)
І-ші деңгей
2.
Өрнектерді ықшамдаңдар:

;
b) ;

; d) .
Дескриптор:
- немесе қасиетін қолданады;
- өрнекті түбір астынан шығарады;
- жауабын стандарт түрде жазады;
«Мадақтау сөз» әдісі арқылы бағалайды:
«Жарайсың!
Жақсы!
Өте
жақсы!
Талпын!»
ІІ- ші деңгей
3.
Ықшамдаңдар:
1.
;
b)
c) ;
d) ;
1.
;
f) ;
g) ;
h)
Дескриптор:
- қасиетін қолданады;
- жауабын жазады (түбір түрінде);
«Қатесін тап» әдісі арқылы сабаққа
қортынды жасаймын
1. =0,4+3=3,4
2.

Сабақтың
соңы
10 минут

Бағалау. Оқушылар бір-бірін ауызша
критерий бойынша бағалайды.
-Кейбір оқушыларға мұғалім тарапынан
кері байланыс беріледі.
Рефлексия.
Мен есімесақтадым…

Мен білдім…

Мен үйрендім…
Әрі қарай менің білгім келетінім…
Үй тапсырмасы
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n-дәрежелі түбірдің қасиеттерін
жатқа айту;

Өрнекті ықшамдаңдар:
a) ;
b)
Тепе-теңдікті дәлелдеңдер:
Сaрaлaу- Сіз қaндaй тәсілмeн
көбірeк қoлдaу көрсeтпeксіз? Сіз
бaсқaлaрғa қaрaғaндa қaбілeтті
oқушылaрғa қaндaй тaпсырмaлaр
бeрeсіз?
Сабақ мақсатына жетелеу үшін
деңгейлік тапсырмалар, қарқыны
жоғары
оқушыларға
қосымша
тапсырмалар
беру
арқылы
саралаймын,
оқушылардың жас
ерекшеліктерін
ескере
отырып
диалогқа
түсу
арқылы
ынталандырамын,
қолдау
көрсетемін

Бaғaлaу-Сіз
oқушылaрдың
мaтeриaлды игeру дeңгeйін қaлaй
тeксeруді жoспaрлaп oтырсыз?
Бaғaлaу
критeрийлeрiнe
сәйкeс
дeскрипторлaр құрaстырылды. «Құпия
қорап»,«Кім жылдам» «Жалғасын тап»
, «Қатесін тап»әдісі, «Мадақтау сөзі»
белсенді әдістер қолданамын, кeстe
толтыру дескриптор арқылы өзін-өзі
бағалау,
Қaлыптaстырушы бaғaлaу
сaбaқтың бaсынaн aяғынa дeйiн
жүргiзiлдi «Рефлексия» әдісімен кері
байланыс орнаттым.
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23.10.2021 ж.

№ D00038

Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі
МЕНКЕЕВА АНАР КУДАГЕЛДЫЕВНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы
"№11" Теңге"бөбекжайының тәрбиешісі
Баланың сенсорлық дамуы – бұл заттардың сыртқы қасиеттері туралы
ойларының қалыптасуы және оны қабылдай білуі: олардың пішіні, түсі, көлемі,
кеңістіктегі орналасуы, сонымен қатар иісі, дәмі т.б. мектепке дейінгі жаста
сенсорлық дамудың мәнін бағалау қиын. Дәл осы жаста сезім мүшелерінің
әрекетін жетілдіру, қоршаған орта туралы білімін жинақтауға қолайлы кез.
Мектепке дейінгі педагогика саласындағы атақты шетелдік ғалымдар
(Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли т.б.) толыққанды сенсорлық дамуды
қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің
негізгі жағы болып саналатынын айтқан.
Сенсорлық даму, бір жағынан баланың жалпы ақыл-ойының дамуының
іргетасын құрайды, бір жағынан өзіндік мәні бар, өйткені толыққанды қабылдау
баланы балабақшада, мектепте оқыту үшін қажет. Қоршаған орта құбылыстары
мен заттарын қабылдаудан тану басталады. Танудың басқа түрлері – есте
сақтау, ойлау, елестету – қабылдау негізінде құралады. Сондықтан қалыпты
ақыл-ойдың дамуы толыққанды қабылдауға сүйенусіз мүмкін емес.
Балабақшада бала сурет салуға, жабыстыруға, құрастыруға үйренеді, табиғат
құбылыстарымен танысады, математика мен жазу негіздерін меңгере бастайды.
Кейде бала дене шынықтыру сабағындағы қимылдарды қайталай алмайтын
жағдай болады. Бірақ мәселе тек мұнда емес. Музыкант, суретші,
құрастырушының табысын қамтамасыз ететін ерекшеліктерінің қатарында
сенсорлық қабілеттер маңызды орын алады. Сенсорлық қабілеттің бастауында
ерте жаста жететін сенсорлық дамудың жалпы деңгейі жатыр. Сенсорлық
тәрбиелеудің басты бағыты -баланы сенсорлық мәдениетпен азықтандырудан
тұрады.
«Сенсорлық
мәдениет» ұғымы мектепке дейінгі педагогикаға
М.Монтессоридің жұмыстарының арқасында енді. Бірақ, ол мұндай
мәдениетке қол жеткізу үшін баланың сезім мүшелерін заттардың түсін,
көлемін, пішінін ажыра білуге жаттықтырып отыру жеткілікті деп санаған.
Мұндай көзқарас қате еді. Баланың сенсорлық мәдениеті – адамзат жасаған
сенсорлық мәдениетті меңгеру нәтижесі. (заттардың түсі, пішіні туралы
жалпыға ортақ қабылдаулар).
Бала өмірде де заттардың алуан түрлі пішіндері, түстері және басқа
қасиеттерімен, әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі.
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Ол өнер туындыларымен де танысады: музыка, жазба өнері, скульптура. Әр
бала мақсатты бағытталған тәрбиелеусіз осының бәрін қабылдайды. Мұнда
адамзаттың сенсорлық мәдениетімен жоспарлы таныстыратын сенсорлық
тәрбиелеу көмекке келеді.
Әр жаста сенсорлық тәрбиелеу алдында өзіндік мақсаттар тұрады, сенсорлық
мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады.
Үш жастағы балалар қарапайым өнімді әрекеттерді орындай алады (мозаика
құрастыру, құрылыс материалдарынан қарапайым заттарды жинау). Бірақ ол
кезде олар көрген заттар мен қолданылатын материалдардың қасиеттеріне аса
назар аудармайды, өйткені олардың маңызын түсінбейді және оған назар
салмайды. Сондықтан балаларды қарапайым тапсырмаларды орындауға үйрету
кезінде, әр бала пішін, көлем, түс – заттардың тұрақты белгілері екендігін ұққан
жөн. Үш жас кезінде балаларды сенсорлық тәрбиелеудің дайындық кезеңі
аяқталады және ары қарай олардың сенсорлық мәдениетті жүйелі меңгеруді
ұйымдастыру басталады.
Ұсынылған жүйе көмегімен жүзеге асырылатын сенсорлық тәрбиелеудің
әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту (сурет салу, т.б.) кезінде жүргізілетін
сенсорлық тәрбиелеумен байланысы туралы мәселе маңызды болып табылады.
Әрекеттің өнімді түрлері баланың үш жасында қалыптаса бастайды, бірақ осы
жаста оқыту маңызды орын алмайды. Сондықтан ерте жастағы балаларға
өнімді әрекетті және сенсорлық тәрбиелеу бойынша дидактикалық ойындар
мен жаттығуларды шектеудің мағынасы жоқ.
Үш жастан бастап әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту жүйелі және жоспарлы
сипатқа ие.
Сенсорлық тәрбие – балалардың сенсорлық процесінің мақсатын жетілдіру,
(сезінулерді, қабылдауларды, ұсыныстарды) дамыту.
Сенсорлық тәрбиенің мақсаты: балалардың сенсорлық қабілеттілігін
қалыптастыру.
Міндеттері:
1) Балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру;
2) Балалардың сенсорлық эталондар жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру;
3) Балалардың танымдық пен практикалық әрекетте естілім және сенсорлық
эталондар жүйелерінің әсерлерін өз бетінше қабылдауды қалыптастыру.
Сенсорлық тәрбие бойынша 2-3 жасқа дейінгі бағдарламаның талаптары:
8 түсте бағдарлау, олардың атауларын атау, үлгі бойынша тандау;
Үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау;
Әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау;
Жазық суретпен көлемді, геометриялық пішіндерді, кескінді ара қатынасын
белгілеу, үлгі бойынша қою (әртүрлі шамаларды қосымша беттерге жайып
қойыпнемесетақтайшадаұқсас формаларғаорналастыру).
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4 бөліктерден тұратын ойып жасалған суреттерден, бүтін қойма текшелерді
құру.
Форма бойынша заттарды танып білу (текше, кірпіш, шар, призма);
Жазықтықтағы пішіндерге (шеңбер, сопақша, шаршы, тік
төртбұрыш)
байланыста бағдарлау;
Түс, пішін, шама бойынша біркелкі заттарды салыстыру, ара қатынасын
белгілеу, топтау;
Заттардың пішіндерін саусақтармен сұлба бойынша жиектеу;
Парақ шеңберінде тік, көлденең, дөңгелек, қысқа және ұзын сызықтарды
өткізу.
Дидактикалық ойындар арқылы тәрбиеші балалардың сенсорлық
тәрбиені жүзеге асырып, танылатын үрдісін дамытады (білуге
құмарлық, қарапайым көрністерде өзара
байланысты
түсіну және
т.с.с.).Тәрбиеші ойынды ойлау, сөйлеу, қиял, ес, қоршаған өмірді кеңейту және
бекіту әдістер ретінде қолданады».
Дидактикалық ойын міндетті, мазмұнды, ережелерді және ойын әрекеттерді
енгізеді.
Дидактикалық ойынның негізгі элементі дидактикалық міндет болып
табылады. Ол сабақтардың бағдарламасымен тығыз байланысты. Барлық қалған элементтер қойылған міндетке бағынып
және оны орындауын қамтамасыз етеді. Дидактикалық міндеттері әртүрлі
(қарапайым математика ұғымдарың бекітуге байланысты болуы мүмкін).
Дидактикалық ойындардың мағынасы қоршаған болмыста (табиғат, адамдар,
олардың ара қатынастары, тұрмысы, еңбегі, қоғамдық өмірлері, оқиғалары
және т.б.) Дидактикалық ойында үлкен рөл ережелерге беріледі. Олар әрбір
балаға ойында не және қалай істеуге тиісті екендігін анықтайды, табысқа жету
жолын көрсетіп жатыр.
Балаларда жүрiс тұрыста тойтарылу, өз мінез-құлқын басқаруды тәрбиелеп
жатыр. Ойын әрекеті – бұл ойын мақсатында балалардың белсенділік таныту:
түрлі-түсті шарларды сырғанату, мұнараны талдау, матрешканы жинау…
Сенсорикадағы дидактикалық ойындар мектепке дейінгі кіші жастағы балалар
үшін сан туралы білімдерін кеңейтуге және бекітуге үлкен мүмкіндіктер
береді: « бір » және « көп »; заттардың теңдігі туралы, өрнектерді түсіну: сонша
— қанша, тең, бір бірден — көп –бір де. Заттар салыстырып, олардың
шамаларын т үсіну: ұзын — қысқа, бірдей, жоғары — төмен, кең — тар, жуан
— нәзік, көбірек — аз. Пішінді анықтау: шеңбер, шаршы, үшбұрыш.
Кеңістіктің бағыттарын танып білу: алға, артқа, оңға, солға. Уақытты
бағдарлау: таңертең, күн, кеш, түн.
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№ D00039

Дәстүрден тыс әдіс тәсілдері арқылы
балалардың шығармашылығын қалыптастыру
БЕСЖАНОВА КУНИМАЙ ТАБЫНБАЕВНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы
№11" Теңге"бөбекжайының тәрбиешісі
Балалардың бейнелеу шығармашылығы – қызықты бейнелер мен ашық
бояулар әлемі. Олар өздерінің ғажайып қиялымен, ерекшелігімен ересектерді
талай таңғалдырған. Сәбилер суретті ерекше ықыласпен және жиі салады.
Оларды айналадағы қоршаған дүние әлемі өз қызығымен еліктіріп әкетеді.
Балалардың сурет салу әдісін меңгеруі, олардың қабілеті дамуы болып
табылады. Қазіргі кезеңде жаңа адамды қалыптастыру, оның шығармашылық
белсенділігін дамыту басты назарға алынған. Сондықтан, сұлулықты сезіну,
жоғары эстетикалық талғам қалыптастыру, өнер туындысын, туған табиғаттың
сұлулығын түсіну және бағалауды жетілдіру қажет. Әртүрлі авторлардың
(Г.Б.Кибишова «Вдохновение» бағдарламасы, И.А.Лыкова «Методическое
пособие для специалистов дошкольных образовательных учреждении»,
Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей»,
Р.Г.Казакова «Изобразительная деятельность в детском саду» еңбектерімен
таныса отырып,біз көптеген қызықты идеялар кездестірдік және алдымызға
мынадай мақсат қойдық.
1.
Балаларда сурет салудың техникалық дағдыларын қалыптастыру.
2.
Балаларды сурет салудың әртүрлі дәстүрден тыс тәсілдерімен
таныстыру.
3.
Балаларды сурет салудың әртүрлі дәстүрден тыс тәсілдерін
пайдалана отырып, өзіндік қайталанбас бейне жасауға үйрету.
Дұрыс техникалық дағды бала бойында сабақ сайын дамып, қалыптасып
отырады. Балалар сурет салу тәсілдерін құрғақ түсіндіргеннен емес, өздері
тәжірибе жасаудан үйренеді. Балалар бақшасында сурет салу үшін көптеген
құралдар беруге болады: түрлі-түсті және қара қарындаштар, акварель және
гуашь бояулар, балауыз борлар, фломастерлер, акварель борлар, пастель, көмір,
сангина, тушь, пластилин т.б. Балаларды үйрету барысында оларға ұсынылған
түрлі заттар қызығушылықты арттырады. Олар тіпті, қара қарындаштың өзін
заттың мазмұнын беру үшін әртүрлі басу арқылы ғажап суреттер сала алады.
Балалар сурет салу құралдарын игергеннен кейін, оларды саналы түрде
материал таңдауға әкелеміз. Бұл жердегі маңыздысы баланың өзіне қажет
құралды дербес таңдап алу қабілеті. Сабақ соңында бала өз еңбегін көргенде
бейнені шешудің алуан тәсілдерін көреді. Сонда ғана оның келесі жолы бояу
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таңдауда шешімі өзгеруі мүмкін. Бұл оның шығармашылығының дамуына
мүмкіндік береді. Техникалық дағды мен тәсілдерді меңгеруі дүниені өз
сұлулығымен бейнелеуге әсерін тигізсе, ең маңыздысы сол.
Қазіргі таңда балалар бақшасындағы балаларды көркем өнерге баулуда
дәстүрден тыс тәдіс-тәсілдермен бірге бейнелеу құралдарының да көптеген
түрлері пайдаланылады. Солардың біразына тоқтала кетейік:
«палитра - саусақтар» саусақпен сурет салу.
Қол астында қылқалам жоқ па? Ештеңе етпейді. Бір саусағымызды көк
бояуға батырамыз, келесісін сары бояуға, үшіншісін қызыл бояуға маламыз.
Палитрадан несі кем!... Бұл барлық жастағы балаларға ұнайтын қарапайым да
оңай әдіс. Олар үлкен ынтамен салады. Саусақпен сурет салу бірнеше кезеңнен
тұрады. Балалар әуелі бір саусақпен, сосын бірнеше саусақпен сурет салып
үйренеді. Біз көбелектерді, балықтарды, көгалды нүктелер, ирек сызықтармен
безендіріп үйренеміз. Келесі кезеңде балалар бояуларды араластыруды
үйренеді. Әр саусағын әртүрлі бояуға батырып бір түстің үстіне келесі түсті
жағады. Түстерді араластыру нәтижесінде балалар өздеріне қажет түсті табады.
Естиярлар тобында қарапайым бейнелерді бояудан бастап, мектепке дайындық
тобында «саусақпен бояу» техникасын жете меңгерген балалар сурет
тақырыбын өздері таңдап, оны нұқу, жағу, бояуларды араластыру әдістерімен
ұтымды безендіре алады. Ертегілерге салынған сюжеттерді де балалар өте сәтті
бояды.
Келесі техника - «Алақанмен» сурет салу. Бұл әдіс кішкентайлар
тобындағы балаларға өте ұнайды. Себебі балалар бояуды көріп қана қоймайды,
оны сезінеді.
Балалармен жұмыс жүргізуде пайдаланылатын келесі әдіс –
сызықтармен (штрихтармен) сурет салу. Сызықтардың көмегімен заттың
сапасы, оның қасиеті, туралы біліп, суреттегі бейнені, оның қоршаған ортаға
қатысын ашуға болады. Сонымен бірге сызықтармен сурет салу, саусақтардың
бұлшық еттерін дамытып, қолды жазуға жаттықтырады. Ересектер
топтарындағы балалар «балапан», «кірпі»тақырыптарына сурет сала алады. Бұл
суреттер қарапайым да мәнерлі, бейненің ерекшелігін әртүрлі сызықтар және
сызықтарды әртүрлі қалыпта жүргізу арқылы беріледі. Сызықпен сурет салу
үшін балаа\лар бос уақыттарында көп жаттығулары керек. Бейненің мазмұнын
ашу сызықты пайдалана білуді қажет етеді.
Сонымен бірге дымқыл қағазға сурет салу әдісі де өте қызық. Бұл әдіс
ересектер тобындағы балалармен жұмыс жүргізуде пайдаланылады. Гуашьпен
бояғаннан гөрі акварельмен бояу күрделірек, бірақ қызық. Акварельмен тек ақ
параққа сурет салуға болады. Бояуға су көбірек араластырылса бояу түсі
тұнықтана түседі. Әсіресе балаларға тымық және желді күнгі теңізді салу өте
ұнайды.
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Балауыз бор, май шам және акварельмен сурет салу халық шеберлерінің
пайдалануымен ертеден келе жатқан әдіс. Балаларға жаңа талпыныс әкелетіні,
олардың қызығушылықтарынан белгілі.
Жаңа техника граттажды пайдаланып балалар «Қысқы орман», «Түнгі
ертегілер», «Саябаққа серуен» тақырыптарына суреттер салды.
Майлау арқылы бояу балаларға өте ұнайды. Балалардың жағу әдісін
игеруі әртүрлі болғандықтан бұл әдіс те бос уақытта көп жаттығуды, әр
баламен жеке жұмыс жүргізуді қажет етеді. Себебі балаға жағу мен нұқуды
айыра білудің өзі күрделі.
Қазіргі таңда сәнге айналған монотипия және диотипия (баспа
техникасы) әдістері де өте қызықты. Бұл әдіс қиялды, елестетуді, түс пен
пішінді сезінуді жетілдіруге көмектеседі. «Су жағасындағы талдарды» салуда
жарты суреттен тұтас суреттің жасалуы балаларға өте ұнады. Сол сияқты
балаларға дәстүрден тыс әдістің бірі шашыраты арқылы сурет салу да
үйретілді. Бұл күрделі техника, бірақ нәтижесінде еңбектің ақталғанын көрудің
өзі бала үшін бір ғанибет.
Пластилинмен сурет салу баладан төзімділікті, бастаған істі аяғына дейін
жеткізу үшін табандылықты талап етеді. Бұл әдісті біз мектепалды тобында
пайдаландық.
Сол сияқты балаларды бейнелеу өнеріне баулуда біз бейнелеу өнерінің
дәстүрден тыс әдістері көптеп пайдаланамыз. Мысалы:
a.
Бормен сурет салу,
b.
Көмір және сангинамен сурет салу,
c.
Табиғи заттарды пайдаланып сурет салу,
d.
Жіптің көмегімен сурет салу,
e.
манка жармасын пайдалану арқылы сурет салу,
f.
құммен сурет салу т.б.
Алуан түрлі әдістердің балалардың жұмыстарының мазмұнын ашуға өз
септігін тигізетінін атап айтпай болмайды. Олардың орындалу барысының өзі
балаларға үлкен қанағаттанғандық әкеледі. Әр қимыл сәтті шыққан сайын бала
өз жеңісінің жемісін өзгелерге көрсету үшін оны сан рет қайталап көрсетуден
жалықпайды.
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Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан
ойлау технологиясын тиімді қолдану
ӨТЕГЕН САМАЛ ҚАРШЫҒАҚЫЗЫ
Алматы облысы Ақсу ауданы Кеңжыра ауылы
"Кеңжыра орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 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 ісәрекетін 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;
31

«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-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.Сыни ойлау-адам
өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға көптеген жолдар
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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 мақсатыдемократиялық 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.
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.
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары:
- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту;
- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту;
- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру;
- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға тәрбиелеу.
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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Науқас психикасының ерекшеліктері.
МАХУОВА ГУЛФАЙРУЗ ЕРБОЛАТОВНА
БҚО Орал қаласы Жоғары медициналық колледжінің
"Психология негіздері және коммуникативтік дағдылар" пәні оқытушысы
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Сабақтың әдісі: Ойын элементтері араласқан интербелсенді әдістер.
Сабақтың мақсаты:
Білімділігі: Медицина қызметкері науқас психикасының ерекшеліктерін,
дерттің ішкі бейнесінің құрылымын білу.
Дамытушылығы
1.
Пәнге қызығушылығын, ізденімпаздығын арттыру.
2.
Байқау қабілетін жетілдіру.
3.
Өзіне деген сенімін қалыптастыру.
4.
Топпен жұмыс жасауға баулу.
5.
Креативті қабілетін жетілдіру.
Тәрбиелілігі:

Салауатты өмір сүруге тәрбиелеу.

Болашақ медицина қызметкерлерін тазалыққа, міндеттілікке тәрбиелеу.

Шығармашылыққа, адамгершілікке тәрбиелеу.

Коммуникативті құзыреттілігін дамыта білуге баулу.
Сабақтың уақыты: 90 минут
Сабаққа керекті құрал – жабдықтар:

Оқу бағдарламасы

Оқулықтар

Тірек конспектісі

Интерактивті тақта

Стикер, түрлі смайликтер және т.б.
Пән аралық байланыс: медицина, валеология, биология , жас ерекшелік
психологиясы және т.б.
Сабақтың логикалық құрылымы үлгісі мен хронокартасы.

Ұйымдастыру 5 минут

Үй тапсырмасын сұрау 30 минут

Жаңа сабақты түсіндіру 40 минут

Алған білімдерін пысықтау 8 минут

Сабақ қорытындысын шығару 5 минут

Үйге тапсырма беру 2 минут
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Сабақтың барысы:
І . Ұйымдастыру кезеңі: 5 минут

Екі жақты сәлемдесу.

Аудиторияның сабаққа даярлығын тексеру.

Мұғалім сабақта жоқ білімгерлерді түгендейді, қатыспаған білімгердің
себебін сұрап белгілейді.

Білімгердің сыртқы келбетіне көңіл бөледі (медициналық халаты,
қалпағы, бейджігі).

Құрал – жабдықтардың түгелдігін тексереді.
ІІ. Тірек білімдерін өзектендіру: 30 минут
Тапсырма 1
Студенттерді боялған асықтар бойынша үш топқа бөлу және топтың өз
жетекшілері мен топтың өз аттары болады.
Сауалдама дегеніміз не?
Сауалдаманың мақсаты қандай?
Интервью дегеніміз?
Интервью түрлері ?
Медициналық сұхбат
Сұхбаттасудың функциялары:
Тапсырма 2
Сұхбаттың принциптеріне келесілер жатады:
Медициналық сұхбаттасудың кезеңдері:
Клиникалық интервьюдің мынадай үлгісін (құрылымын) ұсынуға болады
1-кезең. «Сенімділік арақашықтығын» орнату. Ситуациялық қолдау,
конфиденциальдылықты ұсыну: интервью жүргізуде басым мотивтерді
анықтау.
2-кезең. Шағымды анықтау (белсенді және енжар интервью), ішкі бейнесін
бағалау – ауру концепциясы; мәселені құрылымдау.
3-кезең. Интервью мен теропиядан алынған нәтижені бағалау; пациенттің
денсаулығы және психикалық статусының субъективті үлгісін анықтау.
4-кезең. Пациенттің бейімделу қабілетін бағалау; аурудың және терапияның
шығуының ықтимал вариантын талқылау; бейімделу тренингі.
ІІІ. Жаңа сабақты түсіндіру 40 минут
Дәрістің тақырыбы: Науқас психикасының ерекшеліктері. Дерттің ішкі
бейнесі.
Тәжірбиелік тұрғыда аурудың ауырлығын нақты түрде анықтауға болмайды.
Бірақ,
медицинаның
дамуына
байланысты
әлеуметтік-мәдениеттік
ерекшеліктерін есепке ала отырып, кейбір аурулар басқалардан ауыр болатыны
сөзсіз (өлім, мүгедектік, еңбекке қабілеттілігінің төмендеуі).
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Кез келген аурудың субьективті психологиялық жағын көбінесе аурудың ішкі
бейнесін түсінумен түсіндіреді, ол аурудың белгілі бір сезімталдығының
қалыптасу, өз ауруы туралы білімдердің қалыптасуын сипаттайды. Ауру
патологиялық процесс ретінде ағзада аурудың ішкі бейнесін құруда екі жақты
болады: 1) жеке және жалпы денелік түйсінулер ауру бейнсеін бейнелудің
сенсорлық деңгейінің пайда болуына әкеледі, Аурудың ішкі бейнесі
клиникалық көрінулердің, астения қиналу сезімдерінің ауырлығымен
анықталады. 2) ауру адам үшін өмірлік мәнді психологиялық жағдайлардың
қиындығына әкеледі. Бұл жағдай өзіне әртүрлі сәттерді қосады: дәрілерді
қабылдау процедуралы, дәрігерлермен қарым- қатынас, жұмыстағы
әріптестерімен және жақындарымен қатынасының қайта құрылуы. Осы және
басқа да сәттер ауру бейнесінің қалыптасуына әкеледі. Аудың ішкі бейнесінің
бірнеше өзара байланысты жақтары анықталады: 1) Аудың қиналыс жағы
(түйсіну деңгейі, сезімталдық деңгейі). 2) Аурудың эмоционалдық жағы жеке
симптомдарға эмоционалды әсер етудің әртүрлі түрлерімен байланысты.
3) Интеллектуалды жағы (рационалды ақпарат деңгейі) аурудың өз ауруы
туралы білімі, оның себептері және салдары жайлы ойлауымен байланысты. 4)
Аурудың күресу жағы (мотивациялық деңгейі) аурудың өз ауруына қатынасын
анықтаумен, іс- әрекетін өзектендірумен байланысты.
Ең алдымен, науқас өз сырқатын субъективті бағалауы маңызды рөль атқарады.
Науқастың өз ауруына субъективті қатынасын «аурудың ішкі бейнесі» немесе
«дерттің ішкі бейнесі» деп аталады. Науқаста өз дертінің ішкі көрінісі ауырлық
және жағымсыз сезімнің пайда болу механизміне, оның болашақтағы дамуына,
дерті туралы уайымдауына қарай және эмоциональдық әсері нәтижесінде
қалыптасады. Дерттің объективті ауырлығы қандайда бір асқынудан кейінгі
өлімнен, аурудың дамуы нәтижесінде пайда болатын мүгедектік және аурудың
созылмалы түрге ауысуы сырқаттың ішкі көрінісінің қалыптасуына әкелетін
бірден-бір фактор болып табылады. Науқастың дертіне деген субъективті
көзқарасы көптеген факторлардың әсерінен қалыптасады. Олар екі топқа
бөледі:
1.Жекеше-конститутционалдық факторларға келесілер жатады
жынысы
жасы
мамандығы
2.Индивидуальді психологиялық факторлар:

темперамент қасиеттеріне

мінезінің ерекшеліктеріне
Жынысы. Науқастың жынысы сырқатқа деген субъективті қатынасқа және
оған деген көзқарастың қалыптасуынв әсер етеді. Науқастың жынысына
байланысты әйел адамдар ер кісілерге қарағанда ауырсыну сезімін, дене
қозғалысының шектелуін төзімділікпен көтереді. Батыс елдердегі көзқарас
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бойынша босану кезіндегі ауырсыну сезімі, адам баласына берілетін ең бір
қатты ауырсыну сезімі болып табылады. Осының нәтижесінде ауырсыну
сезіміне төзу қабілеті табиғи қалыптасқан. Ер адам әйел адамдарға қарағанда
эмоционалдық ауырлықты нашар көтереді. Әсіресе бұл бірнеше айлар бойы
қимылы шектеліп жататын науқастары бар, травматология бөлімшесінде айқын
аңғарылады.
Жас шамасы. Сырқатқа субъективті әсердің қалыптасуына науқастың жас
шамасы да ықпал етеді. әр бір жас шамасында дерттің өз ауырлық дәрежесі
болады, сондықтан ауырлық дәрежесін әлеуметтік психологиялық және
ауырлығына байланысты топтауға болады. Жас балалардың, жасөспірімдердің
өздерінің сыртқы әлпетінің өзгеретін дерттеріне шыдауы, оны көтеруі, оған
төзімділігі аса қиындықтар тудырады. Себебі, жастар үшін түрінің сымбатты
болуы қасиеттер жүйесінің негізі болып табылады.
Үлкен жастағы науқастар созылмалы және мүгедектікке әкелетін сырқаттарға ,
ауыр психологиялық жауап қайтарады. Қарт адамдарға өлімге әкелетін
сырқаттар ауыр тиеді. Инфаркт,инсульт, онкологиялық аурулар қарт адамдарға
еңбекке қабілеттілігінің төмендететінен емес, өлімге әкелі мүмкін екендігіне
қорқыныш әкеледі.
Мамандығы. Орта жастағы адамдар сырқаттың ауырлығын, оның болашақ
өміріне, еңбекке қабілеттілігіне кері әсерін тигізетін белгілеріне қарай
бағалайды. Науқасқа қандайда бір мүшенің зақымдануын білу маңызды
болады.
Темперамент еркешеліктері. Темперамент – индивидтің психикалық
жүйесінің, психикалық үдерістер мен жағдайының ырғағы, қарқыны,ритмнің
динамикалық ерекшеліктерімен сипатталады. Темперамент типтеріне
байланысты ауырсыну табалдырығы сангвеник пен флегматиктерге қарағанда
холериктермен меланхоликтерде төмендеу болады.
Мінездің ерекшеліктері. Сырқатқа деген субъективті жауап беру науқастың
отбасындағы тәрбиесіне, соның ішінде ауыру сезіміне төзімділік, шыдамдылық,
жас баланың денсаулық параметрлеріндегі иерархиялық қасиеттеріне
байланысты.
Ауру тұлғасының ауруға психологиялық реакциясының негізінде дерт туралы
өз көрінісі, білімі пайда болуын – аурудың ішкі бейнесі дейді. Бұл – науқастың
өз дертіне өз басының қатынасы,реакциясы, жауабы.
Адамның ішкі бейнесіне келесі факторлар әсер етеді:
–
қолайсыз жағдай;
–
науқастың өз денсаулығын өзі бағалау, ауруын қабылдап, өз рөлін
атқаруы;
–
ауруға (дертке) реакциясы;
–
ауру себептерін білу;
–
әлеуметтік жағдайына байланысты дертке әр түрлі реакция беруі.
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Науқастың ауруына байланысты барлық сезінулері, уайымдары, көріністері –
аурудың ішкі бейнесі деп аталады.
Аурудың ішкі бейнесінің деңгейлері:
1 деңгей –сенситивті (сезімталдық) – ауырсыну сезімдерінің жинақтамасы. Ағза
жұмысының бұзылуы салдарынан адамда әдеттегіден тыс белгісіз бір сезіну
пайда болады.
2 деңгей-эмоциональды – аурудың симптомдарына, аурудың өзіне және
салдарына науқастың реакциясы, жауабы. Ауру сезіміне байланысты дамыған
қорқу эмоциясы салдарынан, бір топ эмоциональдық реакциялар пайда болады:
үміттену сезімі, қайғырып уайымдау, күйзеліс және т.б.
3 деңгей – интеллектуалды – науқастың өзінің ауруы туралы елестеулері,
білімдері, оның пайда болу және салдары туралы ойлары. Эмоциональды
уайымдауы адамды ізденіске ұмтылдырады, ол өз жағдайын түсіну үшін
ақпарат іздей бастайды: дәрігерлерден, медицина қызметкерлерінен,
туысқандарынан, достарынан және т.б.
4 деңгей - өзінің ауруына науқастың қарым-қатынасы және ауру кезіндегі
тәртібінің өмір сүру салтының өзгеруі.
ІV. Бекіту кезеңі: 8 минут
Мұғалім жаңа сабақты бекітуге арналған тапсырмаларын интерактивті тақтаны
пайдаланып білім алушылардың жаңа сабақтан алған білімдерін тексеріп,
бекітеді.
V. Сабақтың қорытындысын шығару 5 минут

Оқытушы әрбір білімгердің жұмысына баға беріп, жіберілген
кемшіліктері мен жетістіктерін бағалау.

Жаңа материалды білімгер меңгере алды ма, сұрақтарға жауап бергеніне
қарай қорытындылау.

Өтілген тақырып бойынша білімін бағалау.

Жақсы жауаптарды сәйкесінше бағалау.

Бекіту сұрақтарын қоя отырып қорытындысын шығару.

Студенттердің конспектілерін тексеру.

Қорытынды баға қою.

Кері байланыс студенттер күн нұрына, өз тілектерін сабақ туралы ойпікірлерін жазып іледі.
Бағалау мына көрсеткіштер бойынша жүзеге асады:
Өткен тақырып бойынша негізгі білімін тексеру.
Өзіндік жұмыстың нәтижесіне қарау.
Бағалау әдісі: Үй тапсырмасы бойынша сұрақтарға жауап берген оқушыға 34-5 деген баға қойылады, егер
а) егер үй тапсырмасы толық және қатесіз жақсы, жан- жақты айтылса 5 деген
баға қойылады;
ә) егер де үй тапсырмасын жақсы жауап берсе 4 деген баға қойылады.
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б) егерде жауап толық болмаса 3 деген баға қойылады.
2. Топпен жұмысы бойынша барлық тапсыраны орындаса онда 5 деген баға
қойылады
а) 5- 100%
ә) 4- 75 % б) 3-55%
3. Сұрақ жауап немесе басқада тапсырмаға толық жауап берсе 5-деген баға
қойылады.
а) егер 5 сұраққа жауап берсе 4 қойылады.
ә) егер 3 сұраққа жауап берсе 3 қойылады.
VI. Үйге тапсырма: 2 минут
Өтілген материалдарды түгел қайталап келу.
Келесі сабаққа дайындалу үшін нұсқаулар беру.
Өтілген тақырып бойынша ребус, сөзжұмбақтар әзірлеу.
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№ D00018

21.10.2021 ж.

Использование инновационных педагогических технологий
на уроках истории
АСАНХАНОВА ЗАУРЕШ АМАНЖОЛОВНА
Актюбинского колледжа строительства и бизнеса
Преподаватель истории
Приоритетным направлением исторического образования
считаю
формирование у учащихся ключевых компетенций, обще учебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности. В ходе работы развиваю у
школьников умение самостоятельно и мотивированно организовать
познавательную деятельность, использовать элементы причинно-следственного
и структурно- функционального анализа, определять
сущностные
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для
сравнения, сопоставления. На уроках применяю различные образовательные
технологии, с помощью которых организую и провожу учебноисследовательскую работу, в том числе развиваю умение выдвигать гипотезы,
осуществлять
их
проверку,
владеть
элементарными
приёмами
исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового
характера.
Для реализации данных задач необходимо свою деятельность строить на
основе
применения
инновационных
образовательных
технологий:
информационно-коммуникативные, технологии интерактивного обучения,
технология критического мышления, проектная технология, технология
проблемно – диалогическая, здоровье сберегающие технологии и другие.
В современном преподавании
выделяют пассивные, активные и
интерактивные стратегии. Умелое сочетание данных стратегий обеспечивает
эффективность преподавания и качество образования.
Проектная технология, проблемное обучение, технология дебатов позволяют
реализовать
учащимся
самостоятельные
проекты,
определять
и
аргументировано доказывать свою позицию, точку зрения, раскрывать,
творческий потенциал личности, способствуют самореализации и
самоопределению.
Активно внедряю интерактивное обучение, поскольку это специальная
форма организации познавательной, практической и творческой деятельности.
Из интерактивных методик использую такие, как «коврик идей», «дерево
решений», «шесть шляп мышления» и т.д.
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Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Один из
результатов применения интерактивных методов обучения является:
создание комфортных условий обучения,
формирование чувства успешности у ученика,
продуктивность самого процесса обучения,
что необыкновенно важно для решения стратегического развития школы.
Через интерактивное обучение выхожу на решение следующих задач:
практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они
имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают
и думают, каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен
знаниями, идеями, способами деятельности,
причем, происходит это в
атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не
только получать новое знание, но и развивает саму познавательную
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и
сотрудничества.
Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и
развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию,
взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого
участника задач.
Информационно-коммуникационные технологии позволяют развивать навыки
самостоятельной, исследовательской, творческой работы, способствуют
самовыражению и саморазвитию личности. Мои учащиеся
показывают
достаточно высокие результаты в их использовании - составляют презентации,
в настоящее время активно осваивают теорию и практику создания школьной
электронной газеты. Внедрение информационно-коммуникативных технологий
в образовательный процесс позволило усилить наглядность и эмоциональную
составляющую обучения, позволило проводить виртуальные экскурсии по
музеям и т.д.
Для себя отмечаю, что использование современных информационных
технологий повысило активность учащихся на уроках, позволило эффективно
организовать познавательную и исследовательскую деятельность учащихся,
усилило наглядность и эмоциональную наполненность урока, а всё это
способствует развитию креативных качеств учащихся и их самореализации.
Особое внимание я уделяю сохранению здоровья учащихся.
Применение
здоровье
сберегающих
технологий
позволяет
совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни, содействует
сохранению и укреплению здоровья каждого школьника в процессе обучения и
воспитания; формирует у школьников представления об ответственности за
собственное здоровье и здоровье окружающих; обеспечивает учащихся
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необходимой информацией для формирования собственных стратегий и
технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье.
С переходом к профильному образованию, с учётом сложности изучаемого
материала
иногда применяю элементы модульной технологии, которая
основана на том, что всякий урок должен способствовать как усвоению новой
информации, так и формированию умений и навыков обработки этой
информации. Организую лекции (урок изучения нового материала), семинары,
исследования, лабораторные работы (уроки совершенствования знаний,
умений, навыков), зачёты (уроки учёта и оценки знаний и умений).
В 9-11 классах считаю перспективной проектную и исследовательскую
деятельность учащихся по овладению оперативными знаниями в процессе
социализации. Реализуя проект, учащиеся под моим руководством синтезируют
знания в ходе их поиска, интегрируют информацию смежных дисциплин, ищут
более эффективные пути решения задач проекта, общаются друг с другом.
Совместная деятельность реально демонстрирует широкие возможности
сотрудничества, в ходе которого учащиеся ставят цели, определяют
оптимальные средства их достижения, распределяют обязанности, всесторонне
проявляют компетентность личности (умение работать в коллективе, ощущать
себя членом команды, брать ответственность за выбор решения на себя,
разделять ответственность с другими, анализировать результаты деятельности и
др.)
За определённое время (от одного урока до 2-3-х месяцев) учащиеся решают
познавательную, исследовательскую либо иную задачи. За последнее время
реализованы несколько учебных проектов с использованием интерактивной
доски. Среди них «Революция и судьба русской культуры», «Культура в эпоху
перемен» и другие.
При организации проектной деятельности учащихся широко применяю
технологию работы в группах.
Для развития самостоятельности и творческой активности учеников при
изучении истории, а также формирования навыка работы в группе я использую
изучение в группах различного учебного материала с последующей
презентацией и обсуждением. В рамках каждой группы происходит
распределение деятельности между участниками проекта в соответствии с
возможностями и склонностями каждого. Такие уроки провожу при изучении
однородного исторического материала,например, по теме «Политические
партии в России в начале XX века», «Боевые действия на восточном фронте в
ходе Первой мировой войны (1914г., 1915 г., 1916г.)».
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Так изучаем вопросы культуры, группы исследуют отдельные её
направления: литературу, живопись, скульптуру и т.п. заранее готовлю листы
с заданиями для каждой группы, которые затем выполняют эти задания (на
уроке, вне его) с помощью компьютерного учебника и готовят выступление по
результатам проделанной работы.
В обучении обращаю внимание на требования, основанные на видах
деятельности, соответствующих
психолого-возрастным особенностям и
склонностям учащихся на ступени основного, среднего (полного) общего
образования. Стараюсь осуществлять дифференцированный подход к каждому
ребенку, стремлюсь помочь развить личность ученика с учетом его
склонностей, способностей и интересов. Это позволяет построить
индивидуальную
образовательную
траекторию
отдельного
ученика,
осуществить личностно-ориентированный подход к обучению.
Использование инновационных технологий позволило мне
повысить
мотивацию детей к изучению истории и обществознания, усилить наглядность
преподавания и активизировать деятельность детей на уроках. Современные
приемы и методы работы на уроках истории и обществознания способствуют
тому, что из школы выходят выпускники, которые понимают и критически
осмысливают общественные процессы и ситуации.
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МАЗМҰНЫ
• МУРСАЛОВ АЙДАР ӘСКЕРБЕКҰЛЫ
• МАКАШЕВА НУРСУЛУ АМАНКЕЛЬДИНОВНА.
• ЕРЕСКУЛОВА МАРЖАН САДУАКАСКЫЗЫ
• ЖАНБЕКОВА АКМАРАЛ ДОСЫМХАНОВНА
• САЙДАЗОВА ДИЛРАБА РУСТАМОВНА
• МЕНКЕЕВА АНАР КУДАГЕЛДЫЕВНА
• БЕСЖАНОВА КУНИМАЙ ТАБЫНБАЕВНА
• ӨТЕГЕН САМАЛ ҚАРШЫҒАҚЫЗЫ
• МАХУОВА ГУЛФАЙРУЗ ЕРБОЛАТОВНА
• АСАНХАНОВА ЗАУРЕШ АМАНЖОЛОВНА
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