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ОТБАСЫ ЖӘНЕ БАЛАБАҚШАНЫҢ БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ

АМАНГЕЛЬДИЕВА ЖАНАР ЖУСУПОВНА 
Қызылорда облысы, Арал қаласы 

КМҚК  «Жазира» балабақшасы. Әдіскер

 Білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа-адамгершілік-рухани тәрбие беру. 
Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен басталуы керек.  
Еліміздің болашағы-жас ұрпақты тәрбиелеуде бірінші бесік-отбасы, ата-ана тәрбиесі болса, екінші бесік –

білім  беру  мекемесі.  Мектепке  дейінгі  кезеңдегі  тәрбие  -  адам  қалыптасуының  алғашқы  баспалдағы.
Балабақшадағы  тәрбие  бала  табиғатына  ерекше  әсер  етіп,  оған  өмір  бойы  өшпестей  із  қалдырады.  Заман
талабына лайық тәрбие мен білім беру жұмысын кешенді ұйымдастыру жаңа технологияларды, идеялар мен
шығармашылық,  инновациялық  жаңашылдықты  қажет  етеді.  Жас  ұрпаққа  білім  беруді  жетілдіру  мәселесі
толассыз  күн  сайын  өзгеріп  тұрған  әлеммен  бірге  жүрері  анық.  Балабақшада  берілетін  тәрбие  –  барлық
тәрбиенің бастамасы, әрі жан – жақты тәрбие мен дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын  орын. Бала бойындағы
жақсы  қасиеттер  мен  мүмкіндіктерді  ашып  олардың  өнегелі,  тәрбиелі  болып  өсуіне  балабақша  ошағының
тигізер әсерінің маңызы зор.  

Балаға  отбасы   тәрбиесінің   орнын    ешнәрсе    алмастыра    алмайды. Отбасы    өмірге    сәби   әкеліп,
оны    тәрбиелеп,    қалыптастыруда   және   ұрпақ   жалғастыруда   теңдесі   жоқ   орын.  Отбасының    балаға
тәрбие   берушілік    қызметтінің   мақсаты   балаланың   жасын,    жеке   ерекшелігін,    психологиялық
процестерін   ескере   отырып,    жарасымды  жетілген  ұрпақты   тәрбиелеу.      

Балабақша — бүлдіршіндерді болашақта ата дәстүрін сақтайтын инабатты да, ибалы үлкен-кішіні сыйлай
білуге  үйрететін  тәрбие  орталығы.  Өмірге  келген  жас  ұрпақты  тәрбиелеу  ата-аналар  мен  балабақша
тәрбиешілерінің қасиетті борышы. 

Бала үшін дүниеде ең жетілген, білімді де, мәртебелі адам – оның ата – анасы.  Ал, ең әдемі де жарық үй –
оның  туылған  үйі.   Жас  баланың  дамуында  ата-ананың  орыны  ерекше,  сондықтан  ата-ана  өз  отбасында
қолайсыз  жағдайларды  баланың  көзінше  тудырмауға  тырысуы  қажет.  Отбасындағы  ұрыс-керіс  баланың
жүйкесін тоздырады. Кейбір ата-аналар өз перзентін шектен тыс еркелетіп, баланың бетінен қақпай, көңіліне
қарап тәрбиелейді. Ал мұндай көріністер баланың бойына кері қасиет пайда болуына тікелей жағдай тууына
себеп  болады.   Ата-аналар  балаға  отбасылық  өмірдің  алуан  түрлі,  қыры  мен  сырын  дүние  жұмбақтарын
танытып, тағылым талғамға, әдептілікке баулуға тиіс. Себебі, ата-ананың күнделікті өмір тіршілігіндегі еңбегі,
адамның бейнелері, жақсы мінез-құлқы, дұрыс қарым-қатынасы – балаға үлгі. 

Баланың  алдында  барынша сабырлы  әрі  ұстамды  болуға  тырысу керек,  ата-ана  өзі  үлгі  бола  отырып,
баласын сабырлылыққа тәрбиелейді.  Әрбір ата-ана өз  баласы үшін-басты тұлға.  Сондықтанда да кез-келген
бала алдымен үлгіні ата-анасынан алады. Бала әкеден ақыл, анадан мейір алады. Ата-ана баласымен пікірлесуде
бейауыз сөздерді қолданбай, дөрекілікпен жеке басын қорламай, мейірімді, табиғи, жылы ақылды сөздер айтып
өнеге бола білсе, тәрбие де табысқа жетеді, өйткені, жақсы сөз жан семіртеді.

Мектепке дейінгі  ұйымның педагогикалық  ұжымы ата-аналармен бірлесіп,  баланы өсіріп  тәрбиелеудегі
басты мақсат қоғамдық өмірге «түзу кірпіш қалау» екенін ескере отырып, ал осы мақсатты жүзеге асыру үшін,
алдындағы қандай болмасын қиындықтарын жеңу, соған сәби кезінен төмендегі мынадай көзқарастарды негізгі
ұстаныным ретінде қабылдау. 

Баланың ана тілін толық меңгеруі . ұлттық-сана сезімін тәрбиелеу, денсаулығын түзету, бала тәрбиелеудің
әдіс-тәсілдерін білу жөніндегі дағдыларын қалыптастыру мектепке дейінгі мекемелерге берілген. Тәрбиенің сан
алуан  келелі  мәселесін  шешетін,  қарапайым  дағдыларды  бала  санасына  орнықтыратын  алғашқы  білім
баспалдағы  –  балабақша.  Балабақшада  халық  педагогикасын  бала  бойына  сіңіре  отырып  имандылыққа,
адамгершілікке тәрбиелейміз. 

Мектепке дейінгі  тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті  мемлекеттік стандартының бес саласының әр
бөлімдеріндерінің  ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекеттерінде  салт-дәстүрдің  барлық  түрлерін  баланың  бойына
сіңірудеміз. Мысалы: тұсау кесу, бесікке салу, тілашар т.б. 

Мектепке  дейінгі  ұйым  тәрбиешілер  өз  тәжірибелерінде  халық  ауыз  әдебиетінінің  ішінен  жиі  мақал-
мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, санамақтар, ертегілерді оқу іс-әрекеттерінде пайдаланады. Бүгінгі күнде
жас ұрпақтың сана сезіміне өз елінің, жерінің тарихы мен мәдениеті туралы алғашқы ұғымдарды кішкентай
кезінен қалыптастырамыз. 

Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті ойын. Сондықтан оның мәні ерекше. 
Қазақ  халқының  ұлы ойшылы  Абай  Құнанбаев  «Ойын  ойнап,  ән  салмай  өсер  бала  бола  ма?» — деп

айтқандай баланың өмірінде ерекше орын алады. 
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Ойын мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының дамуына ықпал ететін тәрбие құралы. Ойын баланың
барлық  қабілетінің  дамуына,  айналасындағы  дүние  жайлы  түсініктерінің  кеңеюіне,  тілінің  дамуына,
құрбыларымен  жақындасуына  көмектеседі.  Өйткені  бала  нәресте  шағынан  бастап  адалдыққа,  батылдыққа,
мейірімділікке,  еңбек  етуге  тәрбиелеудің  құралы  ойын.  Осыған  орай  бүгінгі  күндері  тәрбиешілер  алдында
балаға білім., білім дағдыларын игеріп қана қоймай, қабылдауын, ойлауын, қиялын, сезімін, ерік-жігерін жан-
жақты етіп дамыту міндеттері тұр. 

Болашақ қоғамымыздың тағдыры да бала тәрбиесіне тікелей байланысты. Қоғамды дамытушы да, ілгері
апарушы да осы жас жеткіншектер. 

Тәрбиенің  сан  қилы дағдыларын бала бойына дарытатын алғашқы білім баспалдағы –  балабақша,  жол
сілтеп, жетелеп, үйретуші — тәрбиеші. 

Балабақшадағы тәрбие  –  қазақи  ұлттық сана,  ұлттық психология  қалыптасқан  парасатты,  адамгершілік
қадір – қасиеті мол, физикалық және моральдық жоғары белсенді жеке адамды қалыптастырып шығару процесі
болып  табылады.  Тәрбиелеу  мен  білім  берудің  әрекеті  практикалық  процесс  үстінде  қалыптастырылады.
Тәрбиелеу  мен  оқытудың  міндеттері  баланың  осы  іс-әрекет  түрлерін  қалыптастыру  және  оны  белгілі  бір
мақсатқа бағыттап отыруды көздейді.  Ойнау,  еңбек ету,  және білім алу барысында ақыл-ой, адамгшершілік,
физикалық және көркем тәрбие, даму процесі қатар жүреді. 

Бала осы кезде белгілі дәрежеде білім алады, іскерлікке үйренеді, өзін қоршаған ортамен қарым-қатынас
жасауға,  қоғамдық өмірдің  әдет  дағыларын игеруге  бейімделеді.Іс-әрекеттің  тап  осы түрлерін  ғана  дамыту
арқылы тәрбиелеу білім беру міндеттерін шешуге,  бала дамуын дұрыс жолмен бағыттап отыруға мүмкіндік
туады. Жақсы ойнап, еңбек ете білетін әрі оқуға қабілетті баланы ересек адамдар мен балалар қоғамында өмір
сүруге қажетті қасиеттерді толық игерген тәрбиелі бала деп аталуы мүмкін. Жоғарыда аталып өткен іс-әрекеттің
әрқайсысы бала дамуына өзіндік, өзіне тән үлесін қосады. Мысалы, тәрбиенің ең маңызды міндеті саналатын
ақыл-ой тәрбиесінің өзі бала ойының: еңбегін және балалардың оқуын үнемі бағыттап отыру арқылы жүзеге
асатыны бізге  балаларды тәрбиелеу тәжірибесінен  таныс.  Адамгершілікке  тәрбиелеу міндеттері  жөнінде де
осыны айтуға болады. Бала өзін-өзі көрсете білсе, ендеше ойын, оқу еңбекте адамгершілікке тәрбиеленеді деген
сөз. Өйткені, мұнда олардың өзара ересек адамдармен қарым-қатынасы қалыптасады. Іс-әрекеттің әрбір түрінде
осылайша өзара ұштасып жататын педагогикалық мүмкіндіктерді ескере отырып, мектепке дейінгі ұйымдарда
балалардың тіршілік әрекеттерін, тәрбиелік мақсатқа сай ұйымдастыра аламыз. Ойын, еңбек, оқу арқылы біз
балаларға белгілі бір тұрғыдан ықпал жасай аламыз. Бірақ біз іс-әрекеттер ойын, еңбек, оқыту өзара ұштасқан
жағдайда ғана баланың жеке басын дамытуда толық нәтижеге жете аламыз. Балабақшаның негізгі міндеті –
баланың жеке басының бастапқы қалыптасуын қамтамасыз ету.  Бұл жас баланың ақыл-ойының дамуы мен
даярлығы үшін қолайлы кезең. Осы кезеңде бала оқу мен тәрбиені қалыптастыруға, өз қызметін білуге, тілдік
қатынастың қарапайым тәжірибесінде өзін-өзі таныта білуге, мінез-құлық мәдениетіне, жеке гигиеналық және
салауатты өмір салтының негіздеріне бағдарланады.  

Жас ұрпақты кішкентайынан салт-дәстүрлер рухында баулу, құлағына сіңіру әдет-дағдысына айналдыру –
парызды іс. Қазақ сөз өнерін қатты құрметтеген халық: «Жақсы сөз – жарым ырыс», «Жақсы сөз жан семіртер.
Сонымен қатар балаға «сіз», «рақмет», «кешіріңіз», «өтінемін» деген сияқты сыпайылықты білдіретін сөздерді
үлкендерге айтып жүруге үйрету, оған дағдыландыру ата-аналар мен тәрбиешілердің міндеті. 

Халқымыздың  дәстүрінде  қол  алысып  амандасуға  ерекше  көңіл  бөлген,  жас  баланы  сәби  кезінен
үлкендермен қол алысып амандасуғы тәрбиелейді.  «Көкеңе қолыңды беріп амандас»,  «Ағаңның қолын ал»,
«Атаңа екі қолыңды бер» деп үйретеді. Ондай кезде үлкендер яғни аталар, әжелер «Ой азамат болыпты ғой!»,
«Таудай  бол!»  деп  баланың  қолын  алып,  сәлем  беруге  ынталандыратын  сөздер  айтып  ынтасын  тудырады.
Баланы жастайынан осындай инабаттылыққа баулу, ол есейгенде сыпайы, әрі жеке тұлға болып қалыптасуына
негіз болады. 

Қазіргі  таңда  үздіксіз  білім  беру  еліміздің  ертеңі,өсіп  келе  жатқан  жас  ұрпақ  білімінің  тереңдігімен
өлшенеді. Қазақ халқының нағыз азаматын тәрбиелеп өсіру негіздерін қалыптастыратын тұңғыш мектеп- ол
балабақша .

Барлық  білімнің  бастауы  –  балабақшада.  Ендеше  мектепке  дейінгі  білім  беру  саласының  басты
міндеттерінің бірі – өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбие беру үрдісіне заманауи әдістерін енгізу.  Әрине  бұл
үшін  мектепке  дейінгі  білім  беру  мекемелерінде  балалардың  жеке  басының  қалыптасуы  мен  дамуына
педагогтардың заманауи инновациялық технологияларды қолдана білу сауаттылығына да байланысты. 

Мектепке дейінгі  мекеме балаларына  үздіксіз  тәрбие мен білім беру келешек ұрпақтың еркін дамуына,
жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына тікелей әсер ететін балабақша тәрбиешілері. Қазіргі
таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде тәрбиешілердің  ұстанымы ауысқан: ол балаларға басшы емес,
білім беру қызметінің тең қатысушысы. 

* * * * * 
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ОЙЫН АРҚЫЛЫ ТАНЫМ ҮРДІСТЕРІН, ҚОЛ МАШЫҚТАРЫН ДАМЫТУ

ТАҒЫБАЕВА НАЗУША ЖУСІПҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Арал қаласы КМҚК "Жазира" балабақшасы. Тәрбиеші 

XXI- ғасыр білімділер ғасыры болғандықтан бүгінгі таңда заманымызға сай зерделі, ойөрісі жоғары, жан-
жақты дамыған ұрпақ қалыптастыру мемлекетіміздің алға қойған аса маңызды міндеті болып тұр.Тәрбие мен
білімнің алғашқы дәні - мектепке дейінгі тәрбие ошағында беріледі. 

Отбасында ата-ананың ықыласы мен мейірімінен нәр алған бала балабақшада тәрбиешілердің шұғылалы
шуағына  бөленеді.  Баланың  бойындағы  жақсы  қасиеттер  мен  мүмкіндіктерді  ашып  ,  олардың  өнегелі  де
тәрбиелі болып тәрбиеленуіне тәрбиешілердің маңызы зор. Балаларды тәрбиелеуде ойын әдісінің маңызы көп.
Мектепке дейінгі жастағы баланың ойынға деген құлқы, қарым- қатынасы, мінез- құлық көріністері олар өсіп-
есейгенде де жалғасы береді. Ойын барысында бала өзін қоршаған үлкендер сияқты, өзінің сүйікті әңгімелері
мен кейіпкерлері сияқты өмір сүреді, әрекет жасайды. 

Ойынды  қолданумен  бірге  ойлауға,  тілді  дамытуға,  шығармашылық  әрекетін  байытуға  бағыт  алады.
Баланың  ойын  кезіндегі  қимыл-  қозғалысы дене  бітімін  жетілдірсе,  ал  қарым-  қатынастағы пайымдаулары
өзіндік таным- түсінік, мінез- құлық әдептерін бекітуіне әсер етеді. 

Бала ойын арқылы бір әрекеттен екінші әрекетке ауыса отырып, өзіне түрлі ақпараттар алады, дүние сырын
ашады. Ойындардың негізгі мақсаты балалардың ықылас зейінін, сөздік қорын, байқампаздығын, есте сақтау,
қабылдауын дамытуғы,  икемділікті  арттыруға,  өзінің  жеке құрбыларының ісәрекетін  бағалай,  құрметтей,  өз
ісінің дұрыстығын дәлелдей білуін анықтау, қалыптастыру. 

Мектеп  жасына  дейінгі  кезеңдегі  балалармен  сөздік  жұмысын  жүргізу  ісітіл  дамытудың  негізгі  бір
міндеттері  болып  есептелінеді.  Біз  балалармен  сөздік  жұмысын  жүргізе  отырып,  оларды  айналасындағы
заттармен таныстырып, атын атай білуге, қасиеті мен сапасын, түр-түсі және пішінін ажырата білуге, өмірдегі,
қоршаған  ортадағы түрлі  құбылыстар жайындағы ұғым,  түсініктерін  дамыта отырып,  белсенді  түрде тілдік
қарымқатынас жасай білуге үйретеміз. 

Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  сөздік  қорларын дамыту ісінде  тәрбиешінің:  — балалардың сөздік
қорларын дамыту; — жаңа сөздерді меңгерту; — үйренген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отыру
басты міндет саналады. Осы аталған міндеттерді тәрбиеші үнемі сөздік жұмысын жүргізуде басшылыққа алып
отыруы тиіс. Балалардың сөздік қорын дамытуда ойын, тапсырма, жаттығулардың орны ерекше. 

Соның  ішінде  ойын  –  баланың  шын  тіршілігі.  Ойын  арқылы  бала  айналасындағы  нәрседен  өзіне
қызықтысына ықыласы ауып, таңдап алады. Баланың бір ерекше қасиеті сөйлеуден еш жалықпайды. Ойын бала
тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің артуына жол ашады. 

Қай бала болмасын ойынмен өседі, өйткені бала табиғатының өзі тек ойынмен байланысты. 
Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз.  Ол өзін еркін ұстайды. Ал еркіндік дегеніміз барлық дамудың

баспалдағы, бәрін білуге деген талпынысы мен құлшынысы. 
Баланың  білуге  деген  құштарлығы,  сөйлеуі  ойын  үстінде  қалыптасады.  Сөздік  қорды  дамыту  ісін

ұйымдастыру жұмысында ойын сабағы ең негізгі орын алады. Тәрбиеші бақылау, заттарды қарау, сурет қарау,
жұмбақ шешу және құрастыру, саяхат, ойын-сабақтарын ұйымдастыру барысында балалардың сөздік қорларын
дамытады. Арнайы ойын-сабақ және сабақ мазмұнына қарай танымдық, дамытушы ойындарды, тапсырмаларды
қолдану,  балаларды заттарды бір-бірімен  салыстыруға,  оларды қасиетіне  қарай  ажыратуға  және оны танып
білуге үйретеді. Сөйтіп бала топтағы жасына сәйкес бағдарламалық міндетті меңгереді. 

Ойын ұйымдастыруда тәрбиеші өзі жетекші бола отырып, балаларды ойнай білуге, ойын ережесін сақтауға,
әрі оларды ойната отырып, ойлануға бағыттайды, заттың атын немесе қасиетін есінде сақтап қалуға жол ашады,
ойынға қызықтыра отырып зейінін, қиялын дамытады. 

Сонымен  балалардың  сөздік  қорларын  дамытуда  ойындарды,  тапсырма-жаттығуларды  қолдану  үлкен
нәтиже  береді.  Ойын  арқылы  балалардың  сөздік  қоры  дамып,  ауызша  сөйлеу  машығын  игереді,  таным
белсенділіктері  қалыптаса түсіп,  ақыл-ойы өсіп жетіледі,  әрі  адамгершілік қасиеттер бойына сіңіреді.  Міне,
сондықтан да оқу-тәрбие үрдісінде әр түрлі ойындар арқылы баланы жан-жақты дамыту ісіне ерекше көңіл
бөлеміз және бұл біздің ең негізгі алдымызға қойған мәселеміз. Сонымен, баланың сөздік қорын дамытумен
қатар, тілін дамыту да ойын арқылы жүзеге,асады.

Ойынның маңызы: 
1. Ақыл-ойы дамиды, оқуға қызығушылығы белсенділігі, шығармашылығы, артады, тұлғалық қасиеттері

қалыптасады.
2. Ойын түрінде оқыту жалықтырмайды, балалардың білімінің сапасын арттыруда, оқу іс-әрекетін қызықты

өткізуге, тәрбиеші үшін тиімді.
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3. Бала бойындағы жағымсыз қылықтарды, ойын арқылы тәрбиелейді.  Тәрбиешілерге  балалардың есте
сақтау қабілетін, қиялын, қабылдау қабілетін,зейін тұрақтандыруға,аңғарымпаздық қабілетін дамытуға арналған
көмек құралы ретінде төмендегі ойындар топтамасын ұсынып отырмын.                                  1) Есте сақтау
қабілетін  дамытуға  арналған  ойындар  Төрт  құбылыс  Балалар  шеңбермен  тұрады.  Жүргізуші  «су»  -  десе
қолдарын алдына созады, «ауа» десе жоғары көтереді,  «от» дегенде екі  қолын айналдырады, «жер» дегенде
қолдарын түсіреді. Кім шатасса ойыннан шығарылады. Көңілді шеңбер Балалар шеңбер жасап отырады. Бір-
біріне мұқият қарайды. Жүргізуші белгі бергенде балалар көздерін жұмады. 

Сол кезде жүргізуші отырған балаларға әр түрлі заттарды қыстырып қояды (гүл, орамал, көзілдірік т.с.с.).
Балалар көздерін ашқанда не өзгерді? - деп сұрайды. Ең зейінді балаға сыйлық беруге болады. Орныңды тап
Балалар шеңберге тұрады. Әр бала өзінің жанындағы баланы есінде сақтап, қарап алуы керек. Жүргізушінің
бірінші белгісі бойынша, бөлменің жан-жағына тарап кетеді (белгі: шапалақтау, барабанмен беріледі). Екінші
белгі бойынша шеңберге бастапқыда қай орында, кімнің қасында тұрғанын есінде сақтап, қайта шеңбер түзеді.
Өз  орнын  таппаған  балалар  ойыннан  шығарылады.  Ойыншықты  сипатта  Жүргізуші  балаларға  қолындағы
ойыншықты мұқият қарап алуға ұсынады. (1 минут). 

Алынатын  ойыншықтар  түрлі-түсті  және  бөліктері  бірнешеу  болуы  шарт.  Ойыншықты  жасырып,
балалардан сол ойыншықты көргендегі  түр-түсі,  көлемі,  пішіні,  дене бөліктерін есінде сақтағанын сипаттап
беруді талап етеді. Ойыншықты дәл, нақты сипаттап берген бала ойынды әрі қарай жалғастырады. 

Сөзді есіңде сақта Жүргізуші балаларға 7 қосарлы сөздерді оқиды. 
Балаларға мұқият тыңдау ұсынылады. Бірінші сөзді жүргізуші айтады, балалар келесі сөзді есінде сақтап

қайталайды. Осылайша қалған сөздерді түгел айтып шығу керек. көктем - жаңбыр жаз - күн шықты аспан - бұлт
жер - шөп                                                                                                           

2) Қиялды дамытуға арналған ойындар. Менің көңіл-күйім қандай 
Балалар  өз  көңіл-күйлеріне  сәйкес  келетін  суретті  тауып  атайды  (көңілді  -  көңілсіз,  ренжулі,

қорқынышты,  ...т.с.с.).  Сол  кездегі  өздерінің  көңіл-күйлерін  баяндайды.  Басқа  суреттегі  көңіл-күйге  сәйкес
болған жайды әңгімелеп береді. Жалпы ойынды ұйымдастыру ойынды өткізуге әзірлік, ойынды өткізу, ойынды
талдау сияқты үш бағытты қамтиды. Ойынға қажетті құрал, заттарды даярлау ойынды өткізуге әзірлік болып
табылады.  Ойын-балалардың  өмір  танымының  алғашқы  қадамы.  Ойын,  төзімділікті,алғырттықты,
тапқырлықты, ізденімпаздылықты, іскерлікті, көп білуді қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар педагогикалық,
тиімді әдістерінің бірі. 

Ойын тек баланың, дене күшін, қуатын молайтып, оны шапшаңдыққа , дәлдікке т.б. ғана тәрбиелеп қана
қоймайды, оның ақыл-ойының толысуына, жан дүниесінің қалыптасуына, есейуіне де пайдасын тигізеді. Ойын
баланың  алдынан  өмірдің  есігін  ашып,  оның  шығармашылық  қабілетін  оятып,  танымдық  қасиеттерін
дамытады.Ойын-  бала  табиғатымен  егіз.  Өйткені  бала  ойынсыз  өспейді,  жан-жақты  дамымайды,  бала
отбасымен  және  қоршаған  ортамен  тығыз  араласа  отырып,  ана  тілін  үйренеді.  Ойын  арқылы  баланың
болашаққа  көзқарас  қалыптасады.  Кішіге  қамқорлық  көрсету,  әлсізді  қорғау,  ренжітпеу,  жолдарымен  ойын
барысында бірлесе шешім қабылдау, басқа адамның еңбегін бағалай білу дегенді олар күнделікті ойын негізінде
сезінеді. 

Қандай ойын түрі болсын, дидактикалық па, шығармашылық па, қимылды ма, саусақ ойыны ма, сюжеттіме,
драмалық  болсын  баланың  ой-өрісін  дамытады,  сөздік  қорын  молайтады,  адамгершілік  қасиеттерін
қалыптастырады, қиялдау, ойлау, есте сақтау қабілеттерін жетілдіреді.

* * * * *
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ИДЕЯЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ

ЖУМАЛИЕВА ГУЛФАРА ЖОЛАМАНОВНА
Атырау облысы, Махамбет ауданы

Шонаев атындағы орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі

Ұлттық тарихты ұлттық болмыспен оқыту ғана  емес,  оны өзіндік  жолмен  түсіне  білу –ұлттың  мықты
болуының  басты  жолы  болып  табылады.  Себебі  ұрпақты  ұлт  тарихымен,ұлттың  барлық  асыл  қасиеттерін
бойына жинақтаған ұлттың ірі тұлғаларының өмірбаяндарын оқыту арқылы тәрбиелеуге болады.

«Барлық қоғамдық орта секілді қазақ даласы да ғасырлар беделінде өзінің ұлы ұландарын туғызып отырды,
бірақ олар өзінше ерек, далалық табиғатқа тартатын»–депкезінде атап өткен,қазақтың біртуар ұлы М.Дулатов
жазғандай,Ұлы даланың ұлы есімдерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыру – біздің міндетіміз. 

Ресей  империясының  отарлау  саясатының  қыспағына  қарамастан,оқу-ағарту  мәселесін  алға
қойып,халықтың санасын оятуда аянбай тер төккен тұлғалардың бірі – Ыбырай Алтынсарин. 

Ғұмырын  халықты  ағарту ісіне,  мектеп  ашып,  кітап  жазып,  бала  оқытуға  арнаған  ұлы ұстаз  Ыбырай
Алтынсариннің туғанына биыл 180 жыл.

«Менің жан сала талаптанатын себебім – қайткенмен де пайдалы адам болсам деуші едім, ал енді осы
мақсатқа жетіп келемін деген ой мені  барлық жағынан жұбатқандай» деп жазды. Осы тұста  «Тегінде адам
баласы  адам  баласынан  ақыл,  ғылым,  ар,  мінез  деген  нәрселермен  озбақ.Одан  басқа  нәрселермен  оздым
демектің бәрі де ақымақтық»,–деген ұлы Абайдың ой-толғамдары ойға оралады.

XIX ғасырдың екінші жартысында аса көрнекті ағартушы, ұстаз Ыбырай Алтынсарин балаларды оқытып,
мектеп ашу ісімен ғана шектеліп қоймады.Ол қазіргі уақытта да өзекті сұрақтардың бірі болып отырған жан-
жақты, білімді, ұстамды, өзіндік пікірі бар мұғалім дайындау сияқты мәселелермен шұғылданды. 

Мұғалім –  мектептің негізгі  тұтқасы екендігін  жақсы түсінген Ыбырай Алтынсарин,  сол  мектептердегі
тәлім-тәрбие,  оқу  жұмыстарына  айрықша  мән  берді.  Бұл  ретте  ол  мұғалімнің  атқаратын  рөлін  жоғары
бағалады.Оның «халық мектептері үшін ең керектісі – мұғалім. Тамаша жақсы педагогика құралдары да, ең
жақсы үкімет  бұйрықтары да,  әбден  мұқият түрде жүргізілетін инспектор бақылауы да  мұғалімге  тең  келе
алмайды»,  – деп  жазуы,  мұғалім мамандығының қоғамда қаншалықты орын алатындығын және беделінің зор
екендігін көрсетсе керек. Мектеп меңгерушілерін даярлау нұсқау хатында: «Егер  балалар бірдеңені түсінбейтін
болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиіс емес, оларға түсіндіре алмаған өзін кінәлауы тиіс. 

Ол балалармен сөйлескенде ашуланбай, жұмсақ сөйлесуі, шыдамдылық етуі керек, әр нәрсені ықыласпен
түсіндіру  керек,  орынсыз  терминдерді  қолданбау  керек,  мұндай  сөздер  оқушыларға  түсініксіз  болады  да,
жалықтырып жібереді» деп жазған еді.                

Көрнекті  әдебиетші  ғалым Қ.Жұмалиев  өзінің  ғылыми  –  зерттеу   еңбегінде   педагог  жазушыға:  «XIX
ғасырда  қазақ  даласынан  шығып,  орыс,  Еуропа  мәдениетіне  қолы  жеткен  оқымысты,  халық  ағартушылар
дәрежесіне  көтерілген әрі педагог, ақын –жазушы Ыбырай Алтынсариннің өз халқының келешегі үшін істеген
еңбегі зор»,–деп баға берді. Заманымыздың кемеңгер жазушысы М.Әуезов Ыбырай Алтынсарин туралы былай
деп жазды: «Ыбырай орыстың мәдениет мектебін танымаса, Ушинский бастаған педагогикалық жаңалықтарды
білмесе,  орыстың  адамгершіл,  прогресшіл  классикалық  әдебиетінен  қорек  алмаса,  Ыбырай  болмас  еді...
Ыбырай да сол бір бағытта болумен қатар, өмірі, еңбек еткен ортасы, әлеуметтік–қоғамдық қайраты, әрекеті
жөнінде  Шоқанға да, Абайға да ұқсамайды. Ыбырай Шоқан мен Абайдың ісін өз өмірінде еңбегіне түйістіріп
қоса білді.  Сөйтіп, ол Шоқан мен Абайдың істеген тың тарихтың ұзақ өрісі  бар,  зор келешегі  бар істердің
үлгісін өз қолымен орнатты. Әрі ол жаңа  үлгідегі ақын, әрі сол кездегі Ресейде батыл жаңалық жасап, тың
үлгідегі  мектеп  ашушы.  Қазақтың  ең  алғашқы  мәдениетті  мектебін  жасаумен  қатар,  жазушылық  пен
оқытушылықты ол аса шебер өнерлі түрде қабыстырушы».

 Алтынсариннің педагогикалық мұрасы оның  жас ұрпақты адамгершілік  пен ізгілікке, отан сүйгіштікке,
руханилыққа, еңбек сүйгіштікке,  адалдыққа, мейірімділікке тәрбиелеуге негізделген.

«Маған  мұғалім  бәрінен  де  қымбат,өйткені  мұғалім  мектептің  жүрегі»,  «Мектеп  қабілетсіздік  пен
жалқаулықтың ұясына айналмауы тиіс» –мектеп сапалы білім мен тәрбие берілуіге көңіл бөлді.

«Мектеп қазақтарға білім берудің басты құралы. Біздің барлық үмітіміз,  қазақ  халқының келешегі осы
мектепте ғана», –деп ұлы педагог саналы ғұмырын осы оқу, білім беру ісіне арнады. Ыбырай Алтынсарин бұл
жолда сан алуан кедергілер мен қиындықтарды жеңе отырып,артында өшпес өнеге мен мәдениетті мұра етіп
қалдырды. Ұстаздың  ағартушылық, педагогтық, ақындық, жазушылық тарихи қызметі мен еңбегі еш кетпей,
жемісін  берді.  Бүгінде  қазақ  елінің  мәдениеті,  білімі  мен  ғылымы  дамыған.  Бүгінгі  жаһандану заманында
ұлттық  болмысымызды сақтай отырып,  сапалы да озық білім беру ұстаздардың еншісінде. 
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Білім беру саласында ұстаздың алдына қойған мақсаты қазақтың тұңғыш педагогы Ыбырай Алтынсариннің
салып кеткен  сараланған  жолымен жүріп,  оқушыға  ұлттық педагогикалық тәрбие мен  білім берумен  қатар
олардың шығармашылық қабілеттерін арттыру.Сол себепте сабақты кәсіби түрде, ғылыми түрде әрі өмірмен
байланыстыру,  оқушының оқуға,  білімге,  ғылымға деген қызығушылығын арттырып,  оқушыларды өздігінен
ізденіс жасауға баулып, ойын анық жеткізуге, таза, мәдениетті сөйлеуге үйретіп, дағдыландыру –әрбір ұстаздың
абыройлы борышы.

Жас  ұрпақты  тәрбиелеу  адамгершілікке,  ізгілікке,  өнерге,  білімге,  ғылымсүйгіштікке,  адалдық  пен
мейірімділіке,  отансүйгіштікке  негізделген  Ыбырай  Алтынсариннің  педагогикалық  идеялары  қазіргі  білім
беруде үндестік тауып, жалғасуда. «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» дегендей, бүгінгі таңда әр
оқушыны жеке тұлға деп қарастырып, сапалы білім беру, оқушының шығармашылық қабілетін арттыру керек.
Ол  үшін  мұғалімнің  өзі  ғылымда  болып  жатқан  жаңалықтармен  үнемі  танысып,  үнемі  кәсіби  білімі  мен
біліктілігін жетілдіріп отыруы  өте маңызды.

1. Боданов Ж., Болеев К. Қазақтың халық педагогикасы. Жамбыл,1992 ж.
2. Жарықбаев Қ. Ұстаздық еткен жалықпас. Алматы, «Мектеп» 1987ж.
3. Игнатьев Е.И. Психология в беседах с учителеями. Санкт Петербург, 2001ж.
4. Қоянбаев Б.Ж. Педагогика.-Оқу құралы.-Алматы, «Рауан»,1992ж.
5. Қазақстан мектебі №4, 1995ж
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
БОЙЫНША КӨРКЕМ ЕҢБЕК ПӘНІНІҢ ОҚЫТЫЛУЫ

КАНЫМКУЛОВА КУНДЫЗ ЗИНЕДИНОВНА
Ақтөбе қаласы «№ 29 орта мектебі» КММ

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі

Білім берудегі жаңғырту мен инновациялық үрдістердің жалғасуына ықпал етудің маңызды факторының
бірі мұғалімнің кәсіби шеберлігі. Солай бола тұра «кәсіби шебер» түсінігіне пәндік, дидактикалық, әдістемелік,
психология-педагогикалық  білім  мен  дағды  ғана  емес,  педогогтің  жеке  тұлғалық  потенциалы,  кәсіби
құндылықтары да жатады. ҚР-ның педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға арналған үш айлық курс
бағдарламалары, білім беру жүйесінде педагогтар алдына жаңа міндеттер қойып, оларға үн тастады десек те
болады. 

Білім мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденістегі  мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты.
«Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек»,-деп
Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы
керек. Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті
сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды білу
іскерлігі,  оқытудың  дәстүрлі  және  ғылыми  жетілдірілген  әдіс-амалдарын,  құралдарын  еркін  меңгеретін,
оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу бағытындағы
тапсырмалар  жүйесін  ұсыну  өмір  талабы.  Ал  оның  негізі  бастауыш  сыныптарда  қаланбақ.  Сондықтан  да
бастауыш сыныпта әр сабаққа әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын
арттыру ең басты мәселе. 

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. Білім алушылардың күтілетін оқу нәтижелері жетістігін бағалау жүйесі білім беру мазмұнының ажырамас
бір бөлігі болып табылады. Жаңартылған орта білім беруді енгізу кезінде білім алушылардың оқу жетістігін
критериалды бағалау жүйесі қолданылады. Критериалды бағалау жүйесі бұрыңғы дәстүрлі бағалауға қарағанда
қалыптастырушы және жиынтық бағалау болып ерекшеленеді. Қалыптастырушы бағалауда білім алушыларға
жаңа материалды меңгеру кезеңінде тапсырманы қаншалықты дұрыс орындағанын жəне оқыту мақсаттарына
қол жеткізгенін түсінуге мүмкіндік беретін бағалау.

Жиынтық бағалау оқу тоқсанының соңында оқу бағдарламасының бөлімдерін оқып аяқтағаннан кейін білім
алушылардың  меңгерген  білімі  мен  қалыптасқан  дағдылары  деңгейін  айқындайтын  бағалау.  Критериалды
бағалау мұғалімдер мен оқушылар және ата-аналарға да өте тиімді бағалау түрі, өйткені мұғалім үшін — сапалы
нәтижеге  әкелетін  критерийлер  құрастыруға,  өз  іс-әрекетін  саралап  және  болашаққа  жоспарлай  алатын
мәліметтер  алуға  т.б.,  оқушылар  үшін  —  табысқа  жетелейтін  бағалау  критерийлерін  түсінуге,  өзін  және
өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсіп, түсінбегенін түзетуге мүмкіндік алады, сыни ойлауына, еркін
ойын айтуына,  өзінің білімін көрсетуге т.б.,  ата-аналар үшін — оның оқуындағы табыстылықты бақылауға,
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оқуына қолдау көрсету үшін бағыт алуына мүмкіндік туғызады. 
Қай  кезеңде,  қай  қоғамда  болсын  жеке  тұлғаның  қалыптасуы  ұстаздан  басталады.  Білім  саласындағы

түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен жауапкершілікті талап етеді. Өздігінен білім алатын, жан-жақты ізденетін,
алдағы  өмір  жолын  өзі  болжай  алатын  тұлға  тәрбиелеу-ұстаздың  қолында.  Жаңа  бағдарлама  мұғалімдерге
қазіргі заманға оқыту әдістерін жеті модуль арқылы ұсынады. 

1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер. 
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау. 
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаоану. 
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту. 
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай білім беру және оқыту. 
7. Білім берудегі басқарушы және көшбасшылық. 

Жаңа бағдарлама бойынша жаңаша көзқарас  қалыптасып,  білім деңгейі  биікке көтеріліп келеді.  Қазіргі
білім  беру  жүйесінде  жаңа  технологияларды  енгізу  күннен-күнге  басты  талапқа  айналып,  осы  әдістерді
жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. 

Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза алмаса, берген
білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады.

«Көркем  еңбек  пәні»  білім  беру  бағдарламасында  көзделген  білім  берудің  тұрғылары:  белсенділік,
тұлғалық-бағдарлы,  іс-әрекеттік,  құндылықты-  бағдарланған,  деңгейлеп  оқыту,  коммуникативтік,  көркемдік-
технологиялық аясында оқу процесінде оқушының үйренуі мен мұғалімнің үйрету арасындағы өзара қарым-
қатынастағы оқу-танымдық іс-әрекеттердің оқыту мазмұнын құрауды анықтағаны белгілі. 

Көркем еңбек» білім беру бағдарламасының алдында жобалы мазмұнда дайындалған «Бейнелеу өнері» оқу
пәніне  жасалған  оқу бағдарламасында  оқытудың педагогикалық  әдіс-тәсілдеріне:  бірлескен  оқыту,  белсенді
оқыту, саралап оқыту, мультисенсорлы оқыту, пәнаралық байланыс, оқушылардың қажеттіліктеріне сәйкес, оқу
әңгімелері, электрондық оқыту мен жаңа технологияларды қолдану, модельдеу түрлері қарастырылған болатын. 

Жоғарыдағы  аталған  оқытудың  тұғырлары мен  педагогикалық  әдіс-тәсілдер  өзара  үйлесімділікті  толық
қанағаттандыра  алмайды.  Өйткені,  әрбір  білім  берудің  тұрғылары  немесе  моделдері  педагогикалық
құндылықтарды қарастыруда тұжырымды немесе ғылыми негізделген теориясы аясында оқытудың өзіне тән
ғана оқытудың әдіс-тәсілдерін, оқыту мазмұнының ерекшеліктерін қарастырады. 

«Көркем  еңбек»  білім  беру  бағдарламасында  бірнеше  білім  берудің  моделдеріндегі  оқытудың  әдіс-
тәсілдерін  қолдануды  және  жүзеге  асыруды  көздейді.  Ал,  оқу  пәнінің  білім  беру  бағдарламасында  да,
мұғалімдерге  ұсынылған  нұсқаулықтарда  да  сол  білім  беру  моделдерінде  қолданылатын  оқытудың  әдіс-
тәсілдері,  әдістемелік  ұсыныстары  белгіленбеген.  Егер  пән  мұғалімдері  аталған  білім  беру  тұрғыларын
теориялық негізгі бойынша түсініктері болғанымен, ол оқыту әдістерін және оқыту әдістемелерін қалай қолдану
тәжірибелері бойынша дәрмендігі төмен болмақ. Білім беру тұрғыларында қолданылатын әдіс-тәсілдерді оқу
пәнінің оқыту мақсаттарына жетуге бағытталған әдістемелік әрекеттерде, ол оқыту әдістерін қалай және қандай
кездерде қолдану керек? Осы мәселеге бағдарламаны ұсынып отырған авторлар қалай жауап берек? 

Сол сияқты бірлескен оқыту, белсенді оқыту, саралап оқыту, мультисенсорлы оқыту, пәнаралық байланыс,
оқушылардың қажеттіліктеріне сәйкес, оқу әңгімелері, электрондық оқыту мен жаңа технологияларды қолдану,
модельдеу түрлері құралдарымен оқушыларды үйрете оқыту мақсатына жетуге потенциалдары қандай? Әрине,
оқу курстарында аталған педагогикалық әдіс-тәсілдердің біршама түрлері бойынша мұғалімдердің түсініктері
мен алғашқы тәжірибелері өздерінің мектептегі әдістемелік әрекеттері негізінде орындауға мүмкіндіктері бар.

Бірақ,  аталған  оқытудың әдіс-тәсілдерін  оқу үдерісінің қандай  кезеңдерінде және қандай  тақырыптарда
қолдану тиімді болмақ? Осы сауалдарға да біздің тарапымыздан қиындықтар туындап отыр. Сонымен бірге, осы
оқыту  (педагогикалық  әдіс-тәсіл  деген  ұғымдық  түсінік  басым  тәрбие  әдіс-тәсілдеріне  кіреді,  сондықтан,
дидактикада педагогикалық әдіс-тәсіл деп атау орынсыз, оқыту әдісі деп атайды) әдіс-тәсілдері басым түрлері
көркем еңбек білім беру бағдарламасында анықталған оқыту әдіс-тәсілдерінде сақталмағаны байқалады. Олай
болса,  мектеп  мұғалімдері  көркем еңбек  оқу пәнінің  оқу үдерісіндегі  оқыту мақсаттарын орындауға  нақты
қандай оқытудың жүйелі әдіс-тәсілдерін және оқыту мазмұнын қарастыру керек. 

Көркем  еңбек  білім  беру  бағдарламасында  көзделген  біршама  әдістемелік  негіздерде  біршама  күмән
келтіреді.  Оқытудың  мазмұнына  сәйкес  бағдарламаны және  әдістемелік  нұсқауларды жасаған  авторлар  шет
елдердегі  оқытудың  стратегияларын  басым  ұсынады.  Оқытудың  қызметтері,  шарттары,  талаптары  мен
ережелері сияқты дидактикада қабылданған әдістемелік ұғымдық аппараттар тыс қалған. 

Сондықтан, білім беру бағдарламасындағы әдістемелік бөлімінде міндетті түрде орнықты және оқу үдерісін
толық жүзеге асыруға кепіл беретін әдістемелік негізі болуы да орынды болмақ. 
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Осы жоғарыдағы туындаған проблеманың пайда болуына негізгі себептің бірі – жаңартылған білім беру
үдерісінде қалыптасқан білім беру мазмұны және оқыту мазмұнының теориялық тұрғыда терең зерттелудің
көзделмеуінде деп білеміз. 

«Көркем еңбек» пәннің оқу бағдарламасындағы анықталған оқыту мақсаттары бейнелеу өнері пәнінің оқу
материалдары өте  басым икемделіп  кеткен.  «Көркем еңбек» кіріктірілген  пәннің  білім беру мазмұны еңбек
үдерісіне бағытталуы керек еді. 

«Бейнелеу  өнері»  пәнінің  оқу  материалдары  «Көркем  еңбек»  оқу  бағдарламасында  оқушылардың
жасалатын өнімдердің көркемдік және эстетикалық жақтарын қамтуға бағытталуы үйлесімді болар еді. 

Өйткені, кез-келген өндірістің өнімдері көркемдік сипатта дайындала бермейді. Әрине, қазіргі өндірістің
тауарлары тұтынушының қажеттіліктері мен сұраныстарын қанағаттандыруға дизайнын жақсартуға ұмтылады.  

* * * * *

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА «СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ» 
ТЕХНОЛОГИЯСЫН  ҚОЛДАНУ

АБЕНОВА ФАРИДА КУМИСБЕКОВНА
Шымкент қаласы  А.С.Макаренко атындағы  № 41 мектеп-лицейі 

Ұлт мектептеріндегі қазақ тілі  мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Кіріспе.
Қазақ  тілі  сабақтарында  жаңа  технологияларды  қолданудың  тиімділігі  өте  зор.  XXI  көшбасшысы  –

жаңашыл, ізденімпаз, шебер ұстаз.  XXI ғасыр ұстазы бүгінгі  күн талабына сай жан-жақты дамыған, өмірге
реалистік  тұрғыдан қарайтын,  терең  біліммен қаруланған  оқушы тұлғасын сомдау үшін  өзі  де  шеберліктің
шыңынан көрінуі тиіс.Қазіргі таңда оқу үрдісінде қазақ тілін оқытуда сан-алуан жаңа әдіс-тәсілдер сапалы білім
беруде үлкен рөл атқарады. Атап айтатын болсақ, «Сын тұрғысынан ойлау» технологиясы сабақ барысында
оқушыларға сапалы және терең білім беруде атқаратын қызметі орасан зор.

Заман талабына сай оқушыларға сапалы, тиянақты білім беру-мұғалімдер алдындағы үлкен міндет.
Бұл әрбір мұғалімге тынымсыз ізденісті,оқытудың жаңа формасымен, әдіс тәсілдерін тиімді пайдалануды

қажет етеді. Бастауыш сынып  мұғалімдерінің алдында тұрған негізгі мақсат – тіл үйрету, мемлекеттік тілді
меңгерту,  осы  тілде  дұрыс  сөйлеу,  сауатты  жазу  дағдыларын  қалыптастыру,  грамматикалық  ережелер  мен
сөйлем құрылысын меңгерту. Тілді оқытуда бірден-бір тиімді әдіс – сын тұрғысынан ойлау әдісі деп ойлаймын.
СТОдағы мұғалімнің басты міндеті оқу материалын оқушыға дайын күйінде көрсету емес, оқушымен бірлесіп,
жалпы  іс-әрекетті  ұйымдастыра  отырып,  алға  қойылған  міндеттерді  түсіндіру,  оларды  шешудің  тәсілдерін,
жолдарын іздестіру. Әдістемелік құралда СТО технологиясы жайлы сіздермен өз тәжірибеммен алмасам деймін.

Негізгі бөлім. 
«Мұғалімнің жаңа ұрпағы білім деңгейі жөнінен әлдеқайда жоғары болу керек. Ол үшін жаңа формацияның

педагогы қажет” деген». Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев
Ұстаз алдындағы басты мақсат – сапалы білім мен саналы тәрбие беру, оқушының талабы мен ағымына сай

қалыптасуына ықпал ету. Баланы жан-жақты жетілдіруде таным баспалдақтарына жетелер дағды – машықтарды
қалыптастыруға жол ашатын оқыту мен тәрбие технологиясын жете білу, меңгеру, біліктілігін арттыру.

Қазақ тілін оқыту – қиын да қызықты жұмыс. Қазіргі кезде қазақ тілін оқытатын мамандарға қойылатын
талап  жаңа  технологиялық  әдістерді  қолдана  отырып,  сапалы  және  терең  білім  беру,  олардың  ойлау,  көру
қабілеттерін жетілдіру, уақытты дұрыс пайдалану,  әртүрлі әдістерді қолдану, сабақты мазмұнды да қызықты
өткізу, мұғалімнің жеке басының интелектісін дамыту, оқу іс-әрекетін, өтілетін тақырып мазмұнын аша білу.
Сонымен жеке тұлғаны дарынды, білімді  де білікті  етіп шығару мұғалімнің педагогикалық шеберлігі.  Яғни
оқытудың жаңа инновациялық технологиясын қалыптастыру. Атақты ғалым В.М.Шепель «Технология, бұл –
өнер, шеберлік, іскерлік әдістердің жиынтығы, жағдайдың өзгеруі» дейді.

Оқушының ойлау қабілетін байытуға игі ықпал ететін жаңаша оқытудың бір түрі – оқу мен жазу арқылы
сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.

Сын  тұрғысынан  ойлау  әдісі,  оқытуда  дамыған  технологияға  жатады.  Бұл  иллюстративті-түсіндірмелі,
ішінара іздену. проблемалық, пікір-сайыс, ойын, шығармашылық, өзін-өзі дамыта оқыту әдістерінің жиынтығы.
Сын тұрғысын оқу-тәрбие үрдісінде басқару мен ұйымдастырудың тиімділігі оқушылардың өз алдына белсенді
дамуына негізделеді

Бұның мақсаты – барлық жастағы балаларды кез келген мазмұнға сын тұрғысынан қарауды үйрету.  Кез
келген қиыншылықтарды жеңуге, өз мәселелерін шешуге, әр түрлі жағдайларды сын тұрғысынан қарауға, екі
ұйғарым пікірдің біреуін таңдауға, сапалы шешім жасауға үйрету қажеттігі айдан анық болып тұр.
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Сын тұрғысында ойлау әдісі мұғалім қызметінде ұйымдастыра оқыту, оқушылардың жеке топпен жұмыс
жасау негізінде білім алуымен ұштасады. Бұл стратегия оқушының жекелеген мүмкіндіктері мен қабілеттерін
ашуға  бағытталады.  Бұл  әдістің  ерекшелігі  оқу  әдісінде  қолданылады.  Яғни  оқушылардың  ауызша  және
жазбаша  тілін,  ойлау,  есте  сақтау  қабілетін,  әрбір  ақпаратқа,  сонымен  бірге  өзінің  және  басқаның
шығармашылығына сыни қарауына, шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталады.

Сын тұрғысынан ойлау-сынау емес,шыңдалған ойлау.Бұл технологияның ішкі құрылымында ерекшелік бар.
Бұл құрылым 3 деңгейден тұрады: қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой толғаныс.
СТО үйрету үшін мына төмендегі шаралар орындалуы шарт.
1.Сын тұрғысынан ойлауды тудыру үшін уақыт беру арқылы мүмкіндік жасау
2.Оқушыларға ойлануға рұхсат беру.
3.Оқушылардың әр түрлі идеялары мен пікірлерін тыңдау.
4.Үйренудегі оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау.
5.Сенімділік.
Мұғалімнің іс-әрекеті:
— Топқа бөліп ой қозғайды
— Тақырыпқа қызықтырып бағыттайды
— Шығармадағы ең қажетті, құнды нәтижені анықтауды ұсынады.
— Шығарманың тілдік ерекшелігі туралы сұрақ тастайды
— Ойларын жазуды ұсынады
— Қорытындылауға бағыттайды
Оқушылар іс-әрекетіндегі өзгерістер
1.Бірлесіп жұмыс істеуге, шешім қабылдауға, өзі білмегенін үйренуге, білгенін ортаға салуға үйретеді.
2.Ұжымдық, жұптық, топтық жұмыс істеу дағдылары қалыптаса бастайды.
3.Білімді өз бетінше іздеуге, салыстыра болжауға, ойын еркін жеткізе білуге дағдыланады.
4.Оқушылар сабақтың басынан-бастап білімді игеруге белсене кіріседі, қызығушылығы артады.
5.Сабаққа енжар қатысып отырған оқушыларда ерекше белсенділік пайда болады.
6.Өзін-өзі бағалауға
7.Саралауға
8.Ғылыми жұмыспен айналысуға
9.Өз пікірін қалыптастыру «мен» деген рөлін көтеру.
«Сын  тұрғысынан  ойлау  стратегияларын»  өз  тәжірибемде  қазақ  тілі  мен  әдебиет  сабақтарында  жиі

қолданамын.  Жаңа  сабақты өз  бетінше меңгеру немесе  мағынаны тану кезінде  түртіп  алу  немесе  INSERT
стратегиясын пайдаланамын.

Ой  қозғау  стратегиясында  «Бұл  туралы  не  білетін  едік,  есімізге  түсірейікші?»  —  деп  2-3  минут
оқушыларды ойлана білуге бағыттаймын.

Ой-толғанысында  оқушылар  өтілген  мәтіннен  не  әсер  еткенін,  қандай  ой  түйгенін  жазуға  үйренеді.
Алғашқыда оқушылар мәтіннің мазмұнын қысқаша жазып келіп жүрді. Бірте-бірте мәтіндегі өзін толғандырған
нәрсені де айта алатындай болды.

«ДЖИКСО»  әдісінде  мәтінді  топқа  бөліп  оқу  оқушылардың  жауапкершілігін  арттырады.  Өз  тобына
келгенде оқығанын айтып беру үшін әлсіз оқушылар да әрбір сөйлемге мән беріп оқитын болды. Мұның өзі
жауапкершілік.

«INSERT»  стратегиясын  мәтінмен  жұмыс  жүргізгенде  қолданамыз.Оқушы  ең  алдымен  тақырыпты  өзі
оқиды,  таныс  мәліметтерді  белгілейді,  өзі  білмеген  мәліметтерді  табады  да  кестені  толтырады,  білмегенін
мұғалімнен сұрайды, нені білгісі келетінін айтады.

Білемін Білдім Білгім келеді
Әр оқушы кестені толтырып, білмеген сұрақтарын мұғалімге қояды.
Оқушы  өзін-өзі  дамытуына  білімінің  жеткіліксіз  екенін  сезініп,  білімнің  қажеттілігіне  деген

қызығушылығы артады.
Мысалы  «Кубизм»  стратегиясында  кубик  фигураның  атауы  емес,  оқытудың  кезеңдері  мен  сатыларын,

оъектіні танудың тақырыпты ашудың жолкөрсеткішін, алгоритімін бейнелейді.
1-қыр Сипаттаңыз
2-қыр Салыстырыңыз
3-қыр Ассоциация құрыңыз

4-қыр Талдау жасаңыз
5-қыр Ұсынысыңыз
6-қыр Дәлелдеңіз

Мұғалім оқушыларға белгілі бір тақырыпты ашу үшін, мәселені шешуде бірігіп топқа қарай кубиктің әр
қырын таңдап алады. Өтілетін тақырып әр қырынан ашылады, жан-жақты сипатталады, қорытындыланады.

«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының қай әдісін алсақ та оқушының белсенділігін, ойлау қабілетін,
шығармашылығын жан-жақты дамытатынын көрудемін. 
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Осы әдістерді үзбей қолдану – жеке оқушылардың шығармашылық қабілеттерінің ашылуына жол сілтеді.
Сабақтарымда жиі қолданатын «Галлерияны аралауда» суреттерді оқушылардың өздері  салатын болды, эссе
мен 5 жол өлең жазуда да шығармашылық қабілеттері дами түсті.

СТО стратегиясын қазақ тілі сабақтарында пайдалану – оқушылардың ойлау қабілеті мен сауаттылығын
арттыруға септігін тигізеді, оқушы мынандай нәтижеге қол жеткізеді.

Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз:
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасы бойынша ол:
• шыңдалған ойлау.кез келген даму деңгейіне байланысты мәселелерге сыни көзбен қарау;
• күрделі мәселелерді шешуге, аса маңызды, жауапты шешімдер қабылдауға құштарлық;
• үйрету мен үйрену бірлігінен, үйренудің қызығушылығынан тұратын, үйренушінің сеніміне негізделген

құрылым.

«Сын тұрғыдан ойлауды дамыту» технологиясы үш кезең бойынша қолданылады:
Оқытудың осындай жаңа  педагогикалық  технологияларын  сабаққа  ендіру бүгінгі  таңда  әрбір  ұстаздың

басты мақсаты болуы керек. Себебі, елімізге заман талабына сай қалыптан тыс ойлай алатын, шұғыл шешімдер
қабылдай білетін, белсенді, шығармашыл азаматтар қажет. Сабақта тек білімділік мақсаттарды шешіп қоймай,
балалардың жекелік қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың жолдарын қарастыруда дәстүрлі оқыту мен дамыта
оқытудың  айырмашылығын  салыстыру  кестесі  арқылы  көрсетуге  болады.  Мұғалім  бұл  жүйемен  жұмыс
жасағанда,  үнемі  оқушы  санасында  болып  жатқан  өзгерістерді  бақылап,  оның  дамуын  жан-жақты  зерттей
отырып, өз сабақтарын соған сай өзгертіп отыруы тиіс. Әйтпесе, жаңа жүйенің құны болмайды.

Мына бір сызбаға назар аударайық. 
Күнделікті д ә с т ү р л і с а б а қ т а р
Мұғалімнің әдістері Оқушының іс-әрекеті
Тақырыпты түсіндіреді Мазмұнын айтып береді
Кейіпкерлер туралы айтып береді Кейіпкерге мінездеме береді
Мәтіннің идеясын анықтайды. Оқулық бойынша мұғалімнің түсіндіргенімен байланыстырып айтады.
Мәтіннің  көркемдік  ерекшелігін  мысалдар  арқылы  түсіндіреді  Мәтіндегі  негізгі  сөздерді  тауып,  айтып

береді, дәптерлеріне жазады
Тақырыпқа шығарма жазуды тапсырады. Шығарма жазады
Сабақты қорыту сұрақтары жалпы қойылады Жауап береді
Сто технологиясы с а б а қ т а р ы
Мұғалімнің әдістері Оқушының іс-әрекеті
Топқа бөліп, ой қозғайды Ұжыммен жұмыс жасайды
Тақырыпқа қызықтырып бағыттайды Мәтінмен өздері танысады
Мәтіндегі ең құнды нәрсені анықтауды ұсынады Әр түрлі әдістер арқылы мәтінді зерттейді.
Кейіпкердің  ерекшеліктерін  тануға  бағыттайды  Жеке  кейіпкерлерді  талдайды,  өздерін  олардың  орнына

қойып, қарайды, салыстырады.
Мәтіннің тілдік ерекшелігі туралы сұрақ қояды Әр түрлі әдістер арқылы шығарманың негізгі мазмұнын

анықтайды.
Өз ойларын жазуды ұсынады Ойларын қорытып, оны қағаз бетіне түсіреді.Ойларын қорытуға бағыттайды.

Өз тұжырымдамасын жасайды.
Осы кезеңдердің ұтымды өткізілуі мынандай нәтиже береді:
Осы оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының жүзге тарта стартегиясы бар екені

белгілі, демек сол әдіс – тәсілдерді жақсылап игеріп, ішінен қажеттілерін таңдау арқылы әр сабақтың мақсат-
міндеттерін тиімді де оңтайлы жолмен жүзеге асыруға мүмкіндік мол. Шығыс даналығы “Мәселе нені үйретуде
емес қалай үйретуде” демей ме? Сондықтан мақсат пен мазмұн мемлекеттік бағдарламаларда айқын беріліп
отырған қазіргі жағдайда бұл стартегиялардың маңызы зор.

Сабақта оқушыға білім дайын күйінде беріле салмау керек. Мұғалім шеберлігі  арқылы баланың білімді
игеруге қызығушылығын ояту қажет. Ал ол сұрақ әр түрлі әдіс-тәсілдер арқылы баланың алдына жан-жақты
мақсат қойып, іске асыруына жол көрсетеді.

Мен өз сабақтарымда, көбінесе қазақ тілі пәнінде стратегияларды оқу бағдарламасына сәйкес бірізді жүйелі
түрде қолданып келдім. Сабақта қолданып жүрген әдістерім мынадай:

І – қызығушылықты ояту фазасында ой қозғау (шақыру).
ІІ – мағынаны ажыратуда түртіп алу жүйесі, 5 жолды өлең.
ІІІ ой толғаныс фазасында Венн диаграммасы, еркін жазу т.б. стратегиялар арқылы баланың дамуына, оның

бойындағы жеке қабілеттердің ашылуына, шығармашылықпен ізденуіне жол саламыз.
СТО бағдарламасына қатысудың нәтижесінде сабақта жеткен нәтижелерім:
1. Сабағымда сабақтың жаңа құрылымы пайда болды.
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Сабақтың жоспары:
1. Психологиялық дайындық.
2. Ой ашар.
3. Үй тапсырмасын тексеру.
4. Жаңа сабақ.
І. Қызығушылықты ояту.
а) Ой қозғау.
ә) Өзіндік жұмыс.
б) Түртіп алу ─ + ? v (INSERT)

ІІ. Мағынаны тану сатысы.
1. Топпен жұмыс.
2. Бес жолды өлең.
ІІІ. Ой толғаныс сатысы.
1. Венн диаграммасы.
2. Бағалау.
3. Үйге тапсырма.

Соның ішінде толғануды тиімді етуге лайықталған “Венн кестесі”, “Бес жолды өлең”, “Көрнекілік арқылы
баяндау”,  “Семантикалық  карта”  сияқты  стратегиялар  әр  сабақтың  ерекшелігіне,  ауыр  жеңілдігіне  қарай
лайықтала қолданылады. 

Мәселен: “Венн кестесі” арқылы өз ойынан қорытып сөз шығару, екі затты салыстырып айырмашылығы,
ұқсастығы туралы сөз  ойлап  табу оқушы үшін  үлкен  ойды қажет  етеді.  Бұл  стратегиялардың қай-қайсысы
болмасын  оқушының  ізденісін,қызығушылығын  дамытады.Пәнге  деген  өзгеше  көзқарас  қалыптасады.Әр
сабақты оқушымен санаса отырып, жүйелі жүргізуде сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының стратегиялық
бағыттары ұстаздарға үлкен қолғабыс тигізеді.

Осы стратегияларды қолданудың тиімділігінің дәлелі ретінде оқушылардың жұмыстарын ұсынамын:
1. 5- сыныпта «Сын есімнен өткенді қайталау» тақырыбында СТО технологиясына негізделген сынақ сабақ

өтті. “Көрнекілік арқылы баяндау” стартегиясы бойынша 3- сынып оқушыларының топтық жұмысы: (оқушылар
үш топқа бөлініп, әр топқа үш түрлі өлең шумақтары таратылды, оқушылар мәнерлеп оқып, содан соң бір-
бірімен ақылдасып, сурет салып қорғады).

I топтың жұмысы : 
А) Көктем күні күркіреп,
Жаңбыр жауды сіркіреп
Бәйшешектер дүркіреп,
Шыға келді қыр түлеп.
Көктем күні шуақты,

Көктем күні қуатты.
Мал жағалап суатты,
Сай-саламен су ақты. 
IІ топтың жұмысы : 
Б) Көктем кереметі.

Көктем келді.Көктемде жаңбыр жауады.Ауа райы жылына бастайды.Мұз,қар еріді.Жер күндіз жібіп,кешке
қарай  тоңазиды.Ағаш  бұтақтарында  бүршіктер  пайда  болды.Өзендерде  сең  жүре  бастады.Көктемде
бәйшешектер өседі.Құстар ұшып келеді.Наурыз мейрамы болады.Маған көктем мезгілі ұнайды.

ІІ. Мағынаны таны
Ережелер мен мағыналарды ажырату үшін «Сынақ бетін» пайдаландым.
Реті Түрі Ұпайы
І Сұраққа жауап бер:
- Сын есім деген не?
- Туынды сын есім дегеніміз не?
- Сын есім  қалай бөлінеді?
-1 жауапқа  1 ұпай
ІІ. Тест
1.... батыр алдырмас
а) ақылды; ә) айлалы; б) өжет;
2. Негізгі сын есімді тап
а) жүйрік ат; ә) гүлді көйлек; б) әдепті оқушы;
3. Заттың түр- түсін, сын сапасын тікелей анықтайтын сын есімді ... сын есім дейміз.
1 жауапқа 1 ұпай
ІІІ. Сын есімді теріп жазып, сөйлем құра.
Бұл аймақтың жері жазық. Мұнда көк аспанмен таласып тұрған биік тауда жоқ. Ағыны тежеусіз ақ жалды

асау өзен де жоқ. Көлеміне көз жеткісіз көлкіп жатқан көгілдір көл де жоқ. Солай бола тұра, осы аймақтың
әдемілігі көзіңізді бірден үйіріп алатыны бар екен. 

Тергенге 1 ұпай, 
сөйлем құрағанға 5 ұпай
ІІІ. Ой толғаныс 
«Түртіп алу стратегиясы» бойынша мен оқушыларға мәтін оқып тұрамын, ал оқушылар сол мәтіннің ішінен

сын есімдерді тез- тез жазып алады.
Ақтайдың ағаш үйінің іші- тысы салтанатты, өте көрікті. Оның сұлу көздерінің ақ- қарасы әлі де тап- таза.

Көгілдір өзен жай ғана толқып ағып жатыр. Аспалы бесік өзінің екпінімен тербеліп тұра берді. Бірі сұлу, бірі
мықты, бірі жүйрік. Адам тастай берік, гүлдей нәзік.
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IV. Рұқсат етілмейтін түстер ойыны
Алдымен  мені  мұқият  тыңдаңыздар.  Қазір  мен  сіздерге  сұрақтар  қоямын,  ал  сіздер  жуаптарын  баған

бойына жазып отырасыздар және де бұл ойынның барысында мына 2 ережені сақтауымыз керек:
1. Ойын барысында ақ және көгілдір түсті айтуға рұқсат етілмейді.
2. Бір түсті екінші рет қайталауға болмайды.
Сонымен ойын шартына түсінсек ойынымызды бастайық.
Сұрақтар: 
1. Шөптің түсі қандай?
2. Аспан түсі қандай?
3. Күнбағыстың жапырақтарының түсі қандай?
4. Күзде жапырақтың түсі қандай болады?
5. Күннің түсі қандай болады?
6. Қардың түсі қандай?
7. Теңіздің түсі қандай?
8. Құрбақаның түсі қандай?
Жауаптары:
1. Жасыл;    2. Көк;     3. Шөптің түсі сияқты;
4. Сары;       5. Қызыл, күрең қызыл;
6. Жарқыраған;
7. Қайың түстес немесе теңіз толқындарының түстерімен бірдей;
8. Баптақ түстес;
V. Дөңгелек үстел
«Дөңгелек  үстел» стратегиясы бойынша берілген ақ  парақтарға  сын есім туралы білетіндерін қорытып

жазады, соңғы жазған оқушы оқиды.

2.Немесе  оқушылардың  берілген  мәтін  бойынша  жұмыс  жасауға  көмектесетін  INSEPT стратегиясы,ол
бойынша оқушыға оқу,тақырыппен танысу барысында

V - білемін
- - білгеніме сәйкес келмеді
+ - жаңа ақпарат
? - тереңірек білгім келеді,зерттегім келеді,белгілерін қойып отырып оқу тапсырылады.
INSEPT оқығанын түсінуге,өз ойын басшылық етуге,ойын білдіруге үйрететін ұтымды құрал.Оқушылар

білетіндерін анықтап,білмейтіндерін белгілеп сұрауға әзірленеді.
Жалпы сын тұрғысынан ойлау,оқыту мақсатына жетудің нақты жолдарын көрсетеді. 

Қорытынды
Оқыту  технологиясының  ең  лайық  деген  технологияны  таңдау  ұстаз  еркінде.  Елбасы  Н.Назарбаевтың

«Біздің міндетіміз-бәсекелестікке лайық ұрпақ тәрбелеу»- деген ойын қолдай отырып, саналы, білімді, ұрпақты
тәрбиелеуде ұстаздық рух, дана да, батыр да бас иетін ұлылық тілеймін.

Болашақтың бәсекесіне қабілетті ХХІ ғасыр шәкіртін тәрбиелеу білім беру саласының еш назарынан тыс
қалған емес. Соған сай ұстаз- ізденімпаз ғалым, нәзік психолог, тынымсыз еңбеккер, білімпаз болғанда ғана
қоғамның  мықты  да  шығармашылығы  жоғары  жеке  тұлғаны  қалыптастырып,  тәрбиелейтінімізге  нық
сенімдімін.

Қорыта  айтқанда,  сабақта  тиімді  әдіс  –тәсілдерді,  жұмыс  түрлерін  қолдану  мұғалімнің  біліктілігі  мен
әдістемелік шеберлігіне байланысты. Қазіргі таңда бәсекеге қабілетті үштұғырлы тілін дамытуда, қазақ тілінің
мәртебесін  көтеруде,  өз  ойын,  пікірін  ауызша  және  жазбаша  тілде  көркем  де  анық,  нақты  етіп  бере  білу
жолында «СТО» стратегияларын дамыту жұмыстары көмегін көптеп тигізері анық. Бүгінгі өмірін бала оқытып,
білім беруге бел байлаған әр ұстаздың жан дүниесі сеніммен тілектің шуағымен нұрлана түспек деп ойлаймын.

Пайдаланған әдебиеттер:
1.Қазақстан Ресрубликасының «Білім туралы» заңы Астана-2007ж
2. «Дауыс және көрініс» журналы Алматы-2009ж
3. «Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлау туралы» ұлттық журналы
4. Райысов У. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы. Бастауыш мектеп, 2004ж.
5. С. Мирсеитова. Әрекеттегі RWCT философиясы мен әдістері. Алматы, 2006ж.
6. С. Қожагелдиева, Н. Нұртазаева.Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқытудың тиімділігі. Бастауыш мектеп,

2009ж №4
7. Интернет жүйесі
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ОҚЫТУ ҮРДІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДА
НЕГІЗГІ КӨҢІЛ БӨЛІНЕТІН КОМПОНЕНТТЕР 

МАСАКБАЕВА НАТАЛЬЯ МАДАНИЕТОВНА 
Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, 

КМҚК "Баянауыл көпсалалы колледжі"
Оқу ісі жөніндегі басшы орынбасары

ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі. Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы орта білім
беру жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қай халықтың, қай ұлттың болсын толығып өсуіне, рухани әрі
мәдени дамуына басты ықпал жасайтын тірегі де, түп қазығыда – мектеп. 

XXI ғасыр – ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық қажет. Бүгінгі таңда мектеп
пәндерін  компьютер,  интерактивті  құралдардың  көмегімен  оқыту  нәтижелерін  зерттеудегі  ғылыми
проблемаларды шешу ең басты орын алады. 

XXI  ғасырда  ақпараттанған  қоғам  қажеттілігін  қанағаттандыру  үшін  білім  беру  саласында  мынадай
міндеттерді шешу көзделіп отыр: компьютерлік техниканы, интернет,  компьютерлік желі,  электрондық және
телекоммуникациялық құралдарды, интерактивті құралдарды, электрондық оқулықтарды оқу үдерісіне тиімді
пайдалану арқылы білім сапасын көтеру. Жаңа ақпараттық технологияны оқу үдерісіне тиімді қолдану - сапалы
білім берудің негізгі факторы болып отыр. 

Қазақстан Республикасы азаматтарының жалпы білім беретін мектептерде интеллектуалдық, рухани және
дене бітімі дамуын қалыптастыру болып табылады. 

Бүгінгі  күні  білім беру жүйесі  түбегейлі  жаңаша ойлауға  негізделген іргелі  реформалар кезеңіне  қадам
басты. Бүгінгі ұстаздардың білім беру жолы тек сабақпен шектелмейді. Ол әртүрлі қосымша сабақ, өз бетінше
білімін  жетілдіру,  ақпарат  құралдары  арқылы  оқу  т.б.  Осылардың  нәтижесінде  сабақтың  көп  түрі  жүйесі
қалыптасуда. 

Ұстаздың шәкіртке білім беру жүйесіндегі, сабақтарды үшке бөлуге болады:      
1. Негізгі.         2. Қосалқы.       3. Көмекші. 
  1. Негізгі сабақтарға: Сыныптық сабақтар, лекция, семинар, үй жұмысын орындау, емтихан жатады. Осы

көрсетілген  сабақтың  түрлерінен  басқа  негізгі  сабақтарға  :  өндірістік  жұмыс,  мектепаралық  оқу-еңбек
комбинатындағы   оқу,  құрылыс  отрядындағы  жұмыс,  шығармашылық  –  практикалық  қызметтегі  –
лабораториялық, практикалық, үйірмелік, секциялық топтардың қызметтері жатады. 

2. Қосалқы сабақтарға: оқу саяхаты, бригадалық – лабораториялық сабақ, консультация, конференция, жеке
бағдарлама  бойынша  жұмыс  істеу  жатады.  Ал,  еңбек  сабақтарында:  тәжірибе  алмасу,  кеңесу,  тәжірибені
қорытындылау жатады. Шығармашылық – практикалық қызметте: симпозиум, көрме жұмысты қорғау кіреді. 

3. Көмекші сабақтарға: үлгермейтін оқушылармен жұмыс істеу, жеке және топтық қосымша сабақ, артта
қалған балаларды репетитор арқылы қатарға қосу жатады. 

Сонымен,  жоғарыда қарастырылған мәселелер оқыту жұмысын тек сабақ арқылы ұйымдастыру мүмкін
еместігін  көрсетеді.   Сыныптық  -   сабақ  жүйесінің  негізгі  кемшілігі  –  оқушылардың дара ерекшеліктерін
дамытуға жеткілікті мүмкіндіктерінің болмауы – оқытуды ұйымдастырудың басқа жолдарын іздестіруге себеп
болады.  Сондықтан,  оқушылардың  сыныптық  сабақтағы  танымдық  әрекетін  дамыту,  толықтыру  және
оқушылардың  өзіндік  шығармашылық  белсенділіктерін,  қабілеттерін  арттыру  мақсатында  оқыту  жұмысын
ұйымдастырудың  қосымша  түрлері  қолданылады.  Олардың  қатарына  семинар,  экскурсия,  факультативтік,
қосымша,  конференция сабақтары, өндірістік оқу,  үйдегі  оқу жұмысы, тәжірибелік-зертханалық (практикум)
және пәндік үйірме жұмыстары, олимпиада, сынақ және емтихан, өзіндік жұмыс түрлерін жатқызуға болады. 

Семинар сабақтары көбінесе оқылған лекция тақырыбына байланысты негізгі өзекті мәселелерді талқылау,
оқушылардың  танымдық  ойлау  қабілеттерін  дамыту,  өзіндік  шығармашылық  белсенділіктерін  шыңдау
мақсатын  көздейді.  Тақырып  сұрақтарына  сай  пікір  алмасу,  өз  көзқарастарын  дәлелдеу,  мұғалімдерге
оқушылардың  оқу  материалын  қаншалықты  меңгергенін,  соған  орай  сенімдері  мен  түсініктерінің
қалыптасқандығын бақылап, тексеріп, бағалап және бағыт – бағдар беріп отыруға мүмкіндік туғызады. 

Саяхат жұмысының мақсаты – оқушылардың сабақта алған теориялық оқу материалдарын практикамен
жалғастыру және бекіту болып табылады.  Сондықтан, оқыту процесінде оның мазмұны зор. Ол барлық оқу
пәндерінде, әсіресе, дүниетану, табиғаттану және еңбек сабақтарында кеңінен қолданылады. Бұл оқушыларды
оқу процесін бақылай білуге жаттықтырады және оқу материалын өмірмен байланыстыра алуға үйретеді. 

Саяхат  сабағын  өткізу  орнына:  мектептің  алаңына,  табиғат  аясына,  ауыл  шаруашылығына,  өндіріске,
көрмелерге, музейге бару т.б. нысаналар жатады. 
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Оқытуды саяхат жолымен ұйымдастырудың үш түрі бар: 
Біріншісі  –  кіріспе  саяхат  деп  аталады.   Ол  сабақта  күрделі  тарау,  тақырыптарды  өтер  алдында

ұйымдастырылады.  Саяхаттың  бұл  түрін  бастауыш  сыныптарда  алдын-ала  өткізсе,  олар  үшін  сабақ  өте
қызықты жағдайда болады. 

Екіншісі – ілеспелі саяхат деп аталады.  Ол белгілі бір тақырыпқа арналып, сабақ барысында оның орта
шенінде жүргізілуі мүмкін. 

Үшіншісі – қорытынды саяхат деп аталады.  Ол күрделі тарау немесе тақырыпты өтіп болғаннан кейін
оқушылардың сабақтар жүйесінде алған теориялық білімдерін пысықтау, бекіту мақсатын көздейді. 

Оқу саяхаты оқытудың дидактикалық және политехникалық принциптерін іске асырады. Оқушылардың
техникалық  ой-өрісін  кеңейтеді,  өсімдіктер  дүниесін,  тірі  организмдерді  зерттеуге  мүмкіндік  туғызады,
танымдық ынтасын дамытады. 

Саяхат біткеннен кейін оқушылармен оқу конференциясы өткізіледі. Онда оқушылар алған тапсырмалары
бойынша баяндама жасап, сөз сөйлейді. Конференцияны бірнеше қатар сыныптар оқушыларымен өткізу өте
тиімді болады. Ең соңында конференция жұмысын жетекші мұғалім қорытындылайды. 

Оқыту жұмысын ұйымдастырудың факультатив түрі оқушылардың сұранысы мен қызығушылығы негізінде
әртүрлі  пәндерге  қатысты ұйымдастырылады.  Оның  қызметі  көпжылдық:  оқушыларды ғылымға  қатыстыра
отырып,  олардың  дүниетанымын  терңдетеді  және  кеңейтеді;  белгілі  бір  пәнге  қатысты  танымдық
қызығушылықтарын тұрақты қалыптастырады. 

Оқушылардың  факультативтік  оқуда  алған  білімдері  мен  дағдылары  сабақтарда  белсенді  қолданылып,
олардың міндеттері, мазмұны мен әдістері арасындағы өзара байланыс логикалық тұрғыда іске асса, онда оқу
жүйесінің нәтижесі анағұрлым артады. 

Конференция  ретінде  өткізілген  сабақ  түрлері  кейбір  тақырыптарды  тереңірек  меңгеру,  оның  ғылыми
дәрежесін  көтеру  мақсатын  көздейді.  Сол  үшін  де  семинар  сабақтарына  қарағанда,  конференция  түрінде
өткізілген  оқу  жұмысы  ұсынылған  әдебиеттер  мен  қосымша  құралдардың  көлемі  кеңірек  болады.  Оны
дайындау және өткізу тәртібі семинар сабағына ұқсас келеді. Бірақ, оқу конференциясында баяндамашылар мен
сөйлеушілердің  саны  көбірек  болуы  қажет.  Сондықтан,  оған  бірнеше  қатар  сыныптардың  оқушыларын
қатыстыруға болады. 

Пәндік  үйірме жұмыстары сабаққа қарағанда бағыты,  мазмұны,  ұйымдастыру тәсілі  мен  уақыт өлшемі
тұрғысынан өзіндік ерекшеліктер бар. Олар оқушылардың қызығушылығы мен пәндерге бейімділігін дамытуда
және тапсырылған жұмыстарды нәтижелі  орындауға  қолайлы жағдайлар туғызып отырады. Сонымен қатар,
оқытудың өмірмен байланысын қамтамасыз ету, пәнаралық байланысты нығайтуға ықпалын тигізеді. 

Сынақ  жұмыстарын    бастауыш  сынып  оқушыларына  енгізудегі  мақсат-бағдарламадағы  теориялық
білімдерді күшейту,  бекіту және оқыту процесінде оқушылардың жоғары белсенділіктерін,  жауапкершілігін,
дербестігін  орнықтыру. 

Сынақ жұмыстары өзінің ұйымдастыру ерекшелігіне сай оқу жұмысынан тыс оқушылардың өзіндік білім
алуын жалғастыруға ықпал етеді. 

Сынақ жұмысы, ереже бойынша бағдарламаның негізгі бөлімін, тарауын оқып болғаннан кейін жүргізіледі.
Мұғалім  оның  өткізу  мерзімін,  тақырыптары  мен  талқыланатын  сұрақтарын  оқушыларға  алдын-ала
хабарлайды. 

Үйдегі  оқу  жұмысы.  Оқушылардың   үйде  өз  беттерінше  орындайтын  оқу жұмыстары  сыныпта  өткен
сабақтардың жалғасы ретінде саналады.  Сондықтан да  оны кей жағдайда оқыту процесінің  бір  компоненті
ретінде қарастырылады. 

Оқушының  үйдегі  оқу  жұмысын  сыныптағы  оқу жұмысымен  жалғастырып,  толықтырып  отырса,  онда
олардың алған білімдері терең және берік болады. Оның маңызы оқыту жұмысын ұйымдастырудың сабақтың
басқа түрлеріне қарағанда ерекше. Бұл жұмыстың танымдық қызметімен бірге оның тәрбиелік мәні де зор. 

Себебі,  үй  жұмысын  күнделікті  орындау  барысында  оқушылардың  дербестігі,  ойлау  қабілеті  артып,
өздігінен  білім  алуға  жүйелі  түрде  дағдыланады.  Олар  өзінің  оқу  жұмысын  жоспарлауға,  қажетті  оқу
материалын жинақтауға дағдыланады, сабақта алған білімдері мен біліктерін өзіндік еңбекте қолдана білуге
жаттығады, өзін-өзі  бақылау және кітаппен жұмыс істей білу тәсілдерін меңгереді,  оқытудың әртүрлі  амал-
тәсілдерін қолдана отырып, өз бетінше баяндама жасауға дайындалады. Соның негізінде білім мен біліктілік өте
берік меңгеріледі, оқушының ақыл-ой әрекетінің жеке дара дәстүрі қалыптасады. 

Бүгінгі таңда оқушылардың үзіліссіз білім алу міндеттерін жетілдіруге сай олардың ойлау қабілеттерін одан
әрі  арттыру,  танымдық  және  шығармашылық  қабілеттерін  дамыту,  сонымен  қатар,  өзіндік  жұмыстарына
қатысты іскерліктері  мен  дағдысын тәрбиелеу талап  етілуде.  Ол үшін  өзіндік  жұмыс оқушылардың тек  үй
жұмысын орындау барысында ғана емес, оқыту процесінің өз бойында өз орнын табуы тиіс. Оқушылардың
әртүрлі өзіндік жұмыстары негізінде сабақтың нәтижесін және таным қабілеттерінің белсенділігін арттыруға
болады. 
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УРОК РАЗВИТИЯ РЕЧИ В 4 КЛАССЕ

САРКУЛОВА НУРГУЛ АМАНУЛЫМОВНА
Кызылординская область. Жанакорганский район

КГУ «ОСШ № 169 имени Н. Илялетдинова»
Учитель начальных классов

Тема:  Мини – сочинение « Что такое счастье»
Цели:
1. Подготовить к написанию мини  сочинения – рассуждения  на тему «Что такое счастье?» на основе личного 
опыта и личных наблюдений. 
2. Заставить задуматься над проблемой счастья человека, помочь прийти к пониманию того, что счастливыми 
людей делают общение, сочувствие, помощь другим людям. 
3.Расширить словарный запас детей в представлении  о значении слова  «счастье».  

Задачи урока:
1. Учить составлять сочинение – миниатюру. Работать над грамотной формулировкой  ответа,  учить  свободно  
излагать свои чувства и мысли, красиво и правильно строить свою речь.           
2. Развить умение анализировать текст, умение строить свое высказывание на заданную тему, развивать 
воображение, творческое и художественное мышление. 
3. Воспитывать  любовь к ближнему,  взаимовыручку, эмоциональное отношение к действительности, 
нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни, прививать любовь к художественному слову. 
 1. Мотивационное вступление. ( Витас «Песенка о счастье» ) Слайд № 2
2. Определение  темы  урока.  Слайд №2
На протяжении многих лет философы спорили и рассуждали о счастье. Сегодня мы попробуем с вами  стать 
настоящими философами. А кто такой философ?
Человек любящий мудрость, посвятивший свою жизнь поиску истины. В переводе с греческого друг мудрости.
4.Постановка целей урока   Слайд № 3
Сегодня на уроке мы попробуем найти ответ на вопрос «Что такое счастье?», а наши размышления оформим
в виде мини -сочинения.
5. Продолжение работы.
Как вы думаете что ответил ему Бог? 
Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.
Теперь ответьте на вопросы: 
- Как вы думаете, Бог выполнил просьбу человека?
– Кто  же должен сделать человека счастливым?
– (Человек должен  это сделать сам. Человек - творец своего счастья.)  Слайд № 4

5.Рейтинг слов определяющих счастье
6.Стих. Что такое счастье?   
Что такое счастье?
Счастье это просто!
Нет у счастья веса,
Нет у счастья роста.
Счастье не измеришь
Яркими словами,
Счастье не увидишь
Ясными глазами.

Как тогда ответить,
Что такое счастье?
Ведь оно бывает
Самой разной масти.
Счастье… это слово
Много лиц имеет,
Каждый понимает
Счастье, как умеет!

7. Личное мнение детей о счастье. (ФОТО)
9. Работа со словарем. Лексическое значение слово счастье. Слайд № 5

Толковый словарь Даля.
Счастье - Благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь, без горя, смут, тревоги; 
покой и довольство; вообще, все желанное, все то, что покоит и доводит человека, по убежденьям, вкусам и 
привычкам его.
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10. Подбор синонимов и антонимов к слову « счастье»  Слайд № 6
Синонимы:  удача, наслаждение, блаженство, везение, благодать, успех, восторг, радость, благополучие.
Антонимы: горе, беда, несчастье, неудача, злосчастье. Слайд № 7
Однокоренные слова: счастьице, счастливый, посчастливилось, счастливчик, счастливо. Слайд № 8
11.Работа  по группам. Высказывания знаменитых людей. Так как жизненный опыт ваш еще небольшой, я 
предлагаю вам поработать и с текстами, потому что мудрые люди  давно открыли тайны счастья и донесли их 
до наших дней. Можно сказать что они вывели настоящие формулы счастья.

Работа. 
Единое счастье – работа,
В полях, за станком, за столом,
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счета,
Часы за упорным трудом.

Великая радость- работа,
В полях, за станком, за столом!
Работай до жаркого пота,
Работай без лишнего счета,
Все счастье земли – за трудом!       В. Брюсов.                 

                                           
Вывод:. Счастье = труд, работа. Слайд № 9

Слайд № 12
  Что такое счастье?
Много я слышал разных споров о счастье.
      Одни утверждают, что счастье – это богатство, деньги. Богатым всегда жилось легче, чем бедным. Но ведь 
настоящее счастье и верной дружбы за деньги не купишь.
       Другие считают, что счастлив тот, кто ладит счастье не только для  себя, а для других.  Кто любит людей, и 
кого они уважают и любят.
        Ведь счастье – это не только иметь, брать, получать. Счастье в том, чтобы отдавать, помогать другим, 
делиться с ними радостью. Лев Кассиль.
Вывод: Счастье = отдавать + помогать + делиться радостью. Слайд № 13, Слайд № 14
 Конечно, ведь трудиться – это отдавать другим, помогать. Любить – это тоже сочувствовать, жалеть, отдавать 
себя, помогать в беде, доставлять радость другому, испытывать благодать общения. Вспомните себя, ведь по-
настоящему счастливым, когда душа крылата и готова к полету, как птица, и наполнена радостью, чувствуешь 
себя тогда, когда делаешь хорошее другому человеку, когда видишь сияние его счастливых, благодарных глаз. 
Согласны?  В слове « счастье»  спряталось еще одно слово –« часть»
- Значит, человек может быть счастлив только тогда, когда ощущает себя частью какого-то сообщества людей, 
когда может делиться своим трудом и своим богатством души с другими.
12.Стихотворение  Л.Разумовой. Что такое счастье? Где его искать?
13. Физкультминутка.
14. Любовь к Родине. Слайд № 15
.-Мать - у каждого из нас она  одна. В пословице так и говорится: «Одна у человека мать, одна у него и
Родина».
- Нашу Родину называют матушкой, прочитав  отрывок из текста К. Д. Ушинского о  Родине,  вы  узнаете,
почему её так называют.  (Чтение детьми текста)
«Нашу Родину называют матушкой. Потому что она нас вскормила своим хлебом, вспоила нас своими
водами, выучила нас русскому языку, как мать защитит и сбережёт нас от всяких врагов»
-Как вы думаете,  ребята,  считает  ли себя счастливым  тот человек,  у  которого есть  Родина? (Человек,  у
которого есть Родина, считает себя счастливым.)
- Хлебороб с благодарностью и любовью   произносит: «Спасибо, кормилица – мать Земля, я счастлив, что
ты есть у меня»
15. Работа с пословицами. Стр.67. Продолжи пословицу.
16. Говорят, легче счастье найти, чем удержать его. Оно похоже на птицу, которую не удержишь. Слайд № 16
- Есть выражение “поймать птицу счастья”. 
- Рассказ «Чук и Гек» заканчивается такими словами: «…Что такое счастье – это каждый понимал по-своему, но
все люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную
счастливую землю, которая зовётся Советской страной»
17. Знакомство с планом мини – сочинения  Слайд № 17     
18. Самостоятельная работа

* * * * *
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КӨРКЕМ ЕҢБЕК ПӘНІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ
ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІН ПАЙДАЛАНУ

КОСУМБЕТОВА САНИЯ КАЛИЕВНА
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы

Благодар орта мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі

Бүгінгі таңда Қазақстанда білім берудің деңгейі мен сапасына  жаңа талаптар қойылып отыр.  
Қазақстан Республикасында  соңғы жылдары  білім беру саласындағы  жүргізіліп  жатқан  реформалар

еліміздегі   білім  беру  сапасының  әлемдік  деңгейге   сәйкес келуін қамтамасыз ету,   сол арқылы әлемдік
сұранысқа жауап бере  алатын  мамандарды  даярлау  және  бәсекеге  қабілетті  білім   беру болып табылады. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев қазақстандық мұғалімдердің кәсіби даму саласындағы  жаңа көзқарасы олардың
педагогикалық  өміріндегі қосымша  оң өзгерістер  енгізуге  мүмкіндік беруде.  

Білім сапасын көтеру мақсатында түрлі жаңалықтарды мектеп өміріне енгізіп жүрміз. 
Жаңа заманның білімді ұрпақтарын тәрбиелеп оқытуда түрлі қиындықтар кездеседі. Соның жолдарын

іздеуде көптеген іс- тәжірибелер жасаудамыз. 
Сапалы білім беру – оқыту мен тәрбиелеудің үздіксіз үдерісі. Қазіргі кезде білім берудегі мақсат жан-

жақты  білімді,  өмір  сүруге  бейім  өзіндік  ой-  талғамы  бар,  адамгершілігі  жоғары,  қабілетті  жеке  тұлғаны
қалыптастыру.

Қазір  бүкіл  әлемде  интерактивті  қатынас  жасауға  оны  жүзеге  асыратын  техникалық  мүмкіндіктерді
дамытып  отыра  алатын  ақпараттық  қоғамға  көштік.  Бүгінгі  күні  инновациялық  әдістермен  ақпараттық
технологияларды  қолдану  арқылы  оқушының  ойлау  қабілетін  арттырып,  ізденушілігін  дамытып,
қызығушылығын тудыру, белсенділігін арттыру ең негізгі мақсат болып айқындалады.

Бүгінгі  таңда  білім  беру  парадигмасы  «білікті  адамға»  бағытталған  білімнен  «мәдениет  адамына»
бағытталған  білімге  көшуді  көздейді.  Бұл  білім  беру  жаңаша  ұйымдастыру-оның  философиялық,
психологиялық, педагогикалық негіздерін, теориясы мен тәжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет  етеді. 

Сондықтан  бүгінгі  күні  еліміздің  білім  жүйесінде  оқыту  үдерісін  тың  идеяларға  негізделген  жаңа
мазмұнын қамтамасыз ету міндеті тұр.Ақпараттық және педагогикалық технологиялар негізінде оқытушының
рөлін түбегейлі өзгертуге мүмкіндік туды, оқытушы тек қана білімді алып жүруші ғана емес,сонымен қатар
оқушының өзіндік шығармашылық жұмысының жетекшісі және бағыт берушісі болып анықталды. 

Оқушының өз бетімен жұмыс жүргізуі - шығармашылық қабілетті дамытудың басты жолы. 
Бұл ізденіс, ойлау әрекетімен тікелей байланысты. Ол үшін балаға берілетін білім сабақтастықты қажет

етеді.  Мысалы,  мәтін  тақырыбына  орай  айналадағы естілген  дыбысты,  адамдардың,  жануарлардың сыртқы
пішініне әр түрлі сөздер арқылы қатысты сипаттама мәтін құрату, көркем мәтіннен сөздерді табу, оқушының
тілін дамыту ғана емес, шығармашылықпен жұмыс жүргізуге де әсер етеді, яғни оқушы ізденеді, талаптанады,
ойланады.  Сонымен  қатар  қайталау  сабағында  ән-музыка,  бейнелеу  түрлерін  көбірек  пайдалану,  оқушыға
ұсынылған жаттығуда мәтін құрауға жиі көңіл бөлу де шығармашылық қабілетті арттырады. 

Жаттығулардың  бір  қатары  оқушының  танымдық  белсенділігін  дамытып,  шығармашылық  әрекетін
қалыптастыруға негізделеді.  Оқушы тақырыпты меңгергеннен кейін жаттығу арқылы ойын жүйелеп, жұмыс
жүргізуде, тапсырманы орындауда ойлау қабілетін жетілдіре түседі. 

Ойлау мен сқйлеу қабілеті бір-бірімен тығыз байланысты. 
Оқушының ойын жүйелеуде әртүрлі әдіс-амалдар қолданылады:
-жаңа материалды меңгеру;
-оқушыға бағыт беруғ яғни түрткі сұрақ, реплика беру;
-оқушының өзін көбірек сөйлету;
-тақырыпты бекіту;
-игерілген білімді тиянақтау;
-көрнекіліктердің әсерлігін тиімді пайдалану:
Оқушының  өз  бетімен  ізденісіне  деген  қарым-қатынастық  машықтар  жүзеге  асырылып,  олар

оқушылардың шығармашылық қабілетін жетілдіре түседі, яғни мәтін тақырыбын түсіну, ашу, ондағы негізгі
ойды бөліп алу; шығармадағы негізгі кейіпкер, оқиға, құбылыс туралы өз пікірін тұжырымдау; өз ойын дұрыс
жазу,  айту  оқушының байланыстырып  сөйлеуін  қалыптастырып,  жетілдіруге,  сөз  қорын  молайтуға,  өзіндік
көзқарасын орнықтыруға септігін тигізеді.
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Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер ретінде «Диалог арқылы оқыту», «Қалай оқу керектігін үйрету»
деп қарастырамыз. Диалог негізінде оқыту мен оқу оқушылардың өзара сұқбаттасуы және мұғаліммен оқушы
арасындағы диалогтің шәкірттердің өзіндік ой-пікірін жүйелеу мен дамытуына көмектесетін амал.

АКТ-ны пайдалану бұл оқушыларға интертақтамен жұмыс жасай білуге, ол арқылы сурет сала білуге,
интернет  желісін  пайдаланып  ақпараттар  алуға,  сюжетті  суреттерді  анық  көруге,  видеороликтер  көруге
дағдыландырады. 

Қазақстанның  көркеюі  үшін  оқушылардың  таланты  мен  қабілетін  ашып,  оларды  оқыту  барысында
дамыту өте маңызды. Мектепішілік шаралар өткізуде әр оқушының талантын байқаймыз, ал ешқандай шараға
қатыспайтын тұйық оқушылар  арасында әртүрлі  қызықты жарыстар өткізу арқылы дарынын байқау болып
табылады. Дамыта оқыту – дәстүрлі оқытуға соңғы уақыттарға дейін балама жүйе деп қарастырылды. 

Оның нәтижесінде әр  оқушы өзін  -  өзі  өзгертуші  субъектдәрежесіне  көтерілуі  көзделіп,  соған оқыту
барысында лайықты жағдайлар жасау үлкен нәтиже берді.

Дамыта оқытуда баланың ізденушілік – ойлау әрекетін ұйымдастыру басты назарда ұсталады. 
Ол үшін бала өзінің бұған дейінгі білетін амалдарының, тәсілдерінің жаңа мәселені шешуге жеткіліксіз

екенін сезетіндей жағдайға түсуі керек. Содан барып оның білім алуға деген ынта-ықыласы артады, білім алуға
әрекеттенеді. Сабақ мұндай жағдайда төмендегідей үш құрамдас бөліктерден тұратын болады.

• Оқу мақсаттарының қойылуы.
• Оны шешудің жолын бірлесе қарастыру.
• Шешімнің дұрыстығын дәлелдеу.

Оқушы  алдына  оқу  мақсаттарын  қоюда  ешқандай  дайын  үлгі  берілмейді.  Мақсатты  шешу  іштей
талқылау,  сосын жинақтау арқылы жүзеге асады. Мұғалім сабақ үрдісін ұйымдастырушы, бағыттаушы адам
рөлінде шешім табылған кезде әркім оның дұрыстығын өзінше дәлелдей білуге үйретіледі. 

Әр оқушыға өз ойын, пікірін айтуға мүмкіндік беріледі, жауаптар тыңдалады. Әрине, жауаптар барлық
жағдайда дұрыс бола бермес. Дегенмен әр бала жасаған еңбегінің нәтижесімен бөлісіп, дәлелдеуге талпыныс
жасайды, жеке тәжірибесін қорытындылауға үйренеді.

* * * * *

ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ
ТОПТАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

ҚОНЫСОВА ЖАЙНАГУЛ АЙДЫНГАЛИҚЫЗЫ
Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Байғанин орта мектебі
Әлеуметтік педагог және өзін өзі тану пәнінің мұғалімі

Қазіргі  заманда топта әрекет ету қабілеті, сенімділік, көмектесуге дайын болу, сезімталдық, көзқарастың
кеңдігі,  шыдамдылық  және  өзін-өзі  құрметтеумен  қатар,  ізделінді  жеке  қасиеттің  бірі  болып  табылады.
Басқалармен өзара  құрметке,  коммуникацияға,  ынтымаққа негізделген қарым-қатынас құрғысы келгендердің
бәріне осы қасиеттер қажет. 

Бұған қалай жетуге болады? Біздің өміріміздің бәсекелестік рухта өтуі қиындық келтіреді.
Бәсекелестікте ұтылғандарға қарағанда жеңімпаздар аз болады. Қалай болғанда да жеңілудің болатынын

түсіну өзіңе деген сенімсіздік  пен әр түрлі  үрей туғызады. Нәтижесінде жеңімпаздар озбыр бола бастайды,
сөзсіз  олардың  басқа  адамдармен  қарым-қатынасы  қиындайды.  Бәсекелестік  бізді  психологиялық  жағынан
тұйық  етеді,  ерте  ме,  кеш  пе  өз  күшімізге  деген  ішкі  сенімділіқ  жойылады.  Ынтымақтастық  адамдарды
байланыстырады, ал бәсекелестік оқшаулайды. Дегенмен соңғы жылдары ынтымақтасу идеялары танылуда.

Жаттығулар  мен  ойындар  жарысу  принциптерін  ынтымақтасу  принциптерімен  мүмкіндігінше  орнын
ауыстыруға көмектеседі.  Ойындар мен жаттығулар топта жұмыс істеуге үйренуге, өзіндік сананы дамытуға,
өзінің  және  басқаның  даралығын  бағалауды  үйренуге  мүмкіндік  береді,  яғни  күрделі  көпбаспалдақты
міндеттерді бірігіп шешетін сапаларды қалыптастырады.

Жаттығулар – тек топ мүшелерінің  бір-біріне деген қызығушылығын ғана туғызбайды, сонымен бірге
әркімнің  өзін-өзі  дұрыс  бағалауын  қалыптастырады,  басқа  адамдармен  өзара  әрекет  дағдысына
машықтандырады. Әлеуметтік-психологиялық тренингтің топтың дамуына психологиялық әсерінің алғы шарты
– топты құрудың нәтижесінде топтағы қарым-қатынас процесінің сапалық өзгерісі болады.

Тренингке  қатысушылардың  маңызды кезеңінің  бірі  олардың белсенді  позициясы.  Тренингтің  негізгі
мазмұны оған қатысушының өзі қатысып отырған топ арасында өзін нақты көре алуы. Сондықтан маңызды
ереже ретінде тренингтің өту шеңберінде («осында және енді») ғана жағдайды талқылау шектеледі және пікірін
жеке өзі айтады. Тренингтің ерекше атап өтетін тұсы топтың «эмоциялық әлеуетіне» назар аударуы.
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Топтағы  қарым-қатынас   шектеулі  уақыт  аралығында,  топ  дамудың  нақты  кезеңдерінен  өтетіндей
ұйымдастырылады.  Ойындар  экономикалық,  ұйымдастырушылық  және  басқа  кәсіби  проблемаларды  шешу
іскерлігін  жаттықтырады.  Негізгі  рөлдік  ойындар  жан-жақты  психологиялық  мәнге  ие  және  мазмұнына
қарамастан  кез-келген психологиялық проблемаға қолданылады.

Топ мүшелерінің саны көбейсе (8-12 адамнан көп), онда  психологиялық жұмыстың тиімділігін 
төмендететін бірқатар  қиыншылықтар туындайды. Төмендегідей негізгі қиындықтарды атап өтуге болады:

• бірігу қасиеті төмендейді;
• тұлға жағдайды бақылай алмайды;
• топтың дамуын басқару  күрделенеді;
• шағын топтарға бөлініп кетеді;
• қатысушылар арасындағы байланыс төмендейді;
• енжар байқаушылар саны көбейеді;
• уақытты тиімсіз пайдалану байқалады және тренингтің нәтижелілігі төмендейді.

Қазіргі экономикалық жағдайда бізге құнды болып табылатын мынадай адамгершілік қасиеттер қажет: 
шығармашылық энергия, беріктік, қайсарлық сонымен бірге қомандалық рух, әлеуметтік жауапкершілік сезімі 
және азаматтық батылдық. Қарастырылып отырған тапсырмалар осы сапаларды дамытуға көмектеседі.

Жаттығу «Бұдан да жылдамырақ бола ма?» 15 мин.
Мақсаты: Аз уақыттың ішінде топтың есімдерін есте сақтау.

1. Ойыншылар көздерін жауып, бөлмеде ақырындап жүре бастайды (бір-бірінің аяқтарын баспай, 
қолдарын сермемей, қатты итеріспей, мұқият болуларын сұраңыз). Топта барлығы жақсы араласқан 
соң. «Тоқта» дейсіз.

2. Бәрі жабулы көздерімен тұрады. Сіз өзіңіз ойынды бастайсыз, бір ойыншының есімін атап, иығынан 
жанап өтесіз. Ол көзін ашып, біреуге қолын тигізіп, оның есімін атайды, және т.с.с. Ойынға тартылмай 
және барлығының есімі аталмай қалмауын қадағалаңыз. Енді топқа айтыңыз: «Сіз уақытты белгілеп 
қойдыңыз, белгіленген уақыттан да жылдам ойнаңыздар» деңіз.

3. Ол үшін ойыншыларға мынадай кеңес беріңіз; есімі аталған ойыншы тізерлеп отырады.  Бұл – оның 
есімі аталып кетті деген сөз. Сөйтіп ойын қыза түседі және есімдер қайталана бермейді.

4. Ойынның әр раундынан кейін қорытындысын жасаңыз: осы раундқа, ойыншыларға, қанша уақыт қажет
болғанын айтыңыз, ол уақытты алдағы қорытындымен салыстырыңыз, рекордтық мерзімін айтыңыз.

Нұсқаулар: Ойыншының біреуі басқасының есімін атаған соң, оның қолын алу керек. Әрі қарай оларға 
үшінші, төртінші және т.с.с.  ойыншылар қосылады. Мұның  артықшылығы сонда, есімі аталмағандар бірден 
көзге түседі. Ойыншылардың бәрі қолдарын алып біткен соң ғана ойын аяқталады.

Талдау: Жаттығу ұнады ма? Қандай әсер алдыңдар?
Жаттығу «Танысу»
Мақсаты: Топ мүшелерінің бір-бірімен танысуы. 
Қатысушылар шеңбер құрып отырады.
Нұсқау: Жұмысымызды  таныстықтан бастаймыз: әркім өз есімі қандай әріптен басталса, сол әріптен 

басталатынын өзінің 3 қасиетін және өз есімін кезекпен айтады. Сонымен бірге өмірлік кредосын айтады.
Осындай қойылым қатысушылардан өз қасиеттеріне, жеке ерекшеліктеріне әр түрлі жағынан келуді 

ұсынады және ойдың икемділігін, тапқырлығын талап етеді.
Талдау: Қандай әсер алдыңдар? Не қиындық келтірді?
Жаттығу «Біз»
Мақсаты:  Топ мүшелерін ынтымақтастыққа тәрбиелеу.
Жүргізуші: «Бірнеше минуттың ішінде біздің топтан ынтымақты қауым құрайық. Мұны бірнеше 

кезеңмен ақырындап жасаймыз. Бірінші кезең: бәріміз тұрамыз да, бір үлкен шеңбер жасаймыз /қатысушылар 
көп болса, онда бір шеңбердің ішінен екінші бір шеңбер жасауға болады/. Шеңбер бойымен тұрудың өзі біздің 
топқа ынтымақтастық ықпалын тигізеді – бәрінің иықтары иықтарымен тиісіп тұрады /бірліктің болуына 
әкеледі/, ортада тұрған әлде біреуге шабуыл жасау жақсы, дәл осы жағдайда маған… Енді шеңбердегі 
орындарыңызды ауыстырыңыздар, бәрі – ұл – қыз  «арқылы» тұратын болсын.

Келесі адым - өз арамыздағы қашықтықты азайту. Бір-бірлеріңізге  өте жақын тұрыңыздар және бір-
бірлеріңізді қолпаштаңыздар. Қолдарыңыздан, иықтарыңыздан, белдеріңізден ұстаңыздар – кімге қалай 
ыңғайлы. Әрі қарай – қауымдастығымызды сезініп көрейік. Аздап тербеліп, бірге қозғалайық. Біздің шеңбермен
тағы не істеуге болады? Мен аздап әндетуді ұсынамын, оның бір шарты – сөзін бәрі білу керек. Қандай өлеңді 
білеміз? /топ өлең таңдайды/. Сонымен, бастайық…

Соңында, қолымызды ажыратпай тұрып, барлық өзіміздің шеңберімізбен ортақ би билеп көрейік».
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Талдау: ынтымақтастықтың әр кезеңінен соң талдау өткізіледі.
Қазір өзімізді қалай сеземіз? Сіздерге «жылырақ» болды ма? Біздің қауымды /бірлікті/ аз да болса біз 

сездік пе? Біз шеңберге тұрғанға дейін және осы жаттығуды  орындаған соң не өзгерді? Енді не сезінудеміз? 
Үлкен шеңберде жүргізуші топты 5-10 адамнан тағы топқа бөлді. Шеңберде қала отырып, әр топ бір уақытта 
өлең айтады. Соңында ортақ өлең айтылады.

Жаттығу «Алфавит» 20 мин.
Мақсаты:  Өзінің және өзгенің даралығын бағалауға, өзін-өзі құрметтеуге мүмкіндік туғызу, 

ынтымақтастықты нығайту.
Есімдерді есте сақтау үшін көптеген ойындар бар. Ұсынылатын ойындар үрдісінде топқа тапсырмалар 

шешуге тура келеді. Олар «Команда сезімін» жасауға және зейінді дамытуға ықпал етеді. Топтың көпшілігі 
тапсырманы тез шешеді.

1. Командалық шешім қабылдау үшін топқа тапсырма дайындағаныңызды хабарлаңыз. Ол тапсырма 
қатысушыларды бір-бірімен танысуларына көмектеседі. Бірінші адым - әркім өз есімін дауыстап және 
анық айтады (фамилиясыз).

2. Жүргізуші: «Есімдеріңізді қатты, нақты, мақтаныш сезіммен айтуға тырысыңыздар. Егер  кімде-кім 
біреудің есімін ести алмай қалса, онда: «Тағы да қайталаңызшы» деу керек. Әркімнің есімі нақты 
естілуі өте маңызды».

3. Бәрі есімдерін айтып болған соң тапсырманы айтыңыз. Барлығы алфавит бойынша бір қатарға, келесі 
ережені сақтап тұруы қажет: есімдері алфавиттегі әріптердің орны бойынша, яғни есімі алфавиттегі 
бірінші әріптен басталса алдына, соңғы әріптен басталса аяғына тұру керек. Қатарға тұру кезінде 
сөйлеуге, жазуға, есімдерінің әріптерін ыммен көрсетуге немесе ауада салуға болмайды. Есіміңіз 
көрсетілген ешқандай құжаттарды көрсетуге болмайды. Қатысушылардың кейбіреулеріне ғана, өз 
орнына тұру үшін орындарын ауыстыруына белгі беруге болады.

4. Жаттығудың мақсаты, тапсырманы өте жылдам орындау екенін қатысушыларға айтыңыз. Тапсырма 
орындалып болған соң тексеру жүргізіледі – бәрі өзінің есімдерін қатты дауыстап айтады.

5. Егер орындарына дұрыс ретпен тұрмаса, бәрі қайта қайталанады. Қатысушылардың бәрі араласып, 
алфавит бойынша қайта тұруға тырысады. Жаңылыспай алфавит бойынша бір қатарға тұру үшін топқа 
неше рет әрекет жасау керек?

Талдау: Тапсырма ұнады ма? Қазір өзімізді қалай сеземіз? Топ бірлігін біз сезе алдық па?
Жаттығу «Мәке Жәке Қоқиев» 10 мин.
Мақсаты: Көңіл күйді көтеру.
Бұл жаттығу әсіресе кішкене топпен жұмыс жасауға арналған. Ол қатысушылардың босаңсуына, көңіл 

күйлерін көтеруге бағытталған. Егер жұмыс үлкен топпен жүргізілсе, оларды 6-8 адамнан ішкі топтарға бөлу 
қажет. Қажетті жағдайды жасау үшін, келесі оқиғаны айтыңыз: «Бұл ескі кавказдық салт. Бір тайпаның көсемі 
жоғалды. Күнде кешкілік сол тайпа адамдары жиналып, алау маңында шеңбер жасап отырып, бір-бірінен Мәке 
Жәке Қоқиевты  кімде-кім көрді деп сұрайды. Ең бастысы тайпалардың ішінен ешкім күлмеу керек, себебі 
көсемнің жоғалуы – ол жаман қасиет».

1. Қатысушылар шеңбер болып отырады. Ойын бастайтын жүргізуші алыңыз. Ол оң жағындағы 
көршісіне былай дейді: «Сен Мәке Жәке Қоқиевты көрген жоқсың ба?». Осы сөздерді айтқан кезде 
жымиюға, тіпті күлуге болмайды.

2. Оң жақтағы көршісі мынадай белгіленген жолдарды айтады: «Қап, мен оны көрген жоқпын. Мен 
өзімнің  көршімнен сұрайын».

3. Ол да сол сұрақты күлмей, жымимай оң жақтағы көршісіне қояды. Бірақ ол басқалардың күлкісін 
келтіретіндей бірдеңелерді қосуына  болады.

4. Кім жымиса немесе күлсе, сол ойыннан шығады.
Талдау: Қазір өзімізді қалай сеземіз? Біз шеңберге тұрғанға дейін және тапсырманы орындаған соң не 

өзгерді? Енді не сезінудеміз?
Жаттығу «Рөлдік билер»
Мақсаты: Көңіл күйді көтеру.
Жүргізуші: «Қазір біз рөлдік билерді билейміз. Яғни мен сіздерге образ ұсынамын, сол образды көрсете 

отырып билеп көрейік. Мұқият болыңыздар. Сонымен, біз «роботтар биін» билейміз… Енді «1-ші курстардың 
билерін» және т.с.с. »

Талдау: Осы тапсырма ұнады ма? Қандай әсер алдыңдар? Не қиындық келтірді? Образдарды көрсету 
барысында өзіңді қалай сезіндің? Бір-бірлеріңе сұрақтар қойыңдар.

* * * * *
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БЕРЕСТОВСКАЯ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
Учитель начальных классов. Средняя школа номер № 9.
Жамбылская область, Кордайский район, село Аухатты

Тема урока: Проверка действий сложения и вычитания.  3 класс
Цель: повторить и закрепить навыки сложения и вычитания трехзначных чисел.
Задачи: совершенствовать вычислительные навыки сложения и вычитания в пределах 1000, умения решать 
задачи; активизировать мыслительную деятельность, развивать внимание, память, математическую речь, 
скорость вычислительных действий;
воспитывать целеустремлённость и уверенность в каждом ученике, дружелюбное отношение друг к другу, 
формировать здоровый образ жизни.
Оборудование: ИКТ, флипчарт, компьютеры.
Материалы: карточки с примерами, интернет ресурсы BilimLand, iMektep.
Ход урока
1. Организационный момент. Психологический настрой.
Вдохните в себя свежесть сегодняшнего дня, тепло солнечных лучей. Я желаю вам хорошего настроения. 
Салеметсіздер ме! Здравствуйте! Good morning. Отырындар. Садитесь. Sit down, please.

Долгожданный дан звонок
Начинается урок.
Поприветствуем гостей,
С ними нам вдвойне теплей.
Чтоб работалось нам дружно,
Помогать друг другу нужно.
- Прежде чем начать урок, на «солнышках», покажите мне с каким настроением вы пришли на урок математики.
(Учащиеся показывают свое настроение)
- Ребята, мне приятно видеть, что у вас хорошее настроение.
Какие качества мы должны взять с собой на урок?
(Сообразительность, смекалку, внимание, память, дружбу, старание)
Қазір біз екі топқа бөленеміз.
Разделимся на две группы (выбирают стикеры по цвету,  делятся на две группы)
1 группа работает  за компьютерами.
1.С чего мы начинаем урок математики?
(С разминки ума. Устный счет. Обучающиеся работают за компьютерами)
- С разминки ума.
 Устный счет в образовательной среде Bilimland – начальные классы- 3 класс- математика - Числа от 0 до 1000, 
сложение и вычитание- Трехзначные числа – Практические задачи.
2 группа работает у доски (флипчарт)
1) И  первое препятствие перед нами – шифр, который нужно разгадать.

201+201 Ы

609+100 Т

210-110 А

440-330 М

213+104 Л

728- 413 А

Расставить результаты числовых выражений в порядке возрастания.
- Какое слово получилось?
-Давайте проверим.  (В этом году в Алматы пройдет 28-я Всемирная Зимняя Универсиада (ВЗУ)).

100 А
110 Л
315 М
317 А
402 Т
709 Ы
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- Какие ассоциации у вас возникают с этим словом?
- Когда вы разгадывали шифр, что вам помогло?
Как вы думаете, какова тема сегодняшнего урока?
- Верно, сегодня на уроке мы повторим умения складывать и вычитать трехзначные числа. Откройте тетради, 
давайте запишем дату: сегодняшнее число, «Классная работа».
Минутка чистописания Пропишите числа 221,222 (Назовите сколько сот, дес, ед. в данных числах)
- Чемпионами спортсмены становятся не сразу, они очень долго тренируются. Вот и мы сейчас с вами проведём 
математическую разминку.
1. 1000 – 200 820 + 80
 1000 – 900 370 – 300
 660 – 60 150 + 150
 820 – 800 200 + 300
2. Найди «лишнее» число в каждом столбике
9 21       (в первом столбике 30 (круглое), 44 (не делится на 3),
12 24       (во втором столбике 16 (один десяток), 21 (нечетное число).
24 16
44 22
30 28
3. Задача.
Без здоровья, что за жизнь?
На турник и подтянись!
Наш силач спортсмен Тарас
Подтянулся 20 раз.
А его сосед Емеля
Лишь один и еле-еле.
На сколько меньше подтягиваний сделал Емеля?(20-1=19)
Физминутка. Игра «Верно – неверно» (хлопаем в ладоши)
1. В прямоугольнике все углы прямые? +
2. В любом прямоугольнике все стороны равны?
3. У квадрата все углы прямые? +
4. Число 40 не делится на 8?
5. 100 – самое маленькое трёхзначное число? +
6. 999 – самое большое трёхзначное число? +
7. Если 9 увеличить на 3, получится 21?
8. Сравнение:
9. 5 сот. 8 дес. 3 ед. и 5 сот. 4 дес. 9 ед.
10. 49 дес. и 5 сот.
-  Один из видов Всемирной Зимней Универсиады - Лыжные гонки.
Работа в парах.
Лыжники на соревнованиях бегут дистанцию в 18000м. Сколько это будет в км?(18км)
Вы будете соревноваться в парах. Я раздаю карточки, которые нужно разложить в ряд от слова «Старт» до слова
«Финиш», совмещая примеры с ответами.

Старт 154
+112

266 190
-5

185 147
+8

155 780
-450

330 Фини
ш

-Давайте проверим. (на слайдах-ответы)
2 вид ВЗУ – это Биатлон (индивидуальная)
-Мы с вами тоже будем стрелять по мишеням:
О+436=900 О+305=401
О-820= 91 О-412=412
39+О=555 107-О=48
Полученные примеры записываем в тетрадь.
(Самоконтроль по слайдам)
Следующий вид ВЗУ – горнолыжный спорт 
-Мы с вами тоже будем горнолыжниками. Кітабыңызды ашындар. Откройте учебники. Страница 109, № 7. 
Прочитайте про себя. Читает вслух…
Проверяем. (устно – парами)
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Следующий вид ВЗУ  - конькобежный спорт.
 Вспомним составные части любой задачи:
Перед вами текст задачи. Прочитайте ее про себя. Вслух читает___.
О чем задача?
Назовите условие – что известно?
Назовите вопрос – что надо найти?
Назовите главные слова.- Можно ли сразу ответить на вопрос задачи?
- Что нам нужно для этого знать?
Сколько действий будет в задаче?
- Какое первое действие? Второе?
- Решаем.
В школьном математическом кружке занимаются 18 учеников. В танцевальном кружке в 2 раза учеников 
больше, чем в математическом, а в спортивном в 3 раза учеников больше, чем в танцевальном. Сколько 
учеников в спортивном кружке?
1) 18 · 2 = 36 (уч.) – в танцевальном кружке
2) 36 · 3 = 108 (уч.) – в спортивном кружке
(18 · 2) · 3 = 108 (уч)
- Какой ещё вопрос задачи можно поставить?
Сколько всего детей посещают кружки?
Сергету сәті. Физминутка. Закройте глаза. Вдохните свежесть горной прохлады. Вам хорошо, дышите 
правильно, носом. Ваши легкие наполняются чистым воздухом. Ощущение свежести не покидает вас. Дышите 
спокойно, легко. Сном волшебным засыпайте, но пора уже вставать. 
Закрепление.  Коллективная работа.   
Образовательная платформа  BilimLand – начальные классы – 3 класс – математика - Числа от 0 до 1000, 
сложение и вычитание – Трехзначные числа – Дополнительные задачи.
Индивидуальная работа, (учащиеся с низкой мотивацией) 2 обучающихся  - в образовательной платформе 
«iMektep» – Начальная школа – Математика – Больше, меньше, равно – Игры. 
- Участие в Зимней Универсиаде – это достижения спортсменов, а наши достижения – это успешная учеба в 
школе, получение прочных знаний. Я очень довольна вашей работой. Спасибо за урок.
За работу вы получите медали. Золотые медали –  за оценку пять на уроке, серебряные медали за оценку 
четыре.
Д/з с. 109 №6. (1 уровень)
 Для юных спортсменов и математиков – составьте и решите задачу о зимних видах спорта. (2 уровень) 
Рефлексия. Продолжите высказывание:
- Сегодня на уроке я узнал…
- Мне понравилось …
-Мне показалось трудным…
- Я могу использовать эти знания…

* * * * *
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ТАРИХ ПӘНІН ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ

ЖАМАНШИЕВА АЙНУР ИБРАИМОВНА
Атырау облысы, Атырау қаласы, Тасқала селосы
Кеңөзек ауылдық округі, Т.Амандосов атындағы

орта мектептің  тарих пәнінің мұғалімі 

Білім  тұлғаның,  қоғамның,  ұлттың,  мемлекеттің  дамуының  стратегиялық   негізгі  мен  дамыған
болашақтың кепілі  болып табылатындығы баршамызға белгілі.   Қазіргі  таңда білім беру жүйесінде жоғары
талаптар қойылады. Осы талаптарға сәйкес еліміздің білім беру мекемелерде барлық техникалық мүмкіндіктер
мен инновациялық әдістер пайдаланылып, маңызы күннен-күнге артуда. 

Білім  мазмұны  оқушының  қазақ  халқының  тарихын  білуіне,  оны  патриоттық  ұстанымда  ұтымды
пайдалануда тұғырлы қызмет  атқарады.  Бұл орайда Қазақстан тарихын меңгеруге тиісті  пән мазмұнындағы
тұжырымдар,  заңдылықтар,  теориялық  негіздер  дидиактикалық   қозғаушы  күшке  айналады,  қабілеттілікті
ширату  іс-әрекетіне, оқушылардың қабылдау әдіс-амалдарының тиімділігіне қарай ұйымдастырылады. 

Бұл  үдерісте  оқушының  дәстүрлі,  инноваторлық  қабілеті  айқындалып,  олардың  ішкі  мүмкіндіктерін
ажыратуға жол ашылады. Икем-дағдыны ұштау теориялық алған білімі қорын жаттығу жұмыстары арқылы
автоматты дәрежеге жеткізу көзделеді. 

Тарих пәнінің өзге пәндерден ерекшелігі негізінен фактілерді, оқиғаларды, баяндайтығында. 
Білімді қалыптастыру үшін өткен оқиғаның, фактінің бейнесін оқушының көз алдына келтіре отырып,

оларды сол оқиға туралы түсінік қалыптастыруымыз керек. Ал, түсініктер сезу, сезіну арқылы қалыптасады, ол
екі тәсілдің көмегімен жүзеге асады: көру арқылы, демек көрнекі техникалық т.б. көрінетін құралдар көмегімен
және оқытушының тарихи фактіні суреттей, сипаттай айтуымен іске асады. Бұл міндетті жүзеге асыру үшін
қандай фактіні, оқиға туралы тарихи түсінік қалыптастыратынымызды білуіміз керек.

Оқу  танымдық  іс-  әрекетін  дамыту  үшін  білім  алушылар  мәтінмен  жұмыс  жасауға  үйренеді,  яғни
көпшілікке арналған ақпараттық нысандар мен қалыпты жұмыс жасау құралдарын меңгереді. Олар ақпараттық
материалдарды жинаудың жаңа тәсілдерін игеріп пайдаланады.

Оқытудың инновациялық әдістері  педагогикалық процессте оқушы мен оқытушының бірігіп  жұмыс
жасауы барысында оқытудың жаңа мақсаттарын,  әдістерін,  мазмұнын,  және оқытудың жаңа формаларының
енуіне мүмкіндік жасайды. Осындай инновациялар педагогикалық бастаулардың арқасында осыған дейін жаңа
әдістер мен жобалар қолданылды және болашақта әлі де дамытылады.

Бүгінгі таңда көптеген оқытушылар оқытуда жоғарғы нәтижеге жету мақсатымен заманауи техникалар
мен  оқытудың  инновациялық  әдістерін  пайдалануда.  Бұл  әдістерге  белсенді  және  интерактивті  формалар
жатады.  Оқытудың  белсенді  әдістері  оқушының  оқытушыға  қарым  қатынасын  және  оқытушыдан  алатын
білімінің  шығармашылық позициясын қарастырады. Оқыту барысында оқулықтар, дәптерлер, компьютерлер
пайдаланылады.   Оқушылар  интерактивті  әдістердің  көмегімен,  өзара  қарым-қатынасының  арқасында  жаңа
білімді  нәтижелі  игереді.  Бұл  әдістер  оқытудың  коллективті   түріне  жатады,  яғни  жаңа  материалды  игеру
барысында топпен жұмыс жасап, сол жұмыс барысында олар әр қайсысының жауапкершілігін түсінеді.

Интерактиті әдістер жаңа материалдардың нәтижелі игерілуіне жағдай жасайды. 
Оларға мыналар жатады:

• Шығармашылық бағыттағы жаттығулар;
• Топтық тапсырмалар;
• Экскурция сабақтары;
• Атақты тұлғалармен және өз ісінің шеберлерімен кездесу сабағы;
• Видео материалдарды, көрнекі құралдарды  және интернетті пайдалану сабағы;
• Күрделі тапсырмаларды, мәселелерді шешу, «Ми шабуылы» т.б..

Тарих пәнін оқытудың инновациялық әдістері интерактивті оқытудан тұрады. Ол жаңа материалды терең
және белсенді игеруге, комплексті тапсырмаларды шешуге дағдыландырады.

Интерактивті оқыту имитациялық және рольдік ойындар мен дисскусияларды пайдаланады.
Интерактивті оқыту - бұл таным іс-әрекетін ұйымдастырудың арнайы нысаны. Ол толық нақтылықты

және  болжамды  мақсаттарды  айтып  отыр.  Осындай  мақсаттың  бірі  оқушылар  өздерінің  сәттіліктерін,
интеллектуалдық  жағдайларын,  оқу  үрдісінің  өзінде  қандай  өнімді  іс  істеу  керектігін  сезінетін,  оқытудың
қолайлы жағдайын жасайды.
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Интерактивті оқытуды ұйымдастырудың міндетті шарттары:
• оқушылар мен оқытушылардың арасында сенімділік және позитивті қатынастардың болуы;
• демократиялық стиль.

«Рөльдік ойын» - бұл өмірлік жағдайлардың белгілі бір мінез-құлқын немесе эмоционалдық жақтарын
меңгеру ниетінде алдын ала бөлінген рөльдер арқылы қатысушы топтарын сахналап көрсетеді. 

«Ми шабуылы» - тиімді әдіс: 
• Даулы мәселелерді шешеді;
• Талқылауға қатысуға онша сенімді емес қатысушыларды ынталандырады;
• Қысқа мерзім ішінде идеяны көптеп жинайды.

Қазірі  таңдағы   қолданылып  жүрген  оқытудың  инновациялық  әдістері  профессионалды  этикаға
негізделген жеке  мәдени құндылықтарды қалыптастыру мен шұғыл шешім қабылдауға және өз ойын жеткізе
алуға, оны соңына дейін қорғай алуға тәрбиелейді. Инновациялық әдістер оқытушының тек қана білім беруші
емес  сонымен  қатар  тәлімгерлерді  шығармашылық  ізденіске  бағыттайтын  жетекшісі  екендігін  түсінуге
мүмкіндік тудырды. 

Қорыта келгенде, тарих пәнін оқытудағы инновациялық әдістердің негізінде шығармашылық қабілеттің
дамуына,  өз  бетінше жұмыс жасауға,  белгілі  бір проблемалық жағдайларда оптималды шешімдер қабылдай
алуға  тәрбиелейтін  белсенді  әдістердің  маңызы  зор.  Сонымен  қатар  инновациялық  әдістердің  мүміндігі
жоғарыда  қарастырылған  әдістермен  шектеліп  қана  қоймай,  басқа  да  инновациялық  әдістерді  пайдалану
арқылы білім берудің сапасын арттыруға толық жағдай жасауға болады. Ең бастысы әрбір оқытушы осы аталған
инновациялық әдістердің қатарынан өзіне қажетті,  тиімді  әдістерді қолданып білім беру сапасын арттыруға
болады. Әрине әр кез өзін-өзі дамытып, жетілдіріп отыруды да ұмытпаған абзал.

* * * * *

МЕКТЕПТЕГІ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ
ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

КАКИМОВА ИНДИРА ПШЕНБАЙҚЫЗЫ
Атырау облысы, Атырау қаласы, Тасқала селосы

Кеңөзек ауылдық округі, Т.Амандосов атындағы орта мектеп психологы

Бүгінгі  таңда еліміздегі  мемлекеттік саясаттың маңызды басымдықтарының бірі  білім беру жүйесінің
дамуы болып табылады. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптеріне сапалы білім
алуға  барлығының  құқықтарының  теңдігі,  әр  адамның  интеллектуалды дамуын,  психофизиологиялық  және
жеке-дара ерекшеліктерін ескере отырып, халықтың барлық деңгейі үшін білімге қолжетімділігі жатады .

Қазіргі  таңда  барлық  әлем  жұртшылығының  назарын  аударып  отырған  мәселе  балалардың  жеке
сұраныстары  мен  ерекшеліктеріне  ортаның,  отбасының  қатысуымен  білім  беру  үрдісіне  толық  қосуды
қарастыратын инклюзивті білім беру.

Осы жаһандық мәселеге әлем ғалымдары мынадай анықтама береді: инклюзивтік білім беру дегеніміз -
барлық балаларды, соның ішінде мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу және
әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын кедергілерді
жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу-педагогикалық және әлеуметтік мұқтаждықтарына
арнайы қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат. 

 Инклюзивті оқыту – ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін мектептердегі оқыту
үрдісін  сипаттауда  қолданылады.  Демек,  инклюзивті  оқыту  негізінде  балалардың  қандай  да  бір
дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге
оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. 

Осы бағыт балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру жағдайын қалыптастырады. 
Инклюзивті оқытудың негізгі принциптері: 
1. Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен жетістіктерімен анықталады. 
2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті. 
3. Әрбір адам қарым - қатынасқа құқылы. 
4. Барлық адам бір - біріне қажет.
5. Білім шынайы қарым - қатынас шеңберінде жүзеге асады. 
6. Барлық адамдар құрбы - құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді. 
7. Әрбір оқушы үшін жетістікке жету - өзінің мүмкіндігіне қарай орындай алатын әрекетін жүзеге асыру. 
8. Жан - жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді.
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Инклюзивті оқытуды ашқан мектептерде оқыған балалар адам құқығы туралы білім алуға мүмкіншілік
алады, өйткені олар бір - бірімен қарым - қатынас жасауға, танып білуге, қабылдауға үйренеді. 

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

Психикалық дамуының негiзгi  бұзылыстары интеллектуалды даму деңгейi,  яғни, зейiнi,  есте сақтауы,
ойлауы, кеңiстiктi бағдарлауы төмен болып келедi. 

Осы себептерге байланысты психикасы дамуы тежелген (ПДТ) балалардың оқу үлгерiмi төмен болады.
Бұл  балалардың  оқуға  үлгермеушiлiгi  жетi-сегiз  жастан  анық  байқалады.  Ата-аналары  көмекші  не  арнайы
мектептер  мен  мектеп-интернаттарға,  психологиялық-педагогикалық  түзеу  кабинеттері  мен  коррекциялық-
түзету сыныптарына кемтар балаларын бергісі келмеген жағдайда жалпы білім алатын мектептерде ПМПК-ның
ұсынысы бойынша жеңілдетілген бағдарламамен оқытуына толық құқылары бар. 

Жалпы білім беретін мектептер мен  бала бақшалар ПМПК-ның қорытындысы бойынша көрсетілген,
яғни, баланың деңгейіне қарай жеңілдетілген бағдарламамен кемтар балаларды тәрбиелеуге және инклюзивті
оқытуға дайын болғандары жөн. 

Инклюзивті  оқытуға  жалпы  мектептерде  арнайы  психологы,  әлеуметтік  мұғалімі,логопед  мамандары
жұмыс  жасайды.  Егер  бала  көмекші  бағдарламаны  толық  игерген  болса,  оған  арнайы  куәлік  беріледі,  ал
игермесе,  анықтама  ғана  алады.  Егер  ата-анасы  баласын  арнайы  мектеп-  интернатқа  жібергісі  келмесе,
жергілікті  жалпы  мектепте  мүмкіндігі  шектеулі  баланың  мүмкіндігіне  қарай,  жеңілдетілген  бағдарлама
бойынша, инклюзивті оқытуға міндетті. 

Тәжірибе  көрсеткеніндей,  қатаң  білім беру жүйесінен  балалардың бір  бөлігі  шығып қалады,  өйткені
қалыптасқан жүйе мұндай балалардың даралық қажеттілігін қанағаттандыра алмайды.

Инклюзивті бағыт мұндай балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін
қалыптастырады. 

Инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жүргізетін мектептерде білім мазмұнын үш түрлі бағдарлама
бойынша реттеген абзал. Атап айтқанда: жалпы мектептерге арналған типтік оқу бағдарламалары; мүмкіндігі
шектеулі  балалардың  ақаулық  типтеріне  сәйкес  арнаулы  білім  беру  бағытындағы  оқу  бағдарламалары;
мүмкіндігі шектеулі балалардың психофизикалық ерекшеліктерін есепке ала отырып әзірленетін оқытудың жеке
бағдарламасы. 

Сонымен қорыта айтқанда,  инклюзивті оқыту- оқушылардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-
әрекетіне  қатысуға,  адамдармен  қарым-қатынасына  қажетті  қабілеттілікті  дамытуға  мүмкіндік  береді.
Инклюзивті оқыту арқылы барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеріп, ерекше қажеттіліктері бар балалардың
білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісін дамытуға болады. 

Инклюзивті оқыту бағыты мүмкіндігі  шектеулі  балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы
өмір  сүру  мүмкіншілігін  қалыптастырады.  Осы  бағытты  білім  беру  жүйесіне  енгізу  арқылы  оқушыларды
адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз. 

Сонымен қоса, инклюзивті оқыту үрдісі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеудің бастауы болмақ.
Отанымыздың әрбір азаматын болашақта жан-жақты тәрбиелеп, сапалы білім беру арқылы дамыту ең

жауапты іс. Қазіргі таңда балалардың мүмкіндігін ескере отырып өзгелермен теңдей білім алуға барлық жағдай
жасалуда.

* * * * *
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ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ  ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА ҚОЛДАНУ

УСЕНОВА БАКТЫГУЛЬ НАУАХИЗОВНА 
Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы, Қарақұдық ауылы

"Амангелді ЖББМ" КММ Информатика пәнінің мұғалімі

Қазақстан  Республикасының «Білім  беру туралы» заңында  ұлттық  және  жалпы азаматтық  құқықтар,
ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамдарды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға
бағытталған білім беру және жеке адамның шығармашылық, рухани күш – қуатын жетілдіру, жеке тұлғаның
жан – жақты толысуына жағдай жасай отырып, зерделі азамат даярлау міндеті көзделген.

Жаңа білім алу үрдісі  оқытушы мен білім алушыға шығармашылықпен жұмыс жасауға  итермелейді,
себебі білім алушы білімді өздігінен іздену арқылы алу керек болса, оқытушы білім алушының білім алуына
себептер, жағдайлар тудыру керек. Ол үшін оқытушының сабақты жан-жақты дайындауы қажет, сабақ үстінде
қандай болмасын білім алушы тарапынан әртүрлі сұрақтар туындау мүмкін сол жерде оқытушы қажетті бағдар
беріп жіберуіне тура келеді.

Компьютерлік технология - оқытудың арнайы жиынтығы мен әдістемесін, әдісін және тәрбие құралдарын
анықтайтын технологиялық-педагогикалық процесті ұйымдастырудың ең тиімді жолы болып табылады.

Соңғы жылдары білім беруді  компьютерлендіруде ақпараттық технология пайдалану туралы мәселеге
баса назар аударылуда. 

"Заманауи ақпараттық құралдар - бұл тек спутниктік және кабельдік телевидение, бейне және дыбыстық
жүйелер,  электрондық  ойындар  емес,  сонымен  бірге  оқу  үрдісінде  қолданылатын  жаңа  инновациялық
технологияларды жатқызамыз.

Әр пәннің білім алушыларға берер танымдық тәрбиесі мол десек, соның ішінде информатика пәнінің де
білім алушылардың ақыл-ой, танымдық қабілетін дамыту мүмкіндігі зор. Білім алушыларға танымдық тәрбие
берудің алғашқы баспалдағы деп оқытудағы саналылық принципін атауға болады.

Информатиканы  оқыту  барысында  білім  алушылардың  танымдық  қызметін  белсендіру  —  білім
мазмұнын тереңдетеді, қоғамдық әлеуметтік өмір мен ғылым-білімді ұштастыра келіп шәкірттің дүниетанымын
кеңейтеді, өзінше ой-пікір түйіндеуге үйретеді.

Компьютерлік техника және коммуникативтік технологияның қарышты дамуы нәтижесінде 3D панорама
мен виртуалды кез келген  саладағы PR-дың танымал құралына айналып келеді. 3D панорама мен виртуалды
турды қолданудағы негізгі мақсаттар – кез келген сала нарқындағы мекеменің ұстанымын нықтау, әріптестерді,
демеушілерді, клиенттерді көптеп тарту, мекеменің «маркасын» танымал ету, имидждік саясатын жетілдіру.

Осы ретте неге виртуалды тур қолданылады деген заңды сұрақ туады. Бұл технологияның бүгінгі таңда
қолданылу аясы өте кең болғандықтан, информатика сабақтарында осы технологияның негіздеріне үйрету жөн
деп санаймын. 

Графикалық  программалар,  редакторлар,  пакеттер  компьютерлік  технологияның,  сонымен  қатар
экономиканың дамуына жағымды әсер етеді. Сондықтан бұл программалардың өмірдегі маңыздылығы өте зор.
Үшөлшемді графика қазіргі  таңда өте кең таралған. Үшөлшемді векторлар арқасында күрделі көрсетілімдер
құрастырылады.  Үшөлшемді  графиканың  бағдарамалары  өз  мүмкіндіктері  бойынша  ең  қызықты  және
меңгерілуі  бойынша ең  күрделі  болып есептеледі.  Сызуға  оқыту барысында  әр  білім  алушының өзіне  тән
ерекшеліктерін (дарындылығын, ойлау қабілетін, жеке мүддесін) есепке алып, оқушылардың интеллектуалдық
даму деңгейін үшөлшемді графиканың бағдарамалары арқылы көтеруге болады. 

«Floor Plan 3D» бағдарламасының ашық архитектурасы ешқандай қиындықсыз құрастыруға бағытталған.
Бұл  оқу процесінде  бағдарламаның  кең  мүмкіндіктерін  жобалаушының еңбек  өнімділігін  едәуір  арттыруға
ықпал ететін және салалық стандарттарға сай құжаттар дайындауға мүмкіндік береді.

7 сынып оқушылары «Floor Plan 3D» бағдарламасымен танысып архитектура, құрылыс сызбасы туралы
түсініктерін қалыптастырып, графикалық сызба 3D технологиясында құрастыру элементтерін игереді.

8  сынып  оқушылары  «Floor  Plan  3D»  программасымен  политехникалық  және  технологиялық  білім
дағдыларын жетілдіреді, өздігімен сәулеттік шығармашылық жобаларды орындайды.

Оқу процессінде «Floor Plan 3D» бағдарламасының ашық архитектурасы сыртқы зерттеушілерін оның
қосалқы модулімен және бағдарламаның кең мүмкіндіктерімен көп еңбексіз, ешқандай қиындықсыз, кез келген
дизайнерлік сценарийлерді тез арада макроманд тілімен құруына болады.

9 сынып оқушылары КОМПАС -3D LT графикалық бағдарламасымен жұмыс жасайды. КОМПАС -3D LT
құжаттарын құруды үйренеді, өлшемдерді анықтап қоюды, детальдарды кеңістікте модельдеуді, сызба бойынша
макеттер жасайды.
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Виртуалды панорама, 3D панорама ең алдымен, компьютерде көруге арналған (әрине, арнайы бағдарлама
көмегімен). Сфералық панорама негізіне көптеген жекелеген кадрлардан жиналған сфералық (эквидистанттық,
equirectangular, sphere) немесе кубтық проекциядағы бейнелер жиынтығы алынады. Сфералық панорамалардың
басты сипаттамасы-кеңістікті көрудің барынша мүмкін бұрышы (360х180 градус).

Қазіргі таңда жас ұрпаққа кез-келген пәнді ұғындырудың тиімді жолы - жаңа технология негіздері. Әрбір
оқушыға саналы да сапалы білім беру- бүгінгі күннің өзекті мәселесі. 

Оқушының компьютерлік сауаттылығын арттыруда интернет желісі кеңінен қолданылып келеді. Онлайн
түрінде компьютерлік ойындарды жарнамалауға да түрлі бағдарламалармен жұмыстануға да болады. Бүгінгі
таңда виртуалды сабақтарды өткізуде жаңа технологияның мүмкіндіктері дәлел болып отыр.

«Жүз рет естігеннен, бір рет көрген артық» - деген сөздерді ескере отырып, бүгінгі сабағымызда тиімді
әрі пайдалы шығармашылық жұмыспен шұғылдандық деп есептеймін. Осы орайда сөзімді қорытындылай келе,
оқушылардың ақыл-ойы мен шығармашылық қабілетін дамытуда виртуалды сабақтарды оқыту ерекше маңызға
ие деп білемін. 

* * * * *

ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРІЛУІНЕ ҚАЖЕТТІЛІГІ БАР БАЛАЛАРДЫ
ОҚЫТУ МЕН ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ЗАМАНАУИ ТИІМДІ ТӘСІЛДЕР

МОЛДАЖАРОВА ЛЯЗАТ ТОЛЕУХАНОВНА
Ақтөбе қаласы "Әбіш Кекілбайұлы атындағы №72 жалпы

білім беретін  орта IT мектеп-лицейі" 
Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

Инклюзивті білім беру – қоғам қажеттілігі.  Әр мектепте ерекше білім беруді  қажет ететін оқушылар
барын білеміз. Инклюзивті білім берудің негізгі ұғымы – балалар мектеп үшін жаралмаған, мектеп бала үшін
құрылған. Бұндай балалармен жұмыс жүргізу барысында Мектепте Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2015 жылғы 1 маусымдағы №348 бұйрығын басшылыққа аламыз. 

Бұндай балалардың қатарына жатады:
• мүмкіндігі шектеулі балалар;
• мигранттарды, оралмандардың, босқындардың саны аз ұлттар отбасынан шыққан балалар;
• қоғамда  әлеуметтік  бейімделіде  қиындықтары  бар  балалар  (жетім  балалар,  виктимді  балалар,

девиантты  мінез-құлықты  балалар,  әлеуметтік-экономикалық  және  әлеуметтік-психологиялық
мәртебесі төмен отбасынан шыққан балалар). 

Инклюзивті білім беруді дамытудың мақсаты – барлық категориядағы тұлғалардың сапалы білім алуға
тең құқығын жүзеге асыру.

Инклюзивті білім беру:
• Балалардың ерекше қажеттілігін ескеру
• Оқушыларға арнайы қолдау көрсету
• Даму мүмкіндігі шектеулі балалардың ерекше қажеттіліктерін есепке алу
• Білім беру жүйесі аясындағы кедергілерді болдырмау
• Әлеуметтік модель тұрғысынан мүгедектікке түсіністікпен қарау
• Инклюзивті білім берудің тиімділігінің негізгі критериі – әлеуметтендіру табысы, мәдениетке

енгізу,  мүмкіндігі  шектеулі  балалардың  академиялық  білімдерін  қамти  отырып,  әлеуметтік
тәжірибесін дамыту. 

Инклюзивті білім беру барысында:
• мемлекеттік  саясат  барлық  балаларды  жалпы  білім  беретін  процеске  және  әлеуметтік  бейімделуге

бағыттау
• адамдарды бөліп-жаратын кедергілерді жою әдістері
• Қазақстанның барлық балаларына тең құқылы және тең мүмкіндікті білім берумен қамтамасыз ету
• психикалық және физикалық түрлеріне қарап кемсітуді жою
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Инклюзивті білім беру принциптері:
-адам құндылығы,оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен жетістіктерімен анықталады;
- әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті;
- әрбір адам қарым-қатынасқа құқылы;
- барлық адам бір-біріне қажет;
- білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады;
- барлық адамдар құрбы-құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді;
- әрбір бала үшін жетісчтікке жету – өзінің м.мкіндігіне қарай орындай алатын әрекетін жүзеге асыру;
– жан-жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді.

Инклюзивті құндылықтар:
• адамдардың әртүрлілігін құндылық ретінде мойындау;
• мектептің барлық оқушылар үшін ашықтығы;
• тең құқылық пен ұжымдық қағидалар;
• мектептің  оқыту  тәжірибесінде  бәсекелестік  пен  салыстыруды  дамыту  идеясына  қарама-қарсы

ынтымақтастық құндылықтиары

Мектептегі жағдайларды жақсартудың негізгі үш бағыты:
• Инклюзивті мәдениетті құру;
• Инклюзивті саясатты жобалау;
• Инклюзивті тәжірибені дамыту. 

Күтілетін нәтиже: 
• Инклюзив балаларды қоғамнан алшақтату жағдайын жою;
• Мүмкіндігі  шектеулі  балалардың  білім  алуына  мүмкіндіктеріне  қарай  конституциялық  құқықтарын

жүзеге асыру;
• Жеке мүмкіндіктеріне сәйкес білім алуы;
• Қоғамда өзін өзі дамытуы;
• Өмір сүру сапасын жоғарылату;
• Мүмкіндігі  шектеулі  балаларды  тәрбиелеп  отырған  отбасының  әлеуметтік-экономикалық  жағдайын

жақсарту.

Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық
танымдық процестері жағынан тиімділігі:

- Әдістемелер  арқылы  іс  -  әрекет  барысында  логикалық,  операциялық,  анализдеу  сынды  әрекеттері
дамып, қалыптасады;

- Ақпараттық  интерактивті  технологияларға  қызығушылықтары  артып,  зейін  шоғырландыру,
тұрақтандыру, соның ішінде ырықты зейінді қалыптастыруға ықпалы зор;

- Психологиялық  интерактивті  жаттығулар,  әдістер  арқылы  мүмкіндігі  шектеулі  балалардың  қиялын
ұштауға қанаттандырады;

- Дәстүрлі  әдістерден  гөрі  ақпараттық  технологиялар  арқылы  қолданыла  көрсетілген  көрнекі  -
жабдықтар бала есінде ұзақмерзімді сақталып, есте сақтау процесінің дамуына септігін тигізеді;

Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық-
эмоцияналдық сферасы жағынан тиімділігін қарастырсақ:

• Ақпараттық технологияларды қолдануда тиімді интерактивті әдістерді пайдаланып, мүмкіндігі
шектеулі балалардың белсенділігін арттыру;

• Релаксациялық- медитациялық жаттығуларда ақпараттық технологиялық құралдарды қолдану
арқылы мүмкіндігі шектеулі балалардың ішкі психологиялық ахуалдарын тұрақтандыру;

• Вербальді емес психологиялық сферасын тұрақтандырып, қалыптылыққа негіздеп, дамыту;
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Ақпараттық  технологияларды  қолдану  арқылы  мүмкіндігі  шектеулі  балалардың   коммуникативтік
сферасын дамыту жағынан тиімділігін қарастырсақ:

• Қоршаған ортамен, ұжыммен, топпен жұмыстанып, бірлесе әрекет жасауға;
• Вербальді, вербальді емес қарым- қатынасын түзете- дамытып, ортада өз «Менін» қалыптастыруға;

Сондықтан  да  инклюзивті  білім  беруде  ақпараттық-  коммуникациялық  технологияларды  мүмкіндігі
шектеулі  балалардың  жас  ерекшелігіне  сай  дайындап,  пайдаланып,  пәндер  бойынша  бағдарламаларын
құрастырып, түзете- дамыту жұмыстарын жүргізсе, мүмкіндігі шектеулі жандардың заман талабына сай тұлға
қалыптастыруға септігі зор екендігі белгілі. Инклюзивті оқытуда мұғалім жаңа технологияларды игеріп, оқушы
танымы мен қызығушылығын арттыруда ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігі зор.

Пайдаланылған әдебиеттер
1. «Қазақстан  Республикасының  білім  беруді  дамытудың   2011-2020  жылға  арналған   Мемлекеттік

бағдарламасы»  Астана, 2010 ж.
2. А. А. Байтұрсынова «Арнайы педагогика: проблемалары мен даму болашағы» Алматы,  2008 ж.
3. Дефектологиялық сөздік .
4. «Педагогика және оқушы психологиясы, 2013жыл 9- 12 бет.

* * * * *

МЕНІҢ БОЛАШАҒЫМ - МЕНІҢ МАМАНДЫҒЫМ

БЕЙСЕНАЕВА АНАР БОЛАТҚЫЗЫ
Мыңжасар Әдекенов атындағы Қарқаралы

ауылшаруашылық колледжінің арнайы пән оқытушысы

Уақыт  өзгерді,  адамдар  жетілді,  нарықтық  қатынастар  пайда  болды,  қоғам  дамыды,  әртүрлі  жұмыс
орындары пайда болды, сәйкесінше әртүрлі мамандықтар пайда болды және олардың шекаралары әлі белгісіз.

Мамандық таңдау дегеніміз-сіз жасағыңыз келетін жұмысты таңдау ғана емес, сонымен қатар сіз жұмыс
істегіңіз келетін ортаны таңдау.

Жұмысшы кәсібі-бұл  өмір  сүрудің  қарапайым көзі  болып табылатын және белгілі  бір  дайындық пен
жауапкершілікті қажет ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. Кейбіреулер үшін-өз армандарын жүзеге асыру,
отбасылық дәстүрлерді жалғастыру, басқалары үшін - жаңашылдыққа, тәуелсіздікке ұмтылу, басқалары үшін -
қандай да бір мамандық алу.

Мамандық таңдау сіздің тағдырыңызды таңдауды білдіреді. Болашақта өкінбеу үшін сіздің қабілеттеріңіз
бен бейімділіктеріңізге сәйкес келетін мамандықты таңдаңыз. Бұл өте жауапты және маңызды іс. Мамандықты
таңдау үшін адам алдымен өзін, оның бейімділігін түсінуі керек. Өзіме "Мен кім болғым келеді? Мамандық
таңдау кезінде әр адам өз мүдделерінен, қабілеттерінен, бейімділіктерінен және қалауынан шығуы керек.

«Сіздің шабытыңызбен жүріңіз, сонда ғалам сізге қабырғалар бұрын болған есіктерді ашады», - дейді
әйгілі  ағылшын  ойшылы  Джозеф  Кэмпбелл.  Бұл  үшін  күш  қажет.  Содан  кейін  сіз  нақты  қайда  бара
жатқаныңызды, неге бара жатқаныңызды болжап, нақтылағаннан кейін ғана болжау жасауыңыз керек. Табысқа
жету үшін тек әрекет ету ғана емес, сонымен бірге елестету, жоспарлау ғана емес, сену керек. Ең бастысы-сенім.
Егер мен алға қойған мақсаттарыма жету үшін жұмыс жасасам, онда бұл мақсаттар Менің елім үшін де, мен
үшін де жұмыс істейді.

Мамандық таңдаудағы маңызды талаптардың бірі-қоғамда таңдаған мамандыққа деген сұраныс  Мен
мұғалімі болғым келді. Бұл мамандық қазіргі қоғам үшін өте маңызды. Біз өмір сүріп жатқан өркениетті қоғам
күннен - күнге дамып келеді. 

Бүкіл әлем дамып келеді және сіз бірге дамуыңыз керек. Мен қазақстандық балалардың артта қалғанын
қаламаймын. 

Заманауи  педагог   шығармашылық  педагогикасының  мақсаты-шығармашылыққа,  шығармашылық
стильге  бір  немесе  бірнеше  іс-әрекетте  тұрақты,  жоғары  деңгейлі  назар  аударумен  сипатталатын
шығармашылық тұлғаны қалыптастыру.

Шығармашылық мұғалім, ең алдымен, келесі жеке қасиеттерге ие болуы керек:
- ғылыми психологиялық-педагогикалық ойлауы;
- педагогикалық шеберліктің жоғары деңгейі;
- белгілі бір зерттеу батылдығы;
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- дамыған педагогикалық түйсігі;
- сыни талдауы;
- кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігі және озық педагогикалық тәжірибені ұтымды пайдалануы.
Сократ  мұғалімді  жаңбыр  тамшысымен  салыстырды.  Шынында  да,  жаңбыр  әр  астықтың  әлеуетін

ашатындықтан, мұғалімнің бірінші мақсаты әр оқушының бейімділігін анықтау. Мұғалімнің міндеті оқушыға 
өзін табуға көмектесу, бірінші және ең маңызды – оның қабілеттерін және мүмкін талантын ашу. Бұл білімді,
дағдыларды, педагогикалық шеберлікті қажет етеді. 

Әрбір  мұғалім  білім  сапасын  арттыру  үшін  балалардың  қабілеттерін,  қызығушылықтарын  анықтап,
тәрбиелеп оқытуы керек. Ең жақсы нәрсені анықтау үшін Сіз үнемі тырысып, тәжірибе жасап, ойлануыңыз
керек және бұл процесс шексіз болуы керек.

Өз тәжірибемен бөлісетін болсам, сабақтарымда балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны жалпы
дамуына, яғни сөйлеу, оқу, қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас қалыптастыруға, жағдайды обьективті түрде
бақылап, талдау жасауға, ойын дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге,сөйлеу мәдениетіне үйретемін. Осы
орайда  білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалынып жатқан талпыныстар оқытудың әртүрлі
әдіс-тәсілдерін  қолдана  отырып,  терең  білімді,  ізденімпаз,  барлық  іс-әрекеттерінде  шығармашылық  бағыт
ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән беремін. 

Әр түрлі интерактивті әдіс-тәсілдерді әрекеттерге енгізуге мүмкіндік беретін кейбір ұсыныстарын ескере
отырып, кез – келген технология, ең алдымен, жүйе екендігіне сүйеніп, қолданамын.

Білім берудің жаһандануы дәуірінде білім негізгі ресурсқа айналады, ал мектеп бұл жағдайда білімнің
маңызды  көздерінің  бірі  болып  табылады.  Сонымен  қатар,  мектепте  мемлекеттің  толыққанды,  бәсекеге
қабілетті азаматы болашағының тұлғасы қалыптасады, қызметтің барлық кезеңінде жалғасады.

Мұғалімнің кәсіби шеберлігі мен педагогикалық мәдениетінің өсуі, егер жеке тұлға белсенді позицияға
ие  болса,  практикалық  жеке  тәжірибе  түсініліп,  Әлеуметтік  және  кәсіби  тәжірибемен  біріктірілсе,
педагогикалық ұжымда шығармашылық кәсіби ізденіс қолдау тауып, көтермеленсе, қарқынды жүреді.

Мұғалімнің өзі басқаратын шеберліктің дамуы, өсуі:
а) өздігінен білім алу (білім, білік, дағдыға ие болу);
б)  өзін-өзі  тәрбиелеу  (дүниетанымды,  іс-әрекет  мотивтері  мен  тәжірибесін,  жеке  қасиеттерін

қалыптастыру);
в) өзін-өзі дамыту (психикалық процестер мен қабілеттерді жетілдіру);
г) озық педагогикалық тәжірибені зерделеу, сабақтарға өзара қатысу.
Педагогикалық шеберлікке қол жеткізу үшін бұл қосымша бағыттар әр мұғалімнің қызметінде болуы

керек.
Мұғалімнің  деңгейі  немесе  шеберлігі,  оның  өмірлік  тәжірибесі  қаншалықты  жоғары  болса  да,  ол

ешқашан қол жеткізілген нәтижеге тоқтап, өзін идеалды мұғалім деп санамауы керек.
Педагог  өзінің  кәсіби  шеберлігін,  зияткерлік,  шығармашылық  және  жалпы  ғылыми  деңгейін  үнемі

жетілдіруге  міндетті  және өздігінен  білім алу мен  өзін-өзі  жетілдіру педагог қызметінің  ажырамас бөлігіне
айналады.

Мұғалім өзін-өзі  жетілдіруге  және өзін-өзі  дамытуға  ұмтылған  кезде,  бағдарламаның барлық қажетті
талаптарын  орындайды  және  қазіргі  қоғамның  қажеттіліктеріне  назар  аударады,  ол  өзін-өзі  тәрбиелеуге
міндетті.

Ұлы чех ғалымы Я. А. Коменский жазғандай «мұғалім болу өте құрметті, өйткені мұғалімдер жоғары
құрметті  орынға қойылады және оларға күн астында ештеңе болмайтын керемет лауазым беріледі».  Күн өз
сәулелерімен жерді қалай жарықтандырса, мұғалім өз оқушыларын солай жарықтандыруы керек, нағыз мұғалім
осыған ұмтылуы керек» деген екен.

Бұл  менің  таңдаған  мамандығымның маңыздылығы.  Ұлы мұғалімдер  әрқашан қоғамда  ерекше орын
алады.  Мен  өзіме  ұнайтын  осы  заманауи  мамандықты  таңдағаныма  өкінбеймін  деп  ойлаймын.  Мен  бұл
мамандықты өз мүдделерімнің негізінде таңдаймын. 

Мен таңдаған мамандық менің жарқын болашағым болатынына сенімдімін.

* * * * *
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ТРУМБЕТОВ МАРАТ АМАНГОСОВИЧ
Ақтөбе қаласы «Елек орта мектебі» КММ 

Дене шынықтыру пəнінің мұғалімі, педагог-зерттеуші

Бөлім: 
1-тарау: Жүгіру, секіру және лақтыру 
дағдыларын дамыту және жетілдіру

Мектеп: Ақтөбе қаласы Елек орта мектебі 

Күні:_15 .09.2021ж Мұғалімнің аты-жөні: 
Трумбетов Марат Амангосович

Сынып: 7________
Сабақ 1-2

Қатысқандар саны:  20
Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы Сабақтағы қауіпсіздік техникасы. 
Қысқа қашықтыққа жүгіру.

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

7.3.4.4 Денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы 
мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу.

Сабақ мақсаттары Спорттық жабдықтарды лақтыру  кезінде реттілікті сақтау қажеттілігі. Орында, 
қозғалыста әр түрлі снарядтарды лақтырулару және қабылдау. Оқушылардың 
сабақ кезінде жылдамдық қасиеттерін әртүрлі жаттығулар арқылы дамыту.

Жетістік критерийлері Оқушылар спринт кезінде бір-біріне қарама-қарсы тұрып жүгіреді және 20,40,60 
метр қашықтықта жылдам сөреге жету қажет.

Тілдік  мақсаттар Оқушылар: өздерінің жеңіл атлетикадағы ерекше қимылдарын сипаттай, талқылай
әрі көрсете алады.

Құндылықтарды 
дарыту 

Арнайы  спорттық  қозғалыс  дағдылары  мен  қатысты  қабілеттерді  және  негізгі
қимыл қабілеттері мен қатысты қабілеттерді жетілдіру.

Пәнаралық 
байланыстар

Қазақ тілі, физика, жас өспірімдер физиологиясы.

АКТ қолдану 
дағдылары 

Фото және бейне материалдарды оқушыларға қозғалыс өнімділіктерін өлшеу және
нығайту үшін өзін-өзі бағалау, бағалау техникалары үшін қолдану.

Бастапқы білім Оқушылар атлетика мен денсаулық тұжырымдамасы туралы білімдерді игерген, 
алдыңғы сыныптарда, сондай-ақ үйде және мектептен тыс алған дағдыларды 
меңгерген деп күтіледі.

Сабақ барысы.

Сабақтың
жоспарланған

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

Сабақтың
басы 

Уақытты жоспарлау:  
Дайындық  бөлім:  12-15 мин.                                  
   Спорттық киімдеріне назар аудару.  
Сәлемдесу.   Жаңа    сабақ  түсіндіру, өтілу барысымен таныстыру.                                     
Қатардағы  жаттығулар.                                       
 Бұрылыстарды біркелкі орындау.                              
 Аяқтың ұшын, өкшесін дұрыс пайдалану.                       
 Жүрістегі   жаттығулар. Жаттығуларды біркелкі, дұрыс орындау.                                       
Жүрістегі жаттығулардан жүгірістегі жаттығуларға көшу. Баяу   жеңіл  жүгіру. 
Арақашықтықты сақтау. Қол кеуденің алдында, аяқтың ұшымен жүгіру. Мұрынмен 
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тыныс алу.  Жүгірістегі  жаттығулар. Бірте- бірте ақырындап  жүріске  көшу. Кең  тыныс
алу.                                        
Жүрісте үш лекпен бұрылып үш   қатарға  тұру.
Жалпы  дамыту, жетілдіру жаттығулары әртүрлі жабдықтармен.

Сабақтың ортасы
Қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы талаптар.
(ЖЖ,  Тәж) Оқушылар спринт  кезінде қолдардың әрекетін  жақсарту үшін  жұптарда
жұмыс істейді.  Бастапқыда  оларға  шағын,  бірақ  жылдам қадамдар  жасап,  қолдарын
жылдам қимылдатып, 20 метр жүгіріп өту қажет. Содан кейін олар қолдарын кеңінен
сермеп, ұзын, бірақ баяу қадамдар – аттаулар орындап 20 метр жүгіреді. Және соңында
олар қолдым жылдам қозғалысы мен шынтақ 90 градусқа бүгулі болатын қолдар алға
және артқа қимылдайтын үлкен/серіппелі қозғалыстар арасында 40 метр қашықтыққа
жүгіріп, ортасын табуға тырысады. 
(ЖЖ, Тәж, Ф) Оқушылар спринте жылдам сөреге жетумен жұмыс жасайды. Олап 60 
метрден екі жүгіру жолағын сызады және жолдың ортасына конустар орналастырады. 
Бір-біріне қарама-қарсы тұрған оқушылармен жұптарда жұмыс істеп, олар кімнің 
жылдам жүгіріп жететіндігін көру үшін аралас жолдардағы орталық нүктеге қарай 
жүгіреді. 
1.Төменгі сөреден шығу техникасын үйрету. «Сөреге» деген бұйрық берілгенде сөре 
сызығына келіп бір, бір жарым қадам санап алып қолды сөре сызығынының үстіне 
қойып итеретін аяқты алдығы ұшына қойып итермейтін аяқтың тізесі итеретін аяқтың 
табанының орта тұсында тұрады, бас пен иық бір деңгейде, салмақ қолға түсіп 
тұрады.«Дайындал» деген бұйрықта сәл көтеріліп алға қарап тұрады. «Жүгір» деген 
бұйрықта бар екпіні мен аяқты жылдам қолды алға артқа сермеп 20 метрге максимальді
қарқын алғанша жиі-жиі басып жүгіреді.  «Сөреге» деген бұйрықта сөреге тұру. 
«Дайындал» деген бұйрықта көтерілу. «Жүгір» деген бұйрықта аяқ қолды тез тез 
қимылдатып 20 метрге дейін аяқты жиі жиі басып максимальді қарқын алғанша сөйтіп 
жүгіріп, қалғанын барынша қарқынмен жүгіріп келіп мәре сызығын кесіп өту қажет. 
100 метрге жүгірту.
Тапсырма. Сыныптағы білім алушыларды төрт-төрттен, бес командаға бөліп, осы бес
команданы эстафеталық таяқшамен 100 м арақашықтыққа жарыстыра жүгіртіңіз. Назар
аударылатыны: спортшылардың қауіпсіздік ережені сақтауы, әр қайсысы өз жолымен
жүгіруі, таяқшаны түсіріп алмауы, бір-біріне кедергі жасамауы, жылдам жүгіруі.
Дескриптор  Білім алушы 
 қауіпсіздік ережесін жұмыс барысында сақтайды; 
мақсатқа жетуде командалық жұмыста көшбасшылық танытады; 
тапсырманы мұқият әрі дұрыс орындайды. 

Сабақтың соңы
Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізіледі:
Оқушалардан бұл жаттығуда қандай тәуекел бар екенін және оны қалай азайтуға 
болатынын сұрау. 
Оқушылар таңдаған тірек-қимыл дағдыларын бақылау.

Саралау – оқушыларға қалай
көбірек қолдау көрсетуді

жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
міндет қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың
материалды меңгеру

деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік
техникасының сақталуы 

Берілген тапсырмаларды, 
жаттығуларды барынша біркелкі 
орындау. Қабілеті жоғары оқушылар 
ойындардағы қозғалыс әрекеттерін 
қайталап, сынып алдында 
орындалуын өз бетінше көрсету, 
жетістіктер мен кемшіліктеріне назар 
аудару.

Оқушылардың өз бетінше 
тапсырмамен жұмыс 
істеуі, өз бетінше 
қателерін түзеу. Әр 
оқушыға жекелей 
тапсырмалар беру, 
тапсырмалардың 
орындалу дағдыларын 
тексеру

Спорттық құралдардың дұрыс 
орналасуына көңіл бөлу. Дене қыздыру 
жаттығуларының орындалуына аса 
көңіл бөлу, икемділікті дамытуға 
септігін тигізеді.
Дене қуатын үнемдеу шарттары. 
Дұрыс тыныс алу.  Сабақ барысында 
техника қауіпсіздік ережелерін сақтау.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 
КАК УСЛОВИЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

МЕЛЬНИКОВА Е.М., ЗАТОЛОКИНА  Н.А.,
КГУ «Школа – интернат № 22»

Воспитатели интерната

«Истинная компьютерная грамотность означает не только умение использовать компьютер 
и  компьютерные идеи, но и знание, когда это следует делать» Сеймур Пайперт

Современный  этап  развития  образования  характеризуется  широким  внедрением  в  учебный  
и  воспитательный  процесс  компьютерных  технологий.  В  настоящее  время,  когда  идет  массовая
компьютеризация всех  образовательных  учреждений,  современный педагог  не  должен отставать  от научно-
технического прогресса, ему необходимо уметь владеть компьютером.

Современный педагог должен уметь получать,  обрабатывать и использовать информацию с помощью
компьютеров,  телекоммуникаций  и  других  средств,  т.е.  обладать  информационной  компетентностью.
Информационная компетентность педагога – это важнейшее условие его профессионального развития.

Приобретение информационной компетентности открывает перед педагогами и обучающимися широкий
спектр  возможностей,  обогащающих  образовательную  среду  и  позволяющих  сделать  процесс  обучения  и
воспитания  более  динамичным.  Педагоги  нашей  школы  имеют  возможность  свободно  использовать
компьютерные технологии в своей работе.

Сегодня  невозможно  представить  внеурочную  деятельность  без  использования  проектора,  цифровых
фотоаппаратов, видеокамер.  В организации воспитательной работы нашей школы, где дети находятся двадцать
четыре  часа  в  сутки,  современное  компьютерное  оборудование  выступает  как  средство  организации  и
оснащения. В своей работе воспитателя мы используем ИКТ:

•Для создания информационно-методических материалов и документов. При помощи компьютера нами
создается  банк  данных  учащихся  и  их  родителей,  социальный  паспорт  класса, психолого-педагогические
характеристики  учащихся  класса,  что  позволяет  систематизировать  многочисленную  документацию
воспитателя.  •Обеспечения  наглядности  при  проведении  внеклассных  мероприятий.  При  подготовке
внеклассных  мероприятий  вместе  с  учащимися  создаем  и  используем  презентации,  которые  позволяют
красочно и наглядно представить любой материал. 

При  организации  и  проведении  мероприятий    используем  интернет  –  ресурсы  (видеоролики,
музыкальное  сопровождение,  презентации),    для  работы  используем ресурсы    информационно  –
образовательных  сайтов. Осуществляется  обратная  связь  с  детьми  и  родителями,  вся  проведенная  работа
освещается  в  социальных  сетях.  При  проведении  нами  мероприятий  соревновательного  типа  (викторины,
интеллектуальные  игры,  различные  конкурсы)  используем  шаблон  в  Excel для  автоматического  подсчета
баллов. Ежегодно ведем и пополняем фотоальбом из школьной жизни класса.

При  исследовании  динамики  тех  или  иных  воспитательных  процессов  в  своей  работе  используем
диаграммы, графики. Такие наглядные результаты интересны не только учащимся, но и их родителям.

Мониторинг уровня воспитанности

Используем  возможности  интерактивной  доски  на  часах  самоподготовки,  что  позволяет  закрепить
навыки  учащихся  по  определенной  теме.  Информационные  технологии  позволяют  разнообразить  формы
работы  с  учащимися,  сделать  их  более  творческими,  упрощается  процесс  общения  с  учениками  и  их
родителями.  Использование ИКТ внесло изменения во все стороны жизни нашей школы. В первую очередь –
изменилась роль ученика. Он стал активным участником воспитательного процесса, превратился в партнёра. 
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Новые современные возможности помогают нам в работе не только с детьми, но и с их родителями.
Работа  с  родителями  в  нашей  школе  направлена  на  сотрудничество  с  семьей  в  интересах  ребенка,
формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, организацию помощи в
обучении,  физическом и  духовном развитии обучающегося.  Использование  ИКТ позволило нам эту работу
сделать более успешной. При подготовке классных родительских собраний мы используем компьютер, который
помогает наглядно, убедительно и доступно представить большой объём информации для родителей в виде
таблиц, диаграмм, рассказать о текущих делах и успехах класса, провести профориентационную работу.

Мониторинг успеваемости учащихся
(для родительского собрания)

Родители  нашей школы имеют  свободный  доступ  к  различным образовательным сайтам,  в  системе  
«Edu –  mark»,  «Bilimал»,  что  позволяет  наиболее  плодотворно организовать  работу с  родителями:  школа -
педагог  –  ученик  –  родитель.  Использование  ИКТ  прежде  всего  должно  способствовать  активной
познавательной  деятельности  и  психическому  развитию  ребенка.  Помочь  ребенку  разобраться  в  потоке
информации, воспринять ее,  а не в коем случае не подорвать здоровье. Использование ИКТ должно носить
щадящий характер с четко продуманной целью, местом и способом применения.

В  своей  профессиональной  деятельности  современный  педагог  должен  активно  использовать  все
технические  средства,  которыми  оборудована  школа,  постоянно  совершенствовать  свое  мастерство.
Информационные технологии являются тем инструментом, который позволяет педагогам качественно изменить
методы и организационные формы своей работы, полнее сохранять и развивать индивидуальные способности
учеников.

Литература:

1. Андреев А.А. Компьютерные и телекоммуникационные технологии в сфере образования. //Школьные
технологии. 2001. №3

2. Хуторской А.В. Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения. / Российская Академия
образования. Москва. 2006 -  292 с.

* * * * *
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА РУССКОМУ ЯЗЫКУ

КАРЫМСАКОВА АЯГОЗ БАЙГАЗЫЕВНА
Учитель русского языка, педагог-модератор высшей категории

КГКП  я/с "Арман" г. Караганда

Дистанционное  обучение  в  реалиях  современности  является  одной  из  самых  актуальных  тем,
обсуждаемых  в  ряду  инноваций  в  системе  образования.  Условия  самоизоляции  изменили  жизнь  детей  
и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и посещающие, и не посещающие дошкольные образовательные
организации,  оказались  в  ситуации  необходимости  освоения  ими  содержания  основных  образовательных
программ дошкольного образования без возможности непосредственного взаимодействия с педагогом. Перед
родителями соответственно встала проблема семейного воспитания.

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – это обучение  без непосредственного контакта с
педагогом и другими детьми с использованием интернет-технологий.

Это, в первую очередь относится к детям, которые в силу состояния здоровья не посещают детский сад,
или находятся дома по причине отпуска родителей, по случаю приезда бабушки и т.д.

Важный  аспект  дистанционного обучения  –  сохранение коммуникации между участниками  учебного
процесса.  Проведение  дистанционных занятий,  видеозанятий  с  детьми дошкольного  возраста  прежде  всего
направлено на удовлетворение запросов родительской общественности и выполнение социального заказа,  а
также  консультационное  сопровождение  родителей  воспитанников  через  применение  дистанционных
образовательных  технологий.  Наиболее  важной  целью  дистанционного  обучения  является  предоставление
ребенку возможности получения образования на дому.

Таким  образом,  технология  дистанционного  образования  не  противоречит  современным  тенденциям
развития  образования  и  наиболее  приемлема,  актуальна  в  данный  период,  доступна  всем  педагогам
дошкольного  образовательного  учреждения.  Сама  суть  дистанционного  обучения   заключается  в  том,  что
ребенок получает  возможность смотреть  видео-занятия,  изучать учебный материал,  а  также находясь дома,
получить и выполнить задания. 
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Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В заключении ребенок может
выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что
материал действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе
ребенок использует полученные знания.

При  дистанционном  обучении  родителям  отводится   не  маловажная  роль,  так  как  они  являясь
помощником как детей, так и преподавателей должны эффективно и грамотно организовать деятельность детей
дома.  При  этом  хотелось  бы  отметить  насколько   общение  детей  и  родителей  стало  более  интересным  и
насыщенным.  Внедрение  дистанционного  обучения  в  деятельность  дошкольного  учреждения  позволило
повысить уровень педагогической компетентности родителей.

Образование  ребенка  в  дистанционном  режиме  потребует  прежде  всего  создания  образовательного
пространства в домашних условиях. До получения задания и включения оборудования родителям необходимо
подумать, где удобнее всего расположить рабочее место.

Преподавателю  в сложившейся  ситуации  необходимо  наладить  с  ребенком  диалог,  дружелюбное  и
уважительное общение. Ребенок должен сам понять, что дистанционно играть - это так же как в детском саду,
только в других условиях. Используя технологии дистанционного обучения педагог должен  руководствоваться
целью  обеспечения  родителей  не  обходимой  информацией,  а  детей  —  необходимыми  знаниями  в  период
самоизоляции в домашних усло виях, т.е. качественного усвоения образовательной программы.

В ходе проведения занятий можно использовать множество технологий дистанционного обучения, это и
интеракивные игры, обучающие мультфильмы, презентации, ZOOM-конфереции, мастер классы, главное здесь
учитывать что цифровые ресурсы должны быть эффективно встроены в тему занятия.    

К проведению онлайн занятий предъявляется ряд требований, это инструктаж по средствам навигации,
правила  взаимодействия,  на  занятиях  всегда  присутствует  взрослый,  ограничение  количество  участников  в
онлайнгруппе  (5–6  человек),  четкость  и  медленный  темп  речи  педагога,  общение  с  участниками  занятия,
создание ситуации успеха.  При проведении занятий по русскому языку нельзя забывать, что у дошкольников
основной вид деятельности – это игра.  Методика по обучению русскому языку предусматривает проведение
таких игр, как сюжетно-ролевые, подвижные, хороводные, пальчиковые, настольные, театрализованные, а также
интересные  речевые  физкультминутки. Эти  же  технологии  и  методици  можно  применять  при  проведений
занятий  дистанционно.  Все  основные  методы  обучения  подкрепляются  на  занятиях  соответствующими
наглядными примерами - показом предметов, картинок, игрушек, муляжей и т. д. Чтобы русское слово вошло в
память ребенка, необходимо подключать не только зрение и слух (название предметов, но и осязание (потрогать
предмет,  обоняние  (понюхать,  вкус).  Наглядное  обучение  помогает  сознательному  и  прочному  усвоению
русского языка детьми. 

В заключение хотелось бы отметить, что дистанционное обучение активно входит в нашу жизнь, хотим
мы  этого  или  нет,  поэтому  надо  воспринимать  эту,  уже  не  новую  форму  обучения  как  возможность
саморазвития и дошкольника, и родителей, и педагога.

* * * * *

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  У УЧЕНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ

 КИМ НАТАЛЬЯ РАДИОНОВНА. ЧЕРНЫШ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 
Учителя начальных классов КГУ «ОШ №81» г. Караганда

Коммуникативная компетентность не  возникает  на  пустом  месте,  она  формируется.  Основу  её
формирования составляет  опыт  человеческого  общения. Основными  источниками  приобретения
коммуникативной компетентности являются опыт народной культуры; знание языков общения, используемых
народной культурой; опыт межличностного общения; опыт восприятия искусства.

В  образовании общение, с одной стороны - средство познания и приобщения к истине, с другой - суть
коммуникации по поводу социокультурных ценностей, идеалов и норм между участниками образовательного
процесса.   В  современном  мире  приоритетность  развития  коммуникативной  компетентности  учащихся
неоспорима.

Основными компонентами коммуникативной компетентности  обучающихся являются: 
- коммуникативные способности (свойство личности, обеспечивающее способность к взаимодействию с

учетом коммуникативных возможностей собеседника — языковых, речевых, коммуникативных); 
-  коммуникативные  свойства  (социально  значимые,  устойчивые  особенности  поведения  личности  в

общении — эмпатия, толерантность, такт и рефлексия); 
-  коммуникативная  активность  (готовность  личности  действовать  адекватно  сложившейся

коммуникативной ситуации, исходя из ее инициативы).
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Кредо современного педагога – воспитать свободную личность, умеющую отстаивать свои интересы,
свободно и грамотно выражать свои мысли и чувства, самовыражаться, брать на себя ответственность, как того
требует  современное  общество.  На  современном  этапе  развития  образования  большое  внимание  уделяется
проблеме овладения компетенциями и формированию ключевых компетенций в частности.

Младший школьный возраст очень благоприятен для овладения коммуникативными навыками. Поэтому,
формирование   коммуникативной  компетентности  учащихся  –  одна  из  важнейших  задач  учебно-
воспитательного  процесса в  школе.  При этом хотелось бы отметить,  что формирование коммуникативной
компетентности  младших школьников осуществляется как в учебной, так и внеучебной деятельности, в ходе
бесед,  учебных  диалогов,  дискуссий,  микроисследований  учащихся,  игр, в  процессе  изучения  родного  и
иностранного языков, чтения как вида досуга, использования медийных средств. Особое внимание при выборе
средств  формирования  коммуникативной  компетентности  уделяется  тем,  которые  обеспечивают  высокий
уровень внешней и внутренней активности учащихся.

В современной педагогике различают следующие  этапы формирования у учащихся коммуникативных
умений:

• Мотивационный  этап  — раскрытие  младшим школьникам  значимости  коммуникативного  умения  в
достижении успеха в общении;

• Ознакомительный  этап  —  ознакомление  учащихся  с  содержанием  коммуникативного  умения,
накопление знаний о нем;

• Овладение умением — создание в условиях учебного диалога ситуации содержательно-предметного
взаимодействия учащихся и учителя с целью овладения коммуникативным умением;

Совершенствование  умения  —  самостоятельное  использование  младшими  школьниками
коммуникативных  умений  в  процессе  общения,  выполнения  творческого  дела.  В ходе  урока, развитие
коммуникативной  культуры  учеников  может  проходить  в  монологической  (выступление  с  готовой  заранее
речью, выступление с неподготовленной речью, пересказ, защита и доказывание своей точки зрения, рассказ,
сообщение и др.) и диалогической форме общения (учебная беседа учителя и ученика учебная беседа в парах,
учебная беседа в группах, дискуссия, спрашивать и задавать вопросы дебаты, переговоры докладывать ответы
на вопросы, ролевая игра аргументировать театрализация, блиц-турнир, защита проекта).

 Под внеурочной деятельностью понимают часть деятельности учащихся в школе: самообслуживающий
труд школьников, их участие в кружках и спортивных секциях, в конкурсах, олимпиадах, диспутах, в школьных
и  классных  вечерах,  в  играх  и  походах,  занятия  в  библиотеке.  Основными  методами  формирования
коммуникативной компетенции во внеурочной деятельности выступают активные (презентации, кейс-методы,
проблемная  лекция,  игры,  баскет-метод и  др.)  и  интерактивные  (мозговой  штурм,  кластеры,  круглый  стол,
дискуссия,  дебаты,  деловые,  ролевые,  имитационные  игры,  интерактивный  урок  с  применением  аудио-  и
видеоматериалов, ИКТ, аквариум, метод проектов и др.).

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  формирование  коммуникативной  компетентности
учеников является приоритетной задачей образовательной среды. Учебная коммуникация – основной параметр,
влияющий на процесс обучения и воспитания.

* * * * *
ИСКАКОВА АКМАРАЛ ОРЫНТАЕВНА

Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Нүркен  ауылы
«Нүркен Әбдіров атындағы ЖББ № 10 мектебі» КММ

Бастауыш сынып мұғалімі

Сабақтың тақырыбы: 
Сиқырлы жүннен гүл жасаймыз

Мұғалімнің аты-жөні:
Күні:    

СЫНЫП:  2 Қатысқан оқушылар  саны:  Қатыспаған оқушылар саны: 0 

Сабақ негізделген оқу 
мақсаттары

2.1.3.2 Шығармашылық идеяларды дамыту үшін белгілі дерек көздерінен 
ақпараттар жинау

Сабақ  нәтижесі: Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады:  Практикалық  жұмыс 
жасайды. Сұрақтарға жауап береді. 
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: 
Топтық жұмысты бірлесе орындайды.Өз бетінше жұмыс жасайды. Сұраққа жауап 
береді. Қосымша үлестірме ресурстармен  жұмыс жасайды. 
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Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: 
Тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады.

Бағалау  критерийі Жеке,  жұптық,  топтық  тапсырмаларды  орындай  алады.  Сабақ  барысында
тыңдаушының назарын өзіне аудара алады.

Ресурстар   Суреттер, топқа бөлуге арналған асықтар  және  әртүрлі  заттар, топтық 
тапсырмалар, кері байланыс, стикер.

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия.

Пәнаралық байланыс Әдебиеттік оқу, музыка, қазақ тілі. 

Сабақтың жоспары

Уақыт \ 
кезеңдері

Педагогтың әрекеті Оқушының
әрекеті

Бағалау  

Басталуы
3 минут 

5  минут

Ынтымақтатық атмосферасын қалыптастыру 
Ыдыспен  асық әкелу. Оқушыларға ыдыстан асық 
алуларын сұраймын. Асықтың түрлеріне қарай 3 
топқа бөлініп отырады.

1-топ «Ақ асықтар»
2-топ «Жасыл асықтар»
3-топ «Жылтыр асықтар»
Психологиялық ахуал қалыптастыру: 
 
«Өзі туралы кластер» тренинг 
Оқушылар танысу үшін өздері туралы кластерлер 
құрастыруы керек.  Олар парақтың ортасындағы 
шеңберге  өз есімдерін жазып, одан таралатын 
шеңберлерге  өздерінің өмірінде маңызы бар  бес 
негізгі рөлін жазады. Мысалы: Жанұяның еркесі, 
адал дос т.б

«Өзі туралы 
кластер»
Оқушылар 
кластерлерді 
толтырады.

Оқушылар 
қорапшадан 
өздеріне 
ұнайтын түске
сай асықтар 
алады.

Жаңа білім
10 минут

Білу және түсіну
Оқушылар сабақтың негізгі 
тақырыбымен танысады.
Кішкентай ғана бойы бар,
Айналдырып киген тоны бар /қой/
Қойдың төлін қалай атайды?
Қойдаан қандай өніімдер алады екенбіз?
Жүннен жасалатын қандай бұйымдар 
білеміз?
Ендеше балалар біз бүгін боялған жүннен гүл
жасаймыз.
Тақтадағы  суреттерге зер салайық

Жұмбақтың 
жауабын 
шешеді.

Сұрақтарға 
жауап береді.

Ортасы  
15 минут

Қолдану
Практикалық жұмыс
Талдау

• Фон таңдау
• Боялған жүнді түту
• Гүл бейнесін жасау
• Фоторамкаға салып қою, аяқтау

 Боялған жүннен
гүл жасау
Топтық жұмыс
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Сергіту сәті
2 минут

Сергіту сәті "Күміс құмған-ай" Оқушылар би 
билеп сергіп 
қалады.

 Сабақты бекіту
5минут

Ой қорыту
• Топтық жұмысты қалай бөлістіңдер?
• Бірігіп жұмыс істеген ұнады ма?
• Топтық жұмыста татулық қажет пе?
• Бүгінгі сабақта жасаған гүл 

бейнесінің жасалу жолы қандай?
• Бірігіп жұмыс істеуден қандай 

қорытынды шығардыңдар?

Сұрақ –жауап
әдісі

Бағалау 

2 минут

Кері байланыс
3 минут

«Білім ағашы» кері байланыс Кері байланыс
парағы.«Білім 
ағашы»  

Үйге тапсырма: жұмысты аяқтау.

28  ГВАРДИЯШЫ-ПАНФИЛОВШЫЛАРДЫҢ  ЕРЛІГІНЕ  80 ЖЫЛ

ҚАРАСАЙ БАЛНУРА
Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті
«Тарих-Дінтану» мамандығының  4 курс студенті 

Ғылыми жетекшілер: Абдрахманова Сауле Ахметжановна, Жапарова Кульша Габдулловна

«Бұлт басып күңіренді,
Күзге қарсы ақ аспан.
Дабыл қағып ерлер жөнелді  
Қару-жарақ белге асқан.

Кірпік қақпай алға аттай,
Бейне темір болаттай.
Қарсы тұрды жиырма сегіз ер,
Келсе де жау жер қаптай».

Рамазан Елебев

Соғыс! Осы бір 5 әріпті ызғарлы сөздің түбінде қанша мән-мағына, ауыр зардаптар жатыр. 
Бұл сөзді  естігенде көз  алдыға қан  майдан,  ерлікпен  шайқасып,  көкірегін  отқа төсеген батырлардың

қайталанбас  ерлігі  елестейді.  Сұм  соғыс  сан  отбасыны  қорғанынан,  аяулы  аналарды  баласынан,  бейкүнә
сәбилерді әкесінен,  енді бірінің жарынан айырды. Сұрапыл кезең адамдардың мыңдаған түнін ұйқысыз өткізіп,
таңын  уайыммен  атырды.  50  миллионға  жуық  жандардың  өмірін  жалмаған  екінші  дүниежүзілік  соғыстың
қайғы-қасіреті әлі де ұмытылған жоқ. Соғыстың әкелген зілмауыр зардабы мен жүректерге салған жарасы арада
білдей жетпіс жеті жылды өткізсе де толық жазылған жоқ. 

Әлем  елдерін  бағындырғысы  кеп,  жұмыр  жерді  жаулап,  өз  билігін  жүргізгісі  келген  фашистік
Германияның мұздай қаруланған әскері 1941 жылы 22 маусымда бейқам жатқан Кеңестер Одағына тұтқиылдан
басып кіріп, батыс шекарадан лап қойды. Майданға дайындықсыз кеңестер жеріне араға мезгіл салып, жол-
дағдыны жайпап одақ астанасы Мәскеуге таяп қалған еді. Күші басым дұшпанмен қорғана отырып соғысқан
қазақстандық ержүрек жауынгерлер 1941 жылдың қар жамылған аязды қараша айының 16-сы күні Мәскеуге
маңындағы  Волоколам  ауданы,  Дубосеково  разъезінің  түбінде  316  атқыштар  дивизиясы  және  В.Г.Клочков
бастаған  28  гвардияшы-  панфиловшы  сарбаздары  ерен  ерлік  танытты.  «Шегінерге  жер  жоқ.  Артымызда  –
Мәскеу!» деген жалынды сөзін басшылыққа алып, неміс-фашистерінің құрыш болат құрсанған 18 танкісін отқа
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орап, жүзден астам солдатын жер құштырды. 

Дұшпанды ілгері бастырмаған, жер үшін кескілесе ұрыс көрсеткен 28 гвардияшы- панфиловшылардың
қаһарман ерлігі кеңес жауынгерлерінің рухын көтеріп, намысын қайрады. Соғыс тарихында сирек кездесетін
ерлік жасап, жау танкілерін шебінен өткізбеген 28 сарбаздың 23-і ерлікпен ауыр қазаға ұшырады. Осылайша
жеңілуді білмейді деген неміс армиясы мақсатының күлі көкке ұшты. 

Есімдерін кеуде кернеген мақтанышпен айта білу және көкке көтеру сіз бен біздің парызымыз. Олардың
есімдері:  Ананьев  Николай,  Безродный  Григорий  Михеевич,  Белашов  (Болатов)  Николай  Никанорович,
Бондаренко Яков Александрович, Васильев Илларион Романович, Добробабин, Дутов Петр Данилович, Емцов
Петр  Кузьмич,  Есеболатов  Нарсүтбай  (Нарсұлтан),  Калейников  Дмитрий  Митрофанович,  Клочков  Василий
Георгиевич,  Крючков  Абрам  Иванович,  Конкин  Григорий,  Қожабергенов  Алиасқар,  Қосаев  Әлікбай
(Әлмембай),  Максимов  Николай  Гордеевич,  Митин  Гаврил  Степанович,  Митченко  Никита  Андреевич,
Москаленко  Иван  Васильевич,  Натаров  Иван  Моисеевич,  Г.А  Петренко  ,  Сеңгірбаев  Мұсабек,  Тимофеев
Дмитрий  Фомич,  Трофимов  Николай  Игнатьевич,  Шадрин  Иван  Демидович,  Шепетков  Иван  Алексеевич,
Шемякин Григорий, Шопаков Душамгул.  

Ұлы  жеңістің  70  жыл  толуына  орай  Қазақстан  мен  Ресей  киноиндустриясы  бірлесе  отырып  «28
панфиловшылар»  деген  атаумен  фильм  жарық  көрді.  28  батырымыздың  ерлігі  бейнеленген  фильм  көптің
көңілінен шығып, көңілін босатты. Бүгінгі таңда даңқты батырлардың есімімен аталатын саябақтар, мектеп,
көше, ауылдар бар. Келер ұрпаққа есімдерін таныта білу мақсатында, ержүрек ерліктеріне тағзым ету үшін
Алматы қаласында 28 панфиловшыға арналған ескерткіш орнатылған, сонымен қатар ескерткіш орнатылған
саябаққа батырларымыздың есімі берілген. 

Соғыс деген ызғарлы ұғымды сезінбей, бейбітшілік заманда өмір сүріп жатқан мына біз, Отан қорғау
жолында  өз  жандарын  құрбан  еткен  батырларымыздың  қанды  шайқастағы  ерлігін,  майдангерлер  хаттарын
көркем шығармалардан,  соғыс жайлы фильмдерден көріп өстік.  Келешек ұрпақ,  болашақ өмір үшін жанын
қиған  ата-бабаларымыздың  ерліктері  мен  есімдері  сан  ғасырлар  өтсе  де,  өшпес  Мәңгілік  Ел  тарихында
жазылады.  Қан  майданның  бел  ортасында  жаумен  жанын  қия  айқасқан  боздақтарымыздың  рухына  бас  ие
мәңгілік тағзым етеміз. 

* * * * *
БОЙ У РАЗЪЕЗДА ДУБОСЕКОВО

ДУСЕНБЕКОВА РАУШАНГУЛЬ
студент 2 курса специальности «История и религиоведение»

            Кокшетауского университета им. Ш.Уалиханова
Научные руководители: Жапарова К.Г., Абдрахманова С.А. 

Посвящается 80 летию 
со дня подвига 28 гвардейцев-панфиловцев

16 ноября исполнится 80 лет со дня подвига 316-й стрелковой дивизии, позже названной 8-й гвардейской
имени генерал-майора И.В.  Панфилова.  Даже спустя  столько лет она продолжает  объединять исторической
памятью несколько народов бывших союзных республик.

Мало  кому  известно,  что  битва  за  Москву  осенью  -  зимой  1941  года,  похоронившая  чудовищный
фашистский  «блицкриг»,  является  самым  крупным  сражением  не  только  Великой  Отечественной,  Второй
мировой,  но  и  всех  войн,  прогремевших  на  земле.  Именно  Московская  битва  стала  переломной  в  этом
неслыханно жестоком военном столкновении ХХ века.

В орбиту грандиозного сражения за советскую столицу с обеих сторон было втянуто более 7 миллионов
человек. На полях Подмосковья солдат и офицеров сражалось на 3,4 миллиона больше, чем в Сталинградской
битве, на 3 миллиона больше, чем на Курской дуге, и на 3,5 миллиона больше, чем в Берлинской операции.

Доблесть воинов-казахов, их человеческая надежность на фронте были очень высоки. За долгое время
работы с огромным количеством военных материалов не встречается ни один документ, свидетельствующий о
предательстве,  малодушии,  трусости  или  еще  каком-нибудь  бесчестном  проявлении,  которое  бы  касалось
казахов. Во всех военных мемуарах они также упоминаются как люди храбрые, наделенные воинским духом,
исключительно способные к ратному делу. 

Но вернемся к западным рубежам Москвы, к разъезду Дубосеково, которому суждено было стать местом
воинского подвига невиданной жертвенности, где произошел знаменитый бой панфиловцев с врагом.

У Дубосеково находился опорный пункт взвода 4-й роты, которым до 15 ноября командовал лейтенант
Джура  Ширматов.  Но  он  был ранен  и  эвакуирован  в  госпиталь.  Его  заменил  помощник командира  взвода
сержант Иван Добробабин. Накануне боя по линии обороны этой роты прошел генерал Панфилов. Заметив
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крайне неудачное расположение взводного опорного пункта на местности, он приказал немедленно перенести
его в другое место, на высотку, ближе к разъезду, где можно было более эффективно обороняться. 

Здесь  взвод  перекрыл  самое  выгодное  для  наступления  направление,  выводившее  немцев  на  тылы
дивизии. Крутой, поросший густым лесом берег Ламы защищал фланг противника от возможного контрудара
советских  войск  со  стороны  реки.  Противника  встретили  огнем  противотанковых  ружей,  бутылками  с
зажигательной смесью, гранатами. 28 бойцов отразили атаки пехоты и 50 танков врага. В неравной борьбе они
почти все погибли, но, уничтожив 18 немецких машин, занимаемых позиций не оставили. В результате боя
гитлеровцы были задержаны более чем на 6 часов и не сумели прорвать оборону дивизии.

* * * * *

ПАТРИОТИЗМ – КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

СИДОРЕНКО ЕЛЕНА ИГОРЕВНА. НОВИК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
Учителя начальных классов КГУ «ОШ №81» г.Караганда

Сегодня  в  мировом  сообществе  происходят  процессы  глобализации,  ситуация  в  мире  динамично
меняется. В своей статье Нурсултан Абишевич Назарбаев «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания» возлагает большие надежды на молодое поколение, которому строить новое будущее страны. А для
этого  нам  как  молодежи  в  первую  очередь  надо  перестраивать  свое  мировоззрение,  свое  представление  о
жизненных  и  духовных  ценностях,  уметь  взять  из  прошлого  все  ценное  и  уникальное,  не  утратив  своей
национальной самобытности и идентичности.

В соответствии со ст. 3 Закона Республики Казахстан  «Об образовании» одним из основных принципов
государственной  политики  в  области  образования  является -   приоритет  гражданских  и  национальных
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Патриотизм  –  явление  особенное,  поскольку  речь  идет  об  отношении  многонационального  народа
республики  к  одной,  общей  для  всех  народов,  ее  населяющих,  родине.  Поэтому  сегодня,  как  никогда,
актуальным становится вопрос о том, как и в каких формах следует осуществлять патриотическое воспитание,
что должно стать его методологическим ориентиром. Воспитание у подростков и молодежи чувств истинного
патриотизма, духовных и нравственных качеств мы должны начинать со школьной скамьи.

На  сегодня  тема  патриотизма  весьма  актуальна,  так  как  касается  каждого  гражданина  и  во  многом
связана с политической ситуацией в нашей и многих других странах мира. От чувства патриотизма зависит
отношение  человека  к  своей  стране,  а  значит  и  к  окружающим  его  людям  (родному  народу),  к  выбору
правительства, а следовательно, и будущего этого государства. Так же от уровня преданности и принадлежности
себя к какой-либо стране зависит вклад конкретной личности в науку, искусству, безопасность и ещё множество
областей социальной жизни человека.

Патриотизм  в  казахском  обществе  начинался  формироваться  в  семье,  роду,  племени  и  на  примерах
старшего поколения. Например, на сказаниях о батырах и биях, внесших свой вклад за защиту независимости
родного  края.  На  таких  примерах  в  сознании  подрастающего  поколения  закладывался  образ  Родины  и
личностное отношение к ней, воспитывалось ответственное отношение к своей стране, населяющим ее людям,
ее интересам. В настоящее время, в мире, где все стремительно меняется, жизнь движется со стремительной
скоростью, проблемы воспитания патриотизма среди подрастающего поколения особенно актуальны, так как
нередко молодому человеку нелегко определить, где истина, а где ложь, когда он слышит слово патриотизм, как
ему отличить любовь к родине от национализма. В связи с чем,  идея патриотизма как никогда актуальна и
занимает особое место в развитии современного общества.

Характерной чертой воспитания у детей патриотизма является слитность нравственных чувств и знаний.
Чувства играют определенную роль в патриотическом воспитании младших школьников. От уровня развития
эмоциональной  сферы  зависит  общее  состояние  психического  развития  ученика.  В  процессе  обучения
изменяется содержание чувств младшего школьника и происходит их дальнейшее развитие в плане все большей
осознанности, сдержанности, устойчивости, происходит развитие таких нравственных чувств,  как любовь к
Родине, долг, честь.

Важную  роль  в  процессе  воспитания  патриотизма  играет  формирование  и  развитие  у  учащихся
потребностей  и  положительных  мотивов, связанных  с  этими  качествами.  Потребности  в
самосовершенствовании,  как  известно,  возникают  у  человека  тогда,  когда  он  под  влиянием  внешних
воздействий или внутренних побуждений переживает противоречия между тем,  какой он есть и каким ему
надлежит быть, между достигнутым и необходимым уровнем личностного развития. 

* * * * *
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НУРЖАНОВА РАЙХАН КУМАРОВНА
Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Сарбие ауылы
«Әсем» бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі

Білім беру саласы: Таным
Кіріктірілген оқу қызметі: «Тіл дамыту», «математика», «Құрастыру»
Бөлімі: Сенсорика 
Тақырыбы: «Геометриялық пішіндер» [more]
Мақсаты: Геометриялық пішіндерді әртүрлі көлемі бойынша салыстыру және топтастыруға үйрету. Балаларды 
сөйлей білуге,ойын арқылы білімдерін жетілдіру. Түріне, түсіне, көлеміне қарай ажырата білуге үйрету. 
Балалардың ойлау қабілеттерін арттыру. Өз бетінше  жұмыс жасай білуге машықтандыру.
Қолданған құралдар: әр түрлі ойыншықтар, түрлі түсті шариктер. Машиналар т.б
Әдіс тәсілдері: Сұрақ-жауап, ойындар ойнату, көрсету, өлең шумақтарын  қайталату.

Іс-әрекет кезеңдері                 Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың
 іс-әрекеті

Мотивациялық 
қозғаушылық

Балалар бүгін бізде ерекше күн, себебі біздерге қонаққа 
апайлар келіп отыр.
                  Шаттық шеңбері
           Қуанамын мен,де 
           Қуанасың сен,де
           Қуанайық достарым
          Арайлап атқан күнге!

Балалар шаттық 
шеңберіне тұрып, 
өлең жолдарын 
айтады.

Іздену 
ұйымдастырушы

                       Кіріспе
 Балалар бізге қоян қонаққа келу керек еді, жолда келе жатып 
адасып кеткен сияқты, кәне бәріміз біріміздің артымызға 
тұрып пойыз болып орманға қоянға барайық. Кәне бәріміз 
өлеңді қайталайық.
          Артқа, жанға қарайық,
          Қоянды іздеп табайық.
          Ұстап алып қоянды,
          Бақшаға алып барайық.
Қоянды алып орманнан бақшаға қайту,
Қоян бақшаға келе жатып адасып қалыппын. Мен сендерге 
көптеген ойындар алып келдім. Менімен ойын ойнағыларың 
келеме?
Олай болса көңілді ойын ойнайық.
1-ші ойыным «Түсіне қарап ажырат»
Домалақ шариктерді түстеріне қарай ажыратып ыдыстарға 
салу. Түстерін пішінін сұрау.
2-ші ойыным «Пішіндерді өз ұяшығына орналастыр»
3-ші ойыным « Салыстыр» Түрлі ойыншықтардың көлемін, 
пішінін, түсін сұрау. 
Балалар допты алақан арасына салу арқылы сергіту 
жаттығуын орындайды.
Сергіту. 
     Добым,добым, домалақ,
  Қайда кеттің домалап.
  Үстел үстін бүлдірдің,
  Тарелкені сындырдың.
4-ші ойын «Үй құрастыру» дайындалған үй бөлшектерінен 
үй құрастырады. Түстеріне және геометриялық пішіндерін 
атайды.
Қоян.Балалар сендер өте ақылды ,әрі тапқыр балалар 
екенсіңдер.Өте жақсы ойын ойнадыңдар.
Менің сендерге әкелген сыйым бар. 
Мен енді орманға қайтайын, сау болыңдар.

Балалар пойыз болып
тұрып орманға 
барады.

Балалар тәрбиешімен
бірге өлең жолдарын 
қайталайды.Орманна
н қоянды тауып 
бақшаға алып келеді.

Ия
Түрлі түсті 
шариктерді алып 
түстеріне қарай 
ыдыстарға салады. 
Түсіне қарай 
топтастырады.

Пішіндерді өз 
ұяшығына қарай 
орналастырады. 

Балалар қолдарымен 
ойыншықтарды 
ұстап, көлемін  түсін 
анықтайды.Оларды 
қарап бір-бірімен 
салыстырады.
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Балалар тәрбиешінің 
айтқандарын 
қайталап қимыл 
қозғалыс арқылы 
көрсетеді.

Балалар қоянға 
риза ,жердегі сәбізді 
қоянның себетіне 
салып береді. 

Рефлексивтік 
коррекциялаушы

Тәрбиеші балалардан бүгінгі сабақтан алған әсерлерін,көңіл 
күйлерін, не үйренгендерін сұрайды. Бүгін біздер ойын ойнау
арқылы пішіндерді танып білдік. Пішіндердің түрін, түсін, 
көлемін ажыратып айта білуді үйрендік.

 Балалар бүгінгі 
ашық оқу қызметінен
алған әсерлерін 
тәрбиешімен бөліседі

            Күтілетін нәтижелер:
             Білді: Геометриялық пішіндерді, түстеріне қарай ажырата білуді.
             Игерді: пішіндер туралы түсініктерді.
            Меңгерді: Көлемін, түрін, пішінін, салыстырып, топтастырып ажырата білуді меңгерді.

* * * * *
СЕЙСЕМБЕКОВА МОЛДИР КАЛДЫБАЙҚЫЗЫ

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназия
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Уақыты: Қазақ әдебиеті Мұғалім: Сынып:

Сабақ 
тақырыбы:

«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жыры 
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ 7-сынып

Жалпы 
мақсат:

Көркем әдебиеттің негізгі жанрының бірі-эпостық поэмаға жататын лиро-эпостық жырлар 
жайында теориялық түсінік беру. Қозы Көрпеш-Баян сұлу жырын түсініп оқу.

Сілтеме: Мұғалімдерге арналған нұсқаулық
Қазақ тілі мен әдебиеті оқыту әдістемесі  
7-сыныпқа арналған  әдебиет оқулығы  
Үлестірме материалдары

Оқу нәтижесі: Көшпелі қазақ елінің салт-санасын, кәсібін аңғарады.
 Жырдағы кейіпкерлердің іс-әрекетіне байланысты әрқайсысының басында болған 
күйініш-сүйініштерін пайымдайды, мінез ерекшеліктерін байқайды,ой-өрісі,дүниетанымы 
кеңейеді.
 Топта бірлесіп жұмыс істеуге, қажетті іс-әрекетте оқушының өз бетінше белсене 
орындауына мүмкіншілік беріледі.

Сабақта 
қолданылатын
материалдар:

«Түртіп алу» стратегиясына байланысты, сызба кесте, ватман, мәтін.

Оқыту 
әдістері:

 Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер, оқытуда  АКТ-ны  пай-далану, сыни тұрғыдан 
ойлауға үйрету, оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау.

Сабақ  барысындағы  мұғалім мен оқушының іс-әрекеті:

І. Оқушыларға 
психологиялық 
ахуал туғызу 

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Оқушылар назарына «Табиғат тамашалары» 
видеоролигін ұсынады. Түстер арқылы 
топтастырады.

Орындарында отырып 
видеоролик тамашалайды 
Ортаға шығып берілген 
түстерді таңдап, сол бойынша 
топқа бөлінеді.
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ІІ. 
Қызығушылықты
ояту      

«Ой қозғау стратегиясы»
1. Батырлар жыры туралы білетіндерін естеріне түсіріп, жырдың халықтығын, жырдың
басты кейіпкері ел қорғаушы батырдың күш-құдіреті, патриотизімі, отанды сүюі, 
еңбекшілдігі, зор адамгершіліктің иесі болатындығы жайлы, өзіне тән шарттылығын 
оқушылардың өздеріне дәлелдету.
2. Кіріспе сөз (мұғалімнің). Көркем әдебиеттің негізгі жанры жайында, түрлері 
жайында айта келіп, авторы белгісіз халықтық мұра болатындығын, олардың туу 
негізінде шындық болмыс жатса да, шығарушылардың ой-санасының әлі сәбилігімен 
байланысты қиял араласып отыратындығын және халықтың ауызша 
шығармашылығының негізінде туған зор оқиғаны жыр еткендігін, жыр өлеңмен 
жазылған ірі шығармалардан эпостық жырлар туатындығын баяндай, отырып, осы 
эпостық жырлардың бір түрі- лиро-эпостық жырлардың өзіндік ерекшеліктерін 
түсіндіру, теориялық анықтама беру.
3. Дәптермен жұмыс.
Теориялық түсініктерді әдебиет дәптеріне жаздыру.
4. Оқулықпен жұмыс. Жырды оқыту.
Мәнерлеп түсініп оқу.
5. Сөздік жұмыс

Қосымша ақпарат Қозы Көрпеш — Баян Сұлу — XIII-XIV ғасырлардан бастап жырланып, XIX 
ғасырдың ортасында қағазға түскен қазақ халқының лиро-эпостық жыры. Поэма 
Сыбанбай, Бекбау, Жанақ, Шөже ақындардың орындауында ауызша таралған. 20-ға 
жуық нұсқасының ішінен ең белгілісі - Жанақтың нұсқасы. Алғаш ел арасынан жинап, 
хатқа түсіргендер: Г.Саблуков (1830), Ғ.Дербісалин (1834), А.Фролов (1841), Шоқан 
Уәлиханов (1856). Жырдың мазмұнын М.Путинцев орыс тіліне аударып бастырды 
(1856), кейін В.Радлов "Түркі тайпаларының халық әдебиеті үлгілері" жинағының 3-
томына еңгізді (1870).

ІІІ. Жаңа 
тақырып  

Жыр мәтінін құр оқумен шектелмей жырдағы білім 
мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып, 
ұжымдасып мұғалім көмегінсіз өздері дербес 
атқарады. Құр мәлімет алумен шектелмей, өз 
пікірлерін ашық айтып өзара сұхбат жүргізуге 
жағдай жасайды.
а) Жеке жұмыс I.W.S.E.R.T-стр. ұсынамын, өйткені 
бұл ұтымды құрал, өздері оқыған «Қозы Көрпеш-
Баян сұлу» жырынан түсінігін тексеруге, өз ойын 
айтуға басшылық жасайды.
ә) Жұппен жұмыс. «Түртіп алу» стратегиясы 
бойынша кесте жасалынады және сол кестеге 
жырды қаншалықты түсінгендерін әр түрлі 
белгілермен белгілейді. Топтың тақырып туралы ой 
қозғауы
V – Олардың білетіндері.
+ — Олардың үйренгендері.
= — Менің ойлағаныма кері, келісе алмаймын.
? – Мені жұмбақтандырады.
Сабақты, үйренгендерін бекіту.

Сабақты мұқият тыңдап, есте 
сақтау. Топпен 
ынтымақтастықта қарым- 
катынас жасау. Сұрақтарға  
жауап беру, өз ойларын айту, 
талқылау.

IV.Шығармашыл
ық жұмыс               

Ғашықтық жырдың, батырлық жырдан 
айырмашылығы сүйіспеншілік, достықтың ең басты
мәселесі деген бір пікірге келу.

Оқушылар сұрақтарға жауап 
береді
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V.Қорытындылау  Топпен жұмыс: Лиро - эпостық жырлардың 
түрлерін топтастыру.
Лиро - эпостық жырлар
↓
«Қозы Көрпеш - Баян сұлу»
Айман - Шолпан
Сұлушаш
Қыз жібек
Ләйлі - Мәжнүн
Құсырау - Шырын
Қалқаман - Мамыр

Білу, түсіну, қолдану. Әр топ- 
тың спикері шығып қорғайды

VI. Үйге 
тапсырмасын  
беру  

Лиро-эпостық жырлар туралы оқып келу және 
жырдан үзінді жаттау

Үй тапсырмасын білу, 
түртіп алу

VII. Бағалау            Формативті бағалау   Топтардың бірін-бірі  бағалауы

VIII. Рефлексия     Сабақтан алған әсерлері мен ұсыныстары туралы 
қысқаша жаздыру

«Екі жұлдыз, бір тілек »

Уақыты: Қазақ әдебиеті Мұғалім: Сынып:

Сабақ тақырыбы: «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жыры
Жалпы мақсат: Оқушыларды  «Қозы  Көрпеш-Баян  сұлу»  жырының  көне  дәуір  мұрасы

екендігімен,оның  ерекшелігімен,батырлар  жырынан  айырмашылығы,жыр
варианттары,жырды зерттеушілермен таныстыру;
Оқушылардың  тақырыпқа  қызығушылығын  ояту,мағынаны  танып
білуге,ажыратуға,ой толғауға дағдылындыру;
 Елін, жерін,Отанын    сүюге баулу;

Сілтеме:  Мұғалімдерге арналған нұсқаулық
 Қазақ тілі мен әдебиеті оқыту әдістемесі  
 7-сыныпқа арналған  әдебиет оқулығы  
 Үлестірме материалдары

Оқу нәтижесі: Ертедегі қазақ поэзиясында  сюжетті әңгімеге құрылған жырлардың бір бөлігі
лиро-эпос  деп аталатынын түсінідіру

Сабақта қолданылатын 
материалдар:

Мазмұндау жоспары
Сәйкестендіру тесті

Оқыту әдістері:  Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер, оқытуда  АКТ-ны  пай-далану, сыни 
тұрғыдан ойлауға үйрету, оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау.

Сабақ  барысындағы  мұғалім мен оқушының іс-әрекеті:
І. Оқушыларға 
психологиялық 
ахуал туғызу 

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Оқушылар назарына «Көктем гүлдері» видеоролигін 
ұсынады. Түстер арқылы топтастырады.

Орындарында отырып 
видеоролик тамашалайды 
Ортаға шығып берілген 
түстерді таңдап, сол 
бойынша топқа бөлінеді.

ІІ. Қызығушы
лықты ояту      

1. Қозы Көрпеш –Баян сұлу жыры қандай жырға 
жатады?
2. Лиро-эпос жырларының батырлар жырынан қандай 
айырмашылығы бар?
3. Жырда ауыз әдебиетінің  үлгілерінен қандай түрлері 
кездеседі?

Талдау,жинақтау,қорыту
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ІІІ. Жаңа 
тақырып  

Лиро-эпостық жырдың ішіндегі  
тақырыбы,оқиғасы,құрылысы жағынан ерекше орын 
алатын және халық арасында көп тарағанның бірі –« 
Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жыры.
Жыр тек қана қазақ арасында ғана емес,көршілес 
болған,тұрмыс-салты, тіршілігі ұқсас елдерде де  
айтылып жүрген жыр.
 Жыр көп вариантты болып келеді. 

Сабақты мұқият тыңдап, 
есте сақтау. Топпен 
ынтымақтастықта қарым- 
катынас жасау. Сұрақтарға  
жауап беру, өз ойларын 
айту, талқылау.

IV.Шығармашылық жұмыс                     
Өткен ғасырда да, қазір де «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жыры жайында ғалымдардың бір тобы пікір айтса,ал 
бір тобы ескі дүниенің ескерткіш белгісі ретінде зерттеген екен.

Зерттеушілердің
 аты-жөні

Жылы Еңбектері Тұжырымдама

С.Сейфуллин 1932 «Қазақ әдебиеті» Радлов варианты 
бойынша тоқталады.

С.Мұқанов 1935 «батырлар жыры» туралы 
еңбегінде

Халықтық сипаттағы жыр
екендігін дәлелдейді.

      Жанақ  ақынға тоқталсақ,  ол  ірі  ақын  және асқан  қобызшы болған.Жанақ  өз  кезінде  жетісу,семей
жақтарын көп аралаған,ақындармен айтысқа түскен,үлкен жырлар айтып жүрген.  Жанақ жырлаған «Қозы
Көрпеш-Баян сұлу»-халықтық  жыр,күрделі шығарма. 
Бүгінгі өтейін деп отырған жырдың да ерекшелігі-оқиғаның реалистігі. Қозы мен Баян, Қарабай мен Қодар 
өмірде болған типтік бейне.
Жырдың өзіне тән ерекшелігі-оқиғаның  диалогтік түрде берілуі.
Алдын ала жырды оқып келген екі оқушы мазмұнын айтып береді. 
Оқушылар сұрақтарға жауап береді

V.Қорытындылау Жырдағы кездесетін жер-су атаулары-Балталы, 
Бағаналы, Шідерлі, Аягөз, Қызылбелбеу,Абыралы, 
Жалаулы
1.Жырдағы көтерілген мәселелер
2Қозы өліміне  себепкер болған кім?
3.Қозы Көрпеш-Баян сұлу жыры саған ұнады ма?
4.Қай кейіпкер қандай қылығымен ұнады?
Жырдың тарихымыздың қай дәуірде пайда болғандығы 
жөнінде ғалымдар әр түрлі пікір айтады.Бір тобы Жошы 
дәуіріне тіресе ,енді бір тобы Ноғайлы дәуіріне телиді 
және бір тобы қазақ хандығымен байланыстырады.Қалай
десекте , қазақ елі2002жылы фолъклорлық мұраның 
1500жылдық тарихын атап өтті.Зерттеуші ғалымдар  
жырды Шекспирдің «Ромео-Джулъетта»трагедиясымен 
бара-бар деп таныған.Ал Потанин «Бұл жер жүзіндегі ең 
қымбат әдебиет мұраларына жататын шығарма.»деп 
бағалаған.Ғұлама ғалым Ә.Марғұлан «Бұл жыр-мәңгілік 
жыр»депті.

Білу, түсіну, қолдану. 
Әр топ- тың спикері шығып
қорғайды

VI. Үйге 
тапсырмасын  
беру  

«Қозы Көрпеш-Баян сұлу  жыры-қазақ ауыз әдебиетінің 
құнды інжу-маржаны» Шағын шығарма жазу

Үй тапсырмасын білу, 
түртіп алу

VII. Бағалау          Формативті бағалау   Топтардың бірін-бірі  
бағалауы

VIII. Рефлексия    Сабақтан алған әсерлері мен ұсыныстары туралы 
қысқаша жаздыру

«Екі жұлдыз, бір тілек »
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КУЛЬТЕМИРОВА МАНШУК САМЕНОВНА
Ақтөбе облыстық есту және көру қабілетінде бұзылыстары бар

балаларға арналған арнайы "мектеп - интернат- колледж" кешені КММ. Тәрбиеші 

 «Таңғажайып әлемге саяхат»  атты тренинг

Тренинг мақсаты: оқушылардың қоршаған ортамен қарым-қатынасын нығайту, ақыл-ойын дамыту, көріп есте 
сақтау, зейін тұрақтылығын қалыптастыру, топпен жұмыс жасауға, табиғатты сүюге, әсемдікке тәрбиелеу. 
Сабақтың түрі:  саяхат сабақ 
Көрнекілігі:  карточкалар, фламастер, формат А4, суреттер.
Сабақтың барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі.
ІІ. Балалар бүгін біз таңғажайып әлемге саяхат жасаймыз. Бірақ ол жаққа бару оңай емес, себебі жолда көп 
кедергілер кездеседі. Бірақ ойланып тапсақ, бірігіп жұмыс жасасақ, тату болсақ бізге кедергі түкте емес, солай 
емес пе? Осы кезде есік қағылады. Ішке қоян кіріп келеді. Ол өзінің балаларымен саяхатқа шыққысы келетінін 
айтады. Балалар біз ең алдымен саяхатқа шықпас бұрын өзімізді қоянға және келген қонақтарға таныстырайық. 
Өз атымызды атаймыз және өзіміздің жақсы қасиетімізді қосып айтамыз. Мысалы: Менің атым Әсия. Мен 
әдептімін. 
ІІІ. Біз жолмен жүріп келеміз. Міне бізге жолда  кедергі кездесті. Кәзір біз осы жердегі кедергілерден өтсек, 
«Жануарлар әлемі» әлемі ашылады. Ол үшін бізге мынадай тапсырманы орындауымыз қажет.
«Естіп есте сақтау».
Сердерге қазір он сөз оқылады. Сол он сөзді сендер естеріңде сақтап, қайталап айтып берулерің керек. Шарт 
бойынша бұл сөздер 3 рет қайталанып оқылады. Бұл сөздер бізге «Ертегілер әлеміне» жеткенде қажет болады. 
Орман                               Жапырақ                                          Балта
Ағаш                                   Жол                                                  Қасқыр
Қамыс                                Гүл                                                     Кірпіш

«Ұйқасын тап» Сіздерге төмендегідей «Соңғы жолды ойлап табыңыз» деген тапсырма беріледі: 
 Өзінше ноян,қорқақ кім? (Қоян)
 Тастан-тасқа секіріп, жем тереді....(кекілік)
 Алмастан тыным, шабады....(құлын)
 Құйрығы он қарыс, бұл айбатты....(жолбарыс)
 Бата алмас түлкі, үсті тікен.... (кірпі)
Ойын- пантомима. Қай жануар қалай дыбыстайды?
Балалар, енді жануарлар әлемін тамашалауға болады. Біз кедергіден өттік. Олай болса табиғаттағы жануарлар 
мен құстарды тамашалап, саяхатымызды жалғастырайық. Міне жолда тағы кедергі кездесті. Қазір біз бұл 
кедергіден өтсек «Ертегілер әлеміне» жол ашылады.
Ертегі тыңдау. «Үш торай» ертегісі. Ертегі тапсырмы бойынша сұрақтарға жауап беру, сурет салу.
Сергіту сәті
Күлімдеп күн бүгін, қарады маған да.(өзіне көрсетеді)
Күлімдеп күн бүгін, қарады саған да.(досына көрсетеді)
Шуақпен нұр төгіп (қолын жоғары көтереді)
Көңілді кетті көтеріп(шапалақтайды)
«Табиғат әлемі» тапсырмалары.
Ал енді мына суретке қараңдар? Бала неге ұялап тұр?
 Балалар қоршаған орта табиғатты қорғау керек пе? Неден қорғау керек?
Бір-біріміздің қолымыздан ұстайықшы. Бірге болған қандай тамаша! Табиғат та бірлікті, татулықты 
қалайды.Сондықтан табиғатқа, жерімізге қандай тілектерің бар? Мысалы: Көк аспанымыз ашық болсын, сары-
көңіліміз шат болсын, жасыл орманымыз жайқалып өсе берсін, ақ жүрекіміз таза болсын, отбасымыз аман 
болсын. 
Бейнекөрініс. (7мин) «Таңғажайып әлемді» тамашалау.
Қоян:  Балалар, маған сендермен бірге саяхат жасау өте қызықты болды. Маған өте ұнады. Сендерге рахмет, мен
осы таңғажайып әлемде қалғым келеді.Мен сендерге жақсы тілегімді білдіре отырып, мына кішкене 
жүрекшелермен жүрек жылуымды беремін. Сау болыңдар, көріскенше.
Қорытынды.

* * * * *
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ҒЫЛЫМИ ЖОБА ТАҚЫРЫБЫ:  РЕАЛИСТ АБАЙ

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы. Облыстық арнайы мектеп-интернат
Орындаған: АТАМҰРАТОВА ДИНАРА – 6-сынып оқушысы

Жетекшісі: ТИЛЕУКУЛОВА АЙГУЛ САРСЕНБЕКОВНА. Қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі

Ғылыми жұмыста данышпан ақынның, шығармашылық кемелдену бағытынан адаспай, эволюциялық өсу
жолымен жүріп, шығармаларындағы ішкі логикалық ой сабақтастығын жүйелеп, ақынды толғандырған замана
мен халық тағдырын ақын көзімен көріп, бұзылған заманды түзету жолын көздеп айтқан "заман емдерін" (адал
еңбек ету, сөз ұғу, ғылым табу, "Адам болу", "Толық адам болу", халқын сүю,  дос табу,  махаббатын аялау)
саралап, одан бүкіл адамды рухани тазарта отырып, әлемді, әлемді жаратушыны тануға жетелейтін Абайдың
асқақ мұратына шәкірттерімізді бастауды мақсат еттік. 

Абай  атамыз  тек  ақиқатты,  шындықты  жақтаушы  адам  болған.  Осы  жобада  Абайдың  қаншалықты
реалист адам болғаны жан-жақты зерттеліп, жоба барысында талқыланады. 

Тақырыптың өзектілігі: Абай шығармашылығының мағынасын терең түсіне отырып, оның пікірлерінің
құндылығына, өміршеңдігіне  талдау жасай отырып, ойшыл ақынның даналық сөздерін оқытып, жалпы тіршілік
атауының тұтастығын түсіндіріп,  әдебиетке деген сүйіспеншілігін оятып, егеменді еліміздің жас ұрпақтарын
жан-жақты жетілген адам атына лайықты азамат болып қалыптасуға тәрбиелеу.

Мақсаты: Абайдың реалисттік әдіспен жазылған шығармаларын өскелең ұрпаққа насихаттау.
Міндеттері:
- Абайдың реалисттік әдіспен жасалған шығармаларын анықтау;
- Абайдың табиғат лирикасына арналған өлеңдерін талдау;
- «Қансонарда бүркітші шығады аңға» өлеңіндегі шеберлікті суреттеу.
Зерттеудің  болжамы:  Абайдың шығармашылығы жай оқи  салатын дүние  еместігі,  бүгінгі  тәрбиенің

негізгі құралы екендігін айқындау.
Жұмыстың  негізгі  нысанасы  ретінде  Абай  Құнанбаевтың  шығармашылығы,   Абайды  зерттеуші

ғалымдардың еңбектерін, газет-журнал  материалдары, «Қазақ тілі мен әдебиет» журналын басшылыққа алдым.
Зерттеудің  негізгі  әдістері  мен тәсілдері:  Зерттеу жұмысының мақсаты мен тақырып ерекшелігіне

байланысты сипаттама, салыстырмалы талдау мен жинақтау, жүйелеу және оны түсіндіру әдістері қолданылды.
Зерттеу әдістері: талдау, салыстыру, зерттеу, түсіндіру, баяндау.
Зерттеу жұмысының жаңашылдығы:
Абай - ең алдымен үлкен реалист. Ол өз дәуірінің барлық жағын туындыларында айқын суреттей білді.

Кезінде өз дәуіріне тән тарихи-әлеуметтік, таптық келелі мәселелерді көре білумен қатар, кейбір детальдарға
дейін байқап, оларды өз шығармаларында сәулелендіре білді. Сөйтіп ақын творчествосы өз заманының айнасы
болды.

КІРІСПЕ
Асыл сөзді іздесең,
Абайды оқы, ерінбе!
Адамдықты көздесең, 
Жаттап тоқы көңілге!- деп Сұлтанмахмұт айтқандай, Абай туған халқының, болашақ ұрпақтың өнегелі

тәрбиешісі, ана тілінің, қазақ поэзиясының өсіп гүлденуіне зор үлес қосқан қамқоршысы.  
Абай  қазақ әдебиетіндегі   ұлы құбылыс,  халқының жарық жұлдызы. Абайдың ақындық дарыны аса

қуатты және сан қырлы. Сонымен бірге Абайды ойшыл ақын дейміз.  Ұлы ақын туған халқының ұлттық сана-
сезіміне сәуле жүгіртіп, қалың жұртымен бірге қамыға отырып, қалам тартпаған тақырыбы жоқ. 

Өз  кезеңінің  қоғамдық  оқиғаларына  терең  үңілді.  Абай  халық  тағдырымен  ортақ  күй  кешті,  мұңын
мұңдады, жоғын жоқтады, асыл мұратын биіктетті. Жұртымды түзеймін, оны ел қатарына қосамын деп, бар
уақытын, өзінің  күш-жігерін жұмсады.  Бұл заманның рухани мүддесінен, қоғамның даму талабынан, ішкі
қажеттіліктен туындады. Осынау қажеттілікті  ақын терең түсінді. Білім мен ғылымға еріккеннің ермегі деп
қарамады.  "Жасымда ғылым бар деп ескермедім" деп өзі айтқандай, ол өзінің алдына мәртебелі де мерейлі
мақсат қойды. Анығын айтқанда, Абай ғылымда берік эстетикалық принцип ұстанады.  

Жақсылық пен жамандықты, әділдік пен қиянат туралы білгіңіз келсе, Абайды оқыңыз. 
Адамгершілік пен арлылық, махаббат пен зұлымдық туралы білгіңіз келсе,  Абайды оқыңыз. Өлім мен

өмір, адам жанының қалтарыстары  мен сырлары туралы білгіңіз келсе,  Абайды оқыңыз. Тіршіліктің мәңгі
сауалдарына  жауап  іздеп,  он  сегіз  мың  ғаламның  құпиясын  білгіңіз  келсе,  Абайды  оқыңыз.  "Абай-қазақ
поэзиясының асқар биігі". Абай поэзиясы - махаббат, сүю, сүйіспеншілікке  толы поэзия. 
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Ақынның қай  туындысы болмасын,  оның алтын арқауы болып Адам тұрады,  адамға деген  махаббат
тұрады. Ақын поэзиясында толық адамның бейнесі тұрады. Абайдың әр сөзін терең бойға сіңіріп, үңіле отырып
сезіну - тек әдебиет айдынында жүргендердің ғана емес, сонымен қатар нұрын, сырын көре білер, көкірегі ояу
әрбір  азаматтың  парызы.  Абай  -  ұлттық  мәдениетіміздің,  тарихымыздың  ерекше,  шын  мәніндегі  жаңашыл
тұлғасы. Поэзия, өнер, философия, тарих, музыка, этика, эстетика, педагогика ...  ол қамтымаған сала жоқ. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Абайдың  реалистік  әдіспен  жазылған  шығармалары  өте  көп.  Солардың  бірі-  табиғат  лирикасына
арналған өлеңдері.  Абай атамыздың жыл мезгілдеріне  арналған өлеңдерін оқығанда әр  түсті  ақындық бояу
арқылы көз алдымызға түрлі-түрлі табиғат көріністері келеді. Жайқалған гүл-бәйшешекті «көк орай шалғыны»
мен күркіреген өзені бар тамылжып тұрған шыбынсыз жазда, ақ кірпік бораны мен үскірік аязы бар, қылышын
сүйреткен  қырау қабақ қытымыр қыста та сонда, аспанын бұлт торлап ,  гүлі солған сарғыш даласын шық
басқан сұрғыт күз де сонда...Әр өлеңінде ақын әуелі табиғат көріністерін суреттейді де, ізінше сол көрініске
бөленген қазақ ауылының тірлік-кәсібіне,шаруа-жайына көшеді. Реалист Абай тақырыбына  жазылған ғылыми
жобамды қорыта келіп, оның шығармаларының  мәні ақынның өзі өмір сүрген қоғамдық ортағы әлеуметтік
теңсіздікті  көре  білуінде,  халық  тұрмысына  назар  аударуында,  лирикасында   құбыла  құлпырған  көркемдік
тілінде,  асқан  реалист  ақын  екеніне  көз  жеткіздік.  Абайдың  творчествосының  осылардан  туатын  тағы  бір
тарихи мәні-өзіне дейін болып көрмеген тың ұйқастар мен бунақтарды, тақырыптарды жыр етіп,оған биік идея,
терең мазмұн, тың пішін беруінде қазақтың әдеби тілін байыта, дамыта қалыптастырып, жаңа жазба әдебиетінің
негізін салуында, қазақ поэзиясын сыншыл реализмнің шырқау сатысына көтеруінде болып табылады. Абайдың
шығармаларын зерттей отырып, дәл Абай атамыздай табиғатты немесе белгілі  бір адам бейнесін суреттеген
ақындарды кездестірмедім. Абай атамыз себебі – ұлы тұлға, дара тұлға. 

ҰСЫНЫСТАР

• Абай тағылымы тек оқушыларды ғана емес, сонымен қатар, бүкіл адамзат баласын тәрбиелейтін бірден-бір
құрал болғандықтан оқу қабинеттеріне, мектеп ішіне, тіпті көшелердің көрнекі жерлеріне небір 
ағылшынның, орыстардың  неше түрлі жарнамаларын  іліп қойғанша, ақынның:
1) "Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселерден  озады".                                        
2) Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан өнерші - қазақтың әулиесі.                                                  
3) Кімде-кім үйреніп жетпей жатып үйренгенін қойса, оны құдай ұрды.                                        
4) Кімде- кімнің әділдігі жоқ болса, оның ұяты да жоқ.                                                                  
5) Қашан бала ғылым-білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады  - деген 
афоризмдерін жазып қойсақ ешкімге де зияны тие қоймас. 

• Келесі бір ұсыныс: Абайды оқушыларға жеткізудегі үлкен бір қиындық - ол Абай тілінің сөздігінің 
жоқтығы. Сөздік керек. Бүгіндері бастаған осы бір дүбірлі дүние науқанды түрде жүргізіліп, күн өткен соң 
қалып қоймай жалғасын тауып жатса екен. 

• Абайдың релисттік әдіспен жазылған өлеңдерін әр бір әдебиетші мұғалім "Абай мұрасы", "Абай поезиясы"
деген сияқты дәптер бастатып,  күнделікті немесе тәрбие сағаттарында жаздырып отырса, баланың әдеби 
тілмен сөйлеуіне   ықпалы болар еді. 

• Мектепте "Жас аналар мектебі"  мен  "Әжелер мектебі"  ұйымдары ашылып, жас аналарымызға, 
әжелерімізге Абайдың даналық сөздеріне байланысты сайыстар, дөңгелек үстел ұйымдастырып, бала 
тәрбиесіне ықпал жасаса нұр үстіне нұр болмақ.
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БІЛІМ МЕКЕМЕСІНДЕ КӘСІБИ БАҒДАРЛАУ
ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

КАМАЛОВА РОЗА АБДУМУТАЛИПОВНА
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы

«№ 169 Н.Илялетдинов атындағы орта мектебі»
Директордың кәсіби бағдар беру жөніндегі орынбасары

Оқушыларға кәсіби бағдар беру және болашақ мамандығын анықтап алуға ықпал жасау мектеп алдында
тұрған міндеттердің бірі. Сондықтан психология мен педагогикада осы мәселеге үлкен көңіл аударылады. 

Әр мектептің оқушыларды мамандыққа баулу және кәсіби бағдар беру жұмысының жоспары құрылып,
оны жүзеге асыруға психологтың қосатын үлесі мол болуға тиіс.

Балаларға  мамандық  таңдату  оңай  жұмыс  емес.  Бұл  проблеманы  зерттеушілер  П.П.  Блонский,  Г.Н.
Стычинский,  В.А.  Сухомлинский,  Ю.П.Сокольников,  А.П.Сейтешов  Г.А.Уманов,  Л.К.Кермов  және  олардың
шәкірттері  баланы жас  кезінен  болашақ  мамандығын саналы түрде  анықтауға  ата-аналар,  психологтар  мен
педагогтар өз үлестерін қосуы керек екенін атап көрсеткен.

Қазіргі  кезде  көптеген  психологиялық  зерттеу  әдістемелері  көмегімен  баланың  психофизиологиялық
ерекшеліктерін  зерттеп,  қай  салада  қызмет  атқаруға  икем  екенін  болжамдап  береуге  болады.  Атап  айтсақ,
темпераментті  зерттеуге  арналған  Айзенк,  Стреляу тестері,  Басса-Дарки,  Шмишек,  Филипс  жасаған  мінез-
құлық ерекшеліктерін анықтау әдістемелері, таным процестерін зерттеу және қабілеттіліктің түрлерін анықтау
әдістемелері  көмегімен  әр  адамның  жеке  даралық  психофизиологиялық  ерекшеліктерін  нақты  анықтауға
болады. Сонымен қатар коммуникативтік және  ұйымдастырушылық қабілетті зерттеу және барлық бағаланған
қасиеттерді дамыту және қалыптастыру жолдары да анықталған. 

Кәсіби бағдарлаудың ғылыми негізде ұйымдастырылған түрі 1908 жылы Бостон қаласында кәсіби кеңес
беру бюросы ашылған күннен басталды деп айтуға болады. Ал шын мәнінде кәсіби бағдарлау ежелгі дәуірде де
орын алған.  Бұл  проблема  адамзаттың  қоғамдық даму қажеттілігінен  пайда  болды,  сондықтан  оның қоғам
сияқты өзіне тән даму тарихы бар. Әрине кәсіби бағдарлау мамандықтардан бұрын пайда болуы мүмкін емес. 

Адамзаттың даму барысында топ мүшелері орындайтын функцияларының анықталуы мен байланысты,
жануарлар өсіріп,  дихандықпен шұғылдана бастағаннан,  балаларға  арнайы тәлім-тәрбие беру,  оны болашақ
өмірге даярлау көптеген жаңа проблемаларды тудырды. Адам өміріндегі барлық қажеттілікті қанағаттандыруға
қажетті іс-әрекет түрлерін кәсіп деп атаумен байланысты сол кәсіпке тәрбиелеу жолдары да анықтала бастады.

Ежелгі Мысырда абыз жрецтері өнеріне тек қана нақты сынақтан өткен адамдарды ғана оқытқан. Ең
алдымен талапкерлер тексеруден өтіп, барлық қойылған тапсырмаларды толық орындап шығуы шарт болған. 

Әңгімелесу барсында талапкердің өмірбаяндық мағлұматтарды анық бере алатындығы, білімдарлығының
деңгейі  анықталып,  сыртқы  бейнесі,  жалпы  қарым-қатынас  жасауға  қабілеті  бағаланған.  Сонан  соң  оның
еңбеккерлігін, басқаларды тыңдай білуін, сөйлеуі мен үндемей отыратындығын тексерген. Өзінің оқуға қабілеті
жоқ, ұзақ мерзім оқудың ауыр-жеңіл жерлеріне шыдамдылық көрсете алатындығына күмәнданғандарды отпен,
сумен, аштықпен, өлім қаупімен қорқытып, сынаған.

Осы қатаң сынаудан және білімділігі бойынша таңдаудан әлемге әйгілі Пифагор өте білгенін тарих бізге
хабарлайды. Пифагор оқуын аяқтағаннан соң Грецияға оралып, онда өз мектебін орнатты және оқуға қабылдау
үшін өзі өткен сынақтарға ұқсас әртүрлі байқауларды ұйымдастырып, талапкерлер солардан өтуі керек болды.

Пифагор, ең біріншіден, адамның интеллектуалдық қабілетін диагностикалауға көп көңіл бөлді. Қазіргі
кезге дейін Пифагор жасаған интеллектуалдық қызметке икемділікті анықтау кестесін кейбір психологтар мен
палгерлер өз қызметінде қолданады. Сонымен қатар Пифагор адамның күлкісіне, жүріс-тұрысына үлкен назар
аударды.  Оларды адамның мінез-құлқының  ең  айқын  көрсеткіштері  деп  анықтады.  Пифагор  ата-аналардың
берген мағлұматтары мен мұғалімдердің ұсыныстарына да үлкен көңіл бөлді.

Осы кездерде Қытайда үкіметтік-төрелік қызмет және көптеген мамандықтар болды. Осы мамандықтарға
қызметшілерді  іріктеп  алу,  оларды  өз  функцияларын  атқаруға  даярлау  барысында  кәсіби  таңдаудың  өз
ерекшеліктеріне сәйкес келетін түрлері қалыптаса бастады. Олардың көбісі халықтың салт-дәстүрін білу, өзін
және  Отанын  қорғауға  қажетті  іскерлік  пен  дағдыны  меңгеруі,  басқаларға  өте  ыңғайлы  да  жағымды
жағдайларды жасау сияқты қабілеттерді тексеруге арналған жарыстар жүргізілді. Сол сияқты Ежелгі Спарта,
Рим,  Афина  тарихында  да  кәсіби  жарамдылықты  зерттеуге,  білімдарлықты  бағалауға  арналған  көптеген
инициациялар түрлері, емгихандар мен семинарлар, философтар мектептері дәстүрлері кеңінен тарады.

Римде тәлім-тәрбие жұмысында гладиаторлар даярлау ерекше мәртебеге ие болды. Жақсы тәрбиеленген
гладиаторлар  ақсүйектер  мен  мемлекет  басшыларының  көңлін  көтеруге,  ер  азаматтардың  айбаттылығын,
шыдамдылағын, жауға деген қатыгездігін тәрбиелеуге қосатын үлесі өте үлкен болып келді. 
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Сонымен  қатар  білімдар  адамдарды,  өнер  салаларындағы  мамандарды,  көптеген  жеңіл  кәсіптерді
үйрететін мектептер ашыла бастады. Ежелгі Римде сауаттылық кең тараған. Сондықтан плебейлерге арнаған
жарлықтар жазба түрде шығарылып, балалардың сауатын ашатын әліппе ретінде осы жарлықтарды үйреткен.
Баласының сауатын ашып, оған мамандық білім бермеген ата-анаға балалары қамқорлық көрсетуіне мемлекет
тарапынан тыйым салынған.

Афина  басқа  локонияларға  қарағанда  адамның  интеллектуалдық  қасиеттерін  жоғары  бағалап,  оны
дамытуға өте үлкен орын берген.

Үндістанда  б.д.д.  900-600  жылдардан  бастап  зергерлік,  ұсталық,  тоқымашылық,  арқаншы,  тігінші,
бояушы, балташы, ағаш ұсталары, құмырашы, үй қызметкерлерінің әртүрлі категориялары, кәсіби акробаттар,
көріпкелділер, сырнайшы, жылан арбаушы, биші, саудагерлер т.б. мамандықтар кеңінен тарады. Әр маман өз
кәсібін өзінің балаларына, үрім-бұтағына үйретіп шығарған.

Орта ғасырларда адамзаттың орындайтын іс-әрекетінің түрлері көбеюімен байланысты көптеген кәсіптер
пайда болып, шеберханалардағы мамандықтардың түрі, теңізшілер, кеншілер тағы басқа көптеген мамандықтар
пайда болады. Осы еңбек түрлеріне даярлықтан өткізетін көптеген кәсіптік мектептер және жұмыс орнында
үйрету  кең  тарайды.  Сонымен  қатар  жоғары  квалификациялық  мамандар  даярлайтын  гимназиялар  мен
университеттер ашылады.

Кәсіби  бағдарлау  қоғамдық  процеске  айналып  19  ғасырдан  бастап  кәсіби  диагностика,  кәсіпке
жарамдылықты анықтау аяқ ала бастайды. Сонымен қатар кәсіби ағарту, кәсіби кеңес беру, әлеуметтік кәсіби
адаптация және кәсіби тәрбиелеу ғылыми жағынан байыпталып зерттеліне бастады.

Бұл жұмыс әр адамның жекелік  психикалық ерекшеліктерін анықтап,  әр адамның тіршілік  түрлеріне
икемдішігін анықтаумен ұштастыру мәселелері қарастырылады. Ағылшын ғалымы Ф.Гальтон жеке тұлғаның
психикалық  ерекшеліктерін  ғылыми  тұрғыда  анықтаудың  іргетасын  құрушылардың  бірі  болды.  Осы
айырмашылықтарды зерттеу мақсатымен Ф.Гальтон  Лондонда  1888  жылы халықаралық медициналық  және
денсаулық  сақтау  әдістерін  қолдану  көрмесін  ашты.  Көрмеге  келушілер  өздерінің  тән  қабілетімен  қатар
психикалық ерекшеліктерін 17 көрсеткіштер бойынша анықтап алуға мүмкіндіктер жасалды.

1908 жылдың қаңтар айында Бостон қаласында жастарды кәсіби бағдарлау жұмысының алғашқы бюросы
ашылып, мұнда талапкерлердің өмірлік еңбек жолын анықтауға көмек беретін әдістемелер қолданыла бастады.
Бұл бюроның іс-әрекеттерін ғылыми тұрғыда негізделген кәсіби бағдарлаудың бастамасы деп айтуға болады.
Көп ұзамай осыған ұқсаған бюролар Нью-Иоркте ашылды. Оның міндетіне әр, түрлі мамандықтардың адамға
қоятын талаптарын зерттеп, мектеп оқушыларының қабілетін анықтау болды. 

Бұл  бюроның  негізін  құрушылардың  бірі  Ф.Парсонс  табысты  мамандық  таңдаудың  үш  негізгі
факторларын бөліп көрсетті:

-  әр  адамның  өзін-өзі  дұрыс  бағалауы,  өзінің  іс-әрекет  түрлеріне  бейімділігін,  қабілетін,
қызығушылығын, ұмтылысын, мүмкіндіктерін және шектеуліктерін дұрыс бағалауы;

- әрбір таңдаған мамандық бойынша қызмет атқарғанда табысты жұмыс істеу үшін ненің қажет екенін
білуі;

- мамандықтың талабы мен байланысты білімді өзін-өзі бағалаудың нәтижесін үйлестіре алуы.
Кәсіби бағдарлаудың ғылыми педагогикалық негізін қалауға  халыққа білім беру жүйесін бұрынғы Кеңес

жерінде құруға үлкен үлесін қосқан А.В.Луначарский, П.П.Блонский өз үлестерін қосты. 1927 жылы Санкт-
Петербургте кәсіби кеңес беру бюросы ашылды. Бұл жерде мамандыққа баулу тәжірибесімен қатар ғылыми
зерттеу жұмыстары жүргізілді. 1928 жылы П.П.Блонскийдің "Педалогия негіздері" деп аталатын еңбегі жарық
көрді. Тәжірибелік психологиялық білімді ол кезде педалогия деп атады. Осы еңбекте жеке адамның тұлғалық
қасиеттерін  жан-жақты  зерттеу,  және  ағзаның  физиологиялық  ерекшеліктерін  анықтау  әдістемелері  жүйеге
келтіріліп берілді.

Шет  елдерде  бұл  тәжірибе  өте  кең  тарап,  Еуропалық  ғалымдар  К.Айзенк,  Кеттел,  Бине,  Симон  т.б.
көптеген  ғалымдар  адамдардың  жекелік  қасиеттерін,  интеллектуалдық  іс-әрекеттерге  икемділігін,  жан  мен
тәннің бір-біріне тәуелділігін т.б. көптеген проблемаларды зерттеу жолдарын анықтап, оларды психологиялық
кеңес беруде қолдану жолдарын зерттеді.

Қазақстанда  кәсіби  бағдар  беру  проблемалары  педагогика  ғылымдарының  докторылары,  профессор
А.П.Сейтешов,  Г.А.Уманов,  Л.К.Керимов,  және  олардың  шәкірттері  жан-жақты  зерттеді.  Олардың  айтуы
бойынша кәсіби бағдар беру-психологиялық, педагогикалық және медициналық іс-шаралар жиынтығы болып
келеді. А.П.Сейтешов мамандыққа баулу және кәсіби бағдарлау баланың дүниеге көзқарасының қалыптасуына
негіз болады деп дәлелдеген. Бұл жұмыс жастардың тілегі, ықыласы мен олардың мүмкіндіктерін бір-бірімен
үйлестіруге  бағытталған.  Сонымен қатар  халықтың тұрмыс шаруашылығы мен  жалпы қоғамда  мамандарға
деген қажеттілікті ескере отырып, еңбекке жарамдылық процесін оңтайландыруға бағытталған.

* * * * *
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ

РУСТЕМОВ ГАЛЫМЖАН БИРЖАНОВИЧ
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы

«№ 169 Н.Илялетдинов атындағы орта мектебі»
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

Қазақстан Республикасының Білім беру заңына сәйкес мектепте білім алу үш сатыда жүзеге асырылуда.
Бала  қазақ  тілін  бастауыш  мектептің  есігін  ашқаннан  бастап,  орта  мектепті  бітіргенше  оқиды.  Әрине,  әр
басқышта ана тілін оқытудың мақсаты, білім көлемі әр түрлі болатыны түсінікті. 

Бірақ, білімнің негізі бастауыш сыныпта қаланып, тілді меңгерудің алғашқы сатысы бастауыш сыныпта
басталады. Бастауыш сыныпта оқушылардың алған білімі мемлекеттік стандарттан  төмен болмауы тиіс. Ана
тілі-оқушының өмірлік қажетін өтейтін қатынас құралы. Сондықтан мектептерде ана тілін  арнаулы әрі негізгі
пән ретінде оқытуға  ерекше мән беріледі.  Тіл оймен тікелей байланысты және адамдардың ғасырлар бойы
қалыптасқан  ой  жұмыстарының көрінісі  болатындықтан,  оның әр  алуан  тарам-тармақтарын тез  игеру оңай
емес. Сондықтан бала қазақ тілін бастауыш мектептің есігін ашқаннан бастап, орта мектепті бітіргенше оқиды.
Бастауыш сыныпта балаға сурет салдырудан да, есеп үйретуден де, дүниені танудан да өзі сөйлеп жүрген ана
тілін оқыту қиын.

Бастауыш сыныптарда оқушылар оқу сабақтарында өздерінің білім тәрбие алуына қажетті әр түрлі оқу
дағдыларын қалыптастырады. 

Оқу  –  өте  күрделі  психологиялық  үрдіс.  Оқушылардың  оқу  дағдыларын  қалыптастыру  жалпы  тіл
дамуымен,  оның ішінде әдеби жазба тілімен де тікелей қабысып жатыр. Оқу барысында көру,  есту,  сөйлеу
мүшелерінің  қызметі  қатар  жүргізіліп,  ол  түсіну   әрекетімен  тығыз  байланысты  болады.  Кейбір  жағдайда
оқушылар  мүдірмей  шапшаң  оқыса,  соны  місе  тұтып,  оқу  дағдысын  қалыптастырдым  дейтін  мұғалімдер
кездеседі.  Ал,  байыптап үңіле қарасақ, бала шапшаң оқығанмен,  оны саналы түрде түсініп,  дауыс ырғағын
келтіріп,  мәнерлеп  оқи  алмауы  мүмкін.  Оқушымен  жүргізілетін   оқу  дағдысын  қалыптастыруға  қажетті
тапсырмалар тек мұғалім тарапынан тілдің заңдылықтары мен қажетті ережелері меңгерілген кезде ғана мүмкін
бола алады.  Зерттеулерге  сүйенер  болсақ,  алғашқы кезең-аналитикалық,  яғни  талдау кезеңі.  Бұл  кезде  әріп
таныту,  оқу техникасын меңгерту үшін оқушыларға тіліміздің жеке дыбыстардан тұратыны, әріптердің осы
дыбыстардың шартты белгілері екені түсіндіріледі. Екіншісі- әрбір сөзге дыбыстық талдау жасау, яғни жинақтау
кезеңі.  Мұны кейде оқу әрекетінің тұтастық құрамға айналу кезеңі  деп те атауға болады. Ең соңғы кезең -
оқудың автоматтандырылған кезеңі делінеді.

Оқушылардың  танымдық  қызығушылығының  ең  жоғары  деңгейі  танымдық  міндеттерді  өздігінен
шешуге ұтымды жолдарды қолдана білуімен, жаңаны білуге деген қызығушылығының жоғары болуымен және
өз   іс-  әрекетін  бақылап,  бағалай  білумен  сипатталады.Орта  деңгейде  оқушы танымдық  іс-әрекет  деңгейін
өздігінен орындауды оқытушының көмегін қажет етуімен сипатталады, төменгі деңгейде оқушы тапсырманы
қайталаумен шектеліп, оқытушының көмегімен орындалады. 

Мектептегі  ізденіс  жұмысының  және  оқушының  ойлау  қабілеттінің  даму  жолдарының  алғы
шарттарының бірі – баланың пәнге деген қызығушылығын анықтау, тәрбиелеу, жетілдіру, бойындағы ерекше
қасиеттерін көрсетуге,   дамытуға  мүмкіндік  көрсету.  Осы қағиданың негізінде ерекше қабілеті  бар балалар
ізденіс жұмыстарына белсенді қатысып тартылады.

Іздену жұмыстары арқылы оқушының ойлау қабілетін анықтап және олардың жетілуіне тиімді жағдай
жасау.  Балалардың  ізденіс  жұмысқа  бейімделуі  –  терең  білімнің  негізі  болып  ғана  емес,  оқушының ойлау
қабілетінің даму кепілі болып табылады.

Қазіргі өркениетке ұмтылған қоғам талабына сәйкес, Қазақстан Республикасының дамыған елдермен иық
тіресіп тұруы үшін, еліміздің болашағы мен қазіргі кезеңі үшін білімді, зерделі, өз бетімен іс-әрекет ете алатын,
қоғамнан өз орнын таба алатын шәкірттерді дайындау ұстаздың міндеті.

Оқушының ізденушілік қасиетін қалыптастыру оқытудың түрлі формалары мен әдістері арқылы жүзеге
асырылады.  Солардың ішіндегі  ең  тиімдісі  (ізденушілік)  –  оқушының ғылыми қоғамын ұйымдастыру.  Биік
танымдық  қабілет,  тұрмыс-тіршіліктің  сырын  ұғуға  талпыныс  баланың  ерте  жасынан  туындайды  екен.
Сондықтан  ізденушілікке  баулу  бастауыш  сыныптан  басталуы  керек.  Ендеше  мектепте  оқушыны  ізденіс
жұмысына қатыстыра отырып ғылыми мен техниканың жетістігіне сәйкес армандарына жетуге, өз жолдарын
дәл табуға ғылымға жетелеу арқылы өздерінің қабілеттін ашуларын көмектесуіміз қажет. Оған қол жеткізетін
тиімді ізденіс жұмыс түрінің бірі – оқушылардың ғылыми қоғамын ұйымдастыру.
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Зерттеушілік процесс барысында оқушылар белгілі фактілер мен құбылыстарға берілетін түсініктемелер
мен дәлелдеулерді өз бетінше іздестіріп, түсінуіне тура келеді.Ол -  есеп шығарудан рухани қанағаттануы мен
эстетикалық  ләззат  алуы  және  зерттеу  мақсатына  жету  мүмкіншілігіне  сенімді  болуы.Оқушыларды
математикалық зерттеу әдісіне үйрету, оларға зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру арқылы математикалық
танымдық қабілетін дамытуға мүмкіндік тудырады.

Математиканы  оқыту  үрдісінде  оқушылардың  оқу-  танымдық  іс-әрекеттін  көтеру  оқу  уақытын  көп
жұмсауды  қажет  етеді.  Осыған  байланысты  математика  сабағында  құрал  жабдықтардың  ,  математикалық
есептерді  шығаруда  дайын  сызбалар  мен  жазулардың,  қолдан  жасалған  дидактикалық  материалдардың
тиімділігі зор.

Оқыту  процесі  шығармашылықпен  ұйымдастырылса,  онда  оқушылардың  білім  дәрежесі  оқытушы
айтқан сөздерден емес, өздерінің ізденуі және есеп шығару әдістерін іздеу арқылы қалыптасады.

 Қай  елде  болсын  балаға  білім  беру  ісі  елеулі  орын  алып,  ұрпағының  білімділігі  мен  біліктілігін
шындауға бет бұрды. Шынында да оқушылардың жалпы білімін көтеру үлкен мәселе екені сөзсіз. Еліміздің
мәртебесінің биік болуы қоғам мүшелерінің келешек ел қожасы – жас ұрпақтың белсенділігі мен іскерлігіне
тікелей байланысты болмақ. 

Ұлы ғалым, философ Әбу Насыр әл Фараби «Адамға ең бірінші білім емес,  тәрбие керек.  Тәрбиесіз
берілген білім- адамзаттың  қас жауы, ол келешекте оның өміріне қауіп әкеледі» - десе, Жан Жак Руссо « Бала
туғанда-ақ қағаздай таза болып туады ,  оның үстіне шимайды қалай салсаң, қағаз бетіне солай түседі,  бала
тәрбиесі  сол  сияқты,  өзің  қалай  тәрбиелесең  солай  тәрбиеленеді» деген  екен.  Бұдан  шығатын  түйін,  бала
тәрбиесіне ең әдемі оның өз ата-анасының еңбекқорлығы, ұстамдылығы, ақыл-ойы, сана –сезімі, Сондықтан
ата-ана, ұстаздар жас ұрпаққа жан-жақты тәрбие беруді назарда ұстағаны жөн.

• Оқу тапсырмаларының үлгі кезеңдеріне бағытталуы (дидактикалық аспект);
• Әр түрлі деңгейлілікті және әрбір оқушының жеке ерекшелігін ескеру (педагогикалық аспект)
• Оқушылардың  өзіндік  жұмысын  ұйымдастырудағы жүйелікті  сақтауды төмендегі  негізгі  жағдайлар

қажет етеді;
• Оқушылардың  парасаттылығын  қалыптастыруда,  ойлау  әрекетінде  шығармашылық,  ақпараттық

мәдениет және сауаттылық қызмет байқалады;

Оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастырудың түйінді мәселелерін шешу мұғалімінің кәсіптілігімен
байланысты шеберлігінде дамитыны сөзсіз.

Елдің ертеңі білімнің тереңдігі мен өлшенеді демекші.Үздіксіз өзгеріп тұрған әлем адамнан да қабілет
пен  қажеттіліктерді  үздіксіз  дамытуды  талап  етеді.Сондықтан  білім  беру  саласының  басты  мақсаты
оқушыларды  өзгермелі  өмірде  қорықпай,  еркін  өмір  сүруге,  білім  мен  білігіне  сай  келетін  бағдар  таңдап
алатындай дәрежеге, өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға, аналитикалық ойлау  қабілеттерін
дамыту және олардың шынайы өмірде дара тұлға етіп қалыптасуына ықпал ету.  

«Шәкірт  –  нығырлай  беретін  ыдыс  емес,  керісінше  тұтандыруды  талап  ететін  шырақ»  демекші
оқушылардың жеке шығармашылық мүмкіндіктерін  дамыту және оларды шынайы өмірдегі  дара  тұлға  етіп
дайындау мектептің басты мақсаттарының бірі.

* * * * *
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ

КОШКАРОВ МАШРАП ЖОЛДАСОВИЧ
Заместитель директора по учебной работе 

КГУ ОСШ № 169 имени Н.Илялетдинова 
Жанакорганского района Қызылординской области

А как  и  когда начинается  организация методической  работы в  школе  для  заместителя  директора  по
учебной работе?  Проблемы, которые возникают ежедневно и их решение,  и есть та составляющая,  которая
позволяет  школе  работать,  развиваться  и  двигаться  вперед.  Нельзя  категорично  выступать  с  заявлениями
«плохо» или «хорошо» работает учитель, основываясь лишь на субъективном мнении. 

Как организовать работу с педагогами так, чтобы каждый из них сработал в соответствии с концепцией
развития школы по организации личностно-ориентированного обучения и воспитания?

Так начинается первый учебный день в году для школьников. А как и когда он начинается для педагогов?
Для  большинства  учителей  он  начинается,  как  только  они  переступают  порог  школы после  летнего

отпуска. А как и когда он начинается для заместителя директора? 
Для меня так начинается каждый день в году. Проблемы, которые возникают ежедневно и их решение, и

есть та составляющая, которая позволяет школе работать, развиваться и двигаться вперед. 
Для  большинства  со  стороны  выстраивание  работы  всей  школы  кажется  умением  администрации

предвидеть подводные камни образовательного процесса и вовремя попасть в нужное русло реки. 
На самом деле это процесс большого и кропотливого труда, глубокого анализа работы школы, видение

перспектив  ее  развития  и  акцентуализация  сильных  сторон.  Работа  с  обучающимися  и  родителями
составляющая часть всей моей деятельности. Ощущение того, что ты знаешь всех детей в школе, родителей, их
проблемы, придает сил для работы с педагогами. 

Ведь  каждый  учитель  –  это  особый  мир,  который  требует  к  себе  особенного  отношения.  Понимая,
сколько  внутренней  энергии  тратит  учитель  на  качественную  подготовку  к  урокам,  на  работу  с  детьми,
родителями, стараюсь выстроить свою работу таким образом, чтобы каждый из них чувствовал себя нужным и
защищенным.  Поэтому  взаимодействие  с  педагогами  разнопланово,  начиная  от  организации  методической
работы до личного человеческого понимания и поддержки.

Ежегодно, планируя деятельность по организации методической работы, я, как заместитель директора по
учебно-воспитательной  работе,  провожу глубокий  анализ  методической  работы  школы  в  целом  и  каждого
педагога в отдельности. Нельзя категорично выступать с заявлениями «плохо» или «хорошо» работает учитель,
основываясь лишь на субъективном мнении. 

Поэтому  необходима  система  взаимодействия  администратора  с  педагогом,  ведение  мониторинга
деятельности  педагога.  Например,  работая  в  классах  для  детей  с  ограниченными возможностями здоровья,
сложно  говорить  о  высоком  уровне  результатов  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  
и промежуточной аттестации обучающихся в рамках внутренней системы контроля качества образования. 

Но  профессионализм  педагогов  и  заключается  в  формировании  базовых  универсальных  учебных
действий, воспитании личности способной интегрироваться в современное общество, принимать ответственные
решения,  быть  достойным  гражданином  своей  страны.  Как  организовать  работу  с  педагогами  так,  чтобы
каждый  из  них  сработал  в  соответствии  с  концепцией  развития  школы  по  организации  личностно-
ориентированного обучения и воспитания?

По результатам наблюдения, посещения уроков, анкетирования родителей и учащихся, самоанализа весь
педагогический коллектив делим на три группы, с которыми работа ведется по разным «векторам» развития
личности педагога: традиционная, развивающаяся, продвинутая.

Группа: традиционная.
Характеристика:
• Отсутствие желания к самообразованию;
• Испытывают трудности в анализе своей деятельности и деятельности учащихся;
• Тяготеют к традиционной системе подачи материала;
• При учете индивидуальных особенностей учащихся все-таки строят субъект-объектные отношения;
• Низкие организаторские способности;
• Отсутствие, как правило, творческого начала личности.
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Направления работы:
• Проведение сравнительных анализов уроков с показом заходов личностно-ориентированного подхода в

образовании;
• Организация взаимопосещения уроков, с последующим анализом педагогом данной группы;
• Привлечение к участия в постоянно действующих семинарах в школе;
• Работа с психологом по развитию креативности личности.

Группа: развивающаяся.
Характеристика:
• Тяготеют к традиционной системе подачи материала, но включают в урок коррекционно-развивающие

задания;
• Учитывают индивидуальные особенности учащихся, выстраивая субъект-субъектные отношения;
• Желают участвовать в инновационной работе, но не могут (по разным причинам);
• Готовы к самоанализу деятельности.
Направления работы:
•  Работа  по  повышению  методической  грамотности  в  организации  урока,  проведении  анализа  и

самоанализа урока;
•  Составление  конспектов  уроков  и  внеклассных  мероприятий  для  участия  в  конкурсах

профессионального мастерства;
• Привлечение к организации постоянно действующих семинаров в школе и работе творческих групп.

Группа: продвинутая.
Характеристика:
• Выстраивают уроки в соответствии с личностно-ориентированной технологией;
• Используют нетрадиционные методы организации урока;
• Используют информационно-коммуникационные технологии;
• Выстраивают отношения:
• учитель ↔ ученик;
• Создают ситуацию успеха;
• Способны к анализу и самоанализу;
• Потребность к самообразованию;
• Креативность личности.
Направления работы:
• Проведение исследовательской работы по направлению методической цели педагога;
• Подготовка аналитических материалов для участия в конкурсах профессионального мастерства, научно-

практических конференциях;
•  Организуют  постоянно  действующие  консультации  по  использованию  информационно-

коммуникационных, личностно-ориентированных технологий;
• Участвуют в работе методического совета школы;
• Работают в системе наставничества.

Группы  не  являются  строго  ограниченными,  в  течение  времени  происходит  движение  педагогов  в
сторону повышения профессионального мастерства. 

По статистическим данным школы к первой группе относятся 12% учителей, ко второй – 58% учителей, к
продвинутой – 34% учителей. 

Повышение  требований  к  системе  оценки  (аттестации)  руководителей  и  педагогических  работников
образовательных учреждений привело к повышению эффективности взаимодействия заместителя директора и
педагога,  усилению  методической  работы  школы,  активизации  педагогов  к  участию  в  конкурсах
профессионального  мастерства  и  научно-практических  конференциях,  совершенствованию  информационно-
коммуникационной и профессиональной компетентности учителя.

* * * * *
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ 
ДЛЯ ПОЗНАНИЯ МИРА И ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

БЕЛСЕНБАЕВ САМУДИН ТУРСЫНХАНОВИЧ 
Заместитель директора по научно-методической работе 

КГУ ОСШ № 169 имени Н.Илялетдинова 
Жанакорганского района Кызылординской области

Ежедневно мы имеем дело с информацией. Информация бывает явная всем понятная (эксплицитная) и
скрытая (имплицитная). 

Когда на своих уроках мы используем скрытую информацию? ( На географии используем различные
символы,  находим  закономерности,  на  языковых  уроках  при  изучении  морфологического  строения  слова,
вычленять информацию, находить тему и рему).

Проблемы, связанные с чтением и восприятием информации в нашей стране осознаются на всех уровнях.
В стратегии развития воспитания (последней новой) выделяется использование чтения для познания мира и
формирования личности, а также создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком.

Вот в ходе моего выступления я хочу показать приемы, которые можно использовать на любом уроке, для
того, чтобы восприятие материала стало более осознанным, и работа с таким текстом стала более понятной,
творческой и полезной нашим детям. 

Что такое марка?
Марка – это знак почтовой оплаты, а ещё пример очень сжатой спрессованной информации.
Скажите, какая скрытая информация содержится в этой марке?
А какой  жанр литературы весь  состоит  из  переплетения явной и  скрытой информации,  при  анализе

которой всё тайное становится явным?
130  лет  назад  появился  Шерлок  Холмс,  человек,  который   мог  считывать  скрытую  информацию.

Попробуем себя в роли Шерлока Холмса.
Перед вами марки. Попытайтесь выудить всю и явную и скрытую информацию. 
Это  действительно  была  почтово-благотворительная  серия  советского  благотворительного  фонда

существующего  до  сих  пор.  Это  российский  детский  фонд.  Он  занимается  тем,  что  помогает  детям,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Теперь  мы видим,  что  марка  это  не  только  знак  оплаты и  носитель  информации,  но  с  ее  помощью
решается много дополнительных задач, таких как благотворительность.

И в последнее время их часто используют участники посткроссинга. Что это  такое?
 Этот  проект  известен  во  всем  мире.  Кроме  того,  что  люди  обмениваются  открытками  марками,

общаются друг с другом, практикуют языки, они ещё стали вкладывать в свои открытки скрытую информацию.
Вот пример такой открытки.
А теперь я зачитаю текст открытки, а вы попробуете отгадать при помощи марок, которые были на ней,

какая скрытая информация была в них заложена.
Наконец-то  моя мечта  осуществилась.  Я посетил страну,  о  которой так  много слышал.  Мне удалось

увидеть  памятник  основателю столицы  этой  страны.  Посетить   музей  и  увидеть  во  отчую  полотна  моего
любимого художника. Я также попал на матч. Это было здорово! Поздравляю с праздником. Алекс. 

А вот при помощи марок я попыталась зашифровать слово.
Тайны любого текста можно узнать, если с ним разговаривать, вести диалог.  
С точки зрения лингвистики речь идет о вычитывании фактуальной и подтекстовой информации.
Фактуальная – это описание героев, поступков, место действий.
Подтекстовая не описывается в тексте, но по действиям, словам, поступкам можно догадаться,  в чём

скрытый смысл. 
На примере  рассказа Б.Житкова «Храбрый утенок»
Фактуальная  информация  в  этом тексте  представляется  посредством описания героев,  их  поступков,

характеристики (хозяйки, утят, утёнка Алёши, стрекозы), а также места действия (возле куста) и указанием на
время действия (утро, вечер). 

Подтекстовая информация в нашем примере выражена в предложениях: «Каждое утро хозяйка выносила
утятам полную тарелку рубленых  яиц  (хозяйка  была  заботливая,  переживала  за  своих  питомцев).  Она  так
страшно стрекотала, что перепуганные утята убегали и прятались в траве (утята трусливые)».

Поскольку пародия обладает значительным культурно-национальным потенциалом, нужно  использовать
их в качестве учебного материала,
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Проблема  обучения  пониманию  имплицитной  информации  в  процессе  чтения  пародийных  текстов
является весьма интересной: читая пародии, мы, безусловно, формируем умения понимания скрытого смысла,
который содержится в тексте пародии.

 Сказанные замечания не относятся к хоккею, они не подтверждают, что Мишаков является специалистом
своего дела. Более того, последняя фраза позволяет сделать вывод, что он плохой хоккеист.

  В доме появился лишний житель, которого каждый считает своим соседом, но не может с точностью
указать, в какой именно квартире тот проживает. Вы не должны спугнуть странного жильца, поэтому не можете
каждому задать вопрос: «Где ты живешь?» Так что вы проникаете в пустые квартиры жителей во время их
отсутствия и определяете хозяина по обстановке.

Третий глаз  – это что-то ,  что дает нам возможности для понимания за гранью очевидности.  Двумя
глазами мы пользуемся, чтобы читать, третий глаз (условно)– это способность видеть скрытую информацию в
написанном видимом тексте. 

Давайте включать такие задания в наши уроки и учить наших детей замечать неочевидное. 
Ведь  как сказала  Марина Цветаева  «Что есть  чтение –  как не  разгадывание,  толкование,  извлечение

тайного, оставшегося за строками, пределами слов…»
* * * * *

ТӘУЕЛСІЗДІК  -  МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ ТҰҒЫРЫ

ЕСБУЛАЕВА ЖАНАРГУЛ МУРЗАБЕКОВНА
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы 

Облыстық арнайы мектеп-интернатының бастауыш сынып мұғалімі 

Осыдан 30 жыл бұрын адамзат көгінде жарық жұлдыз пайда болды. Ол - көк байрағын шалқытып, әлем
тарихына  мөрін  басқан  Тәуелсіз  Қазақстан.  Ғасырлар  бойғы  халқымыздың  арманы  1991  жылдың  16
желтоқсанында бүгінгі буынның тарихи таңдауына айналды. Бұл күн - өз тағдырымызға өзіміз қожалық етіп, өз
болашағымызды өзіміз айқындауға қолымыз жеткен Ұлы күн. 

Тарихи әділет салтанат құрып, азаттық үшін төгілген өлшеусіз қанның өтеуі қайтқан Ұмытылмас күн!
Сан дәуір өтсе де ұрпақтарымыз ұлықтап өтетін Ұлағатты күн! Алтай мен Атыраудың, Сырдария мен Есілдің
арасында еліміздің жылнамасы алтын әріппен жазылған Ардақты күн!

Еліміздің бүгіні мен болашағы үшін аса маңызды осы күн туралы кезінде Ұлт көшбасшысы Н.Назарбаев:
«…Уақыт – зымыран. Күні кеше өткен оқиғалар бүгінде тарих беттеріне айналып үлгерді. Бұл – жаңа мемлекет
пен жаңа қоғамның дүниеге келуінің азапқа толы, сонымен бір мезгілде ғаламат сәті. Сол сәт аяқталған жоқ,
бірақ ең қиын белестерден аса білдік. Ең қиын жылдар дәл қазір артымызда қалды, сондықтан да мен еліміздің
еңсесі биіктей беретініне сенемін»,- деген болатын. 

Тәуелсіздік – ұлы мұрат, қастерлі ұғым. Себебі, қаншама халық бұл айтулы күнге жете алмастан тарихи
сахнадан біржола жоғалды. Ал, бүгінгі тәуелсіз мемлекеттердің әрқайсысы өз мемлекеттілігін құруда сан қырлы
белестерден өтті. Қазақ елі де тәуелсіздікке даңғыл жолмен жеткен жоқ.

Өз кезеңінде алыс-жақын елдерге  дербес  саяси субъект  ретінде белгілі  болған  Қазақ  хандығы көрші
алпауыт мемлекеттердің түрлі саяси айла-шарғысының арқасында үш ғасырдан астам уақытқа өз тәуелсіздігін
жоғалтып, бодандықтың қамытын кигені тарихтан белгілі. 

Егеменді ел, Тәуелсіз мемлекет болуды аңсаған халқымыз 200-ден астам көтерілістер мен ұлт-азаттық
қозғалыстарды басынан өткерді.

Тарихқа  көз  жіберетін  болсақ,  Тәуелсіздік  –  1986  жылғы  Желтоқсан  көтерілісінде  алаңға  шыққан
жастардың  ерік-жігері,  ең  алдымен  барша  қазақстандықтардың  арман-мұратының  салтанат  құруы.  Патша
дәуірінде де, Кеңес Одағы кезінде де тәуелсіздікке деген ұмтылыс халықтың едәуір бөлігінде қалыптасты. Біз
бірнеше ғасыр отаршылдықтан кейін ХХ ғасырдың аяғында қайта жаңғырған, ХХІ ғасырда әлемдік бәсекеге
қабілетті дамыған мемлекетпіз. 

Тәуелсіздік – бұл күрес пен төзімнің, халықтың сан ғасырлар бойы еркіндікті  аңсаған ұмтылысының
өтеуі.  Тәуелсіздігіміздің  тұғырын  бекітіп,  шаңырағын  тіктеген  уақытта  еліміздің  сан-қырлы  жетістіктері
ішіндегі екі толайым табысты айрықша атап өтуіміз керек. Оның бірі – түбегейлі экономикалық реформаларды
жүзеге  асыру негізінде  нарықтық қатынастарға  көшу,  әлемдік  экономика  үрдісінде  өзіндік  орынға  ие  болу,
екіншісі – бүкіл қоғамдық өмірді демократияландыру, адам құқығын қорғаудың халықаралық нормалары мен
стандарттарын тану.  Осынау екі  бағыттағы ізденіс ұлттық тарихи, әлеуметтік-мәдени, тілдік,  ділдік тағы да
басқа ерекшеліктерді ескерумен жүзеге асты. Бүгінгі өркениеттік таңдауымыздың кемел нәтижесіне көзі жеткен
алыс-жақын шет елдердің қазақстандық жол деп жүргені – осы.

Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты жолдауында: 
«Бір жыл бұрын мен еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. 
Басты мақсат – Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. 
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Ол – «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті... Өткен
тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға мақтаныш та, гүлденген келешекке сенімде «Мәңгілік ел» деген
құдіретті  ұғымға  сыйып  тұр» деп  «Мәңгілік  ел» идеясының  маңыздылығын  айрықша атап  өткен  еді.  Осы
жолдауы арқылы қазақ халқын бір мақсатқа, бір мүддеге, бір болашаққа үндеген Елбасы ел тізгінін ұстаған
азаматтарға ғана емес, өскелең ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беруді мақсат тұтқан біз секілді педагог
тәрбиешілерге де үлкен жауапкершілік жүктеді.

Қазіргі Қазақстан мемлекеттің негізі ретінде тұрақтылыққа жетуді міндет етіп, бекіте түсті.
Елбасы Нұрсұлтан  Назарбаевтың Қазақстан  халқына арнаған  кезекті  Жолдауында  «Біз  Жалпыұлттық

идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға» айналдыруымыз,
«қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі кемел Нұрлы жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек»,
– екендігін ескертті. Сонымен қатар, «Mәңгілік Ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. Ол
«Қазақстан — 2050» Стратегиясының ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық
тұғыры!» екендігін ерекше атап өтті.

Аталмыш  әлеуметтік-экономикалық  салалардың  баршасы  –  мемлекеттің,  Ұлттық  мемлекеттігіміздің
тұғырлы  тіректері.  Олардың  әрбірі  –  Қазақ  мемлекеттігінің  әлемнің  ең  дамыған  30  елінің  қатарына  кіру
жолындағы ауқымды да абыройлы қадамдары.

Жер шарындағы  220 мемлекеттер арасында осындай даму көрсеткіштеріне ие болған елдер 10-шақты
ғана.  Экономикалық  өрлеу нәтижесінде  еліміз   саясатта,  әлеуметтік  салада,  білім  мен  мәдениетте  әлемдік
қауымдастықтан өзінің орнын алды. Қазір Қазақстан барлық елдер есептесетін әлемдегі беделді мемлекеттердің
бірі.  Бірақ  менің  ойымша  біздің  әлі  жеткенімізден  жетпегеніміз  көп.  Меніңше,  өз  халқының  әлеуметтік,
әлеуеттік, экономикалық, рухани, мәдени жағдайын қоса қабат алып жүрген мемлекет қана өзінің мақсатына
жететіні анық. Ол үшін әрине мемлеттік тұрғыдан үлкен реформа жасалуы керек. 

Өкінішке орай бізде атқарылған іске қарағанда, «мынадай бағдарламаны жүзеге асырғалы жатырмыз»,
«Анадай істі  атқаруды қолға алғалы жатырмыз» деген артық ауыз әңгіме көп. Ал, түптеп келгенде халыққа
атқарылған нақты істер ғана керек. Сондықтан да, бізге әлі де арқаны кеңге салуға болмайды.  Әлемнің озық
мемлекеттерімен  өзімізді  салыстыра  отырып,  яғни  өз-өзімізді  қамшылап  дамудың  шынайы даңғыл  жолына
түсуіміз керек. Бұл тұрғыда атқарылар шаруалар шаш етектен. 

Ең бастысы – осынау кең байтақ жеріміздің иесі – халқымыз аман болсын! 
Тәуелсіздігіміз баянды болсын!  

* * * * *

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

КАРЫМСАКОВА ЖАНАР БАЙГАЗЫЕВНА
Воспитатель мини-центр «Балбөбек» при КГУ "Основная средняя школа №40» г.Караганда

Нововведения,  или  инновации,  характерны  для  любой  профессиональной  деятельности  человека  и
поэтому становятся предметом изучения,  анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают,  они
являются  результатом  научных  поисков,  передового  педагогического  опыта  отдельных  учителей  и  целых
коллективов.

Дошкольное воспитание – начало воспитания, когда маленький человечек начинает думать по-новому и
смотреть  по  сторонам,  впитывая  в  себя  все  новое  и  интересное.   На  сегодняшний  день  модернизация
казахстанской  системы  дошкольного  образования  предполагает  доступность  для  каждого  маленького
гражданина  качественного  дошкольного  воспитания  и  обучения,  возможность  раскрыть  и  развить
индивидуальные  особенности,  исследовательские  и  творческие  компетенции,  критическое  мышление,
приобрести  навыки  общения  и  умения  работать  в  команде.Постепенное  усложнение  задач  в  игровой
деятельности, позволяет ребенку идти вперед и совершенствоваться самостоятельно, тем самым развивая  своё
креативное мышление.  Как показывает практика акценты в дошкольном образовании смещаются в сторону
модели 4К: развития креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде.

Все основы мышления,  умственные и творческие способности,  новые навыки формируются в самом
раннем детстве.  Малыши в  дошкольных организациях  получают первые  навыки и знания,  учатся  мыслить
критически и креативно, работать в команде, общаться. Все эти навыки, безусловно, помогут им в будущем. 

В контексте поставленных целей воспитатель уже  не основная фигура в обучении, воспитатель уходит
на  второй  план,  становясь  организатором,  умелым  диспетчером,  координатором  процесса  обучения.
Обновленное  образование  предъявляет  к  каждому  ребенку  и  каждому  педагогу  высокие  требования  –
находиться все время в потоке. 
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Как  показывает  практика,  в  ходе  определения  направления  работы  наиболее  эффективным  методом
является реализация метода проектов через современный инновационный подход – дизайн мышление. 

Этот подход наиболее актуален и очень эффективен, т.к. дает ребенку возможность экспериментировать,
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым
позволяя ему успешно адаптироваться к школе. 

Дизайн-мышление интересно и полезно не только детям, но самим педагогам, т.к. он дает возможность
сконцентрировать  материал  по  определённой  теме,  повысить  уровень  собственной  компетентности  по
проблеме, вывести на новый уровень взаимоотношения с родителями, ощутить себя действительно партнером
детей в решении исследовательских задач, сделать процесс познания не скучным и чрезмерно назидательным.

Обучение  детей  дошкольного  возраста  медиаграмотности  позволяет  поддерживать  становление  и
развитие  ряда  качеств,  составляющих  важнейшие  характеристики  данного  возрастного  периода  -
любознательность,  наблюдательность,  стремление  к  самостоятельному  поиску  ответов  на  возникающие
вопросы.  Наряду с  вышеуказанным методом большое  влияние  на  воспитание  в  ребёнке общечеловеческих
ценностей  доброты  и  красоты  имеет  изобразительная  деятельность.  Человек,  воспитанный  искусством,
способен жить в гармонии с окружающим миром, познавать и совершенствовать этот мир. Именно такими
людьми мы хотим видеть детей в будущем. 

На  современном  этапе  развития  дошкольной  педагогики  проблему  детского  творчества  нельзя
рассматривать отдельно от  вопросов обучения изобразительной деятельности. 

Творческий  процесс  предлагает  создание  детьми  выразительного  образа  доступными  им
изобразительными средствами. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее
развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые появления творчества. Вот почему
одним из наиболее доступных видов работы с детьми в детском саду является изобразительная, художественно-
продуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе
которого создается что то красивое, необычное.

Педагоги  дошкольных  образовательных  учреждений  всегда  отличались  восприимчивостью  ко  всему
новому.  Развитие  общеобразовательной  практики  способствует  проявлению  творческого,  инновационного
потенциала всех работников системы дошкольного образования. 

В  настоящее  время  в  сферу  инновационной  деятельности  включены  уже  не  отдельные  дошкольные
учреждения  и  педагоги-новаторы,  а  практически  в  каждое  дошкольное  учреждение.  Инновационные
преобразования в системе дошкольного образования приобретают системный характер. Созданы новые типы,
виды  и  профили  дошкольных  учреждений,  новые  образовательные  программы,  позволяющие  обеспечить
вариативность воспитательно-образовательного процесса,  ориентированного на индивидуальность ребенка и
запросы  его  семьи.  Обобщая  сказанное,  можно  определить  основополагающие  требования  к  дошкольному
учреждению.  Это  детский  сад,  в  котором  ребенок  реализует  свое  право  на  развитие  согласно  своим
потребностям,  способностям  и   возможностям.  А  педагог  дает  ребенку  возможность  быть  самим  собой,
организует разнообразную учебно-познавательную деятельность, создает условия для гармоничного развития
личности сохраняя здоровье детей. 

* * * * *

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕ
ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

РГЕБАЕВ ДАНИЯР ШАМАРАНОВИЧ
Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Қарақұдық ауылы

"Амангелді ЖББМ" КММ. География пәнінің мұғалімі

География ғылымы  – әлемдегі ұғымы мен іргетасы көне заманда қаланған ғылымдардың бірі. Оны қазақ
тіліне сөзбе-сөз аударатын болсақ, «жерді сипаттау» деген мағынаны білдіреді. 

Елімізде соңғы кездері болып жатқан өзгерістер заманауи талаптарға сай ақпараттық және педагогикалық
технологиялар негізінде білім берудің жаңа үлгісін және жобалау процесін енгізу мәселелерін туғызды. 

Білім мазмұнын жаңартудың басты мақсаты – білім сапасын барынша көтеру.  Нақты айтқанда, жоғары
мектептегі  «География»  пәнінің  мақсаты  –  білім  алушылар  қоғам  мен  географиялық  кеңістіктің  барлық
деңгейлерінде  туындаған  геоэкологиялық,  геоэкономикалық,  әлеуметтік,  геосаяси  және  ғаламдық
проблемаларды шешуге бағытталған географиялық білімдерін, біліктері мен дағдыларын қолдану үшін жағдай
жасау.  Олай болса, заманауи талаптарға сәйкес, бүгінгі заманның білікті ұстазы аса өнегелі, шығармашыл, сын
тұрғысынан ойлайтын, өз білім деңгейін үздіксіз арттыруға қабілетті тұлға тәрбиелеуі, оқытуы және дамытуы,
сонымен қатар, өмір бойы оқуға және өздігінен білім алуға қабілетті адам қалыптастыруы тиіс. 
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Және де әлемге этикалық көзқарасы бар, ойлаудың шығармашылық типіне ие, дүниетанымдық дамыған
мәдениеті  бар,  сонымен  қатар  ғылым  және  өнер  салалардағы  өзінің  бірегейлігін,  қайталанбастығын,
дарындылығын сақтай алатын жоғары білімді, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыруға қолайлы жағдай жасау
талабы қойылады. 

Қазіргі  заманғы  білімнің  тәжірибелік  бағдарлануына  байланысты  қызметтің  негізгі  нәтижесі  білім,
ептілік және дағдылық жүйеден бұрын, негізгі құзыреттіліктердің жиынтығы болуы тиіс, олар: 

– оқу-танымдық құзыреттілік; 
– пәндік құзыреттілік; 
– құнды-мағыналы құзыреттілік; 
– жалпымәдениеттік құзыреттілік;
– ақпараттық құзыреттілік;
– коммуникативтік құзыреттілік. 
Жалып «оқыту әдісі» ұғымы дидактикалық мақсаттарға сәйкес оқыту процесінде мұғалімнің оқу жұмысы

мен  оқушылардың  танымдық  іс-әрекеті  жолдарын  байланыстырыла  шешетін  оқу  іс-әрекетінің  міндеттерін
бейнелейді.  Оқыту үдерісінде  әдістер  мен  тәсілдер  әртүрлі  құрамда  қолданылуы мүмкін.  Оқыту әдістері  –
күрделі, көп жақты, көп сапалы құбылыс. Оқыту әдістері арқылы объективтік заңдылықтар, мақсаттар, мазмұн,
принциптер,  оқыту  формалары  бейнеленеді.  Оқыту  әдістері  оқу-тәрбие  үдерісінде  үйретуші,  дамытушы,
тәрбиелеуші, ынталандырушы (мотивациялық) және бақылаушытүзетуші кызметтерді атқарады. 

Пәнді оқыған кезде білім алушылар білімнің жиынтығын меңгереді және сол саламен тығыз байланысты
білік пен дағдыға ие болады. Осыған сәйкес оқытуды тиімді ұйымдастыру арқылы болашақ ұрпақтарға әлемдік
ғылым мен прогресс деңгейіне сәйкес білім мен тәрбие беру, оның рухани байлығы мен мәдениеттілігін, ойлай
білу мүмкіндігін жетілдіру қоғамның басты міндеттерінің бірі болып табылады. 

Жалпы орта білім беру жүйесінде  «География» оқу пәнінен мақсаты дүниенің географиялық бейнесін
тұтас  қабылдайтын,  географиялық  ойлау  қабілеті  дамыған,  географияның  әдістері  мен  тілін  білетін  және
қолданатын,  географиялық  мәдениеті  бар  тұлға  тәрбиелеу.   Сондай-ақ  білім  алушылардың  бойында  білім
берудің  ерекше  өзектілігі  арқылы  анықталатын  функционалдық  сауаттылық  пен  құзіреттіліктерді
қалыптастыруға  бағытталған.  Басты  мақсаты  білім  алушылардың  қазіргі  әлемді  тану  кезінде  жан-жақты
экономикалық-географиялық білімді  меңгеруі,  олардың функционалдық сауаттылығы мен профильдік-кәсіби
бағдарын дамыту,  кеңейту.  «География» пәнінің  оқу бағдарламасын жүзеге  асыру үшін  оқытудың заманауи
әдістері  ұсыну қажет.  Осы  заманғы  педагогикалық  процесте  қолданылатын  әдістер  саны,  түрі  орасан  көп.
Қазіргі күнде педагогикада әдістерді топтастырудың төрт жолы кең танылған.

Тиімді әдістерге кейстерді шешу, қорытынды іскерлік ойындар өткізу жатады. Аталған оқыту әдістерін
іріктеу жүйелілігі олардың әрқайсысының, бір жағынан, оқу үдерісіндегі белгілі бір міндетті атқаруға мүмкіндік
беретіндігі  және, екінші жағынан, басқа әдістерді толықтыратындығына негізделеді.  Белсенді оқыту әдісінің
нақты түрін таңдай отырып, оның мүмкіндіктерімен қатар оны әзірлеу және қолдану барысында туындайтын
ұйымдастырушылық  және  мазмұндық  қиындықтарды,  сонымен  қатар  оқу  үдерісінің  жүзеге  асырылу
шарттарын  да  ескеру  қажет.  Белсенді  оқыту  әдістерінің  түрін  таңдауды  дәйектеу  мақсатында  олардың
кейбіреулерін, атап айтсақ, географияны оқыту кезінде ең көп қолданылатын әдістерді әзірлеу және қолдану
ерекшеліктерін қарастырсақ, олар төменгідей:  

Презентация  –  мүдделі  аудиторияға  жаңа  танымал  ақпарат,  өнім не  қызметті  ұсыну.  Бұл технология
ақпарат жеткізу дағдылары, жұртшылық алдында сөйлеу, сендіру техникасы, аудитория сұрақтарына жауап беру
іскерлігін меңгеруге және қиын жағдайлардан шығуға көмектеседі. Келесі тақырыптар бойынша презентация
дайындауға ұсынуға болады: 

- «Табиғатты пайдалану түрлері»; 
- «Экологиялық таза өндірістерді жобалау». 
Кейс – білім алушылардың талдауы, шешуі және бағалауы үшін мұғалім арнайы ұсынатын өндірістік не

экономикалық жағдаят түрі. 
Кейс-стади– өзбетінше ойлау қабілетін және шешім қабылдау дағдыларын көрсетуге мүмкіндік беретін

мәселелі сипаттағы сұрақтарды топпен талдау.  Кейс ұғымы ағылшынның «case» сөзінен алынған яғни жағдай
дегенді білдіреді. Немесе оны нақты жағдаятты талдау әдісі деп те атайды. Оның мәні де қарапайым оқытуды
ұйымдастыруда нақты жағдаят қолданылады. Бұл әдіс оқытушы тарапынан шығармашылықты талап етеді және
оның ой-өрісінің бейнесі көрініс табады. Жалпы орта білім беру жүйесінде  «География» оқу пәні оқушылардың
танымдық  қызығушылықтары  мен  ғылыми-теориялық  ойлауын,  білім,  білік,  дағдыларын  қалыптастыруға,
оқуда және күнделікті өмірде туындайтын мәселелерді шығармашылықпен шешуге мүмкіндік туғызады. 

Сонымен  қатар,  практикалық  маңыздылығымен,  оқушылардың  зерттеу  дағдыларын  дамытудағы
мүмкіндіктерімен  ерекшеленеді.  Білім  алушылардың  алған  білімдері  мен  біліктіліктерін  әртүрлі  оқу  және
практикалық  жағдайларда  қолдануға,  білім  алушыларды  өзiндiк  шығармашылық  еңбекке,  өмiрге  белсендi
араласуға дайындауға негiз болады.
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ҰЛТТЫҚ КОД  ЖӘНЕ ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ТАРИХЫ

ХИРЫХБАЙ ТАУБА 
Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Пограничник ауылы

«Б.Момышұлы атындағы орта мектеп» КММ
Биология  пәнінің мұғалімі 

ХХ ғасырдағы батыстық жаңғырудың үлгісі бүгінгі егемен қазақ еліне үлгі бола алмайды дейді Елбасы,
өйткені «жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа
тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу».

Мақаламен таныса отырып «Ұлттық код дегеніміз не?» деген заңды сұрақ туындайды.
Ұлттық код дегеніміз – ұлттық қасиет, оның мәдениеті, әдебиеті. Ең бастысы, ұлтты ұлт ететін ұлттың

жаны, ұлттық коды – тілі. Яғни тіл мен тарих заманынан біте қайнасқан қос ұғым деп түсінеміз.  
Жазу тарихында қазақ тілінің әліпби жүйесі бірнеше тарихи кезеңдерді басынан өткізіп, ұлттық әліпби

деңгейіне жеткен. Тіліміздің  жазу тарихына тоқталсақ ол кеше туындап,  бүгін қалыптасқан мәселе емесі анық .
Өткен тарихтың таңбасы бізге сонау руна, соғды, араб, латын, кирилица қаріпімен таңбаланып жазылып жеткен.

Көне Түркі  жазулары немесе   Көне түркі  алфавиті  –  дыбыстық жазу түрі,  яғни сөздегі  дыбыстарды
таңбалап жазады. Негізінен 6-10 ғасырларда үлкен аймаққа таралған Көне Түркі жазуларын ғалымдар үш топқа
бөліп қарайды: 1. Енисей ескерткіштері. 2. Талас ескерткіштері. 3. Орхон ескерткіштері

Көне Түркі жазуының құпиясын ашқан даниялық ғалым Вильгельм Томсен болатын (1893 жылы бастап).
Кейін орыс түркітанушылары аударып, көп зерттеді. Оған 20 ғасырда Түркі елдерінің ғалымдары – татар, өзбек,
түрік, қазақ, әзірбайжан зерттеушілері қосылды. Кейде «руна (руникалық) жазулары» деп аталады. Оның себебі
жазудың  құпиясы  ашылмай  тұрғанда,  бұл  жазулар  бір  қарағанда  ежелгі  скандинавия  халықтарының
жазбаларына ұқсайтын еді. Қазақ даласында руна жазуларының  болғандығы хақ.

 Оған  дәлел  ретінде  Күлтегін  жазба  ескерткішіндегі  Күлтегіннің  жауынгерлік  жорықтары  туралы
құлпытастағы  жыр-дастан руна жазуымен ойылып жазылған.  Тарихқа жүгінетін болсақ, қазақ халқы 1072
жылдан 1940 жылға дейін үш алфавитті қолданған. 1072-1929 жылдары араб, 1929-1939 жылдары латын, 1940
жылдан бастап орыс алфавитін қолданған екен. Араб әліппесін Қазақ даласында Қарахан мемлекеті ислам дінін
қабылдаған кезден бастап 1929 жылға дейін қолданып келді. Жобаны жасаған Ахмет Байтұрсынұлы оны «төте
жазу» деп атаған («Жаңа емле» деп де аталған).   Кеңес одағы кезінде түркі тілінде сөйлейтін халықтардың
арасынан  шыққан   көрнекті  ғылым  қайраткері  Н.Нариманов  араб  алфабитінен  жалпы  түркіге  ортақ  жаңа
алфабитке  көшу  қажеттігі  жайында  ұсыныс  жасады.  Латын  алфабиті  1928-1929  жылдары  Қазақстанда
қолданыла бастады.[3]

Сөйтіп 1929-1939 жылдары Қазақстанда жаңа алфавитке көшу жазба мәдениетімізде белгілі бір тарихи
кезең  болды.  Х.  Досмуханбетов  латын  әліпбиіне  қарсы  болсада,  мемлекет  қайраткері  ретінде  қазақ  тіліне
үйлестіріп латын әліпбиін жасады.

1940 жылдан бастап өзге түркі тілдес елдердің әліпбиімен ұқсастық болуы үшін жаңа қазақ әліпбиінің
мемлекеттің  сыртқы  саяси  бағытына  байланысты  мемлекет  жалпылай  кирилицаға  өтіп  күні  бүгінге  дейін
қолданыста.

 «Латыншаға  көшудің  терең  логикасы  бар.  Бұл  қазіргі  заманғы  технологиялық   ортаның,
коммуникацияның, сондай-ақ ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру үрдісінің ерекшеліктеріне байланысты»
деді Мемлекет басшысы өзінің «Болашаққа бағдар: «Рухани жаңғыру» мақаласында.   [4]

Латын әліпбиі  біздің  заманымыздан  бұрынғы  7  ғасырда  Римде грек және  этрус  әліпбиінің тармағы
ретінде пайда болып, біздің заманымыздың  1 ғасырында қалыптасты. Орта ғасырда Латын әліпбиі  Еуропаға
тарады, Африка, Америка және Азия халықтары пайдаланды. Латын сөздерін оқуға негізделген әріп таңбалары
қалыптасты.  Латын алфавитіне көршілес Түркия,  Өзбекстан,  Түркменстан және  Әзірбайжан мемлекеттері өз
тәуелсіздіктерін  алған уақыттан бастап ерте кіріскен. 

Түркияда латын әліпбиіне өту кезеңі  бар-жоғы 1 жылға ғана созылды. 1928 жылдың 1 қарашасында
М.К.Ататүрік «Жаңа түрік әріптерінің қабылдануы мен қолдануы туралы» Заң шығарды. Бұл заң бойынша 1929
жылдан бастап мемлекеттік мекемелердің латын әліпбиіне өтіп, араб графикасын қолдануына рұқсат берілмеді.
1929 жылдың 1-маусымына дейін ғана қатар қолданылып келген араб графикасына ісқағаздар жүргізуде мүлдем
тыйым салынды.  

1991 жылы 25 желтоқсанда Әзірбайжан Республикасының Президенті А.Муталибов «Латын графикасы
негізіндегі  әзірбайжан  әліпбиін  қалпына  келтіру  туралы»  заңға  қол  қояды.  Бұл  шаралар  Кеңес  үкіметі
құлағаннан  кейінгі  кеңістіктегі  түркі  мемлекеттерінің  егемендік  алуымен  байланысты  ұлттық  сананың
көтерілуімен, өз рәміздерін, ұлттық нақышын белгілеу процесінің жемісі болды. 

62

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81_%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B1%D0%B8%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC


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

1993 жылы 2 қыркүйекте Өзбекстан Респубикасы «Латын графикасы негізіндегі өзбек әліпбиін енгізу
туралы»  заңын  қабылдады.  1995  жылы  21  желтоқсанда  қабылдаған  «Мемлекеттік  тіл  туралы  Өзбекстан
Республикасының  заңын  жүзеге  асыру тәртібіне  қатысты» жарлығы  бойынша  Өзбекстан  республикасының
латын жазуына көшуінің соңғы кезеңі болып 2005 жылдың 1 қыркүйегі қабылданды.[2]

Латын графикасына көшу Қазақстан үшін бүгінгінің жаңалығы емес,  өткен тарихқа қайта  оралу деп
білемін. 

Әлем халықтарының 80 пайызы латын графикасын меңгеріп, игілігіне пайдаланып, әлемдік ақпараттың
70 пайызын осы таңбамен таратуда. Қазіргі таңда әлем халықтарының ішінде латын әліпбиін пайдаланатын
халықтар саны 1,5-2 миллиардқа жуық. Кириллицаны ұстанып отырғандар 300 миллионды құрайды. Сондықтан
Қазақ елі білімнің, ғылымның, IT технологияның төріне, өркениеттің өріне жетелейтін төте жолға түсуі керек.
Бүгінгі  таңда кириллица жазуын әлемнің  12 мемлекеті  ғана  пайдаланса,  қалған  мемлекеттердің  көбі  латын
әліпбиін  қолданады.  Әлемдегі  ең  дамыған  30  мемлекеттің  22-сі  латын  әліпбиін  пайдаланады,  ең  мықты
экономикасы бар 10 мемлекеттің – 7-еуі, әлемдегі ең бай 20 мемлекеттің 18-і латын әліпбиін тұтынады. Дүние
жүзінде бизнес жүргізуге ең қолайлы 30 мемлекеттің 25-і де латын әліпбиін қолданушы елдер.[4]

Қорыта айтқанда ұлттық кодымыздың бір тармағы тіл тарихына көз жүгірте отырып, латын графикасы
бүгінгі Қазақ еліне не беретінін сарлап көрейік

 Халықтың үлкен өнертабыстарының бірі – жазу. Жазу қоғамның жинап-түйген тәжірибесінің бәрін бір
жерге шоғырландырып, оны ұрпақтан-ұрпаққа мұра ретінде беруге мүмкіндік береді. Жазу ұлттық кодтарды
қалыптастырып, қарым-қатынас жасаудың уақыттық және кеңістіктік шектеулерін жояды. 

 Еліміздің тарихи жәдігерлері  туралы көне деректерді оқуға мүмкіндік туады.
 Өз тарихымызды әлем деңгейінде насихаттауға жол ашады.
 Ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады
 Әлем әдебиетімен танысуға таптырмас мүмкіндік.
Ұлт болашағы ұлттық кодтың сақталуы десек, саналы ұрпақтың ең басты ұстанымы - өз тарихы мен

тілінің маңыздылығын, құндылығын бойына сіңіру деп білемін.
          
       Пайдаланған әдебиеттер:
 Назарбаев Н.Ә. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру / Егемен Қазақстан, 12 сәуір 2017 ж.
 Қазақ  үні  газеті.  Шәкір  ЫБЫРАЕВ,  ҚР  Білім  және  ғылым  министрлігі  Түркі  академиясының

президенті: «Латын әліпбиіне – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады»   1 ақпан 2013 жыл  
 Қазақстан. Ұлттық энцклопедия / Бас ред. Б. Аяған. – Алматы. 2004 ж. – 238 б. 
 Латын әліпбиі: рухани тәуелсіздік жолы / Қазақ үні, сәуір 2017 ж. – 7 б.

63



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

МАЗМҰНЫ

• АМАНГЕЛЬДИЕВА ЖАНАР ЖУСУПОВНА 
• ТАҒЫБАЕВА НАЗУША ЖУСІПҚЫЗЫ
• ЖУМАЛИЕВА ГУЛФАРА ЖОЛАМАНОВНА
• КАНЫМКУЛОВА КУНДЫЗ ЗИНЕДИНОВНА
• АБЕНОВА ФАРИДА КУМИСБЕКОВНА
• МАСАКБАЕВА НАТАЛЬЯ МАДАНИЕТОВНА
• САРКУЛОВА НУРГУЛ АМАНУЛЫМОВНА
• КОСУМБЕТОВА САНИЯ КАЛИЕВНА
• ҚОНЫСОВА ЖАЙНАГУЛ АЙДЫНГАЛИҚЫЗЫ
• БЕРЕСТОВСКАЯ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
• ЖАМАНШИЕВА АЙНУР ИБРИМОВНА
• КАКИМОВА ИНДИРА ПШЕНБАЙҚЫЗЫ
• УСЕНОВА БАКТЫГУЛЬ НАУАХИЗОВНА 
• МОЛДАЖАРОВА ЛЯЗАТ ТОЛЕУХАНОВНА
• БЕЙСЕНАЕВА АНАР БОЛАТҚЫЗЫ
• ТРУМБЕТОВ МАРАТ АМАНГОСОВИЧ
• МЕЛЬНИКОВА Е.М., ЗАТОЛОКИНА  Н.А.,
• КАРЫМСАКОВА АЯГОЗ БАЙГАЗЫЕВНА
• КИМ НАТАЛЬЯ РАДИОНОВНА
• ЧЕРНЫШ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 
• ИСКАКОВА АКМАРАЛ ОРЫНТАЕВНА
• ҚАРАСАЙ БАЛНУРА
• ДУСЕНБЕКОВА РАУШАНГУЛЬ
• СИДОРЕНКО ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 
• НОВИК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
• НУРЖАНОВА РАЙХАН КУМАРОВНА
• СЕЙСЕМБЕКОВА МОЛДИР КАЛДЫБАЙҚЫЗЫ
• КУЛЬТЕМИРОВА МАНШУК САМЕНОВНА
• ТИЛЕУКУЛОВА АЙГУЛ САРСЕНБЕКОВНА
• КАМАЛОВА РОЗА АБДУМУТАЛИПОВНА
• РУСТЕМОВ ГАЛЫМЖАН БИРЖАНОВИЧ
• КОШКАРОВ МАШРАП ЖОЛДАСОВИЧ
• БЕЛСЕНБАЕВ САМУДИН ТУРСЫНХАНОВИЧ
• ЕСБУЛАЕВА ЖАНАРГУЛ МУРЗАБЕКОВНА
• КАРЫМСАКОВА ЖАНАР БАЙГАЗЫЕВНА
• РГЕБАЕВ ДАНИЯР ШАМАРАНОВИЧ
• ХИРЫХБАЙ ТАУБА
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