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№ L00059       02.12.2021 ж 

Тәрбие процесінің маңызы мен ұстаз шеберлігі                                             

Тәрбие жұмысының моделі 

МУКАНОВА АЛИМА БИМУРЗАЕВНА                                                                                    

Атырау қалалық № 24 орта мектебі.                                                                

Директордың тәрбие ісінің орынбасары 

Жүргізіліп жатқан тәжірибелік-педагогикалық жұмыстар халықтық идеялар 

мен тәжірибені жеткіншек ұрпақ тәрбиесінің құрамды бөлігі болып 

табылатындығын сенімді дәлелдеуде. Халық педагогикасы жалпы, қазақ халқы 

педагогикасы жеке алғанда көптеген ғасырлар бойына қаланды, өңделді және 

бүгінгі күнге өзіндік педагогикалық дәстүрлер мен көзқарастарды жеткізіп, 

сондықтан оқыту-тәрбиелеу жүйесінде лайықты орнын алуы керек. 

Халықтық дәстүрлерді тәрбие процесінде пайдалануда бұл дәстүрлердің 

өсіп келе жатқан адамға психологиялық әсерін және оларды қолданудың 

жолдарын білу керек. Бұл үшін оларды жан-жақты зерттеу және алынған 

нәтижелермен студенттерді, болашақ мұғалімдер мен тәрбиешілерді 

қаруландыру, оларға халықтық дәстүрлер мен педагогикалық көзқарастар жайлы 

білім беру, олардың тәрбиелік мүмкіндіктерін ашу қажет. 

Тәрбие процесінің тиімділігі қандай да бір техникалық жаңалықтарды, 

қандай да бір ерекше айла-әдістерді енгізу жолымен емес, дұрысында тәрбие 

процесінде халықтық, адамдық, гуманистік принциптерді күшейту жолымен 

көтеріледі. Оқытудан айырмасы тәрбиені жақсартуда шешуші роль жаңа ойлап 

табуларда емес, ал нақты халықтық негіздерді балалар мен ата-аналар, кіші және 

ересек балалар, балалар мен педагогтар, ата-анадар мен педагогтар және т.б. 

өзара байланысында мейлінше қайта жаңартуда; адамдар арасындағы қарым-

қатынастарда жалпы, балалар арасындағы жекелей алғанда сезгіштік, 

қайырымдылық, сергектік, ақ пейілділік, ізгілік ақуалын туғызуда. 

Байланыстың жақындығы мен қарым-қатынастың тығыздығы тұлғаны 

қалыптастыру мен дамытудың шешуші шарттары бола алады. 

Сезімді тәрбиелеу мәселесі қазіргі педагогика үшін ой-өрісті дамытуға 

қатысты проблемаларға қарағанда күрделі және өзекті мәселеге айналуда. 

Шынайы халықтық негіздерді толығырақ енгізу бұл мәселені шешуде тірек 

қызметін атқара алады. 

Оқушылардың танымдық әрекеті белсенділігін арттыратын және оқытудың 

тиімділігін жоғарлататын жаңаша әдістер мен тәсілдер неғұрлым мол оқыту 

неғұрлым технологияландырылған болса, адамдық пен адалдылықтың, 

қайырымдылық пен мейірімділіктің халықтық дәстүрлеріне соғұрлым көп көңіл 

бөлу талап етілуі, демек, этникалық, этикалық және психологиялық құбылыстар 
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мен мәліметтерге назар аудару мен соғұрлым көбірек болуы заңдылығы оқыту 

мен тәрбиелеудің үйлесімді бірлігінің ерекше маңызды методикалық аспектісі 

болып шығады. 

Тұлға қалыптастырудағы алға жылжулар қазіргі бүкіл ғылым және 

техникалық жетістіктерді оқыту процесінде тәрбиенің маңызды факторы ретінде 

барынша қолдау және халықтық пайдаланумен байланысты. Адамның 

әлеметтенуінде тәрбиенің халықтық дәстүрлері Қазақстан тәуелсіз алған қазіргі 

жағдайында қоғамдық жаңаруы мен демократиялануы ісіне қызмет етіп тиісті 

орнын алуы қажет. 

Оқыту мен тәрбиелеу арасындағы үйлесімді сәйкестік жас ұрпақты 

қалыптастырып дамытуға жалпы халықтық назар аударумен және педагогикалық 

дәстүрлердегі бүкіл шынайы халықтықты қайта өркендетумен қамтамасыз 

етілмек. Қоғамдық рухани мәдениетте тәрбиелеудің таусылмас идеясы мен 

тәжірибесін сақтаушы халықтың «педагогикалық зердесі» жасампаздық роль 

ойнауға қабілетті. 

Халық шығармашылықтарының тәрбиелік мүмкіндіктерін қазіргі тәрбие 

мақсаты және міндеттерімен тығыз байланыста қарастырудың да мәні зор. 

Оқушыларда халықтық шығармашылығының көркемдік құндылығы жайлы 

түсінік қалыптастыру үшін кіршіксіз арман мен өмір орнықтырушы, көңіл күйді 

алып беруші болып табылатын кейіпкер бейнелерін көңілге қонымды пайдалана 

алу; халық туындылары, тіл музыкасы, әні, өнерінің мәнерлілігі, әуенділігі, 

көркемдік айқындылығын көрсету қажеттілігі туындайды. 

Адамгершілікке тәрбиелеу процесінде озық халықтық дәстүрлерді, жоғары 

идеялық ертегілер, мақалдар, мәтелдер, жұмбақтарды қолдану тиімді. Халық 

педагогикасынан өнегелерге сыныптан тыс жұмыстарда, газеттер мен журналдар 

беттерінде, радио мен теледидар хабарларында тиісті орын берілуі керек. 

Педагогикалық әдеп мұғалімнің ең кәсіптік белгісі. Қандай да бір 

мамандықтың өзіне тән белгісі болатындығы сияқты. Мысалы, ол белгі адамның 

үйреншікті әдетінен, сөйлеген сөзінен, тіпті киім киісінен де байқалуы мүмкін. 

Мұғалім кәсібінің ерекшелігі ең алдымен оның мұғалімдік әдетінде. Әнші үшін 

үн, музыкант үшін музыканы ұғу қандай қажет болса, мұғалім үшін әдеп сондай 

қажет. Қазір бізде ұстаздық шеберлік жайлы көп айтылып жүр. Мұның өзі заңды. 

Шеберлікті ұдайы шыңдамайынша мектеп алдына қойылып отырған қыруар 

міндеттерді жүзеге асыру мүмкін емес. Сонымен, ұстаздық шеберік дегеніміз не? 

 Мұғалімнің өмірге көзқарасы, оның идеялық нанымы, оларды өз 

ұлтының азаматы рухында тәрбиелеуі, ол үшін өз бойына осы қасиетті 

сіңірген адам болуы қажет; 

 Өз пәнін жетік меңгеру; 

 Оқыту мен тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін міндетті түрде меңгеру; 

Бірақ осы айтылған 3 қасиет болғанмен, мұғалім оқушылармен қоян қолтық 

араласпаса, педагогтік әдеп жоқ жерде сабақ, тәрбие іске аспайды. 
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Сонымен, ұстаз шеберлігі дегеніміз – тек мұғалімнің жан-жақты және 

методикалық сауаттылығы ғана емес, ол әрі сөзді бойға сіңіруі. К.Д.Ушинскийдің 

сөзімен айтқанда, «педагогика теориясын қанша жетік білгенмен, педагогтық 

әдептің қыр-сырын меңгермейінше, бұған оның қолы жетпейді.» 

Педагогикалық әдеп – мұғалімнің әрбір нақты іс үстінде тәрбие 

мәселесінің ең ұтымды әдіс-тәсілдерін қолданып, оқушыларды еліктіріп әкететін 

кәсіптік сапасы. 

Ұстаздық әдеп жайын сөз еткенде біз әрдайым ғалымдардың зерттеулеріне 

назар аударамыз. Ғалымдардың зерттеулеріне қарағанда «Ұстаз», «Тәрбиеші», 

«Мұғалім» деп қастерлі мамандықтың сыр-сипаты 200-ден астам 

компоненттерден тұрады. 

Педагогикалық әдепке анықтама беру үшін 3 түрлі көзқарасқа негізделеді. 

Біріншісі - педагогикалық әдеп оқушылармен қарым-қатынасқа жалпы 

адамзаттың әдептілік сіңіру, екіншісі – мұғалімнің жеке басының психологиялық 

ерекшелігі. Үшінші – мұғалім шеберлігінің жеке бір бөлігі. Алғашқы екі көзқарас 

бойынша педагогикалық әдеп мұғалімнің оқушыларға деген сүйіспеншілігі, 

олармен шынайы қарым-қатынасы, олардың қадірін біліп силауы, 

қайырымдылық, ілтипаттылық, байсалдылық, сенімділік сияқты мінез 

қасиеттері қатарында қарастырылады. Үшінші көзқарас бойынша педагогикалық 

әдеп - оқушылармен дара ерекшелігі қажетті қарым-қатынастар орнату және сол 

қалпында ұстай білудегі арнайы кәсіби іскерлік ретінде қарастырылады. Оған 

жалпы педагогикалық амал-тәсілдердің едәуір бөлігі, жекелеп айтқанда 

педагогикалық тактика болып табылады. «Такт» латынша «тастуб» - «жанасу», 

«түйсіну» деген мағына, ал «тактика» грекше «тәртіпке келтіру» деген сөзден 

шықққан. 

Тәрбие – педагогикалық процестің ең маңызды, өзіндік бет-бағдары бар, өз 

мазмұны, принциптері, өзіне тән формалары, әдістері, тәсілдері бар. Сондықтан, 

педагогикалық ғылымның дамуына байланысты, тәрбие жұмысының 

методикасы да өзіндік беті бар ғылыми пән ретінде қалыптасып келеді. 

Бұл пәннің міндеті – тәрбие беру жұмысын ұйымдастырудың негізгі 

бағыттары мен принциптерін формалары мен әдістерін ашып көрсету, 

педагогтарға тәрбие беру өнерін меңгеруге көмектесу. 

Сонымен, тәрбие жұмысының методикасы дегеніміз – белгілі мақсатқа 

жетудің амал-тәсілдік құралдар жиынтығы. 

Бұл өте күрделі өнер. Ол өзінен өзі келе қоймайды. Бұл жөнінде 

К.Д.Ушинский «Педагогиканың пайдасы туралы» мақаласында теориясыз 

педагогикалық практика медицинадағы тәуіпшілікпен бара-бар деп жазды. 

Сондай-ақ өзінің «Адамға тәрбие беру әдістері» атты еңбегінің алғы сөзінде « ... 

тәрбие беру өнерінің жұрттың бәріне дерлік таныс және түсінікті іс, ал 

кейбіреулерге тіпті оңай іс болып көрінетін ерекшелігі бар, бұл адамның онымен 

теориялық немесе практикалық таныстығы неғұрлым азырақ болған сайын 
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соғұрлым түсініктірек және оңайрырақ болып көрінеді. Жұрттың барлығы дерлік 

тәрбие беру төзімділікті талап ететінін мойындайды, кейбіреулер бұл үшін туа 

біткен қабілеттілік және іскерлік, яғни дағды керек деп ойлайды, бірақ төзімділік 

туа біткен қабілеттілік пен дағдыдан басқа, арнаулы білім деп қажет екеніне, 

біздің көптеген педагогикалық шалыс қадамдарымыз барлығының да көзін 

осыған жеткізе аларлықтай болғанымен, білуде біреулер ғана көз жеткізеді.» 

А.С.Макаренко да педагогтік шеберлікті, тәрбие беру өнерін меңгеруге 

үлкен мән береді: «Менің педагогикалық тәжірибем туралы» баяндамасында ол: 

«... педагогтік шеберлік – тіптен бос іс емес... тәрбиеші шеберлігі ... дәрігердің өз 

шеберлігіне үйрету қандай керек болса, тәрбиеші шеберлігіне де сондай-ақ, 

музыкантты үйрету қандай қажет болса, тәрбиеші шеберлігіне де сондай 

үйретілуі тиіс», - дейді. Ол «тәрбие бере білу - өнер» деген дұрыс түйін жасады. 

Біз жоғарыда тәрбие жұмысының методикасы дегеніміз – белгілі мақсатқа 

жетудің амал, тәсілдің, құралдың жиынтығы деген едік. Ал методиканың екі 

түрі бар: 

1. Оқыту методикасы (әр пәннің) 

2. Тәрбие методикасы – бұл педагогикада оқылған кейбір тақырыптардың 

қатысы бар. Мысалы, тәрбие теориясы, тәрбиенің жалпы әдісі, сынып 

жетекшісі, азаматтық тәрбиенің салалары. Әрине, біз осы тақырыптарға 

сүйенеміз. Бірақ, онда біз теориясын айтсақ, енді тәрбиенің сан алуан 

практикасы туралы жұмыстардың түрлерін айтамыз. 

Ал, методикаға не жатады? 

1. Педагогтік, кәсіптік дағдылар – нақты айтқанда, тәрбие жұмысын ұйымдасты-

рудың дағдылары. 

2. Балалармен өте тиімді, әсерлі коммуникативтік дағдылар. (дағды- қасиеттер, 

басқаша айтқанда, педагогикалық қарым-қатынас деген сөз) ұстаздың балалар-

дың жүрегіне жол таба алуы. 

3. Педагогикалық техника – мұны А.С.Макаренко педагогикалық өнер дейді. 

К.Д.Ушинский айтуы бойынша да «Тәрбиелеу ісі - өнер» дейді (Воспитание – 

это искусство) 

А.С.Макаренко «тәрбие - өнер, оған арнайы үйрету керек»,- дейді. 

Педагогикалық өнерге не жатады? 

1.  

1. Ұстаздың сөйлеу өнері 

2. Әңгімелесе білу өнері 

3. Бетпе-бет әсер ету өнері 

4. Ұстаздың өзін-өзі тәрбиелеуді меңгере білу өнері 

5. Қуана, ренжи білу өнерін меңгере білу 

Осының бәрі педагогикалық техникаға жатады. 

4. Мұғалім түрлі функция атқарады: 

1. Оқушы 
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2. Тәрбиеші 

Ал тәрбиешінің ең негізгі қасиеттері неде? Ол коллективті ұйымдастыру, 

топтастыру. Егер осы қасиеттері болмаса, онда оны тәрбиеші деуге болмайды. 

Тәрбие методикасының маңызы – болашақ педагогтарға тәрбие жұмысының 

моделін түсіндіру. 

Тәрбие жұмысының моделі – оқыту процесі сияқты тәрбие де екі нақты 

процесс: 

1. Тәрбиеші 

2. Оқушылар 

Біздің қазіргі тәрбие жұмысында бір жағы басым. Мысалы, тәрбие 

жоспарын сынып жетекшісі оқушыларсыз өзі жасайды. Сондай-ақ сынып 

сағатын өзі дайындауы керек. Ал шындығында бұған оқушылар да қатысуы 

керек. Қазіргі жариялық, бүкпесіз көптің көмегімен, пікірімен санасу деп 

отырған жоқ па. 

 

Тәрбие жұмысының моделі 

 

Тәрбиеші Оқушы 

 

Іс-әрекет 

 

Коллективті әрекет Жеке бастың дамуы 

 

Тәрбиеші оқушыға, оқушы тәрбиешіге әсер ету болған жағдайда екі жақты 

процесс іске асады. Ортақ әрекет болуы керек. Мұғалім – оқушы; оқушы – 

мұғалім орнына тұра білуі керек. Тәрбие іс-әрекет болғандықтан оқушы мен 

оқытушы орта істі шеше білу керек. Сөйтіп, нәтижеде бүкіл оқушылар ұйымы, 

ата-аналар тобы коллектив болып шеше алмаса, олардың жұмысын ноль деуге 

болады. Ал коллектив сыныпта қалыптасып жетекшісі жоқ болса да өздері 

атқара береді. Мұндай жағдайда жеке бастың жан-жақты дамуына ықпал етеді. 

Егер осы дәрежеге жетсек тәрбие жұмысының мақсатына жеткен іміз. 

Әдіс дегеніміз – алға қойылған мақсатқа жетудің жолы. Тәрбиелеу әдістері – 

тәрбиелік міндеттерге қол жету үшін тәрбиешілер мен тәрбиеленушілер 

коллективтерінің бірлескен өзара байланысты қызмет ету жолдары мен 

тәсілдері. 

Сөйтіп, тәрбие әдісі – мұғалімдер мен оқушылардың ұйымдасқан тәрбие 

процесінде жеке баланың мақсатты бағытта қалыптасуын қамтамасыз ететін 

күрделі комплекс дейміз. 

Тәрбие әдісінің негізгі түрлері: 

1. Сендіру әдісі – сөзге негізделген баяндама, әңгіме, диспут, лекция; бұл ең же-

текші әдіс. 
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2. Практикалық әдіс – жағымды мінез-құлыққа жатықтыру – оған түрлі тап-

сырмалар беру. Қоғамдық-азаматтық, пионерлік тапсырмалар беру. Спортқа, 

түрлі үйірмелерге, экскурсияларға қатыстыруға тапсырмалар беру. 

3. Ынталандыру әдісі – мұны Бабанский стимуляция жасау деп атайды, көтерме-

леу және жазалау бұл педагогикада көмекші қосымша әдістер ретінде қарасты-

рылады. 

4. Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі – Сухомлинский: «Бала өзін-өзі жетілдіруге икемдел-

месе оны жүз мұғалім де тәрбиелей алмайды»,- дейді. «Менің атым – Қожа» ба-

лалар киносында Қожаның айна алдына отырып, өзіне-өзі бұйрық беруі. 

Енді сөз тәрбие жұмысының моделін жасау керек. Алдымен тәрбие жұмысының 

моделі деген не, соны қарастырайық. 

Модель деген ғылыми термин, барлық ғылымда қолданады. Модель алда 

тұрған жұмыстың ой жүзіндегі көрінісі, бейнесі деуге болады. Әсіресе 

математикада көп қолданылады, математиктер математикасының мазмұнын 

жинақты схема формасында берді. Олай болса, тәрбие жұмысында да схема 

арқылы беруге болады. Қазіргі кезде «Атамекен», «Кәусар бұлақ» т.б. 

бағдарламалар бар. Міне, осы бағдарламаларға қарап әрбір сыныпқа жылдық, 

тоқсандық немесе жалпы мектептің жопарын жасау ол да модель болып 

табылады. Бұл модельдің мазмұны қазіргі ұлттық тәлім-тәрбиеге, салт-

дәстүрлерге орай ұлттық қасиеттер қалыптастыру. Тәрбие жұмысының 

моделіне кіретін бөліктер мыналар: 

Диагностикалық жұмыстар – бұл термин медицинада қолданылады. Ал 

сынып жетекшісі үшін алдын-ала бұрын болған нәрсемен, бүгінгі күнгі 

жағдайы жоспарлау үшін, сыныптың қазіргі деңгейін салыстыра отырып озат 

мұғалімдердің іс-тәжірибелеріне арқа сүйеу. 

Жоспарлау – мұнда дайын дүниені көшірмей, балаларды қатыстыра отырып, 

қызықтыратын сыныптан тыс жұмыс түрін ойлану, балалардың талап тілегін 

ескеру. 

Ұйымдастыру жұмыстары – бір ғана сынып жетекшісі емес, тәрбие 

жұмысында да ата-аналардың да көмегі керек. Өйткені қазіргі ата-баба салтын, 

дәстүрін пайдалануда өзіміз білмегенде сұрау, көмегін алу. 

Қорытынды, талдау – жетістіктер мен кемшіліктерді айту. Міне бұлар 

модельге кіретін құрамды бөліктер. 
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№ L00060       02.12.2021 ж 

Тәуелсіздік  - мәңгілік елдің тұғыры  

АБИЛОВА ГАЛИЯ ЖОЛМЫРЗАЕВНА                                                                          

Атырау қалалық №24 орта мектебі.                                                                

Директордың тәрбие ісінің орынбасары 

      Тәуелсіздік – еліміздің баға жетпес байлығы. Тәуелсіздік – әлемдегі ең 

құдіретті сөз. Ел еркіндігі. Қазақстан  тәуелсіздіктің бесігінде тербеліп 

жатқанына 30 жыл. Осы уақыт аралығында Қазақстан әлемде жеке дара дербез 

ел екенін дәлелдей білді. Өзінің белгіленген шекарасы, діні мен тілі, 

мемлекеттік рәміздері мен ұлттық құндылықтары, мәдениеті мен салт-дәстүрі 

бар тәуелсіз зайырлы елге айналды.                                                                                  

1991 жылы 16 желтоқсан әлем картасында жаңа жас Қазақстан Республикасы 

пайда болды. Бұл тәуелсіздік қанша ғасырдан бері армандап келе жатқан 

бұрынғы ата-бабаларымыздың аңсаған арманы, аналарымыздың көз жасы.  

Еркіндікке қол жеткізген жас мемлекеттің алдында жасалынатын көптеген 

жұмыстар тұрды. Өзінің ішкі және сыртқы саясатын, экономикасы мен 

валютасын қалыптастыру сынды жауапты жұмыстар тұрды.  

Осының бәрін отыз жылда орындап, әлем жұртының алдында өзіннің даңқты 

ел екенін мойындата білді. 

1991 жылғы 16—желтоқсанда «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заңы қабылданды.  

Біз бүгінге дейінгі барлық жетістіктерімізге тәуелсіздіктің арқасында қол 

жеткіздік. Жиырма жылдан астам уақыт ішінде елдің әл—ауқатын көтеріп, төл 

мәдениетіміз бен мемлекеттік тілді жаңғырту ісінде қыруар жұмыстар жасадық. 

Елімізде білім, ғылым, денсаулық, спорт салалары айрықша даму үстінде. 

Тәуелсіздік—біздің ең басты игілігіміз, баға жетпес құндылығымыз. Жас 

мемлекет тарихындағы жаңа дәуір дәл осы тәуелсіздіктен бастау алады. 

Алғашқы күндері әлемнің салмақты елдері мойындап, кейіннен басқа да 

елдер мойындап жатты. Осылайша әлемдік саясат аренасында ҚАЗАҚСТАН 

деген мемлекет тәй-тәй басты. Небары бірнеше аптаның ішінде әлемнің көптеген 

беделді елдері Қазақ елінің тәуелсіздігін мойындап, дипломатиялық қатынастар 

басталды. 

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін дербес мемлекет ретінде халықаралық 

аренаға шықты. 1992 жылы 2 наурызда БҰҰ-на кірді. Сонымен қоса 

Халықаралық валюта қорына, Халықаралық реконструкция және даму банкісіне, 

Дүниежүзілік банктің, Халықаралық даму ассоциациясының, Инвестицияға 

кепілдік беретін көп—жақты агенттіктің, Инвестициялық таластарды шешу 

жөніндегі халықаралық орталықтың, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
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мүшесі болды. 

Қуатты саяси, экономикалық, әлеуметтік және демократиялық қайта құрулар 

көп ғасырлық тарихымыздың қойнауында өткен заманның ешбір кезеңінде 

болмаған мүлде жаңа үрдіс, тың құбылыс жағдайында дамып келеді. Біз саяси 

тұрақтылықты сақтап қана қоймай, сонымен бірге оны нығайта түсуге және 

өзіміздің қазақстандық ұлтаралық келісім үлгісін жасауға қол жеткіздік.  

Тоталитарлық жүйенің құлдырауымен бірге КСРО-ның ұлттық саясатының 

тым идеологияландырылып жіберілген, түбірімен қате ұлттық стратегиясын 

1986 жылғы Алматыдағы Желтоқсан көтерілісі аяусыз әшкерлеп берген болатын. 

Сондықтан аяғынан енді ғана тұрған Қазақстан мемлекеті үшін мүлдем жаңа ішкі 

саясат жүргізуі тиіс еді.  

Осы тұрғыдан келгенде Қазақстан ұлтаралық және конфессияаралық қоғам 

құрудың тиімді жолын қалыптастырды. Біздің Республика этносаралық 

жанжалдарды қазір де, болашақта да болдырмауға болатынын бүкіл әлемге 

сенімді түрде дәлелдеді. Ұлтаралық түсіністіктің қазақстандық моделі 

қалыптасып, нәтижелі жұмыс жасап келеді. Әрі оған басқа мемлекеттер де 

қызығушылықтарын білдіріп отыр. 

 Бұл бір экономикалық формациядан басқа, үлкен экономикалық қиындықтар 

мен әлеуметтік проблемаларға өтудің кезіндегі кедергілерге қарамастан адамдар 

арасындағы бір-біріне деген сенімнің болғандығының жарқын көрінісі болып 

табылады. 

Қазақстан Республикасындағы ұлт саясатының бағдарламасы саяси 

тұрақтылықтың кепілі болып қала бермек.  

2030 жылға дейінгі даму стратегиясындағы ұзақ мерзімді жеті басым 

бағыттың ішінде ұлттық қауіпсіздіктен кейінгі екінші орында көрсетілген.  

Барлық қазақстандықтардың теңдігін қамтамасыз ету үшін әділеттік принцип 

пен ұлтаралық татулық санасын қалыптастыру маңызды. Ол үшін Қазақстанда 

бірінші қазақ халқының түпкілікті ұлттық мүдделері дұрыс шешілгенде ғана өзге 

ұлттар мен этностық топтардың дамуына жол салынады. Әр бір азамат Қазақстан 

— менің Отаным, менің елім деген ұранның маңайына топтасуы керек. 

Тәуелсіз даму кезеңінде ұлтаралық келісімді сақтау мен нығайтудың өз 

елімізге ғана тән үлгісі қалыптасты.  

Болашақта еліміз әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 мемлекеттердің 

қатарынан орын алатынына барлық қазақстандықтар күмәнсіз сенеді. Осындай 

секіріс жасау үшін барлық қоғамдық ресурстарды топтастыру мен жұмылдыруға 

тура келеді.  

Бай да бақуатты Қазақстан идеясы ел кеңістігіндегі ішкі ұлттық 

ынтымақтастықпен тиімді біртұтас рухани, мәдени, экономикалық және саяси 

жүйенің желісін айқындап, олардың қалыптасуына оң ықпалын тигізеді. 

Қазақстан Республикасы ТМД мемлекеттері арасында бірінші болып ұзақ 

мерзімге арналған стратегиялық дамуы жоспарын таңдап алған елдің бірі болды. 
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1997 жылдың 11 қазанда «Қазақстан—2030» атты ұзақ мерзімді дамуы 

стратегиялық бағдарламасын қабылдады. 

Мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ең алдымен көршілес шет 

елдермен екі арадағы шекараны дәйектілікпен бекітті. «Қазақстан—Қытай 

мемлекеттік шекара сызығын демаркациялау туралы хаттаманы бекіту» заңына 

сәйкес 1999 жылы мемлекет басшылары шекаралық мәселелерді толық реттеп, 

құжатқа қол қойды. Бұл келісім—шарттың тарихи маңызы ерекше зор еді. Себебі 

Қытай 15 мемлекетпен шектеседі. Олардың бізден басқа бір де біреуімен 

Қытайдың толық шекаралық келісімі әлі жоқ. Ғасырдан ғасырға созылған 

шекаралық дауға соңғы нүкте қойылды. Енді 1782 шақырымдық шекара 

сызығындағы белдеу халықаралық деңгейде мойындалған заңмен қорғалады. 

Табысты жүргізілген сыртқы саясаттағы жетістіктердің арқасында Қазақстан 

Республикасы БҰҰ, ЮНЕСКО, ЕҚЫҰ, ИКҰ секілді беделді халықаралық 

ұйымдардың салмақты мүшесіне айналып қана қоймай, мемлекетаралық 

қарым—қатынастарда да еліміздің мәртебесін көтеретін саяси оқиғаларға, 

тарихи кезеңдерге де бастамашы болды. 

 2010 жылдың 1–2 желтоқсанында Қазақстан Республикасының 

төрағалығымен ЕҚЫҰ—ның 56 мемлекетінің басшылары елордамызда бас 

қосып, Астана доктринасының бірауыздан қабылдады. 

Мұндай тарихи маңызы зор оқиға еліміздің халықаралық деңгейдегі талассыз 

беделінің арқасында келгенін және қазақ дипломатиясының сыртқы саясаттағы 

табысты еңбегінің нәтижесі деп білеміз. 

 Өсіп-өркендеген және қуатты Қазақ елі Елбасы бастаған жаңғырулардың 

мақсаты мен мазмұны болады.  

Еліміздің нығайып халықаралық беделінің өскенін көрген әрбір 

қазақстандықтың кеудесінде мақтаныш сезімі пайда болады. Қазір іргелі тәуелсіз 

ел, демократиялық дәстүрді берік ұстанған қуатты мемлекет болдық. 

Еліміздің тәуелсіздігі тақырыбында айрықша орын алатын  құнды шығарма 

Тұңғыш Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» кітабы  

әр шаңырақтың төрінде тұратын, өскелең ұрпақ үшін таптырмас құнды еңбек әрі 

барлық жоғары оқу орындары мен мектеп оқушылары үшін таптырмас құрал. 

Сондықтан бұл кітап идеологиялық білім беру саласындағы іргелі принцип 

ретінде жоғары оқу орындарында оқу құралы ретінде пайдаланылады.  

Тарихи публицистика жанрында жазылған, қазақ және орыс тілдерінде 

басылған Елбасының бұл «Тәуелсіздік дәуірі» еңбегі еліміздің жаңа тарихы мен 

оның ертеңіне деген автордың көзқарасын танытады.  

 «Тәуелсіздік дәуірі» даму мен өркендеудің қазақстандық моделінің символы, 

- деп есептейді Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

ғалымдары мен тарихшылары. 

Қазақстанның тәуелсіздігін паш ететін жазба еліміздің жаңа тарихын тұтас 

қамтыған, мазмұны аса бай 4 бөлімнен тұрады:  
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 «Мемлекетіміздің дүниеге келуі. Қазақстанның бірінші жаңғыруы 

 (1991-1995 жылдар)»;  

 «Ұлы бетбұрыс. Қазақстанның екінші жаңғыруының басталуы 

 (1996-1999 жылдар)»;  

 «Қияға құлаш сермеу. Қазақстанның екінші жаңғыруы 

(2000-2010 жылдар)»; 

 «Қалыптасқан мемлекет. Қазақстанның үшінші жаңғыруы 

(2010-шы жылдар)».   

Барлық тараулар 1991 жылдың бас кезеңін қамтудан басталады.  

«...Бір мың тоғыз жүз сексенінші жылдардың соңы мен 1990 жылдардың басы 

аса қиын кезең болды» - дейді тәуелсіздік дәуірін сипаттаған ел Президенті.  

Қорыта айтқанда, егемен мемлекеттің негізі қаланған күннен бастап, оның 

қалыптасу кезеңдерінің ерекшеліктері және 26 жылдық  тәуелсіздік дәуіріндегі 

ішкі және сыртқы жағдайлар, оларға байланысты қабылданған шешімдердің 

мән-мазмұны егжей-тегжейлі баяндалады.  

Өйткені оның өзегінде Елбасының тәжірибесі, заманымыздың көрнекті 

тұлғаларымен болған кездесулер мен сұқбаттар, өз жазбалары мен 

мұрағаттарының негізінде қалыптасқан жеке пікірі және  тұжырымдары, ең 

бастысы, өз халқының болашағы жатыр. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев – бірегей саясаткер. Шынында да, 

саяси тәжірибе мен энергияның, теория мен практиканың, интуиция мен 

парасатты есептіліктің тоғысуы жаңа заманғы әлем тарихында жиі кездесе 

бермейді. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті, қатаң жағдайларға 

қарсы жүруге, көпшілікке мәлім емес, бірақ өмірлік қажетті шешімдерді 

қабылдауға дайын саясаткерлердің тым шағын санына жатады.  

Ол қазіргі саяси және экономикалық конъюнктура туралы ғана емес, сондай-

ақ Қазақстан 30-50 жылдан кейін қандай болатыны, ол келешектегі күрестер мен 

қауіптерге қарсы тұруға қабілетті бола ма – сол туралы ойластырады. Ол 

бұлыңғыр болашақ тұрғысынан бүгінгінің түбірі туралы талқылайды, ел ішіндегі 

және халықаралық аренадағы одан арғы стратегияны құрастырады. Барлық осы 

қасиеттері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты халықаралық ауқымдағы нағыз 

талап етілген және беделді саясаткер етіп көрсетеді. Оның пікіріне әлемнің 

жетекші елдерінің көшбасшылары, ықпалды халықаралық ұйымдардың 

басшылары мен әлемдік бизнес-элита өкілдері ықыласпен құлақ қояды. Осыған 

байланысты Қазақстанның сыртқы саяси табыстарындағы арыстандай үлесі 

оның көшбасшысы – Н.Ә.Назарбаевтың жоғарғы беделі мен жеке басының 

ықпалының арқасында болды деп батыл айтуға болады.  
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Қазақстанның Тұңғыш Президентінің феномені – жеке тұлғаның ұлттық және 

әлемдік тарихтағы ерекше рөлі туралы тағы бір ойлануға тұрарлық себеп. Біз 

Нұрсұлтан Назарбаев сияқты бірегей және ауқымды тұлғаға лайықты бағасын 

беруіміз керек, оның әлемдік қауымдастықта өз еліне және өз халқына лайықты 

орын қамтамасыз еткен жарқын саяси қайраткер, табысты реформатор және 

көреген стратег ретінде тарихқа енетініне сенеміз. 

Біздің қоғамымыздың қоғамдық-саяси өміріндегі жаһандық оқиға еліміздің 

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жолы -2050»: Бір мақсат, бір мүдде, 

бір болашақ» Жолдауы болды, онда Мемлекет Басшысы біздің еліміздің 

дамуындағы басым бағыттарды белгіледі, сонымен қатар «Қазақстан -2050» 

Стратегиясын жүзеге асыру бағдарламасын анықтады 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының тұжырымдалғаны мен негізделгені болды, 

ол Қазақстанның мемлекеттік сәйкестігін және оның халқының бірлігін 

нығайтуға, сонымен қатар қазақстандықтарды  елімізді дамытудың серпімді 

жобаларын жүзеег асыруға жұмылдыратын факторы болуына арналған. Ел 

Президетінің осы Жолдауы тұрғысында маңызды мәселе XV ғасырдың 

жартысында Қазақ мемлекетін құру, барлық қазақ халқын біртұтас мемлекетке 

біріктіру болып табылады. 
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№ L00062       03.12.2021 ж 

Мен – жаңа форматтағы ұстазбын 

БАЯЖАН БАХАДГҮЛ                                                                                                    

Қарағанды облысы Бұқаржырау ауданы                                                          

Жаңаталап ауылы “Жаңаталап ЖББМ” КММ.                                      

Бастауыш сынып мұғалімі 

 «Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, 

қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің  нығайып көркеюі  жолында жан 

теріңді сығып жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа!»                          

                                                                                           /Н. Ә. Назарбаев./ 

Заман өзгеруде, менде заман талабына сай өзгере білуім керек — деген ұстаным 

әр ұстаздың бойынан табылуы керек. Қазіргі әлемде болып жатқан өзгерістер 

әлемдік білім беру жүйесін қайта қарау қажет екендігін паш етті.Қарқынды 

өзгеріп жатқан әлемде білім саласындағы саясаткерлер үшін де, жалпы 

мектептер үшін де, соның ішінде мұғалімдер үшін де ең басты маңызды мәселе 

болып отырғаны: «ХХІ ғасырда нені оқыту керек?» , «Мұғалімдер оқушыларды 

ХХІ ғасырға қалай дайындауы керек?»  Қазақстан Республикасының педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының мазмұны осы мәселені 

шешуге бағытталған. Даму мен үйрену бір үйдің егіз балалары секілді.  

Бір-бірінсіз толық салынбаған сурет секілді шимай болып қала береді. Дамығың 

келсе үйренесің, үйрене бастасаң, дамып жатсың деген сөз! 

Жаңа заман талабына сай, әлеммен бірге өзгеру мақсатымен менде деңгейлік 

курсты оқып, жаңа форматтағы ұстаз ретінде қалыптасып келемін.Мұғалімнің 

ұстанымы оның көзқарастарын қалыптастыру барысына зор ықпал етеді, ал 

көзқарасы белгілі бір шешімдердің қабылдануымен сыныптағы іс әрекеттерді 

түсіндіру көзі болып табылады.Сондықтан кез келген мұғалімнің оқыту 

құралдары оның өз болжамдарының, білімі мен ұстанымының, 

көзқарастарының жиынтығынан тұруға тиіс. 

Оқытудың қандай жолы қолданылса да, қарастырылатын екі көзқарас бар. 

Біріншіден, оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі, 

екіншіден оқытудың оқушы мен  мұғалім арасындағы қарым -қатынас нәтижесі 

ретінде қарастырылуы. 
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Бірінші деңгей бағдарламасы құзырлы мұғалімнің алдына оқушының жан 

дүниесін жақсы түсіне білу жөнінде нақты міндеттеме қойып отыр.Сондықтан 

мұғалімнің бойында Шульман «үш көмекші» деп атаған қасиеттер болуы тиіс. 

Осы ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы 

“Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың 

басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз 

өсіреді… Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты 

тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” деген. 

Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық 

сана-сезімді сіңіруші адам – Мұғалім. 

Ендеше өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің 

жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа 

жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де, жолы да бөлек. 

“Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға” деп Абай атамыз айтқандай, 

ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да жауапты, шығармашылық еңбек 

екендігін баршамыз мойындаймыз. 

Менде ұстаздық жолымды мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне үйретуге 

жиырма жыл бойы арнап келемін. 

Қазіргі кезде оқыту үрдісін жоспарлаудың, қолданудың және бағалаудың жүйелі 

әдісі ретінде жаңа педагогикалық технологиялар түрлері көбейе түсуде. 

Сондықтан осындай жаңартылған педагогикалық техногиялар ішінен                    

өз қажеттісін таңдап алу – әр мұғалім үшін жауапты да іскерлікті талап  ететін 

іс. В.И.Шепелдің айтуы бойынша, технология – өнер, шеберлік, біліктілік 

жағдайын зерттеуге бағытталаған іс-әрекеттердің жиынтығы ұғымын білдіреді. 

Сабақ түрі жаңа заман талаптарына сай өзгеріп, жаңарып отырса, 

жеткіншектерге оның әсері мен ықпалы ерекше болады. Олардың эмоциялық 

сезім-түйсіктеріне әсер ете білген ізденістерден көп пайда болатыны айтпаса да 

түсінікті. Дайын білімді таратуға негізделген «дәстүрлі» әдіс арқылы алынған 

білім оқушылардың жинақтаған өзге білімдерімен тиімді сіңісе алмайды, сол 

себепті де механикалық есте сақтау, үстірт білім алу жағдайлары орын алады.  
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Бұндай жолмен оқытудан алынған механикалық түрде есте сақталған 

мәліметтерді емтихан кездерінде ұтымды пайдалануға болады, бірақ мән-

мағынасы терең меңгерілмей, жай ғана жатталғандықтан, тақырыпты оқыту 

аяқталған соң немесе емтихан біткен соң керексіз болып қалады және оқушы 

оны өмірде пайдалана алмайды. Сындарлы оқытудың мақсаты – оқушының 

пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез 

келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. 

Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан 

мұғалімнің өз сабақтарын оқушының идеясы мен білім-біліктілігін дамытуға 

ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастыруын талап етеді. Бұндай міндеттер 

оқушылардың оқыған тақырып бойынша білімдерін өз деңгейінде көрсетіп, 

кейбір болжамдар бойынша күмәнді ойларын білдіре алатындай, пікір-

көзқарастарын нақтылап, жаңа ұғым-түсініктерін өрістетуге орайластырылып 

құрылады. Мұғалім қызметіндегі маңызды дүние – кейбір оқушылардың 

тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі. Бұл 

жағдайда оқушының мәселені түсіну деңгейін анықтап, оның түсінігін 

толықтыруға немесе қайта құруға көмектесу мұғалімнің міндеті болып 

табылады. Менде өз сабақтарымда жаңа технологияларды қолданып жүрмін. 

Деңгейлік бағдарлама бойынша жұмыс жасай бастағаннан бастап, 

оқушылардың бойынан өзгерістер байқала бастады. Бұрынғы дәстүрлі сабақта 

оқушы мұғалімнің баға қоюын тосып, қатесін тауып бергенін күтіп отырса, 

қазір өз қатесін өзі тауып өзі түзетуге машықтанып келеді. Бір — бірін бағалау 

арқылы  өз қателерін түсініп, өзгеге үйрету арқылы үйреніп отырады. 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың: «Қазақ тілі ғылым мен білімнің 

,интернеттің тіліне айналды.Ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар.Ол  қазақ 

тілі Мәңгілік Елдің мәңгілік тіліне айналды »,- деген сөзі қазақ тілінің дамуына 

жаңа серпін беріп отыр.Мәңгілік елдің соғатын жүрегі қазақ тілімен 

байланысты болады десек,онда заман тынысын тани білген адамға дамудың 

күретамыры ақпараттық коммуникациялық технологиялармен байланысты 

екендігі де айқын. Осы мақсатпен аудандық қазақ тілі мұғалімдерімен «Тіл 

жанашырлары » атты қауымдастық құрып,биылғы жылы семинарлар 

өткіздім.  Облыстық конференцияда «Дарынды және талантты балалармен 

жұмыс жүргізу жолдары»тақырыбында шеберлік сынып өткіздім.  
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Осы тақырыппен аудандық семинарда шеберлік сынып, «Топтық жұмысты 

ұйымдастыру» тақырыбында коучинг  өтті.   

Мектеп мұғалімдерімен де тәжірибе алмасып жүреміз.«Сыни тұрғыдан ойлау 

дағдыларын қалыптастыруда интерактивті әдістерді қолдану»  атты семинарда 

аудан мұғалімдері үшін тиімді өткізіліп, тәжірибе алмастық. 

Астана қаласында өткен  «Қазақ тілін оқытудағы инновациялық 

бастамалар»Назарбаев Зияткерлік мектептері тәжірибесі  форумына қатысып 

алған  мәліметтер бойынша аудан мұғалімдерімен ой бөлістік. 

Біздің мақсатымыз-  гүлденген қоғам орнату. «Ұлттық тіл — әр халықтың өзіне 

тән ой- санасын, парасатын, бүкіл болмыс- тіршілігі мен сезімін- түйсігін 

ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін  күретамыр.» 

Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жолдаған жолдауында басты мақсатымыз-

Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы, ол-«Мәңгілік 

Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел 

келбеті деген. Біз үлгілі дамудың өзіндік моделін қалыптастырдық. 

Осы жолдауда «Мәңгілік Қазақстан» жобасында Қазақстан Республикасының 

әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, әлем картасынан ойып тұрып орын 

алатын саласының бірі-ғылым мен білімге өте үлкен мән берген. 

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

Жаңа форматтағы мұғалім жас ұрпаққа саналы тәрбие мен сапалы білім беру, ең 

алдымен мұғалімнің кәсіби  шеберлігі екенін түсініп, әрдайым өзінің білімін 

жетілдіріп, шығармашылық ізденісте жүруі маңызды. 

Жаңа формат мұғалімі пәнді жақсы білумен қоса, стандарт талап етіп отырған 

құзыреттіліктерді жете меңгеруі тиіс. 

Елбасымыздың «Мәңгілік Елге» бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жолында 

білімді шәкірт дайындаудан шаршамайтын, қазақ елінің жаңа форматты 

мұғалімін дайындауға атсалысып деңгейлік курсты өткізіп жүрген білімді де, 

білікті тренерлердің  еңбектері біз үшін баға жетпес нұсқау болып отыр. . 

Әлемнің озық елдері арасында Қазақстанның білімді жастарының орны ерекше 

болып шарықтай берсін. 
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№ L00063       03.12.2021 ж 

 

АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ПАЙДАЛАНУ 

 

МУКАШЕВА ШОЛПАН БАЙЖАНОВНА                                                                          

Атырау қалалық №24 орта мектебінің                                                                  

ағылшын тілі пәні мұғалімі 

        Елімізде білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану 

басты мақсат болып отыр. Ол тек қана техникалық құрал емес, сонымен бірге 

жаңа ақпараттық- коммуникациялық технология және білім беру жүйесіндегі 

сабақ берудің жаңаша әдісі болып отыр. 

   Елбасымыздың Қазақстан халқына жолдауында ХХІ ғасырда ақпараттық 

қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегідей 

міндеттерді шешу керектігін атап көрсетті: «Компьютерлік техниканы, 

интернет, телекоммуникациялық желі, электрондық және телекоммуникациялық 

құралдарды, мультимедиялық электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді 

пайдалану арқылы білім сапасын көрсету.      

   Сонымен қатар тәуелсіз еліміздің болашағы - жарқын, білімді, парасатты, өз 

ана тілімен бірге шетел тілі «ағылшын тілінде» еркін сөйлеп, өз елін, халқын, 

мәдениетін шетелге таныстыра алатын үш тілде еркін сөйлейтін азамат болып 

шығуы керек деген еді». Инновациялық тәсіл оқу процесіне – тіршілік және 

әрекет етудің даму динамикасы ерекшелігіне, дистанциялық оқудың 

өзгешелігіне және жеке тұлғалардың, қоғамның және мемлекеттің талаптары 

мен әлеуметтік пайдалы білім алуына, сеніміне, мінез- құлықтың сапасы мен 

өзгешелігіне, тәлім тәжірибесі мен қатынасына негізделген жаңалық енгізуге 

бағыттайды. Бүгінгі таңда жеке тұлғаны емес, оның даму процесін басқару 

қажеттігі айқындалып отыр. Ал бұл, педагог жұмысындағы артықшылық 

жанама педагогикалық ықпал жасауға берілетіндігін білдіреді: тікелей 

жасалатын әдістерден, лозунгтардан және үндеулерден бас тартылады, артық 

дидактизмнен, ғибаратты сарыннан тежелуді; оның есесіне бірінші орынға 

қарым-қатынас жасаудың сұхбаттық әдістерін, шындықты бірлесіп іздеуді, сан 

алуан шығармашылық әрекетті тәрбиелеуші шарттарды жасау арқылы 

дамытуды білдіреді. Негізгі әдістемелік инновациялар бүгінгі таңда оқытудың 

интерактивті әдістерін қолданумен байланысты. «Интерактив» сөзі бізге 

ағылшын тілінің «interact» деген сөзінен келген. «Іnter»- бұл «өзара», «act» - 

әрекет ету дегенді білдіреді.        

Интерактив сөзі - өзара әрекет ету бейімділігін білдіреді немесе әңгімелесу, 

кіммен (адаммен) не болмаса немен (мысалы, компьютермен) сұхбаттасу 

режімінде болады.  
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Демек, интерактивті оқыту – бұл, ең алдымен, сұхбаттасып оқыту, оның 

барысында оқытушы мен оқушының өзара әрекет етуі жүзеге асырылады. Бұл 

өзара әрекеттестіктің ерекшелігі мыналардан тұрады: - білім субъектілерінің бір 

мағыналық кеңістікке келуі; - күрделі мәселелер өрісінде шешілетін 

тапсырмаларды бірігіп көтеру, яғни бірыңғай шығармашылық кеңістікке 

қосылу; - тапсырмаларды шешуді жүзеге асыратын әдістер мен құралдарды 

таңдауда келісушілік; Интерактивті әдісің мәндік ерекшелігі, сипаттамасы – бұл 

субъектілердің өзара әрекеттестігінің бір бағыттағы белсенділігінің 

жоғарылығы, қатысушылардың өзара әрекеттестігі, эмоционалдық, рухани 

бірігуі. Интерактивті әдістерді пайдалану кезінде оқушылар түсіну процесіне 

толық қанды қатысушылар болады, оның тәжірибесі оқу танымының негізгі 

қайнар көзі қызметін атқарады. Оқытушы дайын білімді бермейді, бірақ 

оқушыларды өз бетімен ізденуге үйретеді. Білім берудің дәстүрлі 

нысандарымен салыстырғанда, интерактивті оқытуда оқытушы мен оқушының 

өзара әрекеттестігі ауысады: педагогтың белсенділігі оқушының белсенділігіне 

орын береді, ал педагогтың тапсырмалары олардың инициативасы үшін жағдай 

жасаушы болады. 
   Интерактивті оқыту әдістеріне білім алу және оны дамыту процесіне белсенді 

ат салысуға тарту жатады: 
 Шағын-лекциялар 
 Топтардағы жұмыс 
 Бақылау парағы немесе сынақ 
 рөлдік ойын * ойын жаттығулары 
 жобаны әзірлеу 
 жағдайлық тапсырмаларды шешу 
 Сапаршыны (визитерді) шақыру 
 Сарапшы топтарының пікірсайыстары 
 Сұхбаттар 
 Сахналау 
 Жағдайдан жеңілу 
 Оқушының рөліне ену 
 Сюжеттік суреттерді талқылау 
 Сұрақ – Квиз (бақылау) және т. б. 

     Интерактивті әдіске сондай-ақ әр түрлі көмекші құралдарды пайдалана 

отырып тақта, кітаптар, бейне материалдар, флипчарттар, постерлер, 

компьютерлер және т.т. таныстырулар жатады. Компьютерлік және ақпараттық 

технологиялар заман талабы. Бұл жұмыстың басты мақсаты компьютер желісін 

және мультимедиялық - электрондық құралдарды шет тілі сабағында тиімді 

қолдану, нақтылап айтқанда ағылшын тілі сабағында презентацияларды және 

мультимедиялық - электрондық құралдарды мектеп қабырғасында және білім 

беру процесінде терең қолдану.  
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Ең тиімді программалардың бірі ActiveStudio программасы мен Microsoft Power 

Point. Олар мұғалімге қысқа мерзімде өзінің үлкен дидактикалық 

материалдармен қамтамасыз етіп, компьютерлік білімін даярлауға көмектеседі. 

Және ол оқушылардың түрлі қабілеттерін ашады. Олар: есте сақтау, көру, есту, 

ойлау, эмоционалды, автоматты және т.б. Интерактивті тақтамен презентацияны 

бірге қолдану оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ерекше арттырады. 

Ағылшын тілі сабағында компьютерді, мультимедиялық және электрондық 

оқулықтарды және интерактивті тақтаны пайдаланғанда: 
 лексиканы оқып үйретеді; 
 сөйлеу ырғағын; 
 диалог, монолог және рөлдік ойындарды; 
 хат жазуға үйретеді; 
 грамматикалық құрылымдарды түсіндіріп, оқушылардың есінде сақтауға 

көмектеседі. 
     Қазіргі кезде ағылшын тілімен компьютер, телекоммуникациялық 

құралдарды меңгеруді уақыттың өзі талап етеді, тіпті кейінгі жылдары олардың 

рөлі зорая түсуде. Оқушылардың ағылшын тілі пәніне деген қызығушылығын 

арттыруда көп ізденіп, жаңа ақпараттық технологияларды меңгеруді, әр - түрлі 

әдіс-тәсілдерді білуді қажет деп санаймын және мен өз сабақтарымда 

қолданамын. Жаңа технологиялар мен интерактивті әдістерді, ақпараттық 

құралдарды ағылшын тілі сабағында қолданғанда күтілетін нәтижелер: 
 үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі; 
 оқушыларың сабаққа деген қызығушылығын арттырады; 
 сабақта пайдаланылатын көрнекіліктердің санын арттырады; 
 оқушылардың шығармашылығын арттырады; 
 оқушыларды жеке жұмыс істеуге үйретеді; 
 грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі; 
 оқушылардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамы-

тады;  
  пікірталас, талдау, анализ жасау мүмкіндіктерін арттырады; 

    Көбіне мен ағылшын тілі пәнінде интерактивті әдістерді және түрлі 

ақпараттық технологияларды жаңа сабақ түсіндіргенде, грамматикалық 

құрылымдарды өткенде және қорытынды сабақта қолданамын. Бұл әдістер 

бойынша сабақ барысында оқушылар көп сөйлеп, оқытушылар аз сөйлеуге 

тиісті болады. Оқытудың басқа әдістеріне қарағанда, интерактивтік әдіс 

оқытушының жоғары белсенділік танытуын талап ететін әдіс. Сабақ кезінде 

оқытушының көбінесе тыңдаушы рөлін атқаруы оның процестен шет қалуы 

болып саналмайды. Сабақтың жоспары оқушылар өзара талқылау барысында 

нені ұғынуы керектігін көрсетеді, яғни, оқытушы оқушылардың іс-әрекетін алға 

қойған мақсатқа жетуге бағыттайтын басқарушының міндетін атқарады.    
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                                            № L00064     03.12.2021 ж 

                                    Заман көші – болашақ бағдары 

БЕГЕЕВА ЗАРИПА БАЛИЕВНА                                                                                        

Атырау қалалық №24 орта мектебі.                                                                

Директордың оқу ісінің  орынбасары 

Мектеп қабырғасын қайыспайтындай етіп тұрғызуға алғаш себеп болған 

ғұлама ұстаз Ыбырай Алтынсариннің білімінің түбірі сақталғанымен, ғылыми 

тұрғыда педагогикалық әдістер өркендеуде. Ғылыми жұмыс – білімді жетілдіру, 

дәлелдеу, оны жарыққа шығару үшін берілетін үлкен мүмкіндік.  

Егеменді еліміздің өскелең ұрпағын ойлы да іскер, өзіне - өзі сенімді, 

интеллектуалдық деңгейі биік азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны 

ерекше. Ұстаздардың міндеті – жеке тұлғаны дамытып, оның білімге деген 

сенімін нығайту, оқуға қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру.  

Қазіргі заманғы ғылыми - техникалық үрдістің қарқыны білім беру 

жүйесінің алдына үлкен мақсаттар мен жаңа міндеттер жүктейді. Жас ұрпақты 

жан - жақты жетілген, ақылды, парасатты, ой - өрісі биік, бәсекеге қабілетті 

азамат етіп тәрбиелеу – қоғамның мақсаты. Бұл әр мұғалімнің шығармашылық 

ізденіспен, жаңаша әдіспен жұмыс істеуін қажет етеді.  

Білім - ел қазынасы, білімді ұрпақ – ел байлығы, білімнің негізі мектепте, 

яғни бар ғылымның бастауы – мектеп. «Елдің келешегі бүгінгі жастардың 

қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры – ұстаздың қолында», - деп Тұңғыш Елбасы 

бізге үлкен міндет артып отыр. Мектеп оқушыларын ғылыми жұмысқа баулу – 

педагог шығармашылының нәтижелі жұмысы.  

ХХІ ғасырдың озат оқушылары қазіргі таңда ғылыми ортада қалыптасып, 

дамып келеді. Себебі, жаңа технологиялар, жаңа сала, жаңа іс-әрекет, әлеуметтік 

желідегі жаңа ақпараттар барлығы оларды ғылыми іс-әрекеттерге жетелейді.  

Бұл келешек ұрпақтың ой-санасының дамуының жоғарғы деңгейін 

көрсетеді. Әрбір оқушының жас ерекшелігіне, қабілетіне қарай дарындылығын 

әр түрлі әдістермен айқындау және дамыту, оның ішінде ғылыми іздеу 

қызметімен ұштастыру – жаңашыл педагогтің міндеті. 
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 «Ұстаздан шәкірт озар», - деиекші, заман біздердікі, яғни, бойында намыс 

оты қайнаған, болашағы жарқын жайнаңан, өздерінің білімімен сайланған 

жастардыкі. Мен кеудесінде «қазақ» деген ұшқыны бар, ғылым-білім жолында 

оза шапқан білімді ұрпақтың келешегін ғылыми тұрғыда толық елестете аламын.  

Егемен еліміздің саналы ұрпағы ғылым жолында шың басына шығуы үшін, 

қазірден бастап, өмірді жаңашылдықпен елестетуі тиіс. Себебі, жаңа дүниенің 

барлығы ғылым дамуы. Ол үшін мектеп қабырғасында арнайы ғылыми, зерттеу, 

тәжірибе алмасу жұмыстарына қатысып, білімдерін шыңдауы абзал.  

Оқытушы, ағартушы, ірі ғалым, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы: 

«Оқу жұмысының үш жағы үш мәселеге тіреледі: бірі мұғалімге, бірі құралға, 

бірі ақшаға». Осы үшеуі бірдей тең болса, оқу қисаймай, ауытқымай түзу жүреді. 

Ол үшеуі тең болмағанда оқу жұмысы аумалы жүк сияқты орнықсыз» - деген 

екен. Сол үшін де болашақтың айқын келбеті, ұстаздың тәлімімен ғылымға қанат 

қақса, келешегінің дамуын қалыптастырады 
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№ L00065       03.12.2021 ж 

Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі 

МУХАМАДИЕВА АСЕЛЬ СЕГИЗБАЕВНА                                                                          

Шығыс Қазақстан Облысы Катонқарағай ауданы                                  

“Балбөбек” бөбекжайының тәрбиешісі 

Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс-

тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте 

жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала 

табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. Біздің 

қоғамымызда тәрбиелік мәні, дүние танымдық орны жоғары бағаланады. 

Мектепке дейінгі тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. Бүгінде 

мектепке дейінгі мекемелердің мазмұнын жаңарту, басқаруды жетілдіру, 

балабақшалар желісін сақтау тұрғысынан біршама игі істер жүргізілуде.Балалар 

бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі балаларға айналадағы 

өмірді, түрлі заттар мен құбылыстарды бақылатуға арналған. Өйткені сәби 

тұңғыш білім-дағдыларын өмірден алады. Айналасындағы адамдарды іс-

әрекетін, табиғат пен жан-жануарлар дүниесін қоғамдық өмірді бақылап көру, 

сезініп түсіну арқылы ой-өрісі кеңейіп, тілі дамиды лексикалық қоры молаяды. 

Осының нәтижесінде ол басқалармен сөздік қарым-қатынас жасайды.  Қоршаған 

ортамен таныстыру барысында, балалардың тілі дамиды: олар заттарды танып, 

қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ қоюға, сұрақтарға 

жауап беруге, көргендерін айтып беруге үйренеді. Әрбір затты танып білуге 

кезінде балаларға сұрақтар қойып, әңгімелету арқылы сөздік қоры дами түседі. 

Ұйымдастыру оқу іс-әрекеті процесінде дидактикалық ойындар, жаттығулар, 

балалармен қарым-қатынас жасау арқылы педагог балалардың тілін дамыта 

отырып, заттар туралы нақты білім беріп, сөздік қорын молайтуға ден қояды. 

Қоршаған ортамен таныстыру барысында бақылау жасаудан, мақсатты серуен 

және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау мақсатында әңгіме 

құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы тиіс. 

«Не өзгерді?» 

Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру. 

Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы. 
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Ойын барысы:Тәрбиеші жеміс пен көкөністің бір-

екі түрін араластырып қойып. Балаларға  көздерін 

жұмуын сұрайды. Сол арада жеміс пен 

көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. 

Көзін ашқан балалардан не өзгергенін сұрайды. 

Ойын осылай жалғасады, барлық балалармен бірге 

ойналады...                                                                                                         

  

                            «Жыл мезгілдері»                                                 

Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы білімдерін бекіту, мезгілдерді 

атауларын үйрету (қыс,көктем,жаз,күз).  Мезгіл өзгерістерін талқылау. 

Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары. 

 Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай 

мезгілі екенін сұрайды. Жыл мезгілі төрт бөліктен 

тұрады,әр бөлікке сәйкес мезгілдердің ерекшелік 

карточкасы бар. 

Балалар жыл мезгілдерінің өзгерістері карточкасын алып 

сәйкес келетін мезгілдерге қойып шығады.(мысалы:қыс 

мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.) 

 

                                     «Зоологиялық фриздер» 

 Мақсаты:   Балаларды антоним сөздері туралы түсініктерін  қалыптастыру. 

Заттың көлеміне қарап салыстырып талдау жасауға үйрету. Жабайы аңдар мен 

үй жануарлары құстардың дене бітіміне қарап зообаққа орналастыру оларға 

қамқоршы болуға тәрбиелеу.                                                                   

Көрнекіліктер: жабайы аңдар мен үй жануарлары 

Ойын барысы:Зообаққа әкелінген аңдар мен құстар, үй жануарларын торлауға 

орналастыру қажет. Балалар пілді, түйені үлкен торға, қоян,тиін                                                                         

кіші торға орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл 

үлкен,қоян кіші сондықтан үлкен торға пілді, қоянды кіші торға орналастыр. 
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                             «Заттық фриздер» 

Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту, 

қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту. 

Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын. 

Ойыншарты:Әр түрлі жемістер немесе көкөністер суретті муляждары салынған 

ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды және 

заттың атын атап,түр-түсін ажыратады. 

Бала ыдыстан немесе қоржыннан алманы алып 

пішінін,түсін,дәмін және қасиеттерін айтады. Көзін 

байлап қойып, қоржыннан бірзатты алғызады. Ол 

оны сипалап,не екенін ажыратады да 

сипаттайды,атын айтады. 

 

 

  

«Не қайда өседі?» 

Мақсаты:Балалардың өсімдіктер жөніндегі білімдерін бекіту, заттар 

арасындағы кеңістік байланыстарын анықтау дағдысын дамыту,өсу орнына 

қарай өсімдіктерді топтастыру. Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін және 

белсенділіктерін дамыту. 

Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті. 

Ойын шарты:бақ пен бақша салынған. 
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«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата» 

Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез 

ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру. 

Көрнекіліктер:орманның суреттері салынған үлкен картаның астындағы бос 

тор көздер,тиісті жануарлар. 

Ойынның барысы:ойыншылар екі топқа 

бөлініп,әртүрлі табиғат көрінісі салынған бір-бір 

үлкен картадан алады. Жүргізушінің белгісі бойынша 

балалар жануарлар бейнеленген үлестірмелі 

карточкаларды үлкен картадағы салынған сурет 

мазмұнына қарай бос тор көздерге орналастырады. 

Кім бос тор көздерді толтырып, жануарларды дұрыс 

атаса,сол жеңіске жетеді. 

Қайсысы қайда тіршілік етеді? 

Мақсаты:жануарларды ұқсас белгілеріне қарай табу,олардың мекен-жайын 

анықтау. Сөздік қорын молайту. 

Көрнекілік:әр түрлі жануарлар,құстар суреті 

ойын барысы:әр түрлі жануарлар,құстарды 

көрсетіп,олардың қайда өмір сүретінін 

сұралады. Оларды немен қоректенетінін 

айтқызады. Балалардың сөздік қорына жаңа 

сөздер еңгізу үшін тапсырманы түрлендіруге 

болады. Олар туралы білетін тақпақтарын 

сұрайды. 
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№ L00066     03.12.2021 ж 

Көркем еңбек пәнінің маңызы мен жаңаша оқыту әдіс-тәсілдері 

КАРАШУКЕЕВА ЛЯЗЗАТ ТУЯКБАЕВНА                                                                         

Алматы облысы Балқаш ауданы «Н.Бозжанов атындағы орта                           

мектебі  мектепке  дейінгі шағын орталығымен» КММ.                                      

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі  

       Адамға ең бірінші өмірлік қажеті – еңбек екенін уақыт дәлелдеуде . 

Адам өмірі үшін аса қажетті, әрі өмір бойы тоқтаусыз білім беретін пән 

«Еңбекке баулу» бүгінгі көркем еңбек пәні үнемі жетілдіруде. 

Біздің елімізде еңбекке үйрену –Ы. Алтынсарин 1887-1888 жылдары орыс –

қазақ мектебін алғаш ашқанда басталған . Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі 

заман талабына сай басқару, білу, ұйымдастыру, іске асыру жұмыстарына 

бейімдеу басшылыққа негіз болады. 

Болашақ кәсіпкер: 

– өз өндірісінен түскен қаржыны жұмсай алатын жеке меншік иесі; 

– азаматтық нарыққа қатыса алады; 

– өз өндірісінде жұмыс беруші, ұйымдастырушы; 

– жұмыстың сапасына жауап беруші. 

Ұжымның жұмыс нәтижесінде өзіне пайда келтіретін әдіс-тәсілдерді 

қамтамасыз етуді шешу 

– мектептің материалдық –технологиялық базасына, аймақ ерекшелігіне 

байланысты. Сонымен бірге оқушыларды кәсіби еңбекке баулу 

мүмкіншіліктерін зерттеу арқылы іске асыру технологиясын жасау. 

Ата-ана, ауыл әкімшілігі мектеп ұжымымен бірігіп, жастарды кәсіпкерлікке 

баулуға бағытталған оқу-тәрбиелік шығармашылық орта құруы қажет. 

Еңбек тәрбиесі – барлық тәрбиенің қайнар көзі. 

Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішу, тігу қолөнер шеберлігін меңгерту арқылы 

ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелей аламыз. Өйткені, оқушы алған 

теориялық білімін іс жүзінде қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің іс-

әрекетімен байланыстыра білгенде ғана, өзіне де пайдасын тигізе алады. 

Технология сабағы арқылы оқушыны іскерлікке, ұқыптылыққа, әдемілікті 

сезініп, қабылдауға үйретеміз. Біздің негізгі ұстанымыз: «Сөзден – іске көшу». 

Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу қол өнер шеберлігін 

меңгеру арқылы жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеуді басшылыққа 

ала отырып жұмысты жүргіземіз. Оқушылар әр түрлі тігілген бұйымдарды 

зерттей отырып, баға берумен келешек кәсіби ісіне қажетті эстетикалық, 

ұлттық, этикалық және т. б. бағалы қасиеттерін өз бойларына қалыптастырады. 
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Еңбек сабағында оқушылардың іске икемділігі мен іскерлігіне, өнерге, 

шеберлікке деген бейімділігін дамыта отырып қалыптастырамыз. Оқушылар 

отбасында да тұрмыстың әр түрлі өнімді еңбегіне қатысады. Баланың 

бойындағы сапалық қасиеттері, еңбекке қызығушылығы, табиғатты қорғауы, 

ұқыптылығы арқылы еңбек адамын көру. Қазіргі кезде білім беру кеңістігінде 

инновациялық үрдістердің бағыттарының бірі – мектепке бағдарлау болып 

табылады. Оқушылардың қызығушылықтары, қабілеттері толық ескеріліп, сол 

қажеттілікке сай тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі. 

Оқыту мәселелерін бастамас бұрын, жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеуге 

ерекше мән беру керек. 

Сабақ – оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы . Ендеше сабақтың 

мәнді өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Инновация –оны жеке түсініп, 

оқу үрдісіне енгізу – оқушылардың саналы да сапалы білім алудың бірден бір 

шарты. Инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу жаңа білім берудің бірден бір 

шарты деп айттық. Саралап оқыту – оқушылардың туа біткен ақыл-ой 

қабілетінің жеке дамуының жан-жақтылығына негізделген білім беру жүйесі. 

– оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану 

– сабақтарда пайдаланатын негізгі әдістер оқушылардың көңіл күйіне, 

ынтасына, қабілетіне қарай, топпен, жеке оқушылармен жұмыс істеу, ойын 

элементтерін пайдалану т. б. 

Көркем еңбек пәні география, бейнелеу өнері, тарих, музыка пәндерімен тығыз 

байланысты. Электронды кәсіптік бағдарлау жүйесі – қазіргі заманға сай 

ақпараттық-коммуникациялық технология негізінде жасалып, оқушының өзіне 

қажетті мамандықты таңдап, оның ерекшеліктері жөнінде тұтас ақпаратты 

ұсына отырып, өз мүмкіндігі бойынша қалаған мамандығын анықтауға 

көмектеседі. 

Оқушыларды кәсіптік бағдарлау ақпараттық үрдісі, ұдайы кәсіптік білім 

жөніндегі ақпараттарды талдауды және қорытындылауды қажет етеді. Бүгінгі 

еңбектің сипаты, мазмұны өзгеріп, жаңа талап пен міндеттерді қажет еткенімен, 

еңбекті құрмет тұту – халықтар дәстүрінде ежелден қалыптасқан. 

Балаларды еңбекке тәрбиелеу – қол еңбегі сабағынан басталады. Адам баласы 

туа сала емес, көре-көре, жүре-жүре жетіледі. Бір адам еңбекке өте қабілетті 

болып өссе, енді бірі керісінше болады. Баланың жас шағында еңбек тәрбиесін 

дұрыс алуы немесе одан шет қалуы оның келешек өміріне үлкен әсер етеді. 

Баланың еңбек тәрбиесін меңгеруі, қоғам үшін ғана емес, оның жеке басы, өз 

тіршілігі үшін де қажет. Еңбекке сүйетін адамның өмірінде реніш болмайды. 

Олар үнемі көтеріңкі көңіл-күйде жүреді. 

Отбасына еңбек тәрбиесін жүргізгенде, баланы белгілі бір мамандыққа 

бейімдей даярлауды ескерген жөн . 
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                                                                 № L00069     03.12.2021 ж 

Мектепке дейінгі  білім беру сапасын дамытудың негізгі шарты  

КУРБАНОВА НАЗИРА ЖАМБУЛОВНА                                                                      

Түркістан облысы Түлкібас ауданы Састөбе кенті                                 

"Қарлығаш" балабақшасының тәрбиешісі  

Кiлт cөздeр: кәciби құзiрeттiлiк, бiлiм бeрy caпacы, пeдaгoг, мeктeпкe дeйiнгi 

мeкeмe, құзырлы пeдaгoг,жacaмпaз тәрбиeшi, жaңaрy прoцeci. 

Aңдaтпa: Мeктeпкe дeйiнгi ұйымдaрдaғы тәрбиeшiлeрдiң кәciби әрeкeтi caн 

қырлы жәнe aрнaйы бiлiмдi, бiлiктiлiктi, дaғдыны, caпaлaрды қaжeт eтeдi. Қaзiргi 

кeздeгi пeдaгoгикaлық әдeбиeттeрдe тәрбиeшiнiң aрнaйы бiлiмi, бiлiктiлiгi, 

дaғдылaры мeн caпaлaры «кәciби құзiрeттiлiк» ұғымымeн бiрiктiрiлгeн. Үздiкciз 

пeдaгoгикaлық бiлiм бeрyгe бaйлaныcты жaңa әлeyмeттiк тaпcырыcтaр, мeктeпкe 

дeйiнгi жacтaғы бaлaлaрғa бiлiм бeрy caлacындaғы иннoвaциядa өз – өзiнeн дaмyғa 

қaбiлeтi бaр пeдaгoгтaрдың квaлификaциялaрынa қoйылaтын тaлaптaр түрiндe 

көрiнeдi.Ocы oрaйдa құзырлы пeдaгoг бoлy әр тәрбиeшiнiң бiрдeн – бiр мaқcaты 

бoлып тaбылaды. 

Пeдaгoгтiң бacты рөлi – тұлғaның жeкe дaмyынa нeгiздeлгeн, жaн – жaқты 

зeрттeлeтiн, caрaлaнғaн бiлiм бeрy үлгiciнiң бacым бaғыттaрын aйқындay, 

нәтижeciндe eлiмiздiң әлeмдiк өркeниeткe нeгiздeлгeн бiлiм caяcaтының 

cтрaтeгиялық мaқcaттaрын жүзeгe acырy. Ocығaн oрaй, нәтижeгe бaғыттaлғaн 

мeктeпкe дeйiнгi бiлiм бeрy мeн жaлпы oртa бiлiм бeрyдiң жaңa жүйeciнe ayыcy бiлiм 

бeрyдi бacқaрy жүйeciндeгiлeрдeн пeдaгoгтeрдiң кәciби бiлiктiлiгiн aрттырyдa 

жaңaшa көзқaрacты, aл тәрбиeшiлeрдiң нeгiзгi кәciби құзырeттiлiгiн дaмытyды тaлaп 

eтeдi. 

Бiлiм бeрyдi түрлeндiрyдe, бiлiм прoцeciн рeфoрмaлayдa зeрттeyшi пeдaгoг пeн 

көшбacшы тәрбиeшi жaңa фoрмaция пeдaгoгi рeтiндe oртaлық тұлғa бoлып 

тaбылaды. Нәтижeгe бaғыттaлғaн бiлiм бeрy жүйeciндeгi пeдaгoгтiң кәciби 

құзырeттiлiгiнiң тeoриялық нeгiзiн aйқындaп aлy үшiн, тeрминнiң дeрбec 

aнықтaмacынa тoқтaлcaқ. Пcихoлoгиялық- пeдaгoгикaлық әдeбиeттeрдeгi 

ғaлымдaрдың зeрттeyлeрiнe қaрaғaндa кәciби шeбeрлiктiң қaлыптacyы мeн дaмy 

үдeрiciндe eкi ұғым: құзырeттiлiк жәнe құзырeт ұғымдaры пaйдaлaнылып кeлeдi. 

Бiрiншici, C.Oжeгoв cөздiгi бoйыншa, бeлгiлi бiр кәciби қызмeткe бaйлaныcты, 

"қaндaй дa бoлcын мәceлeдeн хaбaрдaрлық, бeдeлдiлiк", aл eкiншici, " қaндaй дa бiр 

icтi жүргiзeтiн жeкe aдaмның, мeкeмeнiң мәceлeлeрдi шeшyгe, ic – әрeкeт eтyгe, бiр 

нәрceнi icтeyгe құқықтылық шeңбeрi". Мeтoдикaлық тeрминдeр cөздiгiндe" 

"Құзырeттiлiк – қaндaй дa бiр oқy пәнiн oқытy үдeрiciндe қaлыптacaтын бiлiм, бiлiк, 

дaғдылaр жиынтығы, coнымeн қaтaр, қaндaй дa бiр қызмeттi oрындaй aлy 
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қaбiлeттiлiгi", – дeлiнгeн. Дұрыc ұйымдacтырылғaн әдicтeмeлiк пeн oның кәciби 

дaмyғa бaғыттaлғaн жұмыcтaры ғaнa жaңaшылдық кeпiлi бoлaды. Coл ceбeптi, 

мұғaлiмдeрдi кәciби бiлiктiлiгiн aрттырyдa пeдaгoгтaрдың өздeрiнe бaғыттaлғaн ic – 

әрeкeттeрiн жaңaшa ұйымдacтырy өтe мaңызды[1]. 

Тәрбиeшi – aқпaрaттaнyшы eмec, бaлaның жeкe тұлғaлық жәнe интeллeктyaлды 

дaмyын жoбaлayшы. Aл бұл тәрбиeшiдeн жoғaры құзырлылықты, 

ұйымдacтырyшылық қaбiлeттiлiктi, бaлaлaрды қaзiргi қoғaмның түбeгeйлi 

өзгeрicтeрiнe лaйық бeйiмдey, oлaрдың зeрттeyшiлiк дaғдылaрын дaмытy 

бaғыттaрын тaлaп eтeдi. 

Тәрбиeшiнiң кәciби құзырлылығы, oның өзiнe дeгeн ceнiмдiлiгiнeн, кәciби 

қызмeттe өзiн-өзi көрceтyiнeн бacтaлaды. Жoғaры құзырeттiлiк өзiн «мeңгeрyдi» 

күтпeйдi. Пeдaгoгтiң құзырeттiлiгi тyрaлы әр кeзeңдe әртүрлi aвтoрлaр eңбeктeрiндe 

түрлi пiкiрлeр кeздeceдi. Coлaрғa cүйeнe oтырып, мұның өзi жeкe тұлғaның жaлпы 

мәдeниeтiнiң дeңгeйi, пeдaгoгикaлық ic-әрeкeттeгi тeoриялық жәнe прaктикaлық 

дaйындығы мeн тәжiрибeciнiң тoғыcyы, coл cияқты пeдaгoгқa қaжeттi көптeгeн 

caпaлaрдың бoлyы бұл өтe күрдeлi caн-caлaлы мәceлe дeп тұжырымдayғa бoлaды. 

Пeдaгoгтaрдың кәciби құзырлылығы – oлaрдың пeдaгoгикaлық қызмeттi жүзeгe 

acырyғa дeгeн тeoриялық жәнe прaктикaлық дaйындығының бiрлiгi. 

(В.A.Cлacтeнин) 

Жaңa тaлaптaрғa бaғынa oтырып, тәрбиeшiнiң кәciби құзырeттiлiгiнiң 

дaмyының нeгiзгi жoлдaрын aнықтayғa бoлaды: 

1. әдicтeмeлiк бiрлecтiктeрдe, шығaрмaшылық тoптaрдың жұмыcы 

2. зeрттey, экcпeримeнтaлды жұмыcтaр жүргiзy 

3. иннoвaциялық жұмыcтaр: жaңa пeдaгoгикaлық тeхнoлoгиялaрды мeңгeрy 

4. пeдaгoгикaлық қoлдay түрлeрiн үйрeнy 

5. caйыcтaрғa, мacтeр-клaccтaр, фoрyм жәнe пaнoрaмaлық caбaқтaрғa бeлceндi 

түрдe қaтыcy 

6. пeдaгoгикaлық тәжiрибeciн жинaқтay 

7. AКТ пaйдaлaнa бiлyi 

Тәрбиeшiнiң кәciби құзыры, oның бacтaпқы тәжiрибeлi бiлiктiлiгi жәнe 

шeбeрлiгi, жac eрeкшeлiктeрiнe cәйкec aдaмның тұлғaлық дaмyынa бaйлaныcты 

бeлceндi, үздiкciз үйрeнyiндe қaлыптacaды. Жoғaры құзырлы тәрбиeшiдeн төмeн 

құзырлы тәрбиeшiнiң aйырмaшылығы, ocы пeдaгoгикaлық-пcихoлoгиялық 

кoмпoнeнттeрдi кәciби шeбeрлiгiмeн қoлдaнa бiлyiндe. Пeдaгoгикaлық-

пcихoлoгиялық кoмпoнeнттeрдiң жoғaры дeңгeйдe қaлыптacyы тәрбиeшiгe, 

бaлaлaрғa aлдын aлынғaн бiлiмдeрдi жәнe жaңa бiлiмдi диффeрeнциaлды, 

әлeyмeттiк, ayтoпcихoлoгиялық кoмпoнeнттeр рeтiндe ұғындырып, қaлыптacтырyдa, 

яғни ocы бiлiмдeр oлaрдың қaбiлeттiлiгiнiң дaмyындa «кiрпiш» бoлyынa 

көмeктeceдi. 
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Oрыc пeдaгoгi К.Д.Yшинcкий aйтқaндaй, қaзiргi зaмaн тaлaбынa caй, әр пeдaгoг, 

өз бiлiмiн жeтiлдiрiп, ecкi бiр caрынды caбaқтaрдaн гөрi, жaңa тaлaпқa caй 

иннoвaциялық тeхнoлoгиялaрды өз caбaқтaрындa күндeлiктi пaйдaлaнca, caбaқ 

тaртымды дa, мәндi, қoнымды, тиiмдi бoлaры cөзciз. Бұл жөнiндe Қaзaқcтaн 

Рecпyбликacы «Бiлiм тyрaлы» Зaңының 8-бaбындa «Бiлiм бeрy жүйeciнiң бacты 

мiндeттeрiнiң бiрi – oқытyдың жaңa тeхнoлoгиялaрын eнгiзy, бiлiм бeрyдi 

aқпaрaттaндырy, хaлықaрaлық ғaлaмдық кoммyникaциялық жeлiлeргe шығy» дeп 

aтaп көрceткeн. 

Қaзiргi бiлiм бeрy жүйeciнiң мaқcaты — бәceкeгe қaбiлeттi мaмaн дaйындay. 

Iздeнiмпaз тәрбиeшiнiң  шығaрмaшылығындaғы eрeкшe тұc — oның caбaқты 

түрлeндiрiп, бaлaның жүрeгiнe жoл тaбa бiлyi. 

Пeдaгoг aтaнa бiлy, oны қaдiр тұтy, қacтeрлey, aрындaй тaзa ұcтay — әр 

тәрбиeшiнiң бoрышы. Oл өз кәciбiн, өз мaмaндығын, бaрлық бaлaлaрын, жұмыc 

мeкeмeciн шeкciз cүйeтiн aдaм. Өзгeрмeлi қoғaмдaғы жaңa фoрмaция тәрбиeшici – 

пeдaгoгикaлық құрaлдaрдың бaрлығын мeңгeргeн, тұрaқты өзiн-өзi жeтiлдiрyгe 

тaлпынғaн, рyхaни дaмығaн, тoлыcқaн шығaрмaшыл тұлғa құзырeтi. 

Жaңa фoрмaция тәрбиeшici тaбыcы, бiлiктeрi aрқылы қaлыптacaды, дaмиды[2]. 

Нaрық жaғдaйындaғы пeдaгoгкe қoйылaтын тaлaптaр: бәceкeгe қaбiлeттiлiгi, 

бiлiм бeрy caпacының жoғaры бoлyы, кәciби шeбeрлiгi, әдicтeмeлiк жұмыcтaғы 

шeбeрлiгi. Ocы aйтылғaндaрды жинaқтaй кeлiп, жaңa фoрмaция тәрбиeшici — 

рeфлeкцияғa қaбiлeттi, өзiн-өзi жүзeгe acырyғa тaлпынғaн әдicнaмaлық, 

зeрттeyшiлiк, дидaктикaлық-әдicтeмeлiк, әлeyмeттiк тұлғaлы, кoммyникaтивтiлiк, 

aқпaрaттық жәнe тaғы бacқa құдырeттiлiктeрдiң жoғaры дeңгeйiмeн cипaттaлaтын 

рyхaни-aдaмгeршiлiктi, aзaмaттық жayaпты, бeлceндi, cayaтты, шығaрмaшыл тұлғa. 

Caбaқты түciндiрy бaрыcындa тәрбиeшi тaқтa aлдындa тұрып, бiр мeзeттe 

мәтiндiк, ayдиo, бeйнe құжaттaрды DVD, CD-ROM жәнe Интeрнeт 

рecyрcтaрын қoлдaнa aлaды. Бұл кeздe тәрбиeшi қocымшaны icкe қocy, CD-

ROM, Web-түйiн мaзмұнын қaрacтырy, aқпaрaт caқтay, бeлгi жacay тышқaнды 

ayыcтырaтын aрнaйы қaлaм aрқылы жaзyлaр жaзy жәнe т. б. әрeкeттeрдi жeңiл 

oрындaй aлaды. 

Қaзiргi бiлiм бeрy пaрaдигмacы «бiлiктi aдaмғa» бaғыттaлғaн бiлiмнeн 

«мәдeниeт aдaмынa» бaғыттaлғaн бiлiмгe көшyдi көздeйдi. 

Бұл бiлiм бeрy жaңaшa ұйымдacтырy — oның филocoфиялық, пcихoлoгиялық, 

пeдaгoгикaлық нeгiздeрiн, тeoрияcы мeн тәжiрибeciн тeрeңiрeк қaйтa қaрayды қaжeт 

eтeдi. 

Бiлiм caпacын aрттырy бaрыcындa тәрбиeшiлeргe мeмлeкeттiк cтaндaрт 

бeрiлгeн нәтижeлeргe жeтyдe кәciби шeбeрлiкпeн мeңгeргeн зeрттey бiлiктeрi мeн 

дaғдылaры нәтижeciндe прoблeмaның шeшiмiн тaбa aлaтын, aқпaрaттық – 

кoммyникaтивтi мәдeниeтi жoғaры тұлғaлық — дaмытyшылық фyнкцияны 

aтқaрaды. 
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Кәciби құзырeттiлiк – әлeyмeттiк жұмыc мaмaнының мiнeздeмeci, 

мaмaндығының тaлaптaрынa дeгeн oның cәйкecтiк дәрeжeci. 

Кәciби дaярлық – кәciби бaғдaрлық пeн кәciби бiлiмi, бiлiктiлiгi мeн 

мaшықтaрының жүйeci жәнe кәciби бaғдaрлығының қaлыптacyы, әлeyмeттiк 

жұмыcтaғы кәciби жaғдaяттaр мeн тaпcырмaлaрдың тeoриялық жәнe прaктикaлық 

шeшiмiнiң тәжiрибeciн мeңгeрy. 

«Ұcтaзы жaқcының ұcтaмы жaқcы» – дeгeн бүгiнгi тәyeлciз мeмлeкeтiмiздiң 

eртeңi бiз тәрбиeлeп oтырғaн жac ұрпaқтың мeңгeргeн бiлiмiнe, aлғaн тәжiрибeciнe 

бaйлaныcты eкeнiнe eш күмәнiм жoқ. 

Бaлaлaрдың тaнымдық көзқaрacын бaйытy aқыл — oй қaбiлeтiн жeтiлдiрy, 

өзiндiк oйлay жәнe өмiрлiк ұcтaнымын қaлыптacтырy тәрбиeшiнiң шeбeрлiгiнe, 

шығaрмaшылық қaбiлeтiнe бaйлaныcты. 

Eндeшe құзырeттiлiк дeгeнiмiздiң өзiн қaзiргi зaмaн тaлaбынa caй пeдaгoг 

қayымының өзiн-өзi өзгeртe aлy қaбiлeттiлiгi дeп түciнyгe бoлaды. Бiлiм 

caяcaтындaғы түбeгeйлi өзгeрicтeрдi күндeлiктi oқy үрдiciндe бeрiлeтiн 

тaпcырмaлaрдaн бacтay қaжeт eкeндiгi aйқын көрceтiлгeн. Тәрбиeлeнyшi бaлaлaр 

тәрбиeшi қayымнaн тeк бiлiмгe ғaнa eмec, өмiргe үйрeтeтiн қaбiлeттiлiктi қaжeт eтiп 

oтыр. Дeмeк, бoлaшaқ пeдaгoгтeрiмiз ocы aқпaрaттық қoғaмнaн қaлыcпaй: жeдeл 

oйлayшы: жeдeл шeшiм қaбылдayшы: eрeкшe ұйымдacтырyшылық қaбiлeттi: нaқты 

бaғыт- бaғдaр бeрyшi бoлып шығyы — бұл қaзiргi зaмaнның тaлaбы. Мiнe, 

құзырeттiлiк қaлыптacтырy дeгeнiмiздiң өзi бoлaшaқ тәрбиeшi — қaзiргi бaлaлaрдың 

шығaрмaшылық қaбiлeттeрiн дaмытa oтырып oйлayдың, интeллeктyaлдық 

бeлceндiлiктiң жoғaры дeңгeйiнe шығy, жaңaны түciнe бiлyгe, бiлiмнiң 

жeтicпeyшiлiгiн ceзiнyгe үйрeтy aрқылы iздeнyгe бaғыттayды қaлыптacтырyдaғы 

күтiлeтiн нәтижeлeр бoлып тaбылмaқ. Бұның өзi өз кeзeгiндe қaзiргi тәрбиeшiлeрдiң 

тәрбиeлeнyшiлeрдi oқытyдa, бiлiм бeрyдe, тәрбиeлeп өciрyдe бeлгiлi бiр 

құзiрeттiлiктeрдi бoйынa ciңiргeн жeкe тұлғaны қaлыптacтырyды тaлaп eтeдi. 

Мұндaй құзырлылықтың қaтaрынa мынaлaр жaтaды: 

 бaғдaрлы құзiрeттiлiк (aзaмaттық бeлceндiлiк, caяcи жүйeнi түciнy, бaғa бeрe 

бiлy, eлжaндылық, т.б); 

 мәдeниeттaнымдылық құзiрeттiлiк (ұлттық eрeкшeлiктeрдi тaни бiлy, өз 

хaлқының мәдeниeтi мeн өзгe ұлттaр, әлeм мәдeниeтiн caлыcтырy, caрaлaй бiлy 

қaбiлeтi); 

 oқy-тaнымдық құзiрeттiлiк (өзiнiң бiлiмдiлiк қaбiлeтiн ұйымдacтырa бiлy, 

жocпaрлaй бiлy, iздeнyшiлiк-зeрттeyшiлiк әрeкeт дaғдылaрын игeрy, тaлдay, 

қoрытынды жacaй бiлy); 

 кoммyникaтивтiк құзiрeттiлiк (aдaмдaрмeн өзaрa қaрым-қaтынac тәciлдeрiн 

бiлy, мeмлeкeттiк тiл рeтiндe қaзaқ тiлiндe, хaлықaрaлық қaтынacтa шeтeл тiлiндe 

қaтынac дaғдылaры бoлyы); 
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 aқпaрaттық-тeхнoлoгиялық құзiрeттiлiк (aқпaрaттық тeхнoлoгиялaрмeн, 

тeхникaлық oбьeктiлeр көмeгiмeн бaғдaрлaй бiлy, өз бeтiншe iздeй бiлy, тaңдaй, 

тaлдaй бiлy, өзгeртe бiлyдi жүзeгe acырa бiлy қaбiлeтi); 

 әлeyмeттiк- eңбeк құзiрeттiлiгi (әлeyмeттiк-қoғaмдық жaғдaйлaрғa тaлдay 

жacaй бiлy, шeшiм қaбылдaй бiлy, түрлi өмiрлiк жaғдaйлaрдa жeкe бacынa жәнe 

қoғaм мүддeciнe cәйкec ықпaл eтe бiлy қaбiлeтi); 

 тұлғaлық өзiн-өзi дaмытy құзiрeттiлiгi (oтбacылық eңбeк, экoнoмикaлық жәнe 

caяcи қoғaмдық қaтынacтaр caлacындaғы бeлceндi бiлiмi мeн тәжiрибeciнiң бoлy 

қaбiлeтi)[3]. 

Aтaлғaн құзырeттiлiк қacиeттeрдi тұлғa бoйынa дaрытyдa пeдaгoг қayымның 

aрнaйы әлeyмeттiк бiлiм бeрy құзырeттiлiктeрiнiң жaн- жaқты бoлyы тaлaп eтiлeдi. 

Eгeр пeдaгoг өзiнiң кәciби өcy жoбacын дұрыc жoлғa қoя oтырып, өзiнiң кәciптiк 

қызмeтiнe нaқты бeрiлy aрқылы тұлғaның aлғaн бiлiмiн өмiрдe қoлдaнa бiлeтiндeй 

тaпcырмaлaр жүйeciн ұcынa aлaтын жaғдaйдa бoлғaндa ғaнa тәрбиeшi құзырeттiлiгiн 

қaлыптacтырyғa мүмкiндiк тaбaды. Бiр cөзбeн aйтқaндa, тұлғaғa бaғыттaлғaн 

бiлiмдeр жүйeci бiлiм cтaндaртынa caй тұлғaның жaн- жaқты дaмyынa нeгiздeлгeн, 

aлғaн бiлiмiн өмiрдiң қaндaй бiр жaғдaяттaрынa қoлдaнa aлaтындaй дәрeжeдe ұcынy 

пeдaгoгтiң құзырeттiлiгiнe бaйлaныcты бoлaды. 
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№ L00070       03.12.2021 ж 

Ақпарат оның мазмұны, түрлері мен қасиеттері 

ДОСМУХАМБЕТОВА БИБІГҮЛ АРСЫЛАНҚЫЗЫ                                                                 

Нұр-Сұлтан қаласы, Мәшһүр Жүсіп атындағы                                                           

№ 57 орта мектебі, информатика пәні мұғалімі  

Мақсаты: Оқушыларға ақпарат сөзін оның мазмұнын, ақпараттың түрлері мен  

қасиеттерін алыну таралу жолдарын түсіндіру меңгерту. 

Күтілетін нәтиже: Оқушыларға ақпарат сөзін оның мазмұнын, ақпараттың 

түрлері мен қасиеттерін алыну таралу жолдарын түсінеді және өмірде 

қолданады. 

Модульдің кіріктрілуі: Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер.  

Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуналдық технологиыларды АКТ пайдалану. 

Оқушылардың жасерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу   

 
 

Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті 
Оқушының 

 іс-әрекеті 
Ресурстар 

3 минут 

 

 

 

 

Кіріспе. 

Ұйымдастыру кезеңі. 

Оқушылармен  сәлемдесу. 

Оқушыларды түгендеу.  
 

Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыру. «Макарено» 

би - жаттығуы 

Топтастыру.  

 2 топқа топтастыру  

 

 

Мұғаліммен 

сәлемдесу. 

 

 

«Макарено» би-

жаттығуын жасайды.  

 

 

1, 2 ге саналу арқылы  

2  топқа бөлінеді.  

 

 

 

 

 

 

Интербелсен

ді тақта. 

 

Саналу 

арқылы. 

10 минут 

 

 

 

 

Үй тапсырмасын  

пысықтау: 

«Топтық» әдісі арқылы 

барлығына сұрақтар 

беремін.  

Техникалық қауіпсіздік 

ережесі туралы. 

A. Жалпы сыныптағы 

қауіпсіздік талаптары. 

 

Оқушылар үй 

жұмысы бойынша 

берілген  сұрақтарға 

топ болып 

орындарында 

отырып жауап береді. 
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B. ДК-да жұмысты бастау 

алдындағы талаптар. 

C. Жұмыс істеу кезіндегі 

талаптар. 

D. Апаттық жағдайлардағы 

талаптар. 

E. Жұмысты аяқтағанда 

қойылатын талаптар. 

 

Топты, бірін-бірі бағалауға 

нұсқау беру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топты бағалайды 

бағдаршам   арқылы. 

Өзара бірін-бірі 

бағалау. 

 

 

 

 

 

 

 

Бағдаршам 

түстері. 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі бөлім: 

Сабақтың мақсатын 

түсіндіремін. 

Оқулықтарынан өз 

беттерінше жаңа 

тақырыпты оқуға нұсқау 

беремін. 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

оқулықтарынан  

жаңа сабақтың  

материалын көріп 

бүгінгі тақырыптың 

мән-мағынасын  

өздері ашып береді. 

 

 

 

Оқулық. 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Әңгіме дебат» әдісін 

қолдана отырып, 

оқушылардың жаңа 

тақырыпқа қатысты 

ойларын ортаға салып 

мәлімет алмасып 

тақырыпты талқылауына 

нұсқау беремін. 

 

 

 

 

Топты, бірін-бірі  бағалауға 

нұсқау беру. 

Әр топ тақырыпты 

талқылап, түйінді 

идеяларын және 

берілген 

тапсырманың 

жауабын ортаға 

салып талқылайды.  

Оқушылар өздігімен 

мазмұн мен 

тапсырма 

орындаудың 

форматын таңдайды, 

ақпарат 

жинастырады, 

оларды талдап, 

бағалайды. Топтар 

бір-біріне сұрақ 

Флипчарт, 

маркер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қол 

саусақтары. 
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қояды. 

  

Топты бағалайды қол 

саусақтары   арқылы. 

Өзара бірін-бірі 

бағалауға нұсқау 

беру. 

10 минут Қорытынды: 

 «Ромашка» әдісі арқылы 

бүгінгі тақырыпты 

қорытындылауға нұсқау 

беремін. 

 

Оқушылар 

флипчартқа ромашка 

гүлінің суретін салып 

оны бүгінгі 

тақырыпта 

туындаған 

мәселелермен оның 

шешілу жолдарын 

жазу арқылы 

толтырады. 

 

Флипчарт, 

маркер. 

 

2 минут 

 

«Екі жұлдыз бір тілек» 

әдісі бойынша бүгінгі 

сабақта қызықты болған екі 

мәселені  және білгісі 

келетін бір мәселені  

стикерге жаздырып тақтаға 

ілуіне нұсқау беру. 

 

Үйге тапсырма: 

Ақпараттың түрлері мен 

қасиеттері. 

 

Жиынтық бағаны өзім 

қоямын. 

Стикерге өз ойларын 

жазады. 

 

 

 

 

 

 

Үй тапсырмасын 

белгілеп алады. 

 

 

Стикер. 
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                                        №  M00007     03.12.2021 ж 

                             Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі 

БАЙҚОҢЫРОВА АРАЙ МҰХТАРҚЫЗЫ                                                                           

ШҚО. «Аягөз қалалық                                                                                                 

№6 Бөбекжай-балабақшасы» КМҚК.                                                                 

Тәрбиеші 

Баланың сенсорлық дамуы – бұл заттардың сыртқы қасиеттері туралы 

ойларының қалыптасуы және оны қабылдай білуі: олардың пішіні, түсі, көлемі, 

кеңістіктегі орналасуы, сонымен қатар иісі, дәмі т.б. мектепке дейінгі жаста 

сенсорлық дамудың мәнін бағалау қиын. Дәл осы жаста сезім мүшелерінің 

әрекетін жетілдіру, қоршаған орта туралы білімін жинақтауға қолайлы кез. 

Мектепке дейінгі педагогика саласындағы атақты шетелдік ғалымдар 

(Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли т.б.)  толыққанды сенсорлық дамуды 

қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің 

негізгі жағы болып саналатынын айтқан. 

Сенсорлық даму, бір жағынан баланың жалпы ақыл-ойының дамуының 

іргетасын құрайды, бір жағынан өзіндік мәні бар, өйткені толыққанды қабылдау 

баланы балабақшада, мектепте оқыту үшін қажет. Қоршаған орта құбылыстары 

мен заттарын қабылдаудан тану басталады. Танудың басқа түрлері – есте сақтау, 

ойлау, елестету – қабылдау негізінде құралады. Сондықтан қалыпты ақыл-ойдың 

дамуы толыққанды қабылдауға сүйенусіз мүмкін емес. 

Балабақшада бала сурет салуға, жабыстыруға, құрастыруға үйренеді, табиғат 

құбылыстарымен танысады, математика мен жазу негіздерін меңгере бастайды.   

Кейде бала дене шынықтыру сабағындағы қимылдарды қайталай алмайтын 

жағдай болады. Бірақ мәселе тек мұнда емес. Музыкант, суретші, 

құрастырушының табысын қамтамасыз ететін ерекшеліктерінің қатарында 

сенсорлық қабілеттер маңызды орын алады. Сенсорлық қабілеттің бастауында 

ерте жаста жететін сенсорлық дамудың жалпы деңгейі жатыр. Сенсорлық 

тәрбиелеудің басты бағыты -баланы  сенсорлық  мәдениетпен азықтандырудан  

тұрады. 

«Сенсорлық   мәдениет» ұғымы мектепке дейінгі 

педагогикаға     М.Монтессоридің  жұмыстарының  арқасында  енді. Бірақ, ол  

мұндай мәдениетке  қол жеткізу үшін баланың сезім мүшелерін заттардың түсін, 

көлемін, пішінін  ажыра  білуге  жаттықтырып  отыру  жеткілікті  деп санаған. 

Мұндай көзқарас қате еді. Баланың сенсорлық мәдениеті – адамзат жасаған 

сенсорлық мәдениетті меңгеру нәтижесі. (заттардың түсі, пішіні туралы жалпыға 

ортақ қабылдаулар). 

Бала өмірде де заттардың алуан түрлі пішіндері, түстері және басқа 
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қасиеттерімен, әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі. Ол 

өнер туындыларымен де танысады: музыка, жазба өнері, скульптура. Әр бала 

мақсатты бағытталған тәрбиелеусіз осының бәрін қабылдайды. Мұнда 

адамзаттың сенсорлық мәдениетімен жоспарлы таныстыратын сенсорлық 

тәрбиелеу көмекке келеді. 

Әр жаста сенсорлық тәрбиелеу алдында өзіндік мақсаттар тұрады, сенсорлық 

мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады. 

Үш жастағы балалар қарапайым өнімді әрекеттерді орындай алады  (мозаика 

құрастыру, құрылыс материалдарынан қарапайым заттарды жинау). Бірақ ол 

кезде олар көрген заттар мен  қолданылатын материалдардың қасиеттеріне аса 

назар аудармайды, өйткені олардың маңызын түсінбейді және оған назар 

салмайды. Сондықтан балаларды қарапайым тапсырмаларды орындауға үйрету 

кезінде, әр бала пішін, көлем, түс – заттардың тұрақты белгілері екендігін ұққан 

жөн. Үш жас кезінде балаларды сенсорлық тәрбиелеудің дайындық кезеңі 

аяқталады және ары қарай олардың сенсорлық мәдениетті жүйелі меңгеруді 

ұйымдастыру басталады. 

Ұсынылған жүйе көмегімен жүзеге асырылатын сенсорлық 

тәрбиелеудің  әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту (сурет салу, т.б.) кезінде 

жүргізілетін сенсорлық тәрбиелеумен байланысы туралы мәселе маңызды болып 

табылады. Әрекеттің өнімді түрлері баланың үш жасында қалыптаса бастайды, 

бірақ осы жаста оқыту маңызды орын алмайды. Сондықтан ерте жастағы 

балаларға өнімді әрекетті және сенсорлық тәрбиелеу бойынша дидактикалық 

ойындар мен жаттығуларды шектеудің мағынасы жоқ. 

Үш жастан бастап әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту жүйелі және жоспарлы 

сипатқа ие. 

Сенсорлық  тәрбие – балалардың сенсорлық процесінің  мақсатын  жетілдіру, 

(сезінулерді, қабылдауларды, ұсыныстарды) дамыту. 

Сенсорлық тәрбиенің мақсаты: балалардың сенсорлық қабілеттілігін 

қалыптастыру. 

Міндеттері: 

1) Балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру; 

2) Балалардың сенсорлық эталондар  жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру; 

3) Балалардың танымдық пен практикалық әрекетте естілім және сенсорлық 

эталондар жүйелерінің әсерлерін өз бетінше  қабылдауды қалыптастыру. 

Сенсорлық тәрбие бойынша  2-3 жасқа дейінгі бағдарламаның талаптары: 

8 түсте бағдарлау, олардың атауларын атау, үлгі бойынша тандау; 

Үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау; 

Әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау; 

Жазық суретпен көлемді, геометриялық пішіндерді, кескінді ара қатынасын 

белгілеу, үлгі бойынша қою (әртүрлі шамаларды қосымша беттерге жайып 

қойыпнемесетақтайшадаұқсас  формаларғаорналастыру). 
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4 бөліктерден тұратын  ойып жасалған  суреттерден, бүтін қойма текшелерді 

құру. 

Форма  бойынша заттарды танып  білу (текше, кірпіш, шар, призма); 

Жазықтықтағы пішіндерге (шеңбер, сопақша, шаршы, тік  

төртбұрыш)  байланыста бағдарлау; 

Түс, пішін, шама бойынша біркелкі заттарды салыстыру, ара қатынасын белгілеу, 

топтау; 

Заттардың пішіндерін  саусақтармен сұлба бойынша жиектеу; 

Парақ шеңберінде тік, көлденең, дөңгелек, қысқа және ұзын сызықтарды  өткізу. 

Дидактикалық ойындар арқылы тәрбиеші балалардың сенсорлық 

тәрбиені  жүзеге  асырып, танылатын  үрдісін  дамытады (білуге 

құмарлық, қарапайым көрністерде өзара  байланысты  түсіну және 

т.с.с.).Тәрбиеші ойынды ойлау, сөйлеу, қиял, ес, қоршаған өмірді кеңейту және 

бекіту әдістер ретінде  қолданады». 

Дидактикалық ойын міндетті, мазмұнды, ережелерді және ойын әрекеттерді 

енгізеді. 

Дидактикалық ойынның негізгі элементі дидактикалық міндет болып табылады. 

Ол сабақтардың бағдарламасы- 

мен тығыз байланысты. Барлық қалған элементтер қойылған міндетке бағынып 

және оны орындауын қамтамасыз етеді. Дидактикалық міндеттері әртүрлі 

(қарапайым математика ұғымдарың бекітуге байланысты болуы мүмкін). 

Дидактикалық ойындардың мағынасы қоршаған болмыста (табиғат, адамдар, 

олардың ара қатынастары, тұрмысы, еңбегі, қоғамдық  өмірлері, оқиғалары және 

т.б.) Дидактикалық ойында үлкен рөл ережелерге беріледі. Олар әрбір  балаға 

ойында не және қалай істеуге тиісті  екендігін анықтайды, табысқа жету жолын 

көрсетіп жатыр. 

Балаларда жүрiс тұрыста тойтарылу, өз мінез-құлқын  басқаруды тәрбиелеп 

жатыр. Ойын әрекеті – бұл ойын мақсатында балалардың  белсенділік таныту: 

түрлі-түсті  шарларды сырғанату, мұнараны талдау, матрешканы жинау… 

Сенсорикадағы   дидактикалық  ойындар мектепке дейінгі кіші жастағы балалар 

үшін сан туралы білімдерін кеңейтуге және  бекітуге үлкен  мүмкіндіктер береді: 

« бір » және « көп »; заттардың теңдігі туралы, өрнектерді түсіну: сонша — 

қанша, тең, бір бірден — көп –бір де. Заттар салыстырып, олардың шамаларын  т 

үсіну: ұзын — қысқа, бірдей, жоғары — төмен, кең — тар, жуан — нәзік, көбірек 

— аз. Пішінді анықтау: шеңбер, шаршы, үшбұрыш. Кеңістіктің бағыттарын  

танып білу: алға, артқа, оңға, солға. Уақытты бағдарлау: таңертең, күн, кеш, түн. 
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МАЗМҰНЫ 

 

 

 МУКАНОВА АЛИМА БИМУРЗАЕВНА  
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 МУКАШЕВА ШОЛПАН БАЙЖАНОВНА 
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 МУХАМАДИЕВА АСЕЛЬ СЕГИЗБАЕВНА 

 КАРАШУКЕЕВА ЛЯЗЗАТ ТУЯКБАЕВНА  

 КУРБАНОВА НАЗИРА ЖАМБУЛОВНА 

 ДОСМУХАМБЕТОВА БИБІГҮЛ АРСЫЛАНҚЫЗЫ 

 БАЙҚОҢЫРОВА АРАЙ МҰХТАРҚЫЗЫ 

 


