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№ O00069    20.01.2022 ж 

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан  

ойлау технологиясын тиімді қолдану 

 

БЕКГАЛИЕВА ГУЛЬШАД УЗАКБАЕВНА                                                                                                                     

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы «№1 Төлесін Әлиев атындағы  

жалпы білім беретін мектеп» КММ. Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру жүйесінің 

басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға 

бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту 

міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр 

мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

өзгерітерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге,жаңа қарым-қатынасқа өту 

қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара 

отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін 

дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша 

тұрғыда ұйымдастыру. 
Қай заман болмасын адамзат алдында тұрған міндет- ұрпаққа саналы білім беру. 

Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу үрдісіне 

жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда дұрыс 

түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа технологиялардың 

бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы. 
Жалпы сыни ойлау деген не? 
Сыни ойлау сұрақ қою мен шешімін талап ететін проблемалардан тұрады. 

Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп 

тауып,шешімді,саналы дәлелдер айтады. -мұғалімге тәуелділіктен арылып, 

өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға; 
-білім мәдениеттілігі мен маңыздылығын түсініп, қажетті іс-әрекетті белсене 

және өз бетінше орындауға; 
-жеке ерекшелігі мен қыбылетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп тауып, 

белсене орындауға; 
-білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып мұғалім 

көмегінсіз атқаруы; 
-құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, сұхбат 

жүргізуге; 
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-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып, 

тәрбиелеуге. 
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар. Қазіргі 

кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, «Т» кестесі, эссе, 

ой қозғау, инсерт, шығу парағы, кубизм , дискуссиялық өрнек, кластер, ішіне 

сыртына , синквин, т.б. 
Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын сабақ 

үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады. 
1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау. 
2.Сенімділікке тәрбиелеу. 
3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау. 
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау. 
5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау. 
6. Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай жасау. 
7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. 
 
Сын тұрғысынан ойлау- Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болап 

табылатын ең басты педагогикалық түсінік. Педагогика ғылымы еш нәрсеге 

бейімі жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп дәлелдейді. Тек қабілетті кеңінен 

өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады. 

Сондықтан оқушылардың сыни тұрғыда ойлау мақсатында «қалай? қашан? 

қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни 

оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем 

деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының 

құрылымы үш кезеңді қамтиды. 
Қызығушылықты ояту 
Жаңа ақпаратқа қызығушылығын ояту,танымдық процеске 

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

кезеңі.Осы кезеңде мұғалім шеберлігінің шыңы десек қателеспеспіз деймін 

.Себебі мұғалім тиімді стратегиялар арқылы оқушы қабылдауын дамытады. 

Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады. 

Ой толғау кезеңінде оқушы пікірлері маңызды болады. Оқушының сыни ойлауын 

дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі. 
Оқушы шығармашылығын арттыруда әр кезеңге орай әдіс-тәсілдер таңдау, 

қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді. 
 Сын тұрғысынан ойлау -ашық қоғам негізі.Ол өз алдына сұрақтар қойып 

және оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, 

оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарасты-

руды және сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Сыни ой-

лау-адам өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға 
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көптеген жолдар мен шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы 

екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана жинап, жаңа білімді бұрынғыдан 

ажырата білуге көмектеседі. 
Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты 

айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсаты- 

демократиялық қоғамда өз көзқарасы, пайымдауы бар,өзін-өзі жетілдіріп 

отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке 

тұлғаны қалыптастыру. 
СТО жобасын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу-білім беру сапасын 

арттырудың, оқыту мақсатына жетудің бірден-бір жолы. «Сын тұрғысынан 

ойлау»- сынап қарау емес, оқушының шыңдалған ойлау әрекеті.Бұл 

технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, 

ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын айтуға, 

дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу 

секілді жағымды қасиеттерді дамытады. 
«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» арнайы пәндерді оқытуда қолданып 

жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» 

тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу 

үшін белгілі міндеттер қойдым. Олар: 
1. Технологияны оқып меңгеру; 
2. Тәжірибеде қолдану; 
3. Нәтижесін анықтау. 
1-ші сатыда 2012-2013 оқу жылында технологиямен таныстым, баяндама 

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

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

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

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

солардың ішіндегі- Даралық пен ұқсастық, Венн диаграммасы, Бес жолды өлең, 

Галереяға саяхат, INSERT кестесі, ББҮ стратегияларын сабақтарымда 

қолданамын. 
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары: 
- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту; 
- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту; 
- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру; 
- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға тәрбиелеу. 
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                                                        № O00070    20.01.2022 ж 

 

Умные вещи 

 

АМИРДИНОВА АЛЯНУР МАРУПОВНА                                                                  

Алматинская область Енбекшиказахский район                                                     

КГУ “Гимназия села Шелек” Учитель русского языка и литературы 

 

 

                                         

 

Раздел: 

Урок:  

Школа:   

Учитель:    

Тема: Умные вещи 

Дата:   

Класс: 6  Кол-во присутствующих:  Кол-во отсутствующих:  

Цели обуче-

ния: 

6.С.5- прогнозировать содержание текста по ключевым словам 

6.Ч.3.  – формулировать вопросы, направленные на оценку содержа-

ния текста, и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по теме 

и/или поднимаемой теме. 

6.Г.2 Пересказывать подробно,выборочно содержание текста. 

6.П.6 Правильно писать безударные глагольные окончания 

Цель  урока Все учащиеся смогут:Пересказывать подробно,выборочно 

содержание текста «Умные вещи» стр.201прогнозировать 

содержание текста по ключевым словам 

Большинство учащихся смогут:   прогнозировать содержание 

текста по ключевым словам , формулировать вопросы, направлен-

ные на оценку содержания текста, и отвечать на вопросы, выражая 

свое мнение по теме и/или поднимаемой теме. 

Некоторые  учащиеся смогут:   - прогнозировать содержание 

текста по ключевым словам 

формулировать вопросы, направленные на оценку содержания тек-

ста, и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или под-

нимаемой теме. 

 правильно писать безударные глагольные окончания стр.202,упр.5 

Критерии 

оценивания: 

1.Прогнозировать содержание текста. 

2.Формулировать вопросы 

2.Отвечать на вопросы 

3.Выражать свое мнение по теме 

4.Пересказывать подробно,выборочно содержание текста 

5.Определять безударные глагольные окончания 
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Уровни мыс-

лительных 

навыков 

Знание 

Применение 

Понимание 

Анализ 

Оценка 

Языковая 

цель 

Учащиеся научатся : 

-прогнозировать содержание текста по ключевым словам 

-правильно составлять вопросы и аргументированно отвечать на них 

-находить по характерным признакам описание в тексте 

-обсуждать содержание по прочитанному тексту 

- правильно писать безударные глагольные окончания 

Слова для активного усвоения: слова карточки информатора : 

концерн,навигатор,гидравлика 

Полезные фразы для рассуждения:  

-Было интересно узнать то,что… 

- Меня удивило то, что…. 

-Мне понравилось то,что автомобили снабжены….. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Как вы думаете  о чем пойдет речь? 

2.Соответсвует ли название текста его содержанию? 

3.Как вы думаете ,может ли авто-компьютер заменить водителя? 

Письменные  подсказки:   

1.Компьютер- это наши умные помощники. 

2.Я не представляю свою жизнь без компьютера. 

3.Без компьютера трудно учиться в школе. 

Привитие 

ценностей 

Воспитать интерес  учащихся к инновационно-индустриальной 

науке ,разбудить навыки  к изобретательности,интерес к 

транспортным средствам и компьютерной технологии. 

Меж пред-

метная связь 

Физика,информатика,технология 

Предшеству-

ющие знания 

по теме 

 Умеют работать с текстами разного стиля и выделять ключевые 

слова.Могут описать фрагменты из своей жизни. 

ПЛАН    УРОКА 

Планируе-

мое  время и 

этапы 

Запланированная деятельность Ресурсы 
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НАЧАЛО – 
3 мин  

 І.Организационный момент: 

Создание позитивного настроя учащихся к 
уроку.  
С помощью приемов «Пейзаж» .Учащимся 

предлагаются две картины с изображением пей-

зажа. Одна картина  

проникнута  грустным, печальным настроением, 

другая - радостным, веселым. 

 Ученики выбирают ту картину, которая соответ-

ствует их настроению. 

После этого учитель говорит, что настроение в 

группе различное и предлагает улучшить его, 

сделав соседу по парте комплимент. 

 «Комплименты" 
Деление на группы– 1 мин. 

-Ребята,выберите понравившийся вид 

транспорта.(Вертолет,поезд,автомобиль) 

 

 Презентация для 

позитивного 

настроя уч-ся 

«Пейзаж» 

 
 

«Комплименты» 

СЕРЕДИНА 

– 32 мин 

ІІ.Актуализация знаний 

АМО «Прогнозирование»  

 -Обратите внимание на запись  и  изображения 

на интерактивной доске : «Умные вещи»  

 -По данным рисункам догадайтесь ,о чем мы 

будем говорить сегодня на уроке? 

-Назовите предметы на картинках? 

(телефон,гаджет,смартфон,пылесос,компьютер 

,автомобиль,) 

-Как можно одним словом назвать эти 

предметы? 

-«Умные помощники!» 

ФО словесное  оценивание .Все учащиеся 

учавствуют в ФО «Здорово!Молодцы!»  

-Правильно,тема сегодняшнего урока  

называется «Умные вещи» 

ІІІ.Изучение нового материала: 

Работа по тексту: 

Стр.183,Упр.1 

АМО  «Инсерт». Он позволяет   ученику отсле-

живать свое понимание прочитанного текста. 

Стратегия 

«Прогнозирова-

ние» 

На доске слайд 

презентации 

 
 

 

 

 

Формативное оце-

нивание для 

мотиваций:словес

ная оценка 
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маркировочными знаками и предложить им по 

мере чтения ставить их карандашом на полях 

статьи. 

+ знаю - не знаю? хочу узнать подробнее!  

узнал новое 

Задание 1 Работа по методу пометки на полях. 

1.Прочитайте текст «Умные вещи». 

2.Составьте вопросы к тексту. 

3.Ответьте на вопрос ,соответсвует ли название 

текста содержанию? 

4.Обоснуйте свой ответ. 

5.Подробно перескажите текст. 

критерии дескрипторы 

1. Прочитать текст. 

2. Составить 

вопросы.  

3.Ответить на 

вопросы. 

4.Обосновать 

ответы. 

5.Пересказать текст 

1.Читает текст. 

2Составляет вопросы к 

тексту. 

3.Отвечает на вопросы  

 

4.Обосновывает ответы 

 

5. Пересказывает текст. 

ФО  «Светофор» (самооценка) 

У каждого ученика имеются карточки трех цве-

тов светофора, обозначающие их понимание 

или непонимание материала, затем он просит 

учащихся ответить на вопросы:  

К учащимся, которые подняли зеленые кар-

точки (все поняли):  

– Что вы поняли? 

К учащимся, поднявшим желтые или красные 

карточки:  

– Что вам не понятно?  

По итогам полученных ответов учитель прини-

мает решение о повторном изучении, закрепле-

нии темы или продолжении изучения материала 

по программе. 

IV.Освоение изученного материала.  

Задание 2 

АМО Работа по тексту«Тонкие и толстые 

вопросы»  Стр.184,упр.2 

Ответьте на «Тонкие и толстые »вопросы 

 

 

 
Учебник «Русский 

язык и литература» 

для 6 класса с не-

русским языком 

обучения изд. 

«Атамұра»Жан-

пеис У., Есетовой 

С., 

Озекбаевой Н., Ер-

болатова А.  

2018г. стр.122 
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«Тонкие» вопросы :        

1.Что такое навигационная 

система,автомобильные концерны? 

2.Какие функции выполняет компьютеры 

3.Какие детали автомобиля скоро будут 

работать самостоятельно? 

«Толстые» вопросы: 

1.Почему автомобили снабжаются 

компьютером? 

2.Как компьютер может выбрать самый 

короткий путь? 

3.Как вы думаете,может ли автокомпьютер 

заменить полностью водителя 

критерии дескрипторы 

1. Ответить на 

тонкие и толстые 

вопросы 

1.Отвечают  

 на вопросы 

ФО  «10 баллов...» 

(Оценить по 10- бальной шкале работу на 

занятии с позиции:  

«я»-0------------------10 

«мы»0----------------10 

«Дело»0--------------10)  

Физминутка-позволит повысить уровень 
энергичности в группе,прийти в бодрое 
настроение. 
Задание 3 

Стр.184,упр.4 

1.Спишите слова 

водить,контролировать,смотреть.  

2.Объясните  написание гласной в корне слов. 

3.Подберите проверочные слова. 

критерии дескрипторы 

1.Списать слова 

2.Объяснить 

написание гласной 

в корне слов 

3.Подобрать  

проверочные слова 

1. Списывает слова 

2. Объяняет 

написание 

гласной вкорне 

слов 

3. Подбирает 

проверочные 

слова 

«Тонкие и 

толстые»вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«10 баллов...» 

 

 

 

 

Физкульт 

минутка 

«Веселый танец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аплодисменты» 
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ФО «Цветные карточки»  

V. Закрепление изученного материала. 

Задание 4 

Дифференцированные задания 

1.  Составьте простой вопросный план к тексту     

«Умные вещи» 

2. Вспомните и расскажите одно интересное 

событие из своей жизни,связанное с 

использованием любой бытовой техники. 

3. Опишите  свой сматфон.  

4.Придумайте слоган.  

1.Все учащиеся смогут составить простой 

вопросный план к тексту. 

2.Большинство учащихся смогут рассказать 

событие из своей жизни связанное с бытовой 

техникой. 

3.Некоторые  учащиеся   смогут описать 

технику и придумать слоган. 

критерии дескрипторы 

1.Составить план 

к тексту. 

2. Рассказать 

событие из 

жизни. 

3.Описать 

смартфон 

4.Придумать  

слоган. 

1.Составляет план. 

 

2. Рассказывает событие 

из жизни. 

 

3.Описывает смартфон. 

 

4.Придумывает слоган. 

ФО «Аплодисменты» (учащиеся 

аплодисментами выделяют наиболее удачные 

ответы) 

КОНЕЦ-5 

минут  

Рефлексия – 2 мин. 

«Благодарю....»учащиеся выбирают одного из 

ребят,которому хочется сказать спасибо за 

сотрудничество и пояснить, в чем именно это 

сотрудничество проявилось. 

Обратная связь – 1 мин. 

«Выходной билет» – Учащимся выдается билет 

для заполнения: Что самое важное я узнал сего-

дня? Какие вопросы у меня еще есть? 

Домашнее задание:  

 

 

«Благодарю...» 

 

 

 

«Выходной би-

лет» 
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Дифференцация по выбору. 

1. Написать мини эссе на тему: «Как не 

заблудиться в интернете?" 

2.  Составить  хокку к теме «Умные вещи» 

3. Выполнить упражнение 5,стр.184 

Дополнительная информация 

Дифференциация. 

Дифференцированные 

задания были 

подобраны с учетом 

потребностей.Каждое 

задание было 

нацелено на 

достижение 

учашимися цели 

обучения и создания 

ситуации успеха 

учащихся. 

Оценивание. 

Оценивание проводилось  в течении 

урока в форме 

ФО «Пейзаж» 

«Комплименты» 

«Прогнозирование»  

«Светофор» 

 «Аплодисменты» 

 «Благодарю....» 

«Выходной билет» 

Формативное оценивание для 

мотиваций :словесная оценка 

«10 баллов...» 

Меж предметные 

связи:  

Информатика, 

физика, 

технология 

Работа со способными учени-

ками. 

 Способным учащимся на уроке 

созданы  условия  для личностного 

развития, осуществляется 

поддержка их познавательной 

активности оказывается помощь в 

поиске иобретении 

индивидуального стиля учебной 

деятельности раскрытия и 

развития  их индивидуальных 

способно стей. 

Связи с ценностями. 

Воспитать интерес  учащихся к инновационно-

индустриальной науке, разбудить навыки  к 

изобретательности,интерес к транспортным 

средствам и компьютерной технологии. 

Рефлексия: 

Были ли цели обуче-

ния достижимыми? 

 Считаю, что цели урока достижимы, так как подобраны в 

формате SMART. 

Чему сегодня научи-

лись учащиеся? 

На уроке учащиеся научились:  

 -прогнозировать содержание текста по ключевым словам 

-правильно составлять вопросы и аргументированно 

отвечать на них 

-находить по характерным признакам описание в тексте 

-обсуждать содержание по прочитанному тексту 
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  № O00072    20.01.2022 ж 

 

- правильно писать безударные глагольные окончания 

Какой была атмосфера 

обучения? 

Атмосфера обучения была доброжелательной. 

Успешными ли были 

задания по установле-

нию различий между 

учащимися? 

Успешно были использованы задания с учетом индивиду-

альных способностей учащихся.  

Придерживался ли я 

временного графика? 

Какие отступления от 

плана я сделал и по-

чему? 

 Отступлений от плана не было. Строго придерживался вре-

менной график. 

                                                    Итоговое оценивание 

- 2 наиболее успешных момента (как преподавания, так и обучения)? 

1.Работая в команде, сильные учащиеся помогли более слабым 

2. Использование активных  методов обучения  и формативное оценивание. 

 

-2 момента, которые бы способствовали улучшению урока (как преподавания, так и 

обучения)? 

1.  Выбор стратегий, соответствующий целям обучения, а так же целям урока.      

2.Определение критериев оценивания, способствующих правильному выполнению 

заданий. 

 
 

-Что я узнала за время урока о классе или отдельных учениках такого, что поможет 

мне подготовиться к следующему уроку? 

1.Этот урок помог увидеть способных учащихся, которые легко выполняют задания 

учителя. Совместная деятельность показала уровень взаимоотношений учеников. 

2. Я узнала возможности учащихся , некоторые учащиеся в процессе выполнения 

разноуровневых задании могут перейти из группы «Все» в группу более высокого 

уровня. 



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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12 

Речевая  деятельность на уроках русского языка 

 

ТУДАХУНОВ БАХАДИР ТУРГАНОВИЧ                                                                 

Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек.                              

КГУ "Средняя школа имени Розыбакиева"   

Учитель русского языка и литературы 

 

Сегодня каждый педагог ставит перед собой главную цель - обеспечить 

учащихся  качественным образованием с учётом индивидуальных  

способностей, потребностей, сформировать творческую личность.                                                                                                                                                                            

Главная задача-  воспитать творческую и активную личность,  которая умеет 

самосовершенствоваться, добывать  самостоятельно  знания и уметь их 

применять в жизни. 

Необходимо планировать свои уроки, чтобы они были интересными и 

познавательными. Для этого нужно  применять разнообразные подходы на 

уроках русского языка, которые развивают  мышление, логику, учат  детей 

рассуждать, высказывать своё мнение, помогают найти контакт друг с другом, 

работать в  команде. 

Как начнёшь урок, так он и продолжится. В самом начале задаются темп, 

динамика, увлечённость детей. Включить ребят в работу, внести позитив – 

важная задача. В этом помогает правильно подобранный и проведённый 

психологический настрой. Этот игровой метод формирует  у учащихся 

сплочённость, собранность, доброжелательность по отношению друг к другу. 

Для этого я использую различные психологические  тренинги: «Круг радости»: 

дети, взявшись за руки, образовывают  круг, улыбаются  и говорят  друг другу 

приятные, добрые слова, желают  удачи. 

Также интересен приём  «Изобрази своё настроение в цветах»: зеленый — 

хорошее, синий — не очень, красный — нет настроения. 

Создавая для детей комфортный микроклимат на уроке, я использую такие 

приемы как: «Улыбка другу», «Пожелание», «Фейерверк». Такая работа, 

способствует положительному настрою учеников к дальнейшей работе, которая 

предусматривает активный диалог. 

Развитие у детей критического мышления – одна из важных задач. 

 

Я часто использую на своих уроках методы и приёмы технологии развития 

критического мышления: «Мозговая атака», «Знаю — узнал — хочу знать», 
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составление кластеров, синквейн, диаграмму Венна. Эта технология дает 

возможность развивать и совершенствовать творческий потенциал учащихся. С 

применением этой технологии  повышается уровень самооценки каждого 

учащегося. 

Развитию мышления, речи учащихся, активизации их словаря способствуют 

задания творческого характера. Творческие задания позволяют детям создавать  

рисунок, новый рассказ, начало текста и т.д.  Я думаю, что  уже в начальных 

классах  нужно больше уделять внимания  на анализ текста. Первый шаг в 

формировании творческого мышления – ответы на поставленные вопросы, 

позволяющие выяснить, каково первое впечатление от прочитанного:  

- «Понравилось ли тебе произведение?  

- Чем именно?   

- Какова главная мысль текста? 

 - Назовите ключевые слова текста? ». 

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма) 

Работа по развитию речевой деятельности включает в себя формирование 

навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению 

предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся. В 

своей работе также использую игровые технологии, личностно- 

ориентированное и дифференцированное обучение. 

Главное внимание на своих уроках уделяю тексту, поэтому я стараюсь 

подбирать задания на основе текста. 

В свою работу включаю  виды работ. 

1. Работа со зрительной опорой.                                                                                                                                             

В качестве зрительной опоры используются картинки, фотографии. 

 Использую такие виды работ со зрительной опорой как  устный диалог; устный 

рассказ; письменный рассказ. 

2.Языковые игры: 

– «Корректор» 

– «Вставь слово» 

– Продолжи рассказ по его началу… 

– Собери текст. 

3. Мини- сочинения. Научить писать сочинения – дело очень непростое, и в 

этом помогают сочинения – миниатюры. Ученикам предлагается тема, и они в 
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свободной форме должны выразить свои чувства, мысли, переживания.   

Использую различные формы  работы – групповая, в парах, индивидуальная 

Новые слова, с которыми учащиеся встречаются на уроках русского языка и 

литературы, прочно входят в активный словарный запас учеников только тогда, 

когда эти слова включаются в упражнения на занятиях по русскому языку.  

Работа по обогащению словарного запаса, введению новых слов в активный 

словарь учащихся слагается из двух этапов: 

- раскрытие значения слова с помощью различных видов наглядности, 

толкования или путем перевода  

- организация многократного закрепления и употребления слова в речевой 

практике учащихся.  На уроках я практикую   диалоги, речевые минутки, 

пересказ прочитанного, устные рассказы. 

В школах с казахским языком обучения на первом месте должно стоять 

диалоговое обучение. Дети часто составляют диалог по образцу. Диалог – 

наиболее близкая форма речи для детей, позволяющая воспринимать неродной 

язык фразами. Важно создавать на уроке речевые ситуации, близкие к 

естественным жизненным условиям, требующие от ученика обмена мыслями, 

участия в обсуждении данной темы («В магазине», «В библиотеке», «В аптеке», 

« В автобусе» и другие). 

Диалоги на уроке составляются парные, групповые. 

 Существует многообразие приёмов и методов, чтобы  сделать уроки 

насыщенными, интересными, эффективными, приносящими радость и 

удовлетворение,   как ученикам, так и учителю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ O00074     20.01.2022 ж 
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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру 

 

ОЗЫХААН ТАНАГУЛ                                                                                                        

СҚО. Тимирязев ауданы    Белоградов орта мектебінің                             

бастауыш сынып мұғалімі 

 

Бүгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. Қазақстан 

Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде білім беру 

үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде.        

Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-

тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 

етеді.  Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының 

үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті қарым-

қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, 

оларды жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды қолдану 

болып табылады. 

     Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 

өмір талабы екендігі айқын сезіледі. 

Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін сынып 

базасында құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру түрін 

айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 

бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет 

үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен   қатысуын, зерттеу тақырыбын түйсініп, 

терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың танымдық 

белсенділігін қамтамасыз етеді. 

    Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы 

оқыту үдерісінде оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде жағымды 

эмоциялар алып, белсенділігі артады, сөздік қоры дамиды жеке тұлғаның 

қажеттіліктері қанағаттандырылады. 

   Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен 

ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 

Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп 

отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай 

білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, 

қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді. 

   

 

Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп тапсырмаларды 

орындау, ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–бірімен ой бөліседі, 
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өзінің білмегенін талқылау барысында тыңдау арқылы біледі, естігеніне 

қорытынды жасап, жүйелі талқылауға қатысады, бағалап, талдап, өз пікірлерін 

білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген мәселені бірлесе отырып 

шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым шығарады. 

Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 

танымдық процестерді дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық 

қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 

сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 

ерекше. 

   Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 

ажырамас қасиеті болып табылады. 

Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу 

ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады 

   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-

бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа қарағанда 

топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы 

психологиялық микроклимат жақсарады. 

Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала тұлғасын 

қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде. 

    Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін 

жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады. 

Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 

ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық жұмысқа 

қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін іске дұрыс 

қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады. 

Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру 

қажет. Ол үшін: 

 Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық оқушы-

лармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 

жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі бала-

лардан құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың 

құрамын әр түрлі етіп өзгертуге болады. 

 Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 

сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б. 

 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек. 

 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз. 

 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз. 

 Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 

Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай 

бұзақылық жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, 

реттеуші боласың деу керек. 
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 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 

барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек. 

 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады. 

 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау. 

  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 

шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп 

өту қажет. 

 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 

барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады. 

 Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 

жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми 

топ салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис 

топтағы адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис 

бойынша тамаша топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топ-

тың өзге мүшелеріне қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық 

қызығушылықты бағындыратын топтық рух басым болады. 

 4. Топтық сананы құру амалдары: 

 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу керек, 

бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 

қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді. 

 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар: 

 мақсатқа сенімділік; 

 мүшелердің бір-біріне сенімділігі; 

 жетекшіліктің оңтайлы стилі; 

 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 

Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … бол-

жамдық марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдары-

ның бір нәрсені топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге 

өткізетініне таң қалатын шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы 

тұлғасының танымдық қабілеттерін дамытуға, оқуға жағымды 

қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және 

оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, шығармашылық өзін-өзі 

өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше. 

 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық 

оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді: 

 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 

есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, 

оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталанды-

рады, оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, топ-

тық жұмыс оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ор-

тада ұстай білуге, бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан 
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алуан болатындығын жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға 

құқығының бар екенін сезінеді. 

 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 

емес, бұл заман талабы. 

 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі; 

 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді; 

 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, жауап-

кершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 

қалыптастыру іскерлігі, 

 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері; 

 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 

дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 

дараландыру мүмкіндігін алады.  

   Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық 

және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті 

ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта дамушы 

болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау, баланың 

мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу, басқалармен 

тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік таңдауға үйрету 

қажет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ P00011   22.01.2022 ж 
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Үйжануарлары және жабайы жануарлар 

 

ЕГИНБАЕВА КУРАЛАЙ ЗАРЫККАНОВНА                                                                     

Алматы облысы, Текелі қаласы,"№5 орта мектеп" КММ                           

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Бөлімі: 2С Шамалар және өлшем бірліктері 

Педагогтің 

аты-жөні: 
 

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 
Өлшеу / Үйжануарлары және жабайы жануарлар 

Оқу 

бағдарламасы

на сәйкес оқу 

мақсаты 

1.1.3.2** өлшем бірліктерді (ұзындық (см, дм)/масса(кг)/көлем 

(сыйымдылық) (л) / уақыт (сағ) қолданып өлшеу; 

1.1.3.3** ұзындық (см, дм)/ масса (кг)/көлем (сыйымдылық) (л)/ уақыт  

(сағ) салыстыру және шамалар мәндерімен қосу мен азайту амалдар 

орындау; 

Сабақтың 

мақсаты: 

Шама мәндерімен амалдар орындайсың. 

Сабақтың барысы: 

Уақыты Педагогтің іс-әрекеті Оқушының           

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурс 

тар 

Қызығушыл

ықты ояту 

0-3 

Ынталандыру. 

Еліміздімекендейтінқандай жабайы 

жануарларды білесіңдер? Қандай үй 

жануарларын білесіңдер?  Хайуанаттар 

бағында болдыңдар ма? Ол жерде 

қандай жануарларды көрдіңдер?  

Жануарларға еркіндікте өмір сүрген 

жақсы ма, әлде хайуанаттар бағында 

жақсы ма? Неліктен жануарларды 

қорғау керек? 

   

3-7 Өзектендіру. 
Оқулықтағы №1-тапсырманы 

орындайды. 

Үй жануарларының массаларын ата. 

Жануарлардың массасын өсу ретімен 

жаз. 

Ең ауыры қай жануар?  

Ең жеңілі ше?  

Қанша кг-ға ауыр екенін қалай білуге 

болады?  

Жеңіл екенін ше?  

Өрнектерді жаз. 

Жануарлардың 

массасын өсу 

ретімен жазады. 

2кг, 3кг, 4кг, 5кг, 

7 кг, 20кг, 30кг, 

60кг, 100кг. 

Ең ауыр - сиыр, 

ең жеңіл – 

тауық. 

100кг-2кг=98кг 

(ауыр) 

Оқушыл

ардың 

жұмысы 

«Шапа 

лақтау» 

әдісі 
бойын 

ша 

бағалана 

ды. 

Оқулық, 

дәптер. 

 

7-10 Мақсат қою (мәселелік жағдаят). Жануарларды   
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Оқулықтан 2-тапсырманы орындайды. 

Жануарларды массасының өсу ретіне 

қарай атайды. (Аю, қар барысы, қасқыр, 

түлкі, қоян). 

Біз жеңіл немесе ауыр туралы айтсақ, 

бұл заттардың қасиеті. Ол қалай 

аталады? (Ол масса деп аталады) 

массасының өсу 

ретіне қарай 

атайды. 

Мәселелік 

жағдаятты 

түсінеді. 

 

Мағынаны 

тану 
10-42 

Осыған дейін өтілген материалмен 

жұмыс. 

 

Оқулықтан 3-тапсырманы топпен 

орындайды. «Мекені қайда» ойынын 

ойнайды. Есептеп әрбір жануардың 

қайда мекендейтінін анықтайды. 

 

2 кг + 6 кг= 8 кг10 кг – 2 кг=8кг 

 
 

7 кг + 3 кг=10 кг50 кг – 40 кг=10 кг 

 
 

100 кг – 10 кг=90 кг     50 кг + 40 кг=90 

кг 

 
 

 

10 кг + 10 кг=20 кг40 кг – 20 кг=20 кг 

 
 

Оқулықтағы №4 зерттеушілік 

тапсырманы орындауды ұсынады. 

 

 

Есептеп әрбір 

жануардың 

қайда 

мекендейтінін 

анықтайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математикалық 

ребусты шешіп, 

жануарлармен 

белгіленіп 

тұрған сандарды 

табады.  

Бірінші 

өрнектегі 

қосындының 

мәні 70-ке тең.  

Осы мәнді 

екінші өрнекке 

апарып қойсақ,  

70+ит=90 

болады. Осыдан 

ит =90-70=20. 

Жауабы: ит 20 

санымен 

белгіленген. 

 

 

 

 

 

«Оң 

көрші» 

әдісі 
арқылы 

әр топ 

көрші 

топтың 

жұмысы

н 

бағалайд

ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыл

ардың 

жұмысы 

смайл 

беру 

арқылы 

бағалана 

ды 

Оқулық, 

дәптер. 

«Мекені 

қайда» 

ойыны 

Рефлексия 
42-45 

«Түсті карточкалар» әдісі. 
Оқушыларда екі карточка: көк және 

қызыл. Мұғалім сабақ басында және 

Сабақтың 

соңында 

оқушылар 

 «Түсті 

карточ 

ка 
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аяғында қалаған карточкасын көрсетуді 

сұрайды, бұдан оқушының көңіл күйінің 

өзгерген, өзгермегенін білуге болады. 

қалаған 

карточканы 

көрсетеді. 

лар» 

әдісі 

 

 

№ P00012    22.01.2022 ж 

 

Компьютер қосымша құрылғылары 

 

МАДУВОВА НУРЗИЯ КАЛИЛАЕВНА                                                                        

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы № 18 жалпы білім 

 беретін мектеп информатика пәні мұғалімі 

 

Сыныбы: 5   

Мақсаты: Компьютерге қосылатын шеткері құрылғылардың қызметімен 

таныстыру. Оқушыларға алғашқы және қазіргі ақпарат тасығыштар жайында 

түсінік беру, ақпарат тасығыштардың әртүрлілігін көрсету. 

 

Күтілетін нәтиже: Көп тараған қосымша құрылғылардың (дыбыстық 

бағандар, микрофон, принтер, сканер, модем) қызметін және олардың 

сипаттамасын, ақпарат тасығыштардың түрлерін, олардың қызметі мен 

сипаттамаларын, «ақпарат көздерінің ақпараттық сыйымдылығы» 

түсінігін.Құрылғыны сыртқы пішініне қарап анықтауды, оның қызметін ақпарат 

сыйымдылығын үйренеді. 

 

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 
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3 минут Кіріспе. 

Ұйымдастыру кезеңі. 

Оқушылармен  сәлемдесу. 

Оқушыларды түгендеу.  

Сабақтың мақсат-

міндеттерін қою. 

 

Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыру.  

Сергіту: «Қара жорға»                        

би-жаттығуы. 

Топқа бөлу:  «Мозайка» 

әдісі арқылы  4 топқа 

топтастыру логикалық 

амалдар түрлері жазылған 

қағаз қиындыларымен. 

 

 

Мұғаліммен 

сәлемдесу. 

 

 

 

 

 

 

«Қара жорға» би-

жаттығуын жасайды.  

Оқушылар қағаз 

қиындыларында 

бейнеленген 

компьютердің 

құрылғыларын таңдау 

арқылы топқа 

бөлінеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интербелсенді 

тақта, 

бейнебаян. 

 

Қағаз 

қиындылары. 

 

7  минут 

 

 

 

 

Үй тапсырмасын  

пысықтау: 

«Сұрақтар телпегі» әдісі 

арқылы оқушыларға әр 

топқа бір-біріне арнап 

сұрақтар дайындауына ол 

сұрақтар қарсы топтың үй 

тапсырмасын оқығандығын 

тексеру мақсатында, 

сұрақтың жауабын 

білмеймін білу мақсатында, 

сабақ туралы басқа 

оқушының пікірін білу 

мақсатында құрылу 

керектігіне  нұсқау беремін. 

Бірін-бірі және топты 

бағалауға нұсқау беру. 

 

Оқушылар үй жұмысы 

бойынша топтар бір-

біріне арнап сұрақтар 

жазып телпекке 

салады және әр топ 

өздеріне берілген 

сұрақтарға жауап 

береді және жауаптар 

мен сұрақтарды 

ортада талқылайды. 

 

 

 

 

 

Бірін-бірі және 

 

Сұрақтар 

телпегі немесе 

қобдиша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қол 

саусақтары. 
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топты бағалайды қол 

саусақтары арқылы.  

Өзара бірін-бірі 

бағалау. 

15 минут 

 

 

 

 

Жаңа материалды оқып 

үйрену: 

Тақырыпты қысқаша 

интербелсенді тақтада 

слайд және флипчарт 

арқылы түсіндіріп өтемін. 

«Ойлан тап» әдісін 

қолдана отырып, 

оқушылардың жаңа 

тақырыпқа қатысты әр 

топқа интербелсенді 

тақтада тапсырмалар  

беремін тапсырманы 

орындарында отырып 

табуға нұсқау беремін.  

Бірін-бірі  топты  

бағалауға нұсқау беру. 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар топ болып 

отырып  тақырып 

бойынша берілген 

тапсырмаларды 

орындайды. 

 

 

 

 

 

Бірін-бірі және 

топты бағалайды қол 

саусақтары арқылы.  

Өзара бірін-бірі 

бағалау. 

 

Интербелсенді 

тақта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қол 

саусақтары. 

15 минут Жаңа материалды бекіту: 

Интербелсенді тақтамен 

компьютердің 

құрылғыларына  

байланысты тапсырмалар 

беремін және орындарында 

топта отырып 

орындауларына нұсқау 

беремін. 

 

 

 

Оқушылар 

орындарында отырып 

тақтадағы 

тапсырмаларды 

орындайды. 

Тапсырманы топтар 

арасында оқып 

үйреніп ізденіп 

талқылап жауаптарын 

айтады. Болған топ 

шапалақтау арқылы 

белгі беріп жұмысын 

Интербелсенді 

тақта. 

 

 

 

 

 

 

 

Қол 

саусақтары. 



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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

24 

Бірін-бірі  топты  

бағалауға нұсқау беру. 

 

тексертеді соңында 

жинаған мәліметтері 

ортада талқыланады. 

 

Бірін-бірі және 

топты бағалайды қол 

саусақтары арқылы.  

Өзара бірін-бірі 

бағалау. 

5 минут Қорытынды: 

 «Екі жұлдыз бір тілек» 

әдісімен бүгінгі сабақта 

үйренген екі әдісті және 

келесі сабақтан күтетін бір 

жағдайды стикерге жазып 

қалдырады. 

 

 

Үйге тапсырма: § 7:                        

оқып келуге нұсқау 

беремін. 

 

Жиынтық бағаны өзім 

қоямын. 

 

Оқушылар 

стикерлерге сабақтан 

алған әсерлері туралы 

туралы жазып 

қалдырады. 

 

 

 

 

Үй тапсырмасын 

белгілеп алады. 

 

 

Стикерлер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ O00066      20.01.2022 ж 
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Ойын арқылы баланың тілін дамыту 

 

КЫДЫРМОЛДАНОВА МАРЖАН ТОКТАРБЕКОВНА                                                                                              

Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы 

 білім бөлімінің "Самал" бөбекжайы КМҚМ. Тәрбиеші 

 

 «Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін 

дамытады ойынсыз ақыл- ойдың қалыптасуы мүмкін емес». В.А. Сухомлинский 

Балабақашағы оқыту- тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, 

сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген 

сөздерін күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс- әрекет кезіндегі 

тілдік қарым- қатынаста қолдана білуге жаттықтыру ісіне ерекше мән 

берілген. Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балалармен сөздік жұмысын жүргізу 

ісі- тіл дамытудың негізгі бір міндеттері болып есептелінеді. Біз балалармен сөздік 

жұмысын жүргізе отырып, оларды айналасындағы заттармен таныстырып, атын 

атай білуге, қасиеті мен сапасын, түр- түсін және пішінін ажырата 

білуге, өмірдегі, қоршаған ортадағы түрлі құбылыстар жайындағы ұғым, 

түсініктерін дамыта отырып, белсенді түрде тілдік қарым- қатынас жасай 

білуге үйретеміз. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорларын дамыту 

ісінде тәрбиешінің: -балалардың сөздік қорларын дамыту; -жаңа сөздерді 

меңгерту; -үйреген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отыру басты 

міндет саналады. Осы аталған міндеттерді тәрбиеші үнемі сөздік жұмысын 

жүргізуде басшылыққа алып отыруы тиіс. Балалардың сөздік қорын молайтуда 

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 дамуына жол ашады. Қай бала болмасын 

ойынмен өседі, өйткені бала табиғатының өзі тек ойынмен байланысты. 

Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз. Ол озін еркін ұстайды. Ал еркіндік 

дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген талпынысы 

мен құлшынысы. Баланың білуге деген құштарлығы, сөйлеуі 

ойын үстінде қалыптасады. Халық даналығында «Ойнай білмеген, ойлай да 

білмейді», «Ойында озган, өмірде де озады» деген аталы сөздер сырына жүгінсек, 

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 
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екінші әрекетке ауыса отырып, өзіне түрлі ақпараттар алады, дүние сырын 

ашады. Мектепке дейінгі тәрбиеленушілерде педагогикалық процестер 

барысында баланың көңіл-күйін анықтап, психологиялық мотивтерді туындатып, 

жағымды мінез- құлық дағдыларын қалыптастыру көзделеді. 

Психологиялық жаттығулар баланы үлкендермен және 

достарымен қарым- қатынас мәдениетіне тәрбиелеп, өз пікірлерін айтып жеткізе 

білуге көмектеседі. Ойын жаттығулар арқылы баланың білімділік дағдыларын 

күнделікті іс-әрекетте қолдана білу 

мүмкіндіктері қарастырылады. Психологиялық ойын- жаттығулар баланың жан 

дүниесінің, рухани жай-күйінің үйлесімді дамуына ықпал етеді. 

Баланың сезім әрекетін, әсерленушілік деңгейін 

анықтау үшін қолданылады. Ойындардың негізгі мақсаты балалардың ықылас 

зейінін, сөздік қорын, байқампаздығын, есте сақтау, қабылдауын дамытуғы, 

икемділікті арттыруға, өзінің жеке құрбыларының іс- әрекетін 

бағалай, құрметтей, өз ісінің дұрыстығын дәлелдей білуін анықтау, қалыптастыру. 

Ойынға зер салып, ой жүгіртіп қарар болсақ, сол ойындардан үлкен де мәнді, 

мағыналы істер туындап өрбитінін байқаймыз. Өйткені ең алдымен не 

нәрсенің болсын жөн бастар қайнар көзі болатыны белгілі. Сондықтан да ойын 

бала бойындағы қандай да бір өнердің бастауы деп 

білеміз.                                                                                                                                 

  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. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе 

жатқан, әрі үлкен мәні бар мәдени шығармашылық- саусақ ойыны. Саусақ ойынын 

ойнай отырып, балалар қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды, жан- 

жануарларды, құстарды, ағаштарды т.б көптеген бейнелерді бейнелей алады. Ал 

тіл кемістігі кездесетін балалардың жалпы қимылдары, 

соның ішінде бұлшық етінің қимылдары жеткілікті деңгейде дамымайды. Сөйлеу 

тілі мүшелері әрекетінің қозғалуларының дамуы қол 

саусақтарының нәзік қимылдарының дамуымен тығыз байланыста болғандықтан, 

бала қолының ептілігін толық жетілдіру, түзеті- тәрбие жұмысын жүйелі 

жүргізуді қалайды. ІІ. Негізгі бөлім. Ұсақ моториканы дамыту жұмыстарын ерте 

сәбилік шақтан бастаған дұрыс. Омыраудағы баланың өзіне саусақтағы бас 

миымен байланысқан активті нүктелеріне әсер ете отырып массаж жасау керек. 

Ерте жаста және мектепке дейінгі кіші жаста қарапайым жаттығуларды 

жасауда өлеңмен, тақпақпен ұйқастырылған жаттығуларды пайдалану ұсынылады. 

Сонымен қатар өзіне -өзі қызмет ету дағдысын қалыптастыру: тиегін өзі 

салып, өзі ағыту, бауын байлау, т.б.  

Ал ересек топтағы балалар үшін ұсақ моториканы дамыту 

және қолдың икемділігін арттыруға арналған жаттығулар 

мектепке дайындықтың яғни, жазу, сызуға үйренудің маңыздысы болып 
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саналады. Ұсақ моториканы дамытудың маңыздылығы неде? Адамның бас миында 

саусақ қимылына және сөйлеуге жауап беретін орталықтар өте жақын 

орналасқан. Ұсақ моторикаға әсер ете және оны белсендіре отырып, көрші 

орналасқан сөйлеуге жауап беретін орталықты да дамыта аламыз. Педагогтар мен 

балалар психологының мақсаты- ата – аналарға ұсақ моториканы дамыту 

ойындарының маңыздылығын ұғындыру. Баланы қызықтыруда және жаңа 

хабарларды игеруіне көмектесуде үйретуді ойынмен алмастыру, алға қойған 

мақсатына жетуін, тапсырманы орындауда қиындыққа 

кездессе мойымауына үйрете отырып, аз мөлшердегі жетістіктерін де 

бағалап, мадақтап қоюды да ұмытпауы керек. Ұсақ моториканың қимылдары 

мен қолдың икемдігі бас миының құрылымының даму деңгейін көрсетеді. Осыдан 

келіп қол қимылдарын басқара білу туады. Сондықтан ешқашан да баланы 

мәжбүрлеуге болмайды. Қазіргі кезде баулы ойыншықтардың көбейгенін немен 

түсіндіруге болады. Қазіргі ата – аналарда мұндай ойыншықтар болған жоқ қой, 

сонда олар осындай қалыпты деңгейге қалай жетті? Бір түсінбейтін нәрсе, 

осының бәрі не үшін керек? Қазіргі кездің балаларында жалпы 

моторлық артта қалушық байқалады екен. Ойлап көріңізші, тіпті қазіргі 

балабақшадағы балалардың ешбірінде баулы аяқ киім кездеспейді. Бау 

байлауды үйрету ата- анаға да, тәрбиеші ге де қиындық туғызатын болса керек. 

Осыдан 20 жыл бұрын ата- аналарға, олармен қоса олардың балаларына көп 

нәрсені қолмен жасауға тура келді: кір жуу, тоқу, тігу т.б. Ал қазіргі кезде 

осының бәрін жасайтын машина. Жалпы моториканың дамуының аздығын, 

соның ішінде қол қимылының аздық себебін зерттей келе қазіргі заманғы 

барлық баланың жазуға дайын еместігі немесе тілінің дамуында бір ақау бар 

екендігі анықталды. Осыдан келе мынадай қорытынды шығаруға болады: егер 

тілінің дамуында ақау болса, онда бұл ұсақ моториканың мәселесі. Тіпті 

баланың сөйлеу тілі қалыпты болған жағдайда бұл қолын басқаруы қалыпты деген 

сөз емес. Егер 4 - 5 жастағы балада бау байлау қиындық келтірсе, ал, ермексаздан 

тек шар мен ұзынша жабыстырылса, және 6 жаста тиек тігу- орындалмас 

және қауіпті іс болса, онда сіздің балаңыз кінәлі емес. Өкінішке орай көп ата- 

ана қолдың икемі мен ұсақ моториканың даму деңгейінің төмендігін тек мектепке 

барарда ғана байқайды. Бұл балаға өте ауыр жүк. Жаңа 

хабарларды қабылдаумен қатар, икемге келмейтін саусақтарымен қарандашпен 

жазып үйренуі керек. Кішкентай ғана сәбидің қалайтыны қозғалу, қозғалыс- әлемді 

танудың мүмкіндігі. Яғни, бала қозғалысының дәл және нақты болса, 

оның әлемді ақылмен тануы да терең бола түспек. Егер сіз бірінші сынып 

оқушысында жазуда қиындық болмасын десеңіз немесе 3 жастағы 

баланың тілінің дамуында ақау болмасын десеңіз дамыту ойын – жаттығуларын 

бала туылған соң екі айдан кейін бастаңыз. Ұсақ моториканы дамыту әдістемесі 

мұндай жағдайда өте тиімді. Омыраудағы баланың саусақтарын уқалауға болады, 

жас жарымдағы баламен саусақ ойындарын бастауға болады. Мысалы, 

баланың бас бармағын жаймен сипап отырып, оған былай деңіз: «Саусақ –бала 

сен қайда болдың?» Содан соң бас бармақты балан үйрекпен түйістіре отырып, « 
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мына саусақпан орманға бардым», ортан түйрекпен түйістіре отырып, «мына 

саусақпен щи пісірдім», Осылайша жалғастырып басқа саусақтармен де «мына 

саусақпен ботқа жеп, мына саусақпен ән салдым» деп аяқтайсыз. Балаларға бұл 

жаттығу қатты ұнайды, уақытты да көп алмайды, ал пайдасы оның өте көп, 

себебі ұсақ моториканы дамытып жатырмыз ғой. Бір жастан асқан балалар үшін 

– саусақ бассейні әдістемесі өте пайдалы. Бір ыдысқа 1 кг бұршақты немесе 

фасольді төгеміз де ішіне баланы қызықтыратын бір ойыншықты көміп қоямыз. 

Сондан соң оны тауып беруін өтінеміз. Бұл қызықтыру жаттығуы кезінде баладан 

алыстап кетпеңіз. Себебі ұсақ нәрселерді аузына салып алу қаупі бар. 
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Нан қайдан шығады? 

 

ШАРИПОВА РАЗИЯ ВАЛЕРИЕВНА                                                                                                                                  

БҚО Казталов ауданы Қайыңды ауылы "Балдырған" бөбекжайы МКҚК 

Тәрбиеші  

 

              Білім саласы: Қатынас 

             Ұйымдастырылған оқу қызметі: Көркем әдебиет 

   Тақырыбы: Нан қайдан шығады? 

Мақсаты: Нан туралы түсінік беру. Нанды қадірлей білуге және оны  

                              құрметтеуге үйрету. 

Дамыту: Көркем сөздерді  қолдана отырып тіл байлықтарын  дамыту.  

Тәрбиелеу: Үлкендердің еңбегін құрметтеуге, олардың еңбегінің нәтижесін 

                                                             қамқорлықпен қарауға тәрбиелеу. 

Әдіс – тәсіл: Әңгіме, сұрақ – жауап, сиқырлы экран, нан туралы суреттер. 

Керекті құрал: Суреттер, ертегі кітап, атрибуттар. 

Сабақ барысы:Балалар бізде бүгін ерекше оқу іс - әрекеті болады. Бізге көптеген 

қонақтар келіп отыр.  

- Сәлеметсіздерме! 

- Ал енді шаттық шеңбер құрайық. 

Қуан, шаттан алақай, 

Қуанатын күн келді. 

Күліп шықты таңымыз, 

Қайырлы таң балалар, 

Қайырлы таң қонақтар! 

 

 

- Қане, балалар орнымызға жайғасайық. 

- Балалар қазір жылдың қай мезгілі? 

- Күз  мезгілінде неше ай бар? 

- Айдың аттарын  атап беріңдерші? 

- Кім күз мезгілі туралы тақпақ біледі? 

Көк майсалы көрікті 

Алқабтағы көп егін 

Бұл күндері киіпті 

Сары жібек көйлегін 

   Күзім-ау,күзім -ау 

             Мінезің бұзық ау 

             Жаңбырың себелеп 

             Келгенің қызық ау. 
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Міне, балалар біз көктем туралы тақпақтар біледі екенбіз. Енді біз апта күндеріне 

тоқталайық. 

- Бір аптада неше күн бар? 

- Апта күндерін кім атап береді? 

Бүгінгі  көркем әдебиет оқу іс-әрекетін жұмбақ  жасырып бастаймын. 

«Асты тас, үсті тас, 

Ортасында піскен ас»              (Таба нан) 

- Дұрыс айтасыңдар балалар. 

Балалар бүгінгі жаңа тақырыбымыз «Нан қайдан шығады?» - деп аталады.  

- Балалар көктем мезгілінде үлкен ағаларымыз, апаларымыз егіс алқабында 

қауырт жұмыс жасайды. Көктем мезгілінде біз көптеген егін егеміз. Көктемде 

жерді жыртып егінге дайындаймыз. Бидайды себіп егеміз. Мен сендерге тағыда 

жұмбақ жасырамын. 

«Сары теңіз маңайым, 

Дәнді теріп алайын»           (Егіс алқабы)  

Міне, жұмбақта егіс алқабын айтып кеттік.  Ендеше сиқырлы экраннан  сап – 

сары болып пісіп жатқан бидай алқабы бейнеленген.  

- Комбайынмен  орып аламыз? (слайд суретін әңгімелеу) 

- Бидайдан не аламыз? 

- Ұн. 

- Ұннан не жасаймыз? 

- Нан. 

- Балалар кім нан туралы тақпақ біледі? 

 

Нанда өмірдің иісі мен дәмі бар, 

Нанда адамның еңбегі мен ары бар. 

Нан өмірдің ана сүті арқауы, 

Нансыз жерде қай өмірдің сәні бар? 

 

Ей, балалар, балалар, 

Болмаңдар сірә нанға зар. 

Өмірдің алтын арқауы, 

Бар қасиет нанда бар. 

 

Нандай жоқ қой асыл дәм, 

Жеп үйренген жасыңнан. 

Дастарқаннан нан кетсе, 

Береке кетер асыңнан. 

 

Ал балалар мен сендерге «Нан қайдан шығады?»- деген ертегіні оқып беремін. 

Ертегіні 2-3 рет оқу. Ертегі кейіпкерлерінің айтқандарын қайта балалардан сұрау.  
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Балалар шаршаған болсақ, сергіту сәтін жасайық. 

Нан қиқымын шашпаңдар, 

Жерде жатса, баспаңдар. 

Теріп алып қастерлеп, 

Торғайларға тастаңдар. 

Балалар сергіп алған болсақ орнымызға отырамыз. 

Осы кезде желдетіп қаңбақ келеді.  

- Балалар мынау желдің дауысы ғой. 

Қаңбақ: 

- Ой, сәлеметсізбе!  

- Мында не болып жатыр?  

- Мен бидайдың даусын естіп келе жатырмын 

«Бидай мен Қаңбақ» 
- Балалар бүгін бізде қандай оқу іс – әрекеті болды?  

- Біз не жайында әңгіме жүргіздік? 

- Қандай ертегі оқыдық? 

- Бізге қай ертегіден кейіпкер  қонаққа келді? 

- Жарайсыңдар балалар, олай болса бүгінгі іс-әрекет аяқталды. 

Апайлармен қоштасамыз,сау болыңыз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ P00013     22.01.2022 ж 
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КӨРКЕМ ЕҢБЕК ПӘНІНДЕГІ БЕЙНЕЛЕУ 

 ӨНЕРІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

АБДУАЙСОВА АЙГУЛ ЖАКСЫМБЕТОВНА 

Ақтөбе облысы,Әйтеке би ауданы,Толыбай ауылы,  

Толыбай жалпы орта білім беретін мектебінің  

көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

 

Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» заңында ең басты мақсат 

ретінде «ұлттық және жалпы адамзат құндылықтарының, ғылым мен практика 

жетістіктерінің негізінде жеке адамның қалыптасуы, дамуы және кәсіби дамуы» 

алға қойылған. Өсіп келе жатырған ұрпақтаң ұлттық сана-сезімін қалыптастыру 

арқылы мемлекеттік біртұтастықты қорғауға бағытталған білім берудің өзіндік 

ұлттық үлгісін құрудың қажеттілігі туындады. 

«Сурет салуды таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, анамның киізінен, 

ешкінің мүйізінен үйрендім»-деген екен қазақтың әйгілі кескіндемешісі, 

график–суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізізін салушылардың бірі Әбілхан 

Қастеев. 

Осы орайда бейнелеу өнерімен айналысу – жас жеткіншектердің рухани 

дамуына өте қажетті факторлардың бірі және бірегейі деп білуіміз керек. 

Себебі, бұл өнер бағыты оқушылардың эстетикалық қызығушылығын дамытуға 

көмектесетіні анық. Шығармашылықпен ойлау, қиялдау, көркемөнер қабілетін, 

қоршаған ортаны сезіну, эстетикалық қарым қатынасын жетілдіреді.Бейнелеу 

өнері жас ұрпақтың дамуына өте зор мүмкіндік туғызады. Бұл орайда айтар 

болсақ сурет салудың орны ерекше. Сурет салу бейнелердің, заттардың 

формасын талдауға және оны ұқыпты бақылауға үйретеді, дүниетанымның 

өсуіне жәрдемдеседі. Бейнелеу өнері адамның көру жадысын, кеңістікті 

ойлауын дамытып, образды елестету қабілетін арттыруда зор үлесі бар. Өйткені 

ол нақты есептеуге, табиғат әсемдігін тануға үйретеді, ойлау мен сезу 

икемділігін арттырады . Бейнелеу өнері сабақтары өздерінің оқу–тәрбие 

жұмыстары бойынша да, түрлеріне байланысты да әр түрлі болып келеді. 

Мектеп бағдарламасында оқу сабақтарының төрт түрі қарастырылады. Олар: 

затқа қарап сурет салу, сәндік сурет салу, тақырыптық сурет салу, өнер туралы 

әңгіме. Затқа (натура) қарап сурет салу, сурет және кескіндеме (живопись) 

жұмыстарымен айналысуды көздейді, сәндік сурет салу – ою–өрнектерді 

көркем конструкциялау, ою –өрнек элементтерін құрастыру және т.б. 

жұмыстарын қарастырады . Өнер туралы әңгімеде оқушылар кескіндеме, 

графика, мүсін, сәулет ескерткіштерімен және сәндік қолданбалы өнер, өнер 

шығармаларының тарихымен танысады.  

Бұл аталған әрбір бағыт, бөлім жеке тұлғаның эстетикалық тәрбиесіне, 

шығармашылық қабілеттерінің дамуына, дүниетанымына, жан–жақты дамуына 
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ықпал етеді. 

Сонымен қатар, қазіргі кезде білім беру саласы заман талабына сай білім 

мазмұнын ұйымдастыруды, қарым –қатынасын және құрылымын түбегейлі 

өзгертуді, жаңартуды талап етуде. Қалыптасқан дәстүрлі оқыту әдістері жаңа 

оқыту технологияларын ендірумен алмасуда . Осы орайда жаңартылған білім 

беру бағытында түрлі педагогикалық жүйелермен оқыту технологияларын 

салыстырмалы түрде сынақтан өткізу, зерттеу, талдау, іс-тәжірибеде қолдану 

жүргізілуде. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігінің қазіргі даму бағыты 

жалпы білім беретін мектептерде жас жеткіншектерді нарықтық заман 

талаптары мен мәдениеттің даму деңгейіне сай дайындауды қажет етеді. Жалпы 

білім беретін орта мектептерде барлық оқу пәндерін оқыту, жеке пәндердің 

өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, еліміздің болашақ азаматтарын 

дайындау мен тәрбиелеу мақсатын қояды. Сондықтан бейнелеу өнері, 

технология пәндері жас ұрпақтарды іс –әрекетке және іс –әрекет технологиясын 

түсінуге бағытталуы тиіс . 

Ақпараттық технологиялар дамыған заманда жаңартылған білім беру жүйесі 

оңтайлы шешімдердің бірі. Бірақ жалпы жаһандану процесінен қалып 

қоймайық деп жүріп, өзіміздің ұлттық құндылықтарымыздан айырылып 

қалмауымыз керек. Керісінше, ата-бабамыздан қалған мұраны дамытуымыз 

және өркендетуіміз басты парызымыз. Ол үшін өнер бағытында жұмыс жасауды 

басты бағдарға алуымыз қажет. Қазақ елінің қазақ ауыз әдебиетінде 

«Көркемсөз» өте жақсы дамыған. Көркемсөз деп аты өзі айтып тұрғандай 

көркемдеу және суреттеу деген мағыналарды білдіреді. Оқушылардың тіл 

байлығының өсуіне, сөздік қорының ұлғайуына бейнелеу өнері пәні зор үлес 

қосатыны анық. Осы тұста бейнелеу өнері пәнінің қазақ тілі және әдебиеті 

пәндерімен пәнаралық байланыста екенін жақсы аңғарамыз. 

Бейнелеу өнері тарих пәнімен де тығыз байланыста екенін көруге болады. 

Себебі атақты суретшілер мен мүсіншілер өнер туындылары арқылы өздері 

өмір сүрген дәуірден, ғасырдан тарихи оқиғалар туралы сыр шерткізетіндей. 

Нақты тарихи дереккөздерді де суреттер мен мүсіндерден табуға болатынын 

білеміз. 

Білім саласындағы кез келген пән-қандай ортада болмасын өзінің айтар ойы, 

өмірге деген көзқарасы, нақты жеке тұлғаны қалыптастыруға өзіндік үлес 

қосары анық. Бүгінгі таңда көпшілік қауым мектептегі бейнелеу өнері, 

технология пәндерін жалпы білім беретін пәндер емес, олар арнаулы пәндер деп 

қарастыратынын көріп жүрміз. Әрине, бұл дұрыс емес, қате түсінік деуге 

болады.  

 

Жалпы білім беретін мектептер физиктерді, математиктерді, биохимиктерді, 

ақын-жазушыларды, композиторларды дайындамайтыны сияқты кәсіби 
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суретшілерді де дайындамайды. Жоғарыда аталған маман иелері арнаулы оқу 

орындарында дайындалатыны бәрімізге мәлім. Жалпы білім беретін мектептегі 

әрбір пән жеке –жеке және бірлесе отырып оқушылардың жан–жақты дамуына 

ықпал етуге тиіс. Бірақ өздеріңізге белгілі бүгінгі күні жалпы білім беретін 

мектептер жаратылыстану немесе гуманитарлық бағыттарында жүйелі түрде 

білім беруде. Байқап қарасақ, өнер бағытындағы пәндер екінші сатыға 

ысырылып, кейінге қойылғандай. Оған дәлел ретінде соңғы жылдарда бейнелеу 

өнері және технология пәндері біріктіріліп, жалпы білім беретін мектептерге 

«Көркем еңбек» пәні кіріктірілген пән ретінде. 

«Көркем еңбек» пәні бағдарламасы: 

- өнер түрлерін кіріктіру арқылы пәндік білімдерін, дағдылары мен түсінігін 

дамытуға; 

- ұлттық және әлемдік көркем мәдениеттегі өнерінің 

шығармаларымен таныстыру арқылы адамгершілік құндылықтарды 

қалыптастыруға; 

- көркем-шығармашылық пен кеңістік ойлау, адамгершілік-

эстетикалық сезімдерін визуалды және тактильді өнер тілдері арқылы қоршаған 

әлемге өз көзқарасын білдіру қажеттігін қалыптастыруға; 

- еңбекті жоспарлау және ұйымдастыру дағдыларының дамуы мен алғашқы 

технологиялық білімдердің қалыптасуына; 

- сенсориканың, қолдың моторикасының, байқағыштықтың, елестетудің, қиял 

мен шығармашылықтың дамуына; 

- оқушылардың визуалдық және эстетикалық қабылдаудың дамуы, көркем 

жұмыстарды сын тұрғысынан түсінуі үшін өнер жанрлары, стильдері туралы 

білімдерін қолдану; 

- танымдық, коммуникативтік, ұйымдастырушылық және адамгершілік 

сипаттағы түрлі міндеттерді дербес шешу тәжірибесінің қалыптастыруға; 

- өзінің көркем жұмысын орындау үшін, ақпараттың әртүрімен жұмыс жасай 

алу (табу, іріктеу, жинақтау) біліктілігін дамытуға; 

- бірлескен шығармашылық жұмысты орындау барысында ұжыммен және 

топпен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге бағытталған; 

Қазіргі таңда жеке тұлғаны қалыптастыру эстетика пәндері мұғалімдерінің 

алдарына қоятын мақсаттар мен міндеттеріне өте жауапкершілікпен қарауды 

талап етеді. Оқушыларға білім, білік және кәсіптік бағдар беру барысында 

мұғалім әр оқушының алдында оның келешегіне шын мәнінде жауапты 

екендігін сезіну қажет. Осы үлкен міндетті атқару үшін пән мұғалімінің өзі 

білімді, мәдениетті, жаңашыл болуы қажет деп ойлаймын. Бұл жаңашылдықтын 

берері мол.  

 

«Меніңше, білім беру аясындағы бейнелеу өнерінің басты құндылығы оның 

адамның тәжірибесін  байытып, өмірге деген көзқарасын қалыптастыруға 
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қосатын үлесінде. «Көркем еңбек» пәні адам санасының білімнің басқа 

салалары қамтымайтын қырларына қатысты: визуалды нысанды эстетикалық 

қабылдау». 

Осы орайда «Мәңгілік–Ел!», «Рухани жаңғыру!» бағдарламаларының іске 

асырылуы қазіргі кезде заман талабына сай, мектептің, ұстаздардың алдына 

қойған мақсаты-мектеп қабырғасында тәрбиеленіп келе жатқан жас ұрпақты 

ұлтымыздың көнеден келе жатқан салт-дәстүрімен таныстыру, еңбекке деген 

шеберлігімен икемділігін, өнерге деген сүйіспеншілігін арттыру. Бұл тек 

ұстаздардың ғана емес, сонымен қатар қазақтың көне салт-дәстүрін, әдет-

ғұрпын, тұрмыс –тіршіліктерін, қолөнерін жадымызда ұстау, келешек ұрпаққа 

үйрету, жөн сілтеу, ата-бабаларымыздың дәстүрін ұмыт қалдырмау - 

баршамыздың парызымыз. Себебі ұлттың – ұлт екенін дәлелдейтін айшықтар, 

олар қол өнер мен сәндік қолданбалы өнері. Бұл өнерлердің бейнелеу өнерінен 

бастау алатынын білеміз. 
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Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны 

 

ЕРМУРАТОВА КУЛБАРШЫН 

Ақтөбе облысы,Әйтеке би ауданы,Толыбай ауылы 

Толыбай жалпы орта білім беретін мектебінің 

 бастауыш сынып мұғалімі 

        

Өмір – бұл ағын су секілді, бір орында тұрмайды, яғни жылдар жылжып, уақыт 

өтеді. Уақыт өткен сайын қай салада болмасын дүниенің бір жаңалығы орын 

алып жатады. Сол жаңалықты тосырқамай, жақсы - жаманын саралап қабылдай 

білу керек. Өмірді ағын суға теңесек, білімді - теңіз, мектепті – кеме деп 

қарастырамыз, ал мұғалім – сол кеме капитаны деуге болады. Кеменің тереңге 

батпай, дұрыс бағдармен жүруі мұғалімге байланысты. 

      Елбасымыз: «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың 

бірі» деп атап көрсетті. Сонымен қатар, Қазақстан 2050 стратегиясында: 

«Біріншіден, барлық дамыған елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру 

жүйесіне ие. Біз Ұлттық білім беру саласының барлық бөлімдерінің сапасын 

жақсарту үшін көп жұмыс істедік. Негізгі мектеп үшін, барлық мектептердегі 

оқыту стандарттарын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін 

жақсарту қажет. Жоғары мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 

меңгеріп шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігімен 

зерттеу және ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгерту тиіс» делінген. 

Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін, елдің айбынды 

болашағы үшін заман талабына сай сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің білім 

саясатындағы ғылыми – техникалық әлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым 

бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның 

жетістіктерін өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі. 

      Білім мен ақпарат дамыған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық 

экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Білім берудің негізгі мақсаты - 

білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі 

құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазақстан 2030 

стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен 

және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне 

кіріктірумен сипатталады. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы орта 

білім беру жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қазақстан 

Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты 

міндеттерінің бірі – білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау 

керек» деп көрсетілген.  

Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім беру жүйесін жақсарту үшін, ең 
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алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, біліктілігін дамыту бағытына 

үлкен мән берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру 

жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар мұғалімнің өткені мен 

бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы ойланып, жаңа идеялармен жұмыс жасауға 

негіз болады. 

     Елбасымыздың жолдауында айтқандай:Қазақстанды дамыған 30 елдің 

қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне 

байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі 

өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім 

берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты 

ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Ұстаздарға 

үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің 

барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, 

мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы 

аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын 

құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 

     Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық қазғандай» демекші, шығармашыл, 

ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты - білім 

алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім 

мазмұнын жаңартудың көптеген компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. 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. Заманауи 

қоғамның зиялы азаматына білім беру - сана әлеуеті жоғары дамыған, сын 

тұрғысынан және жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз білімін қоғамның 

алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеу. Білім беру бағдарламасында 

тәрбие мен оқыту ажырамас байланыста болады. Заманауи мектептердің 

мақсаты - жоғары білімді, шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы 

үшін қолайлы білім беру кеңістігін жасау. Өз білімінің нәтижесінде оқушы 

бойында сын тұрғысынан ойлау, білімін шығармашылықпен пайдалана білу, 

зерттеушілік дағдылары, АКТ дағдылары, топта және жеке жұмыс істей білуі, 

тілдік дағдылары, қойылған міндеттер мен күрделі мәселелерді шеше білу 

дағдылары қалыптасады.     

     Мектеп бағдарламасына кіріктірілген пәндерді енгізу оқушының жалпы 

дамуына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас 
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ұғымының қалыптасуына септігін тигізеді. Жаңартылған білім беру мазмұны 

білім салалары бойынша анықталған күтілетін нәтижеге негізделеді. Күтілетін 

нәтижелер оқушы жұмысы мен оның жетістігін бағалауға мүмкіндік береді, әр 

оқушының жеке даму траекториясының дамуын нақтылауға жағдай туғызады. 

Сонымен қатар білім, білік дағдыларының дамытуға уәжін арттырады. Оқу 

үдерісінің сапасын жақсартады. Сол себепті, оқыту нәтижесін мониторинг 

жасаудың жаңа формасы енгізіледі, яғни критериалды бағалау жүйесі. Оқыту 

мақсаттарына жетуде жетістік критерийлерін құрастыру және қолдану – бұл 

білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу - танымдық 

құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру 

үрдісі. Ең бастысы – оқу үрдісінің өзі, жетістік критерийлері арқылы оқушы 

өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді. Бұл жүйеде оқушының қалай 

жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны белгілі болады. Білімнің мақсаты мен 

мазмұнына сәйкес келетін, оқушылардың оқу - танымдық біліктілігін 

қалыптастыруға себепші болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, 

білім үрдісінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критерийлермен 

оқушылардың оқу жетістіктерін салыстырылады. 

      Жаңартылған бағдарламаларда барлық білім беру деңгейлері «Мәңгілік Ел» 

идеясына негізделген. Мектептегі білім беру мазмұны академиялық пәндер, 

зерттеу және сыныптан тыс әрекет, қосымша білім беру негізінде жүргізіледі. 

Идеяның мазмұны – оқушыларды рухани- адамгершілік тұрғыдан, 

қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу, толеранттылық пен ұлтаралық жағдайда 

қарым-қатынас жасай алуға үйрету болып табылады.       

     Бұл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаның негізгі қағидаты - 

коммуникативтік тәсіл арқылы оқушының тіл туралы, ұлттық және жаһандық 

мәдениеттің маңызы туралы түсінігін кеңейте отырып, қазақ тілін табысты 

үйрету. Бүгінгі таңда білім беру саласына түбегейлі өзгерістің қажеттілігін 

ескерсек, реформаның басында тілдік пәндердің тұру себебін бағдарламада 

көрсетілген мына жолдармен түсіндіре аламыз: «...Әрбір оқушы үшін тіл – 

негізгі білім құралы. Оқушылардың тілдік қарым-қатынасы өздері өмір сүріп 

отырған және білім алатын орта арқылы жүзеге асады. Тілді жетік меңгеру 

ұлттық құндылықтарды түсінетін, әлемдік деңгейде жаңа өзгерістерге бейім, 

жаңашыл жеке тұлға қалыптастыруға ықпал етеді». Осы орайда, ғалым - 

жиһанкез Шоқан Уалихановтың «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін 

ең алдымен азаттық пен білім қажет» деген екен. Олай болса, тәуелсіз еліміздің 

үшінші жаңғыру дәуірінде бүгінгі ұрпақтың өмір сүруі үшін қажетті білім 

дағдыларымен және қасиеттермен қаруландыру - мұғалімдер үшін 

ынталандырушы күш болып табылады.  

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын жаңа 

құрылымы болып табылады: 
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1. Пәннің маңыздылығы; 

2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3. Үштілділік саясатты іске асыру; 

4. Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5. Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер; 

6. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет; 

7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі; 

8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9. Оқу нәтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі. 

     Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің көкейге түйгенім: 

алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында шәкірттердің 

жүрегіне жол тапсақ, егемен елдің ұл- қыздары білімді де білікті болып 

шықпақ. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел боламыз. 

Ұстаздықтың ұлы жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме пайдамды 

тигізіп жатсам, бұл ғаламда одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Негізінен 

жаңартылған білім беру жүйесі құзыреттілік және сапаға бағытталған 

бағдарлама екендігіне көз жеткіздім. 

     Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. 

Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 

парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың 

талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс – тәсілдермен оқытып, 

ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен 

туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл 

үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады. 

«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген 

қасиеттерімен озады», - деп Абай атамыз айтқандай, озық ойлы білімдар 

адамдар заманның, қоғамның дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді. 

       Қорыта айтатын болсақ: Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен 

көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. 

Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, басқа елге елді танытады. Елді өсіретін 

де, елді өшіретін де – білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдалана 

білу сіз бен біздің үлесімізде. Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай 

қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, 

өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін жаңаша оқытатын жаңа көзқарасты 

ұстаз болайық. 

 

                                                      

 

№ P00016    22.01.2022 ж 
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Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында инновациялық 

технологияларды қолдану 

 

САПАРОВА ГҮЛБАГДА САРСЕНБАЕВНА 

Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Толыбай ауылы 

Толыбай жалпы орта білім беретін мектебінің  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: « Білім беру жүйесінің 

басты міндеті- ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым мен 

практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шындауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау;... оқытудың 

жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру жүйесін одан әрі 

дамыту міндеттерін көздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін, мектеп 

ұжымдарының, әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар 

мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым- 

қатынасқа өту қажеттілігі туындайды. 

Сондықтан да қазіргі қоғамымызда әр мұғалім өз іс- әрекетінде қажетті 

өзгерістерді әр түрлі тәжірибелер жөніндегі мағлұматтарды жаңа әдіс-

тәсілдерді дер кезінде қабылдап дұрыс пайдалана білуі керек. Сонымен қатар 

мектептегі оқу- тәрбие жүйесі, мұғалім- оқушы арасындағы қарым-қатынас 

жалпы оқытуды ұйымдастыру талапқа сай елеулі өзгерістерді қажет етіп отыр. 
   Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің 

инновациялық іс- әрекетінің ғылыми- педагогикалық негіздерін меңгеруі 

маңызды мәселелердің бірі. 
Инновация – педагогикалық процеске оқыту мен тәрбиенің жаңа 

тұжырымдамаларын, оқу жоспарларын және бағдарламарын, түрлерін, 

әдістерін, құралдарын енгізіп,мақсатқа жету.Инновациялық үрдіссіз мектептің 

дамуы мүмкін емес. Инновациялық мектептердің мақсаты – жеке тұлғаны жан-

жақты дамыту. 
    Инновациялық үрдісті зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан екінші бір 

жағдайға көшуі және жаңалықты енгізу үрдісіне басшылық жасау мәселелерін 

зерттеу маңыздылығы Н.В.Горбунова, М.В.Кларин, 

А.В.Лоренсов,М.М.Поташник,Л.И.Романова, В.И.Загвязинский,А.Я.Найн, 

Т.И.Шамова, О.Г.Хомерики т.б. зерттеулерінде қарастырылған. 
 

 

 

Оқытудың тиімділігін арттыру мақсатында жаңа білім парадигмасына сүйене 

отырып , біз оқыту технологияларының тиімді жақтарын таңдап алуымыз қажет 
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және оқу-тәрбие үрдісінде озық технологияларды белсенділікпен енгізуіміз 

керек. 
    Еліміздің болашағы көркейіп өркениетті елдің қатарына қосылуы бүгінгі 

ұрпақ бейнесінен көрінеді. Қазіргі білім беру саласындағы мәселе- әлеуметтік – 

педагогикалық және ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнына жаңалық 

енгізудің тиімді жаңа әдістерін іздестіру, оны өмірге пайдалану. 
    Мемлекеттік білім стандарты деңгеінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа 

педагогикалық технологияны өндіруді міндеттейді. 
Жаңа технологияның мақсаты- оқытуды ізгілендіру, яғни оқу құралдары 

оқушылардың өздігінен танымдық іс- әрекетін жүргізе алатындай болуы 

керек.Жаңа педагогиялық технологиялар оқушының шығармашылық 

қабілеттерін арттыруға өз үлесін қосады. 
    Мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайтып, қолданыс аясын кеңейтуде 

оқытудың жаңа технологияларының ықпалы зор. Қазақ осы тұрғыда арнайы 

технологиялық ақпараттық құралдар негізіндегі педагогикалық 

технологияларды біз қазақ тілі сабақтарында да кеңінен пайдаланамыз. 

Олардың қатарына интерактивті тақта, интернет ресурстарымен жұмыс, 

мультимедиялық кітапхана, қашықтан жүргізілетін сабақтар, диспуттар мен 

тренингтер. Жаңа технологиялар білім беру мен тәрбие жүйесін бірдей 

қамтуымен ерекшеленеді. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану- 

педагогикалық іс- әрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру негізінде 

оқыту үрдісін жетілдірудің бірден – бір жолы. 
Жаңа технологияларды пайдаланып оқыту мынандай нәтижелерге қол жеткізуге 

мүмкіндік береді: 
 оқу материалын терең түсіну; 
 оқу мотивациясының артуы; 
 алған білімнің неғұрлым ұзақ уақыт есте саталуы; 
 білім беруге жұмсалатын шығынның азаюы; 

Заман талабына сай күнделікті сабақ барысында бейне және аудио- 

құрылғыларды, теледидарды, компьютерді, электронды оқулықты, интерактивті 

тақтаны қолдану оқушылардың тілді үйренуге деген белсенділігін арттырып, ең 

бастысы олардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне жағдай жасайды. 
Сабақ барысында кеңінен қолданылып жүген технологиялардың бірі- модульді 

оқыту. Модульді оқыту технологиясы негізінен үш бөлімнен тұрады ( кіріспе, 

сөйлесу бөлімі, қорытынды). 
    Қазақ тілін жаңа технологияларды қолдана отырып оқушы қызығушылығын 

арттыруға және қазақ тілін жылдам әрі тиімді үйреніп алуға болады. 

 

 

 Қазіргі таңда инновациялық технологиялардың көптеген түрлері бар. Атап 

айтсақ, модульдік технология, сын тұрғысынан ойлау, тірек-сызба 
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технологиясы, дамыта оқыту, проблемалық оқыту, деңгейлеп-саралап оқыту 

технологиясы және ойын технологиясы , ақпараттық технология. Біз өзіміздің 

тәжірибемізде жаңа технологиялардың ішінде модульдік технологияны 

қолданамыз. Бұл технологиямен жұмыс барысында мұғалім структуралық 

бөлімдерді мазмұнмен байытады, тәжірибе жинақтайды. Жеке тақырыпты 

модульдік оқыту жағдайында сабақтың ақпараттық структуралық 

компонеттерінің мазмұны төмендегіше анықталады. 
1.Сабақ мазмұнын оқу элементтеріне бөліп оған мақсат қоя білу. 
2. Оқу мазмұнын оқу элементтері бойынша деңгейлеп беру. 
3.Оқушының сыныптан тыс қызметін ұйымдастыру. 
4.Сабақтың логикалық құрылымын белгілеу. 
5.Түзету- ескертпе жасау. 
Жалпы оқу процесін бүтіндей модульдік оқытуға бейімдеу ісі оқу пәнінің 

бүтіндей курсын тақырыптың немесе тарау, бөлім бойынша модульдеуге, 

сабақтың ақпараттық- структуралық компонеттерін жасауға тікелей 

байланысты. Себебі, ол оқушының танымдық көзқарасын қалыптастыруға, 

ізденіс ұлғайтуға, шығармашылық қабілетін арттыруға, өзіндік жұмыстарды тез 

орындауға көмектеседі. Оқу үрдісінде жаңа технологияларды қолдану аса 

маңызды. 
Осы технологияларды пайдаланудың тиімді тұстары: 
-оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын оятады; 
- танымдық қабілеттілігін қалыптастырады; 
- оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды; 
-мұғалімнің уақытын үнемдейді; 
- қосымша мәліметтерді береді. 
Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашан да жолға 

қоярымыз анық. Қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне оқыту өте күрделі мәселелердің 

бірі. 
Өзім сабақта бірнеше технологияның элеметтерін қолданып жүрмін. яғни 

сабақта тірек- сызбаларды қолдану. Тірек –сызбалары арқылы оқушылар сөз 

тіркесін, сөйлемдер, әңгіме құрады. Бұл технология түрі оқушылар сабақты 

қаншалықты меңгергенін байқауға болады, сондай-ақ оқушының танымдық 

қасиетін арттырады, сөз қорын байытады. 
Тірек сызбаларды мына бағыттар үшін қолданамын: 
- Сөздік қорларын байыту; 
- Сөйлем, әңгіме құрастыру; 
- Әңгімені құрастыру; 
- Жұмбақтарды жасыру және жауабын табу; 
- Тақпақтарды жаттау.Сабақ барысында оқушы сол тақырып төңірегінде ізденіп 

тақырыпты кеңінен ашады. Мысалы: тақырып « Жыл мезгілдері» I-топ « Қыс», 

II-топ « Көктем»,III-топ «Күз»,VI-топ « Жаз». Әр топ оқушылары өз 
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тақырыптарына сай өлеңдер, тақпақтар айта отырып, жыл мезгілдері туралы 

әңгіме құрады, әр топ өзінің тақырыбын толық қорғап шығады. 
Қазіргі кездегі жаңа технологияның бірі визуалді компонеттер қолдану түрі.Бұл 

технологияның ерекшелігі оқушыны сурет бойынша сөйлету. Бұл технология 

оқушылардың есте сақтау қабілетін арттырады. Келесі қолданып жүрген әдісім 

ол деңгейлік тапсырма.Мысалы: « Күз» тақырыбы бойынша мынандай 

деңгейлік тапсырма қолдандым. 
III –деңгей Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді жазыңдар. 
Күз айлары - ...,...,... . Күздігүні ... жауады. Балалар ... барады. Күзде күн 

...болады. 
Керекті сөздер: қыркүйек, жаңбыр, қазан, қараша, қысқа, мектепке. 
II- деңгей төмендегі сөз тіркестерінің аудармасын жазыңдар. 
Осенью, прохладный, урок, холодный, первый снег, учебный год, осенний. 
I-Деңгей «Күз» тақырыбына әңгіме жазыңдар. Осындай тапсырмалар 

арқылы әр өткен тақырыпты пысықтауға болады. 
«Ауылда» тақырыбын өткенде мынандай тірек сызбаны пайдаландым 

                                 
     Қазақ тілін оқытуда түрлі әдістемелер қолдануға болады. Қай әдістемені 

лданса да қарапайым тілмен, оқушыға түсінікті болу керек. 
Қорыта айтқанда, қазақ тілін меңгеру өте маңызды. Ол оқушылардың ой- 

өрістерін кеңейтеді, халықаралық достыққа, мәдениетке тәрбиелейді. 
   Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай, « Еліміздің ертеңі – бүгінгі жас 

ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры- ұстаздардың қолында». 
Сондықтан біз, ұстаздар, XXI ғасырдың біздің алдымызға қойып отырған 

барлық талаптарына сай болып, білімімізді үздіксіз көтеріп отыруымыз қажет. 

Әлемдік бәсекелестікте табысқа жету үшін күшті рух пен білім қажет деп білер 

болсақ, еліміздің келешегі талантты, дарынды, өзіне сенетін жастардың 

қолында екендігін мен өзімнің шәкірттеріме үнемі айтып отырамын. Біздің 

мақсатымыз- заман талабына сай білімді де білікті маман тәрбиелеу. 
 

 

 

 

№ P00017    22.01.2022 ж 
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Информатика сабағында жаңа әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану жолдар 

 

МЫРЖАКУПОВА АКНУР КАЙРБЕКОВНА 

Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Толыбай ауылы 

Толыбай жалпы орта білім беретін мектебінің  

информатика пәнінің мұғалімі 

 

ХХІ ғасыр ˗ білім мен ғылымның, дамыған техниканың дәуірі. Кезінде Абылай 

ханның өзі: «Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенген 

заманда қапы қалып жүрмейік», ̠  деп болашақ ұрпақ үшін білім алудың маңызын 

ескеріп өткен. Шынымен де, қазіргі уақытта дамыған әлем елдері бір˗бірімен 

күш таластырып емес, ғылыми жетістіктерімен бәсекеге түсуде. Тәуелсіз 

еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің бір сөзінде: «Беталысы 

күнде өзгерген алмағайып дүниеде адамзат үшін ешқашан өзгермеген, 

өзгермейтін темірқазықтар бар. Ол – білім! Ол – еңбек! Ел болашағының баянды 

болмағы баста бұлықсыған білім мен қолда ойнаған еңбекке байланысты» ˗ деп, 

жастарды білім жолына шақырады.  

      Бүгінгі таңда білім саласы қарқынды түрде дамып келеді. Заманауи 

технологиялардың дамуына сай мұғалімдер де өз біліктіліктерін арттырып, 

жаңашылдыққа бейімделуде. Ол үшін бүгінгі күні барлық мүмкіндіктер 

жасалған. Біздің тарапымыздан тек ізденім мен талап керек. Жалпы сабақ 

барысын түрлендірудің әдіс-тәсілдері өте көп. Және оларды әр  сыныпқа 

бейімдеп қолдану мұғалім шеберлігіне тәуелді деп білемін. 

  Әдіс-тәсілдер дегеніміз не? Әдіс-тәсілдер – сабақтың мақсаты мен мазмұнына 

негізделген, оқушы мен мұғалімнің тақырыпты ашуға барар жолында 

қолданатын амалдары. Осы амалдар тиімді болса оқушының қызығушылығы 

арта түседі, ал егер тиімсіз болса құлшынысы жойылады. Бала ынтасын асыру 

үшін мен  өз сабақтарымда қолданып жүрген тиімді тәсілдерім мен олардың 

жүзеге асырылу туралы айтып кеткім келеді. 

    Өз сабақтарыма  жаңа әдіс-тәсілдерді  түрлендіре отырып енгізудегі мақсатым: 

 оқыту сапасын жоғарлатуға үлсімді қосу; 

 оқушылардың  білімін  халықаралық стандартқа сәйкестендіру; 

 балаларды жұпта да, топта да жұмыс жасауға бейімдей білу; 

 информатика сабақтарында балалардың жас ерекшеліктеріне сай ойын 

элементтерін жиі қолдану; 

 балалардың қызығушылығын арттыру үшін сабақта қолданатын  амалда-

рын түрлендіріп отыру; 

    

 

Ендеше сабақтарда жиі қолданылатын әдіс-тәсілдер мен жаңа платформаларға 

жеке-жеке тоқталып өтейін.     
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    Информатика сабақтарында   «Парадокс» әдісі (мұғалім оқыған мәтіннен 

балалар қатені тауып, дұрыстайды: принтер – енгізу құрылғысы, модем – шығару 

құрылғысы), «Өрбіту» әдісі (сөздерді сиппаттау арқылы ой өрбіту: Enter, Shift, 

Tab, Ait батырмаларын айтқанда пернетақта екенін табу керек),  «Суретке қарап 

детальдарды жазу» (баланың зейінін шоғырландырып, байқағыштыққа 

баулиды,есте сақтау қабілетін анықтауға көмектеседі), «Жасап көрсет және 

әңгімеле» әдісі (пракиикалық жұмыс) «QUIZ  LET»  - әдісі. Бұл әдісті жүргізудің 

8 тәсілі бар: 

1.  Үлестірме   

2. Оқылым.  

3.  Мәтіндік жазылым     

4.  Тыңдалым  

5.  Тест тапсырмалары 

6.  Сәйкестендіру   

7.  Кім жылдам? 

8. Топтық 

«QUIZIZZ» - әдісі. Бұл әдісті жүргізудің 3 тәсілі бар: 

Тест тапсырмалары 

Топтық жұмыс 

Суреттерге қарап атауын белгілеу 

сынды танымдық зияткерлік ойындарды өткізу арқылы  оқушыларды 

информатика пәні бойынша алған білімдерін сынап қана қоймай, олардың пәнге 

деген сүйіспеншілігін, оны әрі қарай терең зерделеуге деген ынтасын  арттыруға 

болады. Ал қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихы, география және басқа да 

пәндермен сабақтастыра отыра кіріктірілген сабақтарды өткізу арқылы мұғалім 

оқушылардың ізденімпаздық әрекетін арттырады әрі өзінің кәсіби˗шеберлігін 

шыңдайды. 

    Техниканың дамуы ілгері басқан бұл заманда оқушылардың өздері күнделікті 

өмірде смартфон, теледидар, планшет, ғаламторға қосылған компьютер сынды 

көптеген заманауи «гаджеттерді» емін˗еркін пайдаланып үйренген. Сол себепті 

мұғалімдерге оқу үдерісі кезінде балаларға жай ғана ауызша түсіндіру, 

оқулықтағы ережелер мен жаттығуларды орындау, тақтада жұмыс жасату сияқты 

бұрынғыдай дәстүрлі жолдармен олардың назарын шоғырландырып оқыту 

қиынға соқты. Міне, осы кезде ақпараттық˗коммуникативті технологиялар (АКТ) 

педагогтар үшін үлкен қолғабыс болады. 

    «Жаңа ақпараттық – коммуникациялық технологиялар» ұғымының пайда 

болуы білім беру саласында компьютердің қолданыла бастауымен тығыз 

байланысты. Көптеген электронды оқулықтар мен оқу бағдарламалары, 

мультимедиалық оқу бағдарламалары жасалады және жасалып та жатыр. 

     Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, 
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білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу»  деп атап көрсетілген. Сол себепті білім беру саласында қызмет 

ететін барлық оқытушылар бүгінгі таңда АКТ технологиясына бет бұрып, оны 

оқу үдерісінде белсене пайдалану үстінде. 

         Сондай˗ақ түрлі тақырыптарға пікірталас өткізу, дөңгелек үстел, «квест» 

сабағы, саяхат не ойын сабақтары кезінде оқушылардың айтылым, тыңдалым, 

жазылым және оқылым сынды төрт маңызды әрекетін белсендендіріп, тақырып 

бойынша тиісті арнаға «бұруға» болады. Мен әрдайым шығармашылық ізденісте 

боламын,  отандық цифрлық онлайн-даму  үстінде. Мен шағын ұжымдар немесе 

тіпті жеке берілген адамдар жасаған жобаларға үлкен құрметпен қараймын. 

Әсіресе, бұл біздің мұғалімдерімізге пайдалы білім беру жобасы болса. Ал енді 

нағыз шебер ұстаз жан-жақты шет елдік цифрлық платформаларды да зерттеп, 

балаға жағымды, сабақ өтуде қызықты құралдарды пайдаланады. 

    Соның бірі Ресейлік Learnis білім беру платформасын ұсынғым келеді.     

Learnis білім беру платформасы, ең алдымен, көп функциялы болуымен ерекше. 

Оның көмегімен сіз жасай аласыз  

 білім беру квесттері  

 дидактикалық ойындар (ӨЗ ОЙЫНЫ) 

 терминологиялық сөздіктер (флэш-карталар) 

 интерактивті бейне. 

     Learnis-ті жасаушы - Екатеринбург мұғалімі Новиков Максим Юрьевич 

     Learnis.ru қызметі «бөлмеден шығу» жанрының квесттерін құруға мүмкіндік 

береді. Мұндай квесттерде ойыншыларға бөлмеден әр түрлі заттарды 

пайдаланып шығу, анықтамалар табу және логикалық есептерді шығару 

тапсырмасы беріледі. Білім беру квестін құру үшін іздеу квест оқиғасы арқылы 

алға жылжу үшін шешілуі керек міндеттерге жауап бола алады. Сонымен, 

оқытушы өзінің пәнінің мазмұнын қосып, ізденісті  және қызықты етеді. 

   Алдағы уақытта балалардың  білімін арттыру мақсатында жаңашыл 

технологияларды пайдаланып, заманға сай өзгеріп, жаңашыл ұстаз болу үшін 

қолдан келгеннің бәрін жасаймын  деп  ойлаймын. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       № P00018   22.01.2022 ж 
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Тарих сабағында заманауи әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану 

 

ДУКАЛОВА ГУЛЬДЕН КЕНЕСОВНА 

Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Толыбай ауылы 

Толыбай жалпы орта білім беретін мектебінің 

 тарих пәнінің мұғалімі 

 

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық саласы технологияларын 

меңгермейінше сауатты жан-жақты маман болуы мүмкін емес. Инновациялық 

технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, 

рухани азаматтық және де басқа көптеген адами қабілетінің қалыптасуына игі 

әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына 

көмектеседі. 

Қазіргі білім жүйесінің ерекшелігі – тек біліммен қаруланып қана қоймай, 

өздігінен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік 

тудыру. Елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, оның мазмұнының 

түбегейлі өзгеруі, оның дүниежүзілік білім кеңістігіне енуі бүкіл оқу 

әдістемелік жүйеге, мұғалімдер алдына жаңа талаптар мен міндеттер қойып 

отыр. Бұдан шығатыны, ХХІ ғасырдың алғашқы жылдарының бірі – «Білім – 

бүкіл өміріңе» қағидасынан «Білім – бүкіл өмір бойына» қағидасына өте алатын 

білім жүйесінің ұйымдық құрылымдарын іздеу болып табылады. Қазіргі білім 

беру ісінің шарттарының бірі болып оқушының өзіне керекті мәліметті өзі іздеп 

табуына үйретіп, олардың өз оқу бағыттарын өзінің таңдай білуі деп есептеледі. 

Білім саласына еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі – өсіп келе 

жатқан жеке тұлғаны жан – жақты дамыту. Инновациялық білімді дамыту, жаңа 

идеялар мен жаңалықтарды өмірге әкелу. Бұрынғы оқушы тек қана тыңдаушы, 

орындаушы болып келсе, ал казіргі заманның оқушысы өздігінен білім іздейтін 

жеке тұлға екендігіне үлкен мән береміз. Өйткені, оқытудың әр түрлі 

технологиялары зерттелініп, жаңашыл педагогтардың іс – тәжірибесі зерттеліп 

мектеп өміріне енуде. Орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол 

жеткізген анағұрлым танымал білім беру әдістемелері арасында өздігінен білім 

алуға негізделген тәсіл кең тараған. Бұл теория оқушылардың ойлауын дамыту, 

олардың бұрынғы алған білімдері мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек 

көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан және достарынан алған білімдерімен өзара 

әрекеттесуі жағдайында жүзеге асады деген тұжырымға негізделеді. Осыған 

орай оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда оқытудың жаңа 

технологияларын  жетік меңгеріп қана жетуге болады. 

 

 

Оқыту барысында жаңа технологиялық әдістерді пайдалану шәкірттердің 

ойлана білу қабілеттерін дамытады, олардың білім сапасын жақсартады, ой 
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өрісін кеңейтеді, есте сақтау қабілеттерін өсіреді. Оқыту мен дамыту әдістерінің 

екеуі де жеке тұлғаның қалыптасуына үлкен ықпал ететін маңызды айғақтар 

болып саналады. 

Мектепте оқытуды ұйымдастыратын бірден – бір нұсқа сабақ болса, сабақтың 

нәтижелі болуына ықпал ететін нұсқа  сол  сабақты өткізудің әртүрлі әдіс-

тәсілдері, яғни жаңашыл сабақ. Қазіргі кезде шығармашылықпен жұмыс 

істейтін мұғалімдердің тынымсыз ізденуі нәтижесінде оқу-тәрбие жұмысының 

тиімділігін арттырудың жаңа технологиялары өмірге  келді. Біздің міндетіміз- 

оқушыға оны бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету. 

Тарих – мектептегі оқу пәні ретінде жалпы негізгі білім беретін барлық 

гуманитарлық және қоғамтанушылық курстардың негізін құрайды. Тарих 

ұлттық өзіндік сана – сезімді және адамгершілік этикалық нормаларды 

қалыптастыра отырып, оқытудың дүниетанымдық негізін 

қалыптастырады. Тарихқа деген қызығушылығын арттыру үшін сапалы білім 

берудің тиімді жолдарын таңдау, тарихи және мәдени мұралармен таныстыру, 

қосымша элементтерді пайдалану мен тарихи деректерді оқып білім алып 

шығармашылықпен айналысуына жағдай жасау сияқты жаңа педагогикалық 

технологиялармен инновациялық бағыттарды, әдістер мен тәсілдерді 

енгізу. Заманауи әдіс-тәсілдер сабақ барысында шәкірттердің сыни тұрғыдан 

ойлау қабілеттерін жетілдіруге, дамытуға арналған оқыту технологиясы оларға 

еркін ойлауға, байқалған, баяндалған мазмұнынан тәуелсіз пайымдамалар 

жасауға мүмкіндік береді, шығармашылық белсенділігі жоғарылайды, ұжымдық 

ойласу, ұжымдық тұжырымдар жасауға белсене атсалысады, ұжымдық 

қорытындыда  өз үлесі бар екенін сезіп, қуаттана марқаяды, келесі мәселелер 

түйінін шешуге еркін араласады, өз ойын жасқанбай айтуға үйренеді. 

Тақырыптың негізгі өзегін, бағытын, мән-мағынасын түсінеді, тіл байлығын 

жетілдіреді, өз ойын қысқа, мазмұнды, мағыналы, дәлелді баяндауға 

дағдыланады, пәнге қызығушылығы артады, ғылым негіздерін игеру әдістерін 

меңгереді , сөйтіп өзін келесе мәселені талдауға дайындайды. Оқушы бұрын тек 

тындаушы болса, енді ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші болады, ал 

мұғалім осы әрекетке бағыттауда, оқуды ұйымдастыруда жетекші рөл атқарады. 

Тақырыпты мұғалім түсіндіріп оқып бермейді. Тақырып бойынша оқушылар 

өздері жұмыс істейді және топпен жұмыс жасап белсенділік көрсетуге жағдай 

жасалады. Оқушының білімін қалыптастыру деңгейінде, оны зерттеу, талдау, 

жауап табу үшін жеткілікті материал болу керек, «Ассоциация» , «Топтау», 

«Түртіп алу», «Болжау», «Әлемді шарлау», «Броундық қозғалыс», «Стикердегі 

диалог»  әдістерін пайдалануға болады. «Өзара оқыту әдісі», «Кең ауқымды 

лекция» әдісі, «Инсерт» әдісі, «Білемін, білгім келеді, үйренемін», т.б. әдіс-

тәсілдерді қолдану оқушының өздігінен білім алу, шығармашылық 

 іс-әрекеттерінің оянуы, бір сөзбен айтқанда , өзіндік еңбек ету кезеңіне 

айналдырады. «Үштік» әдіс- Сынып бойынша тапсырманы оқиды. Оқушылар 
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бірнеше жұптан бөлінеді:бірінші оқушы оқиды немесе айтады, екінші оқушы 

тындайды, үшінші оқушы түртіп алады, кейін өз пікірін айтады. SWOT – 

талдау Бұл әдісті қолдану барысында мәселенің жағымды, жағымсыз 

жақтарына сараптама беріледі, мүмкіндіктері бағаланып, қауіп-қатерлері 

туралы нақты дәлелдер келтіріледі. «Бір минуттық әңгіме» тәсілі 

Оқушылар қарама-қарсы сызық бойымен қатарға тұрып, жұптық әңгіме 

жүргізеді. Үйге берген тапсырма туралы әңгімелесулеріне болады немесе жаңа 

сабақты бекіту мақсатында өз ойларымен бөліседі. 

«Бес жолды өлең», «Вен диаграммасы», «Кейіпкерге хат», «Кубизм», «Т 

кестесі», «ПОПС формуласы», «Шахмат», «Фишбоун» т.б. әдіс-тәсілдер әр 

сабақтың ерекшелігіне ауыр-жеңілдігіне қарай лайықты қолданылады. Бұл 

әдістің тиімділігі сабақтан тысқары қалатын оқушы болмайды. 

Ұлы данышпан Әбу Насыр әл Фараби « Әрекетіміз дұрыс болу үшін біздің 

соған баратын жолымыз қандай болу керек екенін анықтап алуға тиіспіз »деп 

атап көрсеткендей ,оқушы жүрегінен жол табам деген ұстаз мына қағидаттарды 

естен шығармауы тиіс : 

Оқыту мазмұны мен әдіс икемділігінің маңыздылығы қағидаты; 

Оқушылардың жас ерекшеліктері мен деңгейіне сай оқу мазмұны мен әдісін 

таңдау; 

Жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың мақсаттылық қағидаты; 

Оқытуға жеке дара қарау яғни ғаламтор материалдарын тиімді пайдалана білу 

Оқушының жаңа тың материалдарды тауып , сұрыптауына мүмкіндік тудыру: 

Электронды оқулықтарды тиімді пайдалану; 

Білім алушының білім мазмұнын таңдау еркіндігі қағидаты; 

Тәжірибеде оқытудың көптеген түрлері қолданылуда. Мұғалімдер барлық 

пайдалы оқыту түрлерінен бас тартпай, жақсыларын жаңа жүйеге бағыттап 

тәжірибеге енгізеді. Топтық оқыту, өзін-өзі оқыту – оқушы белгілі бір өздік 

жұмысты (оқылатын объектімен, оқулық, приборлармен жұмыс істейді зерттеу 

жұмысы) орындап, оның нәтижелері туралы жазбаша есеп береді. 

Өзара оқыту (жұптық оқыту) – оқушылар тұрақты жүпта немесе құрамы 

өзгеретін жүпта жұмыс істейді де, қандай да бір мәселені бір-біріне түсіндіріп, 

өз тақырыптарын қорғап, жолдасының жұмысының нәтижесін бағалайды . 

Заманауи оқытуда оқушы өз бетінше білім алуды ұйымдастырады, сын 

тұрғысынан нақты мақсатты шешім қабылдауға үйренеді, оқушылар кез-келген 

сұраққа өмірден мысал келтіре отырып салыстырып жауап береді. 

Тарих сабағын оқыта отырып, жаңа иновациялық технологияларды тиімді 

пайдаланып,өзіндік жұмыс және тарихи диктант,тірек сызбалар,кластерлер, 

хронологиялық таблицалар, пікірталас сынақ осы тәрізді әдіс-тәсілдерді білім 

сапасын арттыру мақсатында түрлендіре отырып қолданған тиімді.  

Бұл жұмыстар оқушылармен тығыз байланыста болуға, оқушы бойындағы 

табиғи мүмкіндіктерді ашуға, оқушының танымдық іс-әрекеттерін 
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қалыптастыруға, оқушы тарапынан белсенділік танытып, дербестік көрсетуіне, 

өзіне деген сенімділігін қалыптастыруға көмектеседі. Оқушылардың алған 

білімдерін кеңейтіп, логикалық ойлау жүйесін дамытып, тиянақты білім алуына 

жол ашады. Сабақта оқушының жеткен жетістігін баса көрсетіп, оның пәнге 

деген қызығушылығын арттырып, оқушыларды өз бетімен ізденіп жұмыс 

істеуге баулу, шығармашылық қабілеттерін шыңдайды. Бірақ шамадан тыс 

тапсырмалар беруден сақтану керек, ең басты оқиғалар мен фактілерді ғана 

білуі керектігін ескеріп, нақты тапсырмалар берген жөн. Сондай-ақ, күнделікті 

сабақта оқушылардың білімін бағалауға да тигізер көмегі көп. 

Сабақта жаңа технология әдіс – тәсілдерін қолданудың мынадай тиімді жақтары 

бар: 

Оқушының оқуға деген ынтасы артады; 

Әр оқушының жеке қабілеті айқындалады; 

Үлгерімі нашар оқушыға көңіл бөліп, оларға көмектесу мүмкіндігі туады; 

Жақсы оқитын оқушының тереңірек білім алуына жағдай туады; 

Әр оқушы өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады; 

Оқушы өз білімін бағалай білуіне бағыттауға мүмкіндік береді. 

Қорыта айтқанда, оқушыларды шығармашылыққа, өз бетімен іс-әрекет етуге 

бағытталған тапсырмалар саны көбейгенде ғана, өз пікірін айта алатын, оны 

дәлелдей білетін, өмірге деген өзіндік көзқарасы қалыптасқан, үнемі ізденіс 

үстінде болатын, қоғам дамуына үлес қоса алатын, жан-жақты жетілген жас 

ұрпақ өкілдерін дайындай аламыз. Демек, жаңа технологиялық әдіс – тәсілдерді 

пайдалану білім сапасын арттырудың бірден – бір жолы. 
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Мектепте оқушылардың кәсіптік шеберлігін  

қалыптастыруда еңбек тәрбиесінің жүйесі 

 

ДАНЕШОВА АКАЛТЫН 

Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Толыбай ауылы 

Толыбай жалпы орта білім беретін мектебінің  

көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

 

Еңбек тәрбиесінің маңызы мен мәнін дұрыс шешу оның міндеттері мен 

мазмұнын және жүзеге асырудың әдісі мен құралдарын айқындай білумен 

шарттас. Мектептегі еңбек тәрбиесі саласындағы басты міндеттер: 

 

1. Еңбекке сүйіспеншілік пен еңбек адамдарына құрметпен қарау.  

2. Оқушыға техниканың қарқынды дамуын, өндірісте қолдануын, оның 

әлеуметтік-экономикалық мәнін ұқтыру.  

3. Қарапайым станоктар мен құрал-жабдықтарды меңгертіп, олармен жұмыс 

істей білудегі білік дағдыларын қалыптастыру.  

4. Өнімді еңбекке қатыстыру арқылы оқушының қабілетін, ақыл-ойын, ерік 

қасиеттері менқызығушылық, т.б. Тағылымдарын арттыру.  

5. Еңбектегі ар, ұжданды сақтап, тиісті істі ыждаһатты атқарып, еңбекке 

деген ынтымақты жебеп, оған қажеттілік туғызу.  

6. Кәсіби мамандыққа бейімдеу.  

 

Орта оқу орындары жағдайында бұл міндеттердің орындалуы еңбек пәндерін 

өту арқылы, мектептегі түрлі еңбектерге қатысу және сыныптан тыс еңбектерді 

атқару, жазғы кездегі еңбек лагерлеріндегі жұмыстарды орындау барысында 

жүзеге асырылады. Еңбек тәрбиесі саласындағы іс-әрекеттің нәтижелі болуы 

оны ұйымдастырудың әдістемесі мен формасына байланысты екендігіне зейін 

қойып, оқушының еңбекке деген ынтасын аударуға бағытталған таңдаулы 

даңқты еңбеккерлермен кездесу, экскурсиялар ұйымдастыру, еңбек акцияларын 

өткізу, бәсекелестік туғызу, т.б. Мән беру керек. 

Еңбек тәрбиесі үшін өте маңызды еңбек сабағы, онда оқушылар еңбек үйренеді, 

техникалық білімді игереді. Еңбек сабақтары барысында оқушылар жалпы және 

техникалық білімге сүйенеді. Білім еңбек сабақатарының ғылыми негізі болады, 

ал еңбек сабақтары мен тәрбие барысында оқушылар алған өмір тәжірибесіне 

теориялық білім жүйесі арқылы түсінеді. 

Еңбек сабақтарының процесін жетілдіру оқушылардың еңбекке зерттеу және 

шығармашылық қатынасын қалыптастырады.  

 

Оқушылардың өндірістік бригада базасында, оқушылардың еңбек және 

демалыс лагерлерінде ұйымдастырылған еңбек сабақтары туралы жағымды 

https://stom.tilimen.org/sabati-masati-sutekti-asietteri-men-oldanuin-anitau-sabati-min.html
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мысалдар аз емес. Оқушылар мектепте алған білімдерін пайдаланып, әр түрлі 

өсімдіктерді өсіреді, тәжірибелер жасайды, практикалық дағдылар мен 

іскерлікті игереді, кейбір мамандықтардың түрлерін меңгереді. 

Осындай шығармашылық жұмыстың барысында химия, биология және өндіріс 

негіздері пәндері пәндері бойынша оқушылардың білімі байыйды тереңдейді, 

ғылыми-зерттеу ісіне қашықтанады, ауыл шаруашылық және өнеркісіп еңбек 

дағдыларына ие болады, олардың кәсіптік бағдары тәрбиеленеді. Қорыта 

айтқанда, еңбек сабақтарының педагогикалық тиімділігі, олардың білім және 

тәрбие беру мәнділігінде. 

Оқу еңбегі бала үшін ойға толы, ұзақ, инемен құдық қазғандай, ақыл-ойдың 

кемелденуін талап ететін ең ауыр еңбек екенін к.д.ушинский ескерткен 

болатын. Оқу еңбегінің күрделілігі, оның нәтижесі бірден айқындалмауында, 

оқушыларға әрдайым көріне бермеуінде. 

Еңбекке тәрбиелеу мен оқытудың міндеттері еңбек пәні сабақтарында шешіледі. 

Бастауыш сыныпта балалар қағаз қию, балшық пен пластилиннен бейне құру, 

өсімдіктерді күту, ағаш, пластмасса, қаңылтыр, сыммен жұмыс істеуді үйреніп, 

мектеп жанындағы үлесті жер бөлшектерінде еңбек етеді. 

Ортаңғы сыныптарда арнайы бөлінген оқу-тәжірибелік үлесті жер бөлігіндегі, 

оқу шеберханасындағы еңбек, жоғары сыньштардағы өнеркәсіп жәнс ауыл 

шаруашылық практикумдағы| оқушыларды жалпы еңбектің білік, 

дағдыларымен қаруландырып, политехникалық ой-өрісін кеңейтеді, кәсіптік 

ниетін және өмір жолын қалыптастыруға икемдейді. 

Сыныптан тыс үйірме және жаппай жұмыстың еңбек тәрбиесін іске асыруда 

тәрбиелік мүмкіндігі өте зор. 

«жас натуралистер», «жас техниктер», «жас тәжірибешілер» және пән 

үйірмелеріндегі сабақтар оқушыларды еңбекке баулиды, олардың 

шығармашылық ойларының дамуына мүмкіндік туғызады. Әрбір оқушының 

үйірме сабақтарында еңбекке шығармашылық қатынасы байқалады, олар 

еңбегін ұйымдастыру тәсілдерін іздестіреді, ғылыми зерттеу дағдыларына 

(әдебиеттермен жұмыс істеу, жазып алу, мәліметтерді жинақтай білу т.б.) 

Төселеді. 

Мектепті өндіріске жақындату мақсатымен техникалиқ үйірмелер саны көбейіп 

келеді. Мысалы, село мектептерінде “жас механизаторлар», «жас малшылар», 

«жас өсімдік өсірушілер» т.б: үйірмелср құрылған. Бұл үйірмелер келешек 

мамандықты таңдап алуда оқушыларға ой салады. «олар әр мамандықтың 

болымды, болымсыз жақтарымен танысады, зерттейді, сөйтіп, өзімше тиісті 

шешім қабылдайды. Осыған орай, мұғалімдер мен ата-аналар оқушыларға 

үнемі, бірізді педагогикалық пікір айтып, кеңес беріп отырса, олардың 

мамандықты таңдауда бірте-бірте шабыты, қызығушылығы арта түседі. 

Үйірме жұмыстарын- жаппай жұмыстар толықтырады. Оқушылар қызғылықты, 

үлкен тәрбиелік мәні бар көптеген шараларға белсенді қатысады және оларды 
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тікелей ұйымдастырды. Мұндай жаппай жұмыстарға «құстар күйі», «орман 

күні», «бақ аптасы», «еңбек мерекесі», т. Б. Жатады. 

Өзіне-өзі қызмет ету — еңбек тәрбиесінің қажетті элементтерінің бірі. Балалар 

өзіне-өзі қызмет ете отырып, әр түрлі еңбек іс-әрекеттерін орындаудың 

тәсілдеріне үйренеді, өздерінің жауапкершілігін сезеді, бұл менің адамгершілік 

борышым дейді, сонымен бірге олар үлкендердің еңбегін бағалайды, олардан 

үлгі алады. 

Мектеп жағдайнда өзіне-өзі қызмет ету – оқу құралдарын, кабинеттерді, 

жиһазды, сынып бөлмесін, мектеп үйін жөндеу, сыныптарды, дәліздерді, 

шеберханаларды, спорт алаңдарын, мектеп үйлерін жинау, т.б. 

Үйелменде өзінің-өзі қызмет етудің түрлеріне төсек-орынды, пәтерді жинау, 

киім, аяқ киім және басқа үй мүліктерін тазалау, кір жуу, үтіктеу, киімді жамау, 

тамақ дайндау, т.б. Жатады. 

Мектеп және үйелмен алдындағы басты міндет бұл өзіне-өзі қызмет етудің 

берік жүйесін жасау, тұрмыстық еңбекті әр адамның күнделікті өмір игілігіне 

айналдыру қажет. Әсіресе мұндай әртүрлі тұрмыстық еңбекті орындаудың 

барысында оқушылар арасында байқалатын ақсаусақтыққа, нәуетектікке, жас 

шонжарларға жол берілмейді. Оларға дұрыс бағыт беру – мұғалімдердің, ата-

аналардың және әрбір үйелмен мүшесінің адамгершілік борышы. 

Мектепте білім беруді оқушылардың ақыл-оймен еңбек ету мәдениетн 

қалыптастыру – аса маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Әрбір бала 

дер уақытында жақсы бағалар алып, оқуын жақсы нәтижелермен аяқтағанды 

қалайды. Дегенмен, түрлі себептерге байланысты: дәріс алудың сыртқы 

салдарларынан мәжбүрлік сипаттарына қарай, баланың өзінің жеке-дара мінез-

құлығына байланысты (жалқаулық, мақсатшылдықтың болмауы), тұрмыс 

жағдайының күрделілігі сияқты, т.б. Себептерге байланысты мұндай 

тілектеріне барлығы жаппай, әрқашан қолдары жете бермейді. Оқушының 

оқуының төмен үлгерімде болуына кең таралған себептердің бірі – оқу, тәлім-

тәрбие алу қызметінің ішкі түрткілерінің болмауы, сондай-ақ, парасатты қызмет 

әрекеттерінің әдіс-тәжірибесінің жеткіліксіздігі себеп. Осысебеп салдарға 

байланысты ақыл-оймен еңбек ету мәдениетін игеріп және оны дамыту 

қажеттілігі туындайды. Бұл мәселеге Л.И.Рушинский, В.А.Кан-Каяик, т.б.  

Өз еңбектерінде көңіл бөлген. 

Оқушының ақыл-оймен еңбек ету қабілетін қалыптастыруда жетекші 

факторлардың бірі -–оның белсенділігі болып табылады.  

Белсенділік - жеке тұлғаныңқоршаған ортаға бейімделу қабілеті ғана емес, ол 

сондай-ақ, оқушының сол қоршаған ортамен өзара қарым-қатынастық әрекетке 

түсуі, сол қоршаған ортаны оның өзгерте білуі.  

 

Ол жеке тұлғаның өзін қоршаған ортаның жалпы мәдени және кәсіби даму 

деңгейін көтеруге ұмтылып, талаптанумен, оқушының осындай талабының ішкі 
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қажеттілігінен туындайды. Оқушылар өздерінің не істеп жүргендерін жете 

ұғынулары, оқуға үйренулері, өздері үшін жаңа білім көздерін өздері аша 

білулері керек. 

Оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыруда ақыл-ой еңбегінің мәдениетін 

қалыптастыру айрықша орын алады. Оқу еңбегінің мәдениеті оқушылардың 

ақыл-ой іс-әрекетінің сапасын сипаттайды. Еңбектену мәдениеті — бұл оқу 

еңбегін дұрыс жоспарлау жане тиімді ұйымдастыру, оқу гигненасы ережесін, 

сақтау, жұмыс орнын және қажетті материалдарды реттеу, оқу құралдарын 

пайдалана білу. 

Ақыл-ой жұмысының дұрыс ұйымдастырылған- ырғағы демалыспен еңбек 

түрлерінің орынды ауысып келіп отыруын қажет етеді. Оқушы осылардың бәрін 

бірізділік пен жүйелі түрде басшылыққа алып отырса, оқу еңбегінің тиімділігі 

артады. 

Оқу еңбегінің мәдениеті ақыл-ой іс-әрекетінің жалпы ережелерін білуді және 

оны өз еңбегінде басшылыққа ала білуін талап етеді. Жалпы ережелерді білу 

оқушының болашақ оқу еңбегіндегі өзіндік еңбек мәәдениетінің тәсілдері мен 

стилін қалыптастыруға көмектеседі. 

Ақыл-ой еңбегінде оқушылардың мәдениеті оқулықтармен ғылыми және әдеби 

кітаптармен жұмыс істегенде байқалады. Сондықтан оқушыларды жұмыс істей 

білуге дағдыландыру үшін оларды кітаппен жұмыс істеудің көптеген 

тәсілдеріне үйрету қажет. Олар: кітап мазмұнын ұтымды пайдалану, текстің 

түсініксіз жерлерін бөлу, текске сұрақтар қою, оларға жауап қайыру, жұмысты 

жоспарлау, конспектілеу, қысқаша желісін (тезис) дайындау т.б. 

Оқушының, өзіндік жұмысы, одан білімнің әр түрлі саласына байланысты 

кейбір ерекше қасиеттерді талап етеді. Мысалы: жұмыс барысында жинақты 

бөлу; қиыншылықты жеңу; ақыл-ой қабілетін дамыту; естің әр түрлі 

формаларын пайдалану — логикалык, моторлы және көз капері; бақылау, жазып 

алу т.б. Бұл қасиеттер тұлғаның өзін-өзі ұстай білуіне және жан-жақты 

сауаттылығына байланысты. 

Сонымен еңбек тәрбиесінің нәтижесі оқушының еңбекті тіленіп қажет етуі, 

еңбекті атқаруға деген ықылас - ынтасы, оған қызығуы мен белсенділік 

танытып шын пейілімен атқарған ісінен ләззат алып, өнімді еңбекке орай кәсіби 

мамандық таңдауға деген құлқын айқындай түсу ниетінен көрінеді. Еңбек 

тәрбиесінің бағыт-бағдарын оқушының санасына сіңіріп, шама мүмкіндігіне 

үйлесімді еңбек дағдысына қалыптастыру олардың болашағында жалғастық 

табатын әдетке айналатын өмірмен құбылыс.  
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МАЗМҰНЫ 

 

 

 БЕКГАЛИЕВА ГУЛЬШАД УЗАКБАЕВНА 

 АМИРДИНОВА АЛЯНУР МАРУПОВНА 

 ТУДАХУНОВ БАХАДИР ТУРГАНОВИЧ 

 ОЗЫХААН ТАНАГУЛ 

 ЕГИНБАЕВА КУРАЛАЙ ЗАРЫККАНОВНА 

 МАДУВОВА НУРЗИЯ КАЛИЛАЕВНА 

 КЫДЫРМОЛДАНОВА МАРЖАН ТОКТАРБЕКОВНА 

 ШАРИПОВА РАЗИЯ ВАЛЕРИЕВНА 

 АБДУАЙСОВА АЙГУЛ ЖАКСЫМБЕТОВНА 

 ЕРМУРАТОВА КУЛБАРШЫН 

 САПАРОВА ГҮЛБАГДА САРСЕНБАЕВНА 

 МЫРЖАКУПОВА АКНУР КАЙРБЕКОВНА 

 ДУКАЛОВА ГУЛЬДЕН КЕНЕСОВНА 

 ДАНЕШОВА АКАЛТЫН 

 

 


