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№ S00023    11.03.2022 ж 

 

Тәуелсіз елдің шамшырағы- білімді ұрпақ қолында 

 

НУРМЕТОВА ЖАНАР ШЕРАЛИЕВНА                                                                                                                    

Түркістан облысы,  Түркістан қаласы  Майшай Әбенова  атындағы  

жалпы орта  мектебінің  бастауыш  сынып мұғалімі 

 

30 жыл ішіндегі даму, жаңару жолындағы жаңалықтар мен түрлі 

ізгерістер еліміздің білім беру саласына да айтарлықтай әсерін тигізіп, жас 

ұрпаққа білім беру мен тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлінуде. Ӛйткені, қай 

кезде болмасын, қоғам дамуындағы ең түйінді мәселе- білім беру мәселесі 

болып қала бермек. 

Болашақта тек зияткерлігі мықты ел ғана бәсекелестікке төтеп бере 

алып, өзін-өзі сақтап қалатыны анық қағида. 

«Ел болашағы– білімді ұрпақта». Сондықтан білім беру саласында 

жасалып жатқан 

жаңа реформаларды жүзеге асыру ісіне етене араласу қазақстандық 

ұстаздар алдындағы ортақ кәсіби міндетіміз деп білеміз. 

Қазіргі уақыттағы білім беру жүйесіне енгізілген жаңа реформалар 

Қазақстандық жаңартылған білім беру жүйесі мен тәрбие жұмысының 

бағыттарын, тұжырымдамасын қалыптастырды. 

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін баянды ету үшін ұлттық 

құндылықтар,  ұлттық тәрбие, халық педагогикасынан нәр алып, адами 

құндылықтардың барлық саласын бойына сіңірген, таза ұлтжанды азаматтар 

керек. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған Жолдауында: 

«Біз Қазақстанның барлық азаматтарының отаншылдық сезімі мен ӛз еліне 

деген сүйіспеншілігін дамытуға тиіспіз және оны қалыптастыру басты 

міндетіміздің бірі»- деген сөзін басшылыққа ала отырып, «Менің Отаным - 

Қазақстан» деп ойлайтын әрбір ұстаз ұлттық құндылықтарды бала бойына 

сіңіретін тәрбие жұмысын жүргізуі міндетті. Ұстаз қолында адам тағдыры, 

болашақ ел тағдыры тұрады. Сол себепті заман талабына сай 

шығармашылықпен, жаңашылдықпен сан қилы тәрбие жұмыстарын жүргізу 

- мұғалімнің басты міндеті екенін ұмытпауымыз керек. 

ҚР «Білім туралы» заңында білім берудегі міндеттерінің ішінде ең 

маңыздысы баланы, жеткіншекті жеке тұлға ретінде қалыптастыру және 

дамыту туралы айтылады. Мемлекетіміз бәсекеге қабілеті 50 елдің қатарына 

қосылуы үшін оқушыларымыз дүниежүзілік білім кеңістігінде өз білімі, 

қабілеті, еңбекқорлығымен өз орнын табу керек. 

Өскелең ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелесе ғана, ол қоғамның болашақ 

иесі бола алады. Ұлттық құндылықтар арқылы тәрбиелеу дегеніміз - 
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халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған тәжірибесі мен ізгі 

қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған ортадағы қарым-

қатынасын, дүниетанымын, өнерге деген көзқарасын және соған сай мінез-

құлқын қалыптастыру. 

Бүгінгі жаһандану үрдісі жүріп жатқан жағдайда ұлттық мүдде, ұлттық 

тәрбие, ұлттық рухты сақтап қалу- азаматтық парыз. Бұл жолда мектептегі 

екінші ата – ана деп саналатын педагогтар қауымы аянбай еңбек ету 

керекпіз. Жас ұрпақты ұлттық құндылықтар арқылы тәрбиелеуде халқымыздың 

сан ғасырлық тәжірибесі бар екені баршаға мәлім. Сондықтан сол мол 

тәжірибені пайдалану педагогика мен психологияны жете біліп қана қоймай, 

шығармашылықпен, жаңашылдық кӛзқараспен еңбек етуге тырысып, ең 

бірінші жаны таза, рухы биік, адамгершілігі мол, халқына пайдасын 

тигізетін адам тәрбиелеу - әр педагогқа жүктеледі. 

Әрбір адам ең алдымен өз халқының перзенті, өз Отанының азаматы 

болу керегі екенін, ұлттың болашағы тек өзіне байланысты болатынын есте 

ұстауға тиіс. Оның осындай тұжырымға тоқталуына ұлттық әдет-ғұрыптар 

мен дәстүрлер кӛптеп кӛмектеседі. Солар арқылы ол жалпыазаматтық 

әлемге аяқ басып, өз халқының игілігін басқа халықтарға жақын да түсінікті 

ете алады. Сондықтан әрбір ұстаз ӛз кезі мен өткеннің талаптары, 

объективті факторлар негізінде жеткіншек ұрпақты өмірге даярлап, оны 

жинақталған тәжірибе арқылы тәрбиелей отырып, өзінің ата-бабаларының 

рухани мұрасын игерте түсуі керек. 

Сӛзіміздің соңында айтар болсақ, еліміз тәуелсіздігінің кемелдену 

жағдайында білім беру жүйесіндегі негізгі кәсіби борышымыз - ұлтымыздың 

таным құндылықтарын бойына сіңіріп, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптың алтын 

дәнін ұрпақ санасына егу арқылы тәлім-тәрбие беру. Ұстаз қолында адам 

тағдыры, болашақ ел тағдыры тұрады. Ол себепті заман талабына сай 

шығармашылықпен, жаңашылдықпен оқыта отырып, тәрбие жұмыстарын 

жүргізу- мұғалімнің басты жүгі екенін ұмытпауымыз керек. 

Қазақстандық педагогтар Мәңгілік Елдің білімді де саналы, сауатты 

ұрпағын тәрбиелеу, оларға сапалы білім беру жолында тынбай, аянбай еңбек 

етіп келеміз. Бүгінгі төгілген маңдай тер ертеңгі өскелең ұрпақтың 

болашағына жұмсалатын тәлім-тәрбиенің берік діңгегіне айналады. 

ХХІ ғасыр - білімділер ғасыры. Ендеше қазіргі қоғамға ой өрісі дамыған, 

зерделі, жан-жақты, парасатты да әдепті ұрпақ тәрбиелеу керек екенін, 

ұрпақтар арасындағы сабақтастықты қалыптастыруға әрекет ету керек екенін 

бір сәт те естен шығармағанымыз жөн. Тәуелсіздігіміз алдымызда білім 

алып, тәрбие көрген саналы ұрпақтарымызбен баянды болғай! 
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№ S00021      11.03.2022 ж 

 

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан  

ойлау технологиясын тиімді қолдану 

 

АМИРАЕВА АСЕЛЬ ЕРАЛИЕВНА                                                                                                                                          

Түркістан облысы,  Түркістан  қаласы  М. Пошанов атындағы  

№ 21 жалпы орта мектебінің  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; 

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

дамытып, тәрбиелеуге. 
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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 қарастыруды және 

сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Сыни ойлау-адам өмірінің 

бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға көптеген жолдар мен 

шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы екенін, тек қажетті ақпарат-

тарды ғана жинап, жаңа білімді бұрынғыдан ажырата білуге көмектеседі. 
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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. 

Сабақта белгілі қағидалар сақталынуы қажет. Ол үшін тақырып бойынша 

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, 

қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет. 
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№ S00022   11.03.2022 ж 

 

Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны 

 

КӨКІШЕВА ГҮЛМИРА ДҮЙСЕНБЕКҚЫЗЫ                                                                              

Түркістан облысы, Түркістан  қаласы  М. Пошанов атындағы  

№ 21 жалпы орта 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. 

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 

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.  
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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 

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.  
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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: 

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; 
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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. 
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    № S00018     10.03.2022  

 

Көркем еңбек сабағын тиімді ұйымдастыру  
 

ЖУБАТЫРОВА ЭЛЬМИРА ЖАЙШЫЛЫҚҚЫЗЫ 

Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Петропавл орта мектебі 

Бейнелеу өнері және көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

    Қазақстан Республикасының бүгінгі де, болашақтағы да кемелділігі, 

өркендеуі, рухы биік ұрпақ тәрбиесін жандандыру міндеттерінің тиімді 

шешілуіне оның прогресіне тәуелді екендігін  Еліміздің тұңғыш президенті 

өзінің « Қазақстан жолы - 2050» халыққа жолдауында атап көрсеткен болатын. 

Осы ретте, яғни ұрпақ тәлім-тәрбиесін дамыту бағытында соңғы кезде мемлекет 

тарапынан игі қадамдар жасала бастады. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп 

ұжымдарының, әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар 

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

қатынасқа өту қажеттігі туындайды. 

    Көркем еңбекке баулу — мұғалімнің оқушыларға 

техникалық,технологиялық білім мен білік беретін, оқу мен  еңбек үрдісін 

ұйымдастыратын ,балаларды перспективалық технологиямен 

таныстырып,олардың перспективалық көзқарасын қалыптастыратын оқу үлгісі. 

Технологиялық еңбек сабақтарын жоспарлау оқу үрдісін ұйымдастырудағы 

нақтылы,бағдарламада қойылған мақсаттарды жүзеге асыруға, шеберханаларды 

ұтымды пайдалануға,сапасы жоғары өнім дайындауды қамтамасыз етеді. 

Оқушылар сабақта еңбекке қатысты нақты білім мен  білікті игереді. 

     Көркем еңбекке баулу пәні адамның өзін қоршаған ортамен өзара 

байланысы жайлы білімдерін қалыптастыруға, еңбек әрекетінің рөлін түсінуге, 

сондай-ақ еңбек сүйгіштікке, адамдар мен олардың еңбегінің нәтижесіне 

құрметпен қарауға тәрбиелеуге көмектеседі. Көркем еңбек сабағында мұғалім 

шеберлігіне сай түрлі материалдармен жұмыс істеу оқушылардың 

технологиялық ойлауын, көркем эстетикалық талғамын, шығармашылық, 

фантазиясымен қол моторикасын дамытуға көзбен нақты мөлшерлеу қабілетін 

жетілдіруге көмектеседі. 

   Еңбек тәрбиесі үшін өте маңызды көркем еңбек сабағы, онда оқушылар 

еңбек дағдыларына үйренеді, техникалық білімді игереді. Сабақ барысында 

оқушылар жалпы және техникалық білімге сүйенеді. Білім еңбек сабақтарының 

ғылыми негізі болады, ал еңбек сабақтары мен тәрбие барысында оқушылар 

алған өмір тәжірбиесіне теориялық білім жүйесі арқылы түсінеді. Еңбек 

сабақтарының процесін жетілдіру оқушылардың еңбекке зерттеу және 

шығармашылық қатынасын қалыптастырады. 
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Қазіргі кезде шығармашылық еңбекке ,еңбек тәрбиесіне ерекше көңіл 

бөлуде.Себебі адамның жан-жанжақты және үйлесімді дамуында еңбек шешуші 

факторлардың бірі. 

Еңбек арқылы адамның денесі, көзқарасы, эстетикалық және ақыл-ой 

деңгейі дамып жетіледі, еңбектің мәні және құндылығы артады. Адам еңбексіз 

дамымайды кері кетеді, азады. Сол себепті баланы еңбекке баулу қоғамның 

ілгерілеп дамуы үшін қажетті және еңбекке баулудың негізі бастауыш сыныпта 

қаланады. 

Көркем еңбек пәнінің ерекшелігі, маңызы мен жаңаша оқыту әдістері. 

Бүгінгі күнгі білім беру бағдарламасының басты бағыты - әрбір оқушыға 

нәтижеге бағытталған білім беру, дәстүрлі мәдениеттің негіздерін үйрету, 

оқушығы қолайлы жағдай жасау.Мектепте жүргізілетін көркем еңбек сабағының 

басты міндеті - жас ұрпақты келешекте кеңінен тараған  кәсіптерді меңгеруіне 

көмектесу. Қазіргі өркениетке ұмтылған қоғам талабына сай мектептегі 

оқытудың негізгі міндеттері – білім беріп қана қою емес, білім мазмұны арқылы 

зерделі, білімді,  ұлтымыздың болашағы үшін өз бетімен іс-әрекет ете алатан 

шәкірттерді дайындау. 

Оқыту мен тәрбие бір-бірімен байланысты үрдіс болғандықтан, технология 

пәнінің тәрбиелік  мазмұнын  анықтай  отырып, сабақ барысында оқу мен тәрбие 

міндеттерін қатар ұштастыру қажет.  

Қазіргі  кезде  мектепте  оқушыларды  еңбекке  баулу  технология  пәні   бо

йынша  жүргізіледі. Оқушылардың компьютер, интернет  арқылы 

өзіне  қажет  ақпараттардыалуына  және  сән  журналдары  мен  әртүрлі  оқулық

тарды  пайдаланып  өз  беттерінше  дамытуға,  шығармашылықтарын   көрсете   

білуге  бағыттау міндетіміз.  

   Көркем еңбек сабағы – әрбір оқушының рухани байып, дүниетанымын 

қалыптастыратын бірден-бір пән. Көркем еңбек пәнінің мұғалімі өзінің 

лауазымдық міндеттеріне сай еңбекке баулудың, тәрбилеудің әдістемесі мен 

бағдарламасына сәйкес балаларды оқыту жұмыстарын жүйелі жүргізуі тиіс. 

Көркем еңбек пәнін халықтық педагогикамен ұштастырудың маңызы 

айрықша. Себебі ол - оқушылардың еңбекке икемділігі мен дағдысын, оларды 

практикада қолдануға дайындығын қалыптастырады. Мемлекеттік білім 

стандарттарына сәйкес еңбекке баулудың оқу жоспары мен үйірме 

материалдарын құрастырады. Сонымен қатар, оқушыларды   техникалық 

шығармашылыққа, халықтық , ұлттық  өнерді  жалғастыруға , ұтымды еңбек 

етуге және өнертапқыштыққа ұмтылысын дамытып отырады. Көркем еңбек пәні 

мұғалімінің кәсіптік бағдарлау жұмыстарын үнемі тиімділікпен жүргізіп отыруы 

маңызды міндет. 

Жұмысты тиімді ұйымдастыру ең бірінші даярлық типтік оқу 

бағдарламасына сай жасалатын күнтізбелік жоспардан басталуы шарт.  
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Жоспардағы әрбір өтілетін тақырыпқа жете мән беріліп, оның өз 

мүмкіндіктеріне сәйкестігі, теориялық және практикалық сағаттарының 

мөлшері, қосымша компоненттерге байланысты мұғалімнің қосатын іс-

әркеттері, оқу шеберханасының материалдық –техникалық базасы, оқу 

көрнекіліктері мен құралдарының жеткіліктілігі кеңінен зерделеніп барып, 

жоспарға енуі тиіс. Көркем еңбек пәні - жеке адамның дамып жетілуіндегі 

еңбектің негізгі құралы бола тұра, еңбек ету арқылы өз қабілетін,  ата-бабасының 

ұлттық дәстүрлері мен өнерін одан әрі дамытуға, жалғастыруға бағытталған пән. 

Баланың ұлттық, тұлғалық, әдеп пен эстетикалық дамуына, кәсіп таңдауына, 

қазіргі әлеуметтік- экономикалық жағдайларға бейімделуіне жол ашады. 

    Көркем еңбек пәні сабағында оқушыларды шығармашылыққа баулу, 

талғамын қалыптастыру, сондай-ақ адамгершілікке тәрбиелеу жұмыстары 

жүргізіледі. Бүгінгі күннің сұранысына сәйкес білімді, кез келген әлеуметтік 

ортаға қалыптаса алатын, өзіндік жетіле алатын тұлға тәрбиелеу ұстаздар 

қолында.Ұлы орыс ғалымы, Ресей ғылыми педагогикасының негізін салушы 

К.Д.Ушинский «Педагогиканың кең табанымен өте жіңішке төбесі бар: 

бастапқы  сабақ берудің дидиактикасы том-том болуы мүмкін, өз пәніңді жақсы 

біл және оны анық түсіндір» деген. Дарынды  оқушыны 

анықтау,қабілетін  арттыруда  белгілі бір мақсатта  жұмыстар ұйымдастырылад

ы. Атап айтар болсақ, мектеп  қабырғасында  ұйымдастырылатын 

көрмелер,  шығармашылық   кештер,  апталықтар   оқушының   ары  қарай  дам

уына жол  ашады. Өз елінің  еңбекқор өнер  адамы болып  қалыптасуына 

әсер  етеді. 

Үнемі  өзгеріп  тұрған  әлем  адамнан  да  қабілет пен  қажеттіліктерді 

толассыз дамытуды  талап  етеді, осы  тұрғыдан алғанда  қазіргі кездегі   көркем 

еңбек пәні   өз  алдына  мынадай  міндеттерді көздейді: 

 жан-жақты дамыған тұлға қалыптастыру; 

 тұлғаның өздігінен айқындалуын қамтамасыз ететін тұлғалық 

қасиеттерін дамыту; 

 оның өздігінен жетілуіне жағдай жасау; 

 зерттеудің ғылыми әдістер туралы негізгі түсініктерін игеру; 

 ұлттық қолданбалы  өнерге қызығушылығын   дамыту, ұлттық 

мәдениетті құрметтеуге тәрбиелеу; 

Көркем еңбек сабағы-оқушылардың білім мен іскерлік қабілетін арттырып 

қана қоймай олардың бойындағы шығармашылық ойлау қабілетін бала кезінен 

бастап қалыптастырады. 

Көркем еңбек сабағында оқушыларды еңбекке баулу олардың жеке және жас 

ерекшеліктерін ескере отырып,жүргізіледі. 

Оқу материалы оқушыға түсінікті болу үшін әр түрлі әдістемелік 

құралдарды жаңа технология,яғни ақпараттық технология арқылы көрсету. 

 



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

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

13 

Мысалы: мақал-мәтел,жұмбақтар,сканвордтар арқылы көрсетіп, оларды 

қызықтырып, еңбекке қабілетін арттыру. 

Еңбекке үйрету әдістері мен жолдарын қалыптастыру арқылы оқушының 

шығармашылық жұмысының даму қабілетін жетілдіру интерактивті тақта- білім 

сапасын жетілдіруге мүмкіндік береді. 

Тақта арқылы жаңа сабақты презентация түрінде түсіндіріп,сонымен қатар 

мақал-мәтелдерді, жұмбақтарды жасыру арқылы , сканвордтар арқылы 

әдістемелік құралдарды көрсетуге болады. 

Интерактивті тақтамен жұмыс істеу арқылы мұғалім әрқашан да 

оқушылардың көңілін өзіне тез аударып, оқушылармен қарым-қатынаста бола 

отырып, электронды оқулықтарды қолданып, слайдтар көрсетіп, сарамандық 

жұмыстарының жасалу жолдарын көрсетуге болады. 

Интерактивті тақтаның ұтымдылығы мұғалім уақыттын үнемдеу арқылы, 

сабақты толық,түрлендіре түсіндіруге мүмкіндік береді. 

Мұғалім интерактивті тақтаны өзінің көмекші құралы ретінде ғана 

пайдаланғаны жөн. Баланы еңбекке баулуда , оның табиғи болмысына сай оқыту 

мен тәрбиелеу жұмысын ұлттық негізде үйретіп, өз ұлтын, салт дәстүрін, 

мәдениетін жақсы білген оқушы ұлттық өнер мен білімді ұштастыра біледі. 

Қазақ қолөнерін дамыту үшін қолдан зергерлік бұйымдар жасауды , сәнді 

киім тігуді,өнерді іскерлікті оқушы мектепте жүргенде үйрену керек. 

Сабақты бейімділікке құра отырып, оқу-тәрбие жұмысын ұлттық негізде 

үйреткен жөн. 

Болашақ бүгіннен басталады демекші технология пәнін оқытуды ұлттық 

құндылықтармен жетілдіруден ұтарымыз көп. 

  Заман талабына сай оқушыларды оның ішінде қыз балаларды тігін өнеріне 

баулу арқылы сән үлгісіне деген қызығушылығын, эстетикалық сезімін 

арттырып, еңбексүйгіштікке, ұқыптылыққа, үнемді білуге, іскерлікке тәрбиелеу 

басты мақсат. Оқушылардың компьютер, интернет арқылы өзіне қажет 

ақпараттарды алуына және сән журналдары мен әртүрлі оқулықтарды 

пайдаланып қабілеттерін өз беттерінше дамытуға, шығармашылықтарын көрсете 

білуге бағыттау міндетіміз.Көркем еңбек пәнін оқытуда мұғалімге әдістемелік 

шығармашылық керек. Бисер моншақпен жұмыс істеу оқушылардың 

қызығушылығын арттырып, сұлулыққа ұмтылдырады. 

   Көркем еңбек пәнін оқытуда тиімді әдістерді қолдану арқылы білім беруді 

жүйелі ұйымдастыру. Әр ұлттың өзіне тән ерекшеліктері бар. Міне, ұлттық 

ерекшеліктерді оқушыларымыздың санасына сіңіруде қазіргі технология пәнін 

оқытуда жан-жақты ақпараттық технологияны толық пайдалана отырып, білім 

берсек, осы заман талабына сай тұлға тәрбиелей алатынымыз айқын. Ертеде 

қазақ балалары мектепке бармаса да, ата-аналары тіршілігіне қажетті заттарды 

жасауды үйреткен. 

Қыздар он саусағынан өнері тамған кілемші,кестеші, тігінші болған.  
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Ою-өрнекті түрлендіре отырып, біздің ұлттық мәдениетімізді айқындайтын 

әртүрлі оюларды көрпелерге, киізге т.б басқан. 

Қазіргі кезде сол ұлттық қолөнерді жас ұрпақ бойына дарытатын, үйрететін 

технология пәні.Оқыту мен тәрбие бір-бірімен байланысты үрдіс болғандықтан, 

технология пәнінің тәрбиелік мазмұнын анықтай отырып, сабақ барысында оқу 

мен тәрбие міндеттерін қатар ұштастыру қажет. 

   Қазіргі кезде мектепте оқушыларды еңбекке баулу технология пәні 

бойынша жүргізіледі.Ұлдар ұсталық, ағаш өнерімен мектеп қабырғасында 

танысса, қыз балалар тоқыма, кесте тігу, тамақ пісіру, киім тігу сияқты 

жұмыстарды үйрене отырып, олардың тарихымен танысады және өңдеу, жасалу 

технологиясын оқып-біліп, әр түрлі бұйымдарды жасауды, түрлі ас даярлауды 

үйреніп, жұмыс түрін дер кезінде аяқтауды толық меңгереді. 

Тігін өнерімен қатар бисер тоқу, су моншақпен жұмыс жасау, қағазбен 

жұмыс істеу, жіппен өрнектеу, мата қалдықтарымен ойыншық жасау, өмірге 

қажетті бұйымдар тігу, табиғи заттармен жұмыс жасау оқушылар қиялын 

кеңейтіп, жұмыс істеуге деген қабілеттерін арттырады. 

   Сабақ барысында бұл өнерлерді үйрену сызу, бейнелеу өнері, математика, 

геометрия, биология пәндерімен тығыз байланыста жүргізіледі. Оқушы өзінің 

қабілетіне қарай өнердің белгілі бір түрін меңгеруге табандылығы, таланты, 

қиялымен алдына мақсат қоя білуі арқылы жетеді. 

Балаларды еңбекке тәрбиелеу - қол еңбегі сабағынан басталады. Адам 

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

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

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

Көркем еңбек сабағында жобалау әдісін қолдану 

Жоба - әр түрлі бөлімдерден арнайы сызбалардан, суреттерден, жасалатын 

бұйымның технологиялық картасынан құралуы мүмкін. Ол бұйымдарды жасаған 

кезде есеп, экономикалық немесе экологиялық дәлелді түсінік хаттар да 

пайдаланылады. Жобаның бірнеше нұсқасы болуы мүмкін. 

Мысалы, өте күрделі жобаны оқушының өзі ғана орындауы шарт емес. 

Сондықтан жобаның кейбір бөлігі дайын күйде берілсе, кейбір бөлімін оқушы 

мұғалімнің, ата-ананың көмегімен орындай алады. 

Егер бір күрделі жобаны бірнеше оқушы бірлесіп орындаса, әр оқушының 

үлесі алдын ала анықталуы қажет. Ол оқу жылының соңында өзінің орындаған 

шығармашылық жобасын оқушылардың және мұғалімнің алдында қорғайды . 

Жобаны қорғау барысында қолданатын бұйымның ішінен қандай затты 

таңдап алу, ол бұйым қоғамға, өзіне достарына және ата-анасына қандай пайда 

келтіретіне ескеріледі. 
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Еңбек етуге әдеттену-бұл жай ғана еңбекке үйрену емес,бұл адамгершілікті 

адам тәрбиесінің жоғары деңгейі ,еңбек процесіне құштарлық, еңбек етуге 

әзірлік, жұмысты істей білу - дейді Н.К.Крупская,- демек өз күшіңді және 

басқалардың және барлық жағдайын есептей білу. 

Еңбекке тәрбиелеу мен оқытудың міндеттері еңбек пәні сабақтарында 

шешіледі Бастауыш сыныпта балалар қағаз қию,балшық пен пластилиннен бейне 

құру,өсімдіктерді күту ,қаңылтыр сыммен жұмыс істеуді үйреніп, мектеп 

жанындағы үлесті жер бөлшектерінде еңбек етеді. Сонымен, оқыту және тәрбие 

жұмысының барлық жүйесі оқушыларды еңбекке психологиялық және 

практикалық тұрғыдан дайындау міндеттерін шешуге бағытталуы қажет. 

Менің ойымша сыныптан тыс үйірме және жаппай жұмыстың еңбек 

тәрбиесін іске асыруда тәрбиелік мүмкіндігі 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 төселеді. Ең бастысы балаларды 

еңбекке даярлауды 1-сыныптан, ал үйелменде балалық шақтан бастау, оларды 

еңбек түрлеріне қатыстыра отырып ,еңбектің адамды қайратты және бақытты 

ететіндігіне сенімін қалыптастыру қажет. 

Сонымен қатар өзіне-өзі қызмет етуді оқушы бойында қалыптастыруымыз 

қажет. Мектеп жағдайында өзіне-өзі қызмет ету –оқу құралдарын , сынып ішін , 

шеберхананы, спорт алаңдарын жинау болса, үйелменде өзіне-өзі қызмет ету 

түрлеріне төсек – орынды, пәтерді жинау ,киім, аяқ- киім және басқа үй 

мүліктерін тазалау жатады. Мұғалімнің алдындағы ең басты міндет – 

оқушылардын бойына өзін-өзіне қызмет етудің берік жүйесін қалыптастыру 

болуы керек. Себебі, оқушыларға дұрыс бағыт беру мұғалімнің , ата-ананың , 

және әрбір үйелмен мүшесінің азаматтық борышы. 

Еңбек мәдениетінің көрсеткіші: жұмысты сапалы және тиімді істеу, уақытты 

ұтымды пайдалану, еңбек құралдарына, түрлі матералдарға құнттылықпен қарау. 

Еңбек мәдениетіне өзін көрсете білу, дербестік , еңбектің демалыспен қабысуы , 

алдағы жұмыстың негізгі кезеңдерін белгілей білу, еңбек процесін талдау және 

іс-құжаттарын сауатты жасау жатады. Сондықтан оқыту және тәрбие 

жұмысының барысында оқушылардың ынтасын ғылыми-техникалық білімді 

игеруге дамыту және тәрбиелеу қажет. 

 

                                          

                                                                         

 

 

 



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

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

16 

№ S00019     10.03.2022  

 

Қалыптастырушы бағалау үдерісі                                                                                        

 

КАЛМАНОВА ЖАДЫРА ЕЛУБАЕВНА                                                          
Ақтөбе қаласы, № 48 жалпы білім беретін орта мектебі                                             

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

    Қалыптастырушы бағалау оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып 

табылады, оқушылардың дағдыларының қалыптасу және білімді меңгеру 

деңгейін көрсетеді, оқудағы қиындықтарды анықтап, оқу бағдарламасындағы 

оқу мақсаттарына қол жеткізуге көмектеседі. Бағалаудың бұл түрі оқушылар мен 

мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді, балл не баға қоймастан 

оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді. 

Қалыптастырушы бағалау – оқушының оқу нәтижесінің үнемі ілгерілеп 

және дамып отыруына ықпал ететін, мұғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы 

арасында кері байланысты қамтамасыз ететін үдеріс. 

Оқыту мен оқуды тиімді түрде ұйымдастыру үшін әр оқушының ілгерілеуі 

мен ағымдағы түсіну деңгейін үнемі анықтап отыру маңызды. Бұл 

қалыптастырушы бағалау барысында жүргізіліп, оқушының оқу жетістіктері 

туралы шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Қалыптастырушы бағалау оқыту 

мен оқудың біртұтас құрамдас бөлігі болып табылады, оны қосымша жаттығу 

мен тест тапсырмалары деп қабылдамаған дұрыс. 

Қалыптастырушы бағалау үдерісі төмендегі кезеңдерден тұрады: 

- Оқушыларды анықталған оқу мақсаттары мен бағалау критерийлерімен 

таныстыру. 

- Оқушылардың нені және қандай деңгейде түсінгендігін анықтайтын 

дәлелдемелердің көрсеткіші бола алатын тиімді орта тудыру немесе олардың 

басқа іс-әрекеттерін ұйымдастыру. 

- Оқушының дамуына ықпалын тигізетін тиімді кері байланыс беріп отыру. 

- Оқушыларды бір-біріне өзара оқыту көзі бола алатындай етіп 

ынтымақтастыру. 

- Оқушы өз оқуы барысында өзін «жасаушы/құрушы» ретінде қабылдау. 

Тиімді оқыту және оқу мақсатында оқушылардың түсіну деңгейін анықтау 

үшін олардың оқу мақсаттарына жеткендігінің немесе алға ілгерілеуінің деңгейі 

қадағалануы тиіс.  

Мұғалімнің іс-әркетіндегі қалыптастырушы бағалау үдерісі төмендегі 

кезеңдерді жүзеге асыруды талап етеді: 

-қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру және жоспарлау; 

-қалыптастырушы бағалау әдістерін таңдау; 

-оқыту мен оқу үдерісінің бөлігі ретінде қалыптастырушы бағалау жүргізу; 
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-қалыптастырушы бағалау нәтижелерін талдау; 

-кері байланыс ұсыну; 

-қалыптастырушы бағалау нәтижелерін талдау негізінде оқу мен оқытуды 

түзету. 

Қалыптастырушы бағалауды жоспарлау және ұйымдастыру: 

- Әр сыныпта сабақ беру үдерісінде мұғалім оқу бағдарламасындағы барлық 

оқу мақсаттарын қамтуы керек. Пән бойынша оқу жоспарында барлық оқу 

мақсаттары үшін ұсынылатын жаттығулар берілген. 

Бағалау үдерісін тиімді түрде өткізу үшін мұғалімге: 

- оқу мақсатына сәйкес бағалау критерийлерін нақты құрастыру; 

- тапсырмаларды бағалау критерийлеріне сай құрастыру және 

дескрипторларын анықтау; 

- оқушыларға тиімді кері байланыс беру ұсынылады. 

    Сабақта қалыптастырушы бағалауды жүзеге асыру үшін жеке, жұптық, 

топтық жұмыс түрлерімен қатар, оқушыларға ауысып отыратын топ құрамында 

жұмыс істеу ұсынылады. 

Бағалау критерийлері оқу мақсатында не көрсетілсе, тек соны ғана 

бағалайды және Блум таксономиясында берілген алты ойлау дағдыларының 

деңгейлерін - білу мен түсіну, қолдану, талдау, жинақтау және бағалауды 

көрсетеді. Мұғалімнің бағалау критерийлерін оқу мақсаттарына сәйкестендіріп, 

нақтылап дайындауы маңызды. 

Одан кейін мұғалім бағалау критерийлерін сәйкестендіріп, оқушылардың 

жеке ерекшеліктерін, оқу мазмұнын ескеріп, тапсырма және оның 

дескрипторларын құрастырады. Дескрипторлар тапсырманы орындаудағы 

оқушы қадамын нақтылайды, нәтижеге жету жолын анықтайды, сондықтан 

дескрипторлар оқушыларға түсінікті болуы қажет. 

Қалыптастырушы бағалау әдістері 

1. «Бұрыштар» тәсілі: Мұғалім оқушыларға сұрақ ұсынады және мүмкін 

төрт жауабын сыныптың төрт бұрышына орналастырады. Оқушылар өзіне дұрыс 

деген жауаптың қасына барып тұрады, таңдаған жауаптарын топтық жұмыста 

тұжырымдайды және өздерінің көз қарастарын дәлелдейді. 

2. «Ойлан-жұптас-бөліс». Берілген тапсырма (сұрақ) бойынша әрбір 

оқушы жеке жұмыс жасау арқылы өз ойын қорытып, жұп болып пікірлерімен 

бөліседі; бұл бүкіл топтық талқылауға ұласады. 

3. Stop-кадр. Stop-кадр — бейнефильмнің бір сәтімен (кадр) жұмыс. Кадрды 

экранда тоқтатып қойып, сұрақтар қою арқылы оқушыларды диалогқа тартуға 

болады. Сыныпта жұптық жұмыс ұйымдастыруға да болады: оқушылардың 

біреуіне кадрды көрсетіп, екіншісіне осы көріністі толықтай сипаттап беруін 

тапсыруға болады, екінші оқушы оған нақтылау сұрақтарын беру арқылы 

көмектесуіне болады. 
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4. Дыбыстау. Фильмнен өткен тақырыпқа байланысты немесе 

оқушылардың деңгейіне сәйкес келетін үзіндіні дыбыссыз көрсетіп, 

оқушылардың рөлге 

еніп, дыбыстауын тапсыруға болады. Алдымен үзіндіні дыбысымен 

көрсетсе де болады. Дайындалуға оқушыларға жеткілікті уақыт беру қажет. 

5. Серпілген сауал. Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылау 

дағдыларын дамытуға қол жеткізу үшін сыныптағы оқушылардың арасында 

бірінен-біріне сұрақтарды «лақтыру»: мысалы, «Асан, Айнаның пікіріне 

қосыласын ба?», «Айна, Асанның жауабын тағы қалай толықтыруға болады?», 

«Асан, айтылған пікірлерді бір сөзбен қалай тұжырымдауға болады?» 

6. «Сұрақты қағып ал». Мұғалім сұрақ қойған кезде оқушыларға бұршақ 

салынған қапшықты лақтырады. Бұл сұрау үдерісіне кинестикалық сипат береді 

және оқушыларды өз еркімен жауап беруге итермелейді. Оқушы жауапты 

білмеген жағдайда сұрақты басқа оқушыға лақтыруына мүмкіндік беріледі. 

Сұрақтардың қиындығына қарай оның басиапқы салмағын белгілеуге (ұпай 

арқылы) болады. Мысалы, қағып алған оқушы жауабын білмей, қапшықты басқа 

оқушыға лақтырса, сұрақтың құны 1 ұпайға кемиді. Бұл тапсырманы шағын 

топтардың арасында да қолдануға болады; мұнда мұғалім қапшықты кезекпен 

топтарға лақтырады. 

7. «Допты лақтыру» Мұғалім доп лақтырып сұрақ қояды. Допты қағып 

алған оқушы сұраққа жауап беріп, өзінің сұрағын қояды. Егер оқушы сұраққа 

жауап бере алмаса, допты басқа оқушыға береді. Бұл әдіс теориялық сұрақтарды 

бағалауға, тілдік мақсаттардың орындалуына көмек береді. 

8. «Сөзді тап». Қобдишаға тақырыпқа қатысты түйінді сөздер жазылған 

қағаз қиындылары салынады. Бір оқушы қобдишадан қиынды қағазды алып, 1 

минутта ондағы сөздің өзін атамай сипаттап түсіндіруі керек. Сөзді тапқан 

оқушы келесі сөзді алып түсіндіруді жалғастырады. 

9. «Конверттегі сұрақ». Әрбір оқушыға арнап конверт дайындаңыз және 

оқу мақсатына сәйкес 2-3 сұрақ жазып, конвертке салыңыз. Конвертті 

оқушыларға таратып 2 минут уақыт беріңіз: оқушы стикерде өз атын, 

сұрақтардың жауабын жазып конвертке салады және конвертті келесі оқушыға 

жібереді. Барлық оқушылар жауап бергенше конверттермен алмасады. Соңында 

стикерлерді жинап, бірнеше жауапты дауыстап оқыңыз (аттарын атамастан); 

сынып жауаптардың қаншалықты дұрыс болғанын талқылайды 

10. «Пікір алмасу» (Showdown). Әрбір топ тақырыпқа қатысты 5 сұрақ 

дайындайды. Әрбір сұрақты стикердің бірінші жағына, ал жауабын екінші 

жағына жазып, келесі топпен стикерлерін ауыстырады. Топ басшысы стикердегі 

сұрақтарды оқиды, топ мүшелері жауаптарын жазып дайындайды. Көшбасшы 

белгі бергенде, барлығы өз жауабын ашады және жауаптарды талқылап, дұрыс 

жауаппен салыстырады. 
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11. Элективті тест. Мұғалім алдын ала әрбір оқушыға A, В, С, D, Е арқылы 

белгіленген түстері сәйкес ақ, сары, көк, қызыл, жасыл стикерді таратады. Әрбір 

сұрақты қойғаннан кейін 20 секунд кідіріп, сыныптан тест жауабына сәйкес 

әріпті көтерулерін сұрайды. Өзін-өзі және бірін-бірі бағалауды жүзеге асыру 

үшін дұрыс немесе дұрыс емес жауаптарды диалог құру арқылы талқылайды. 

Қорыта келгенде 

  Мұғалім және оқушының қатысуымен тоқсан барысында өткізеді 

Ақпараттандырады 

• материалды оқу барысында тапсырманы қаншалықты дұрыс орындағаны 

жөнінде оқушылар ақпарат алады; 

• оқушының ілгерілеуі жөнінде мұғалім ақпарат алып, оқыту үдерісіне 

өзгерістер енгізе алады. 

Оқушының қызметі 

• Оқу үдерісіне белсене қатысады; 

• Бағалау критерийлері мен дескрипторларды түсінеді; 

• өзін-өзі бағалайды/бірін-бірі бағалайды. 

Мұғалімнің қызметі 

• оқу мақсаттарына сәйкес бағалау критерийлерін анық жазады; 

• бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар құрастырады; 

• тапсырмаға дескриптор құрастырады; 

• оқушыларға тиімді кері байланыс береді; 

• оқыту мен бағалау үдерісіне түзету енгізеді; 

Өткізілу формасы 

  жеке, жұппен, топпен, ауысатын топтар құрамында 
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№ S00028     14.03.2022 ж 

 

Қосу және азайту 

 

АКПАРОВА АНАР КУАНЫШЕВНА 

Қарағанды облысы,  Жаңаарқа ауданы,  Ынтымақ ЖББМ                                                          

Бастауыш сынып мұғалімі, жоғары санаты педагог-зерттеуші 

 

Мектеп: Ынтымақ ЖББМ 

Ұзақ мерзімді жоспар: Мектептегі спорт  алаңы  

Сабақ  тақырыбы: Қосу және азайту  

Сынып: 2 

Күні:  

Мұғалімнің аты-жөні:  АкпароваА.К  

 

Осы сабақта 

қол жеткізілетін  

оқу мақсаты 

(оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

2.1.1.4 1000- ға дейін жүздіктермен санау, жазу,есептеу 

2.1.2.5 қосулар мен азайтуларды ауызша орындау: 

2.1.2.8 –екі таңбалы сандарды қосу және азайту 

Сабақ 

мақсаттары: 

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: 
Оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды 

орындайды.  Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап 

береді.                                                             Оқушылардың 

көбісі мынаны орындай алады: Топтық жұмысты 

бірлесе орындайды. Өз бетінше жұмыс жасайды. Сұраққа 

жауап береді. Қосымша үлестірме ресурстармен  жұмыс 

жасайды.                        Оқушылардың кейбіреуі 

мынаны орындай алады: Оқулықтан тыс берілген 

қосымша тапсырмалады орындайды, тақырып бойынша 

қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарлан ған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған  іс- әрекет Ресурстар  

Сабақтың 

басы 

 

 

 

 

 

Ширату 

Біз бақытты баламыз, 

Ойнап күліп аламыз. 

Жетілсін деп санамыз 

Оқып білім аламыз. 

Топқа бөлу : 

ҰЖ: «Қор жинау»  әдісі  «Халық банк», 
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5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Каспий банк»,«Нұр банк», 

              

 
 

1-топ 2-топ  3-

топ  

Дескриптор:   

-банк суреттерін ажыратады 

-сурет бойынша топтарға бөлінеді 

МТ: (бағалау дөңгелектері) 

 

       

 

 

 

 Сабақ  дөңгелектермен бағаланады. 

Тапсырманы орындау арқылы өздеріне 

депозит ашып, пайыз жинайды. 

 

Ширату: 

ҰЖ: «Сұрақ-жауап» әдісі (бастапқы білімді 

еске түсіру мақсатында) 

Өткен сабақты  пысықтау 

 1. Болатта  50 қызыл және 50 жасыл машинасы 

болды. Болатта  барлығы қанша машина 

болды? 

2. Әсемде  70 машинасы болды, 30 машинаны 

ол досына сыйға берді. Онда қанша машина 

 

Банк 

суреттері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетондар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кеспе 

қағаздар 

Қатесіз орындалған жұмыс -жасыл 

дөңгелек 

Тапсырманы орындауда аз 

қателескен жұмыс  – сары дөңгелек 

Қатемен орындалған жұмыс- қызыл 

жетон 
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қалды? 

3. Сауытта 25 шие  және 44 банан  болды. 

Сауытта барлығы қанша шие мен банан  

болды? 

4. Шаруа қожалығында 45 қой болды, ал 

жылқылар 9-ға артық. Осы шаруа 

қожалығында барлығы қанша жануар бар?  

Дескриптор 

-Тізбекті есептерді  шешеді.  

Ортасы 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТЖ «Кім шапшаң?» әдісі 

Баған түрінде жазып, есепте. 

1-топ 35см + 55см=      90см- 

48см=      36см+44см =                                

2-топ  24 см+ 36см=      90см-

36см=    13см+77см=                       

3-топ 80 см-45см =       50см-

23см=      68см-42см= 

Дескриптор:   

-Түсіндіріп отырып,баған  түрінде жазып 

есептейді 

 

ҰЖ.«Торға доп сал » әдісі  «Баскетбол 

ойыны» 

Қай баланың добы торға түседі? (баған 

түрінде) 

37+23=60     80-17=63      60-23= 37         70-

13= 57 

90-14= 76     90-14= 76     44+26=70         

28+12=40 

40-31= 9       54+33=87      69-27= 42          

65+13=78  

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суреттер 
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5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

Дескриптор:                                                                                       

-екі таңбалы сандардықосу және азайту 

алгоритмін қолдануды біледі;                                                                                          

-өрнектерді баған түрінде қосу (азайтуды) 

шығарады 

Бағалау: . дөңгелектер 

 

Топ басшылармен   «Ойлан, жұптас, бөліс» 

№3  есеп . Дәптерге жазады. 

Жазылуын және есептеу тәсілдерін түсіндір. 

 

 

 

ЖЖ  «Балық аулау » әдісі  арқылы 

теңдеулерді  шеш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балықтың  

суреттері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 –топ  3 –топ  1 –топ  

23+ у =88 х+ 25 = 48 45+ х = 95 

59 – у = 11 67 – у = 45 У -30 = 56 
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3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жазбаша  есепте 

23+у = 88                      45+х=95 

у=88-23                         х=95 - 45 

у= 65                             х=50 

23+65=88                      45+50=95 

Қолдауды көп қажет ететін оқушыларға 

шешу үлгісі ұсынылады 

Дескриптор   

- белгісіз қосылғышты немесе азайғышты  

табуға берілген теңдеудің түбірін анықтайды                                                                       

- өрнектердің мәнін шығарып, теңдік түрінде 

жазады;                                     - жауабын 

жазады.                                                                                                      

Бағалау: . дөңгелектер 

 

ҚБ. ӨЖ. «Өз-өзіңді тексер» әдісі    

Заңдылықты анықта: 

 
 

Саралау:Қарқын бойынша  

Қарқыны тез,қолдауды аз қажет етілетін 

оқушыларға қосу мен  азайту белгілерін 

қолдана отырып есеп шығаруды және 

сәйкесендіруді ұсынамын. 

23+3 0       27                84-12    48               

13+17   46 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаңқыз 

тапсырмасы 
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6  мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЖ:  «Қанқызға  көмектес» әдісі 

1-топ  800+500=      600+400=          

500+500= 

2-топ 200+400=       800-300=            

1000-200= 

3-топ  200+200=      400+400=          

300+300= 

 

диалог және қолдау көрсету бойынша 

саралау әдісі қолданылды 

Дескриптор:                                                                                                            

-үш  таңбалы сандарды қосу және азайту 

алгоритмін қолдануды біледі;                                                                                                                   

-өрнектерді баған түрінде қосу (азайтуды) 

шығарады. 

Бағалау: . дөңгелектер 

 

ТЖ.  № 4 есеп    «Ойлан, жұптас, бөліс»  
 Мектеп спортзалында 22 футбол добы, ал 

оған қарағанда 19-ы артық теннис добы бар. 

Спортзалда барлығы неше доп бар?  

 

Футбол добы-22                                                                                            

Теннис добы-- ? 19-ы артық          ? доп                                                             

Ш: 22+19= 41                    41+22=63                                                                    

Ж: Спортзалда барлығы  63 доп бар. 
 

Саралау: диалог және қолдау көрсету 

Дескриптор:                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А3 қағаз 

,маркер  
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-есептің қысқаша шартын жазады/сызбасын 

сызады; сұрағын жазады;                                                                                                   

- есептің шешуін өрнек түрінде жазады; 

өрнектің мәнін дұрыс есептейді;  есептің 

жауабын  жазады 

Бағалау: . дөңгелектер 

 

ҚБ:  ӨЖ  «Мен бастаймын, сен аяқта» әдісі 

44+44=                  54 + 35 =                    66 – 61 

= 

97 -80 =                 100 – 60 =                  32 + 36 

= 

Саралау: тапсырмалар бойынша саралау 

 

 

Дескриптор: 

-қосылғыштардың мәнін табады 

-айырманың  мәнін табады  

Бағалау: дөңгелектер 

Сергіту сәті: 

ТЖ «Қақпаға доп   соқ»   сұрақтары арқылы  

білімдерін  пысықтау. 

1) 9 0 санынан кейінгі  сан.(100) 

2) 1 сағат  қанша минут  бар. (60) 

3) 1центнер неше килограммға тең (100кг) 

4) 4 ондық, 5 бірлік (45) 

5) 36 өрікті 9 өрікті қосқанда қанша өрік 

болады?  ?(45) 

.  

 
Дескриптор: 

Шапшаң  қимылдап, бәйге  сұрақтарына 

жауап береді 

Бағалау: дөңгелектер 

 

 

 

 

 

 

Баспалдақ 

суреті 

дөңгелектер 
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Рефлексия. «Менің жетістігім » әдісі 

Депозипте жинаған пайыздарын санайды. 

Баспалдаққа жапсырады. Жоғарғы пайыз 

жинаған 3 оқушы мадақталады. Жеңімпаз топ 

100 000 сертификатымен марапатталады. 

 

 

 

 

 

 

Аяқталуы 

5 мин 

     Сертификат 

Диплом 

Қосымша ақпарат 

 

Саралау  Бағалау  Денсаулық пен 

қауіпсіздік 

техникасының 

сақталуы  

Жұптық  жұмыс  «Балық 

аулау»   әдісін қолдану кезінде 

қолдауды көп қажет ететін 

оқушыларға шешу үлгісі 

ұсындым  
    

Өздік жұмыста «Өз-өзіңді 

тексер» әдісі    әдісі кезінде 

қарқын бойынша саралау 

жүргіземін. 

 Қарқыны тез,қолдауды аз 

қажет етілетін оқушыларға 

қосу мен  азайту белгілерін 

қолдана отырып есеп 

шығаруды және сәйкесендіруді 

ұсындым. 

 

Жұптық жұмысты 

««Қанқызға көмектес»әдісін 

орындау  кезінде диалог және 

қолдау көрсету бойынша 

саралау әдісі қолданылды 

1-Бағалау 

критерийлері  

ҚБ: «Мен 

бастаймын, сен 

аяқта» 

 

 «Жетістік 

баспалдағы» әдісінде 

дөңгелектер  саны 

саналып, ең көп 

депозит салымшысы 

«Мадақтамамен» 

бағаланады. 

3.Жеңімпаз топ 

«100000 теңгелік 

Сертификатпен» 

бағаланады. 

Сергіту сәтін өткізу 

барысында 

қауіпсіздік 

шараларын сақтау 

ескертіледі 

Сабақта еңкеймей, 

қисаймай дұрыс 

отыру 



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

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

28 

№ S00030    14.03.2022 ж 

 

Лучше нет родного края 

 

ДЕНИСОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА                                                                                                             

г. Туркестан  КГУ комплекса «Начальной школы-сад № 31»  

 

Білім беру саласы/Образовательные области. Коммуникация 

Бөлімі/Разделы. Развитие речи. 

Тақырыбы/Тема. « Лучше нет родного края». Составление рассказа по плану. 

Мақсаты/ Цель.Развивать выразительную речь детей, умение составлять 

небольшой рассказ, учить детей отвечать на вопросы предложениями. Развивать 

фонематический слух, находить заданный звук в словах. 

Сөздік жұмыс, билнгвалдық компоненті/                                                                                                                              

Словарная работа, билингвальный компонент:родной край, президент, 

столица, Отан- родина, ту- флаг, ел – страна, елтаңба- герб, қала- город. 

Материалдар, құралдар, жабдық/                                                                                                                                          

Материалы, инструменты, оборудование: персонаж казахской сказки Алдар 

Косе, песня С. Мусалимова « Мой Казахстан», иллюятрации о Казахстане. 

Әрекет кезеңдері 

Этапы  деятельности 

 

Тәрбиешінің іс-әрекеті 

Действия воспитателей 
 

Балалардың іс-әрекеті 

Действия детей 

 

Мотивациялық-ын таландыру Мотивационно-побудительный 
Сюрпризный момент: в группу приходит герой сказки Алдар Косе. Предлагает 

игру : « Как живешь?» 

 

С интересом всречают гостя, здороваются и знакомятся с ним. Играют в игру. 

Спрашивают о цели его визита. 

 

Іздену-ұйымдастырушылық Организационно-поисковый 
Алдар Косе высказывает свое желание о том,что хотел бы узнать от детей об их 

родном крае. 
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Предлагает рассмотреть иллюстрации о родном крае. 

Д/и: « Назови». 

- как называется город, в котором живут дети? 

-как называется страна, в которой находится их город? 

- знают ли дети название столицы Казахстана? 

- кто управляет нашим государством? 

- какие символы Казахстана знают дети? 

- знают ли дети стихи о Родине? 

Билингвальный компонент: Родина- Отан, флаг – ту, страна- ел, герб – елтаңба, 

город – қала. 

Предлагает отправиться в путешествие по родной стране – Казахстану. Игра: « 

Назови первый звук в слове». 

Игровое упражнение : « Расскажи». Составляют рассказ по плану. 

1. Как называется город, в котором ты живешь? 

2. Какой наш город? 

3. Что есть интересного в городе. Куда нравится ходить гулять? 

4. За что ты любишь свой город? 

5. В чем прочвляется любовь к Родине, к родному краю? 

6. Как можно назвать место. Где человек родился и вырос? 

 

Слушают. Соглашаются рассказать. 

Рассматривают. 

Играют в игру, отвечая на вопросы. 

Повторяют слова. Запоминают. 

 

Под песню С. Мусалимова « Мой Казахстан» выполняют движения. 

Садятся на корпешки внимательно слушают и называют первый звук в словах: 

Родина, флаг, гимн, столица, Астана, президент, люди, мир. 

Придумывают и рассказывают небольшой рассказ по плану. 

Рефлексивті-түзетушілік 

Рефлексивно-корригирующий 
Подводит итог путешествия. Угощает баурсаками, прощается с детьми. 

Высказываются о понравившихся моментах, что им запомнилось. Благодарят за 

угощение, прощаются с Алдаром Косе. 

Оқу іс-әрекеттен күтілетін нәтиже/Ожидаемый результат: 
Білу керек/Знать: название города, государственные символы, стихотворения. 

Болу керекИметь: представление о значении слова Родина 

Істей алу керек/ Уметь: отвечать на вопросы, составлять рассказ по 

предложенному плану, называть зву 
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№ S00031    15.03.2022 ж 

 

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 

ойлау технологиясын тиімді қолдану 

 

ТОГУЗБАЕВА ЖАНЫЛ ШАРАВОВНА                                                                                        

Маңғыстау облысы,  Мұнайлы ауданы   «SMART ILIM» мектеп 

 Гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі 

 

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; 

-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. 
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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 қарастыруды және 

сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Сыни ойлау-адам өмірінің 

бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға көптеген жолдар мен 

шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы екенін, тек қажетті ақпарат-

тарды 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. 
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«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. 

 

Сабақта белгілі қағидалар сақталынуы қажет. Ол үшін тақырып бойынша 

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, 

қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет. 
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№ S00033    16.03.2022 ж 

 

Ғажайып фигуралар 

 

СЕЙДАЛИЕВА АСЕМ КАРИМЖАНОВНА 

Астана қаласы                                                                                                                    

«ДУВС Мерей» ЖШС«Мерей» балабақшасының тәрбиешісі 

 

ТАҚЫРЫБЫ:                                 «Ғажайып фигуралар» 

ББС Шығармашылық 

Бөлімі:  Аппликация 

Тәрбиешінің  

аты-жөні: 

   Сейдалиева Асем 

 

                                           

Тобы: 

«Балбөбек» 

   Мектепалды даярлық тобы  

                                                 

Бөлім: 

2. Еңбек гигиенасын, құралдармен жұмыс кезінде қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

                                   

Бөлімше: 

2.1 Қайшымен жұмыс тәсілдері. 

Оқу мақсаты: 0.2.1.1 геометриялық пішіндер негізінде қарапайым 

заттардың бейнесін қию (жолақтарды тік төртбұрыш, 

шаршыларды үшбұрыш етіп қию, шаршының немесе тік 

төртбұрыштың бұрыштарын қию арқылы шеңбер және 

сопақ пішіндерді қиып алу) 

ҰОҚ  мақсаты:  жолақтарды тік төртбұрыш, шаршыларды ұшбұрыш етіп 

және де   шеңбер мен сопақша пішінді етіп  қияды, ғажайып 

бейнелер құрастырады. 

Күтілетін нәтиже 

 

жолақтарды тік төртбұрыш, дөңгелек, шаршыларды 

үшбұрыш етіп қия алады, бейнелер құрастыра алады. 

Дағдысы Түрлі техникалық құралдарды өз бетінше қолдана алады, 

жұмыстарды жаңа бөліктермен толықтырады және әсемдей 

алады. 

Әдіс-тәсілдер  «Миға шабуыл» әдісі, «Пазл» әдісі,  «Галереяға 

саяхат»әдісі. 

Ресурстар Қима қағаздар, клей,қайшы, таныстырылым,видеоролик. 

Жоспар 

Жоспарланған 

уақыт 

           Жоспарланған  оқу қызметі Ресурстар 

І.  Басы. ҰОҚнедайындық.   
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Жағымды көңіл 

күй орнату. 

0–2мин. 

 

 

 

 

 

Мақсатты                   

болжам.  

3–6мин. 

Балалармен сәлемдесу 

Ширату: 

Үшбұрышты қолданып, 

Төртбұрышты қолданып. 

Үй саламыз көріңіз, 

Қошеметпен  кіріңіз. 

               «Миға шабуыл» әдісі 

                 
- Не көріп тұрмыз? 

- Бұл белгі нені білдіреді? 

- Осы жолақшалардан не шығаруға 

болады 

-  жолақты пайдалана отырып 

геометриялық пішіндер  жасауға 

болатынын білесіздер ме? 

Балалардың жауаптарын тыңдау. 

Осы білу үшін экранға назар аударамыз. 

Болжау әдісі  (видеоролик) арқылы 

бүгінгі тақырыпты  не туралы екенін 

айтады.  

 

 

 

Сурет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ортасы 

 

6-9 мин. 

 

                                           

ЕСТЕ САҚТА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- 25мин 

Топқа бөлу.ПАЗЛ әдісі арқылы  (4 К 

моделі) бала үнін ескере отырып (үш 

түрлі геометриялық фигураларды 

құрастыру  арқылы бөлемін) 

 

Қауіпсіз жұмыс ережелері. 

Жұмыс кезінде қайшы жүзінің 

қозғалысын бақыла. Қайшымен ойнама, 

қайшыны бетіңе жақындатпа. 

Қайшыны мақсатыңа қарай пайдалан. 

 

Қайшымен жұмыс 

Жолақшадан  геометриялық 

фигураларды қию. 

Жолақшадан  геометриялық 

фигураларды қиып,қарапайым бір бейне 

шығару.  төртбұрыш,тік төртбұрыш, 
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үшбұрыш,дөңгелек,сопақ пішіндерді 

қию 

ТТ: Тапсырма арқылы саралау.  (Бала 

үні) 

Топтар өздеріне ұнаған тапсырма түрін 

таңдап алып жұмыс жасайды.  

1)Ертегі кейіпкерін құрастыр; 

2)Өзіңнің сүйікті ойыншығыңды жасап 

көр; 

3)Туған күнге сыйлық жаса;  

4)Анашыңа тосын сый жаса; 

Қабілеті балалар нұсқау арқылы  пішінді 

өзі қияды, ал кейбір балалар педагогтің 

көмегі арқылы пішінді қияды.  

Топтық жұмыс барысында жеке әр 

қайсына барып балалардың 

қажеттілігіне қолдау көрсетемін. 

Мадақтау сөздер арқылы қолдау 

көрсетемін.  

Баланың қайшыны ұстауы, пішінді қиюы 

жіті бақыланады. 

Саусақтарға арналған сергіту 

жаттығуы 

Бойың сергісін, тік ұста, 

Емін-еркін тыныста. 

Оң қолыңды соз алға, 

Қол ұшына қара да. 

Үшбұрыш сыз ауада, 

Сол қол босқа тұрмасын, 

Шеңбер жасап тұрайық. 

Дидактикалық ойын: Мынау қай 

пішін? 

Мақсаты: Геометриялық пішінді 

сипалап анықтау арқылы айта білу. 

Барысы: Бала топқа қарап тұрып, қолын 

артқа ұстайды. Тәрбиеші оның қолына 

геометриялық пішінді ұстатады. Бала 

оны сипап байқап, балаларға көрсетпей 

атын атайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Өз таңдаулары 

бойынша ұнаған 

бейнеге смайлик 

жабыстыру 
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Кері байланыс: 
«Галереяға саяхат» әдісі арқылы 

балалардың жұмыстарын талқылап, 

үздігін таңдайды. Балалар жұмыстарын 

өзара бағалайды. Өз жұмыстарының 

қатесін көреді. Бір-бірлеріне өзара кері 

байланыс береді. 

IV. ҰОҚ 

қорытындысы 

Аяқтау.  

25–30 мин. 

Рефлексия сұрақтары: «Бала үні» 

– Балалар, бүгінгі сабақта  немен таны-

стыңыздар? 

– Сендерге топпен жұмыс жасаған 

ұнадыма? 

–   Қайшымен жұмыс пен жабыстыру 

жұмысы қиын болды ма? 

– Келесі оқу қызметінде немен ай-

налысқыларың келеді? 
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МАЗМҰНЫ 

 

 

 НУРМЕТОВА ЖАНАР ШЕРАЛИЕВНА 

 АМИРАЕВА АСЕЛЬ ЕРАЛИЕВНА 

 КӨКІШЕВА ГҮЛМИРА ДҮЙСЕНБЕКҚЫЗЫ 

 ЖУБАТЫРОВА ЭЛЬМИРА ЖАЙШЫЛЫҚҚЫЗЫ 

 КАЛМАНОВА ЖАДЫРА ЕЛУБАЕВНА 

 АКПАРОВА АНАР КУАНЫШЕВНА 

 ДЕНИСОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

 ТОГУЗБАЕВА ЖАНЫЛ ШАРАВОВНА 

 СЕЙДАЛИЕВА АСЕМ КАРИМЖАНОВНА 


