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№ S00062     06.04.2022 ж 

 

Халықтың – дана Абайы 

 

АБАДИЛОВА ДИНАГҮЛ  КАЙРОЛЛАЕВНА                                                                                                                            

ШҚО, Абай ауданы  Медеу орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі 

 

Тапқан едің  қара  сөзден жарасым,                                                                     

Емдегің кеп ен даланың жарасын.                                                                               

Түзерлік жол сілтегенсің бағдар боп, 

Көп ішінен суырылған дарасың…- дей келе, даналықтың дәнін даламызға 

сеуіп, бәйтеректей саясымен көпке қорған болған Абай атамыздың қара 

сөздеріндегі сарабдал ой, салиқалы сөздерінен ой қозғамақпыз. «Ақыл, қайрат, 

жүректі бірдей ұста, Сонда толық боларсың елден бөлек»,-деп, «толық адам» 

қалыптастырудың жолын нұсқаған хакім Абай қараңғылықтың қамытын киіп, 

мал соңында құрығын ұстап, бейқам жүрген қазақтың қарекетсіз жүргеніне 

күйінді. Ел ішінде дендеп кеткен жағымсыз қылық, оспадар әрекет, білім-

ғылымнан іргені аулақ салғандық – бәрі-бәрі ақын жүрегіне шаншудай қадалды. 

Жаманшылыққа елігіп, құр мақтанға салынып, желік қуған жандарды тура жолға 

салу үшін ақ қағаз бен қара сияны өзіне ермек етті. Тоғызыншы сөзінде: «Осы 

мен өзім – қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, 

қылықтарын қостасам керек еді…Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілістес, 

сырлас, кеңестес болмасам керек еді…» дейді. Осы сөзін әрі қарай қоздатсақ, 

өзінің тек құр сүлдері жүргенін анық бағамдаймыз. Сырты сау болып, іштей 

ызаға булыққан  «қуыс кеуделі» жанның артқыға қарайлар қызығы қалмағанына 

көз жеткіземіз. Алдыңғы күннен үміті де жоқ емес.  Жемістің ағаштан алыс 

түспейтіндігі баршаға аян. Бұл ретте ақынның  тамырдан ажырап, өз биігінде 

ғана өмір сүргенін көрмейміз. Қандай болмасын өз халқының жанашыр тілеулесі 

болғанын, өзіне жалғыздық дәмін татырған еліне деген риясыз сенімі ешқашан 

өшпейтінін аңғарамыз. 

«Білімдінің күні жарық, білімсіздің күні қаріп» ,-деп, ой түйген дана 

халқымыздың тәмсілі Абай Құнанбаевтың басты ұстанымдарының бірі 

болды.  Білімсіз биікке шығудың жолы жоқ екенін, дүниенің кілті ғылымда 

екенін үздіксіз ел құлағына сіңірді.  Сегізінші сөзінде : «Білім, ғылым кедейге 

керегі жоқтай-ақ: «Бізді не қыласың, ана сөзді ұғарлықтарға айт!..»,- дейді.  Би-

болыс, бай, ұры-залым, қоңыршалар керек етпеген ақыл, насихат кімге керек ? 

Яғни, халық білімді керек деп ұғынбады. Дана Абайды алаңдатқан ең бірінші 

қайғы  надандықпен күресу болатын-ды. Оның  бұл ретте шәкірт 

тәрбиелегені,артқыға темірқазық болар әдеби мұралар қалдырғаны, өзін өзгеге 

үлгі ете алғандығы  тарихта өшпес даңғыл жол болып қаланды.  
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Кезінде сөзін елең қылмаған жұрты бүгінде әр сөзінің астарынан мән ұғып, 

даралықтың да, даналықтың да биік шыңына шығарды. 

Адам баласының «жүрегіне» ақын ерекше назар аударды. Он жетінші 

сөзінде де жүректі таза ұстаңдар деген байлам айтқан еді. Жүректе жігер, қайрат, 

байлаулылық болса, ақылдың сөзіне иесі құлақ асарын да он төртінші сөзінде 

келтірді. Жоғарыда айтылған білімді білсе де, арсыз, қайратсыздығынан ұстамай 

кететіндерді сынға алады. Теріс мінез, мақтанға салынуды құп көрмей, одан 

барша көпшілік бойын аулақ ұстау қажеттігін тілге тиек етеді.  

Абай ақын ақылды, ғылымды сақтайтын мінез деген сауыттың 

бұзылмағанын қалады. Мінездің беріктігін бұзбас үшін әр адам жеңілдік, 

көрсеқызарлық, орынсыз сөз дегендерден алыс жүріп, адамдық істің 

жақсысымен танылуы керек. Қадым замандардан қоғамның дерті болған адам 

бойындағы жұғымсыз қасиеттер әлі де болса сақталып келеді, алайда білім-

ғылымның салтанат құрған шағында аздап көлеңкеде қалған жаман қылықтар 

ішінара бой көрсетіп қоятыны жасырын емес.   

Атаның баласы емес, адамның баласы бола білген кез келген жан өз 

бойындағы теріс мінезден арыла алады деген ойдамыз. Ол үшін даналар салған 

соқпақпен жүріп, өз-өзін үздіксіз жетілдіріп, жақсы-жаманның парқын ажырата 

білу керек. 

Ерінбей еңбектеп жылан да шығады,                                                                 

Екпіндеп ұшып қыран да шығады.                                                                         

Жікшіл ел жетпей мақтайды,                                                                             

Желөкпелер шын деп ойлайды,-деп, дана Абайымыз айтпақшы, адал 

еңбегімізбен, тоқыған білімімізбен, еш мақтанға салынбай мәнді де, мағыналы 

ғұмыр сүрейік демекпіз.   

«Толық адамның» қатарынан орын алып, еліміздің асқақ абыройы мен 

беделінің артуына сүбелі үлесімізді қосып, дана Абайдың дара жолымен 

жүрейік! 
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№ S00063    06.04.2022 ж 

 

Тиімді  есептеу 

 

ОРЫНБАСАРОВА РАЙХАН ИСРАИЛОВНА                                                                                
Нұр-Сұлтан қаласы   Б. Майлин атындағы №52 мектеп  

гимназиясының   бастауыш сынып мұғалімі 

 

Педагогтің аты-жөні  

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Тиімді есептеу 

Оқубағдарламасынасәйке-

соқытумақсаттары 

3.1.2.3** көбейтудің үлестірімділік, терімділік 

қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін 

қолдану 

Сабақтың барысы.  

Сабақтың 

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушы-

ның әре-

кеті 

Бағала

у 

Ресурс 

тар 

Басы Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 

«Мен  ақылды  баламын»  әр  

бала  өздерінің жақсы  

қасиеттерін  атап, қалай  өсіп  

келе  жатқандарын  айтады. 

Мыс: Мен  Балнұр,  балдай  

тәтті үйдің  еркесімін. Мен 

Асқар, барлығынан 

біліміммен барлығынан асып 

түссем  деймін т.б. 

«Бір сөзбен» әдісі барысында 

оқушылар берілген сөздердің 

ішінен  бүгінгі сабақтағы 

жағдайын сипаттайтын үш 

сөзді таңдайды.  

(қуаныш, немқұрайлылық, 

шабыт, зерігу,  

сенімсіздік,сенімділік,рахатта

ну,алаңдау) 

Жұмыс ережесін келісу 

Психологи

ялық 

ахуалға 

берілген 

тақпақтард

ы 

дауыстап 

айтып, 

тілді 

жаттықтыр

у және 

жаңа 

сабаққа 

назар 

аудару. 

Оқушылар 

сұраққа 

жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне 

 

 
  

ҚБ: 

От 

шашу 

арқыл

ы бір-

бірін 

бағала

у. 

 

 

Психологиял

ық ахуал. 

 

Алдыңғы 

білімді еске 

түсірутапсы

рмалары. 
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Алдыңғы білімді еске  

түсіру (ұжымда) 

қарай 

орындайд

ы. 

Са-

бақтың 

ортасы 

Ширату тапсырмасы. 

Жаңаны ашу. 

Жаңаны ашу үшін балалар 

топтық жұмыс орындайды.  

Әр топ түрлі түсті 

қарандашпен жоғарыда 

көрсетілген қасиеттердің 

бірін немесе олар бойынша 

шешкен мысалдың ережесін 

жазады: 

4∙50= 

(13+22):7= 

(350+49):7= 

5∙45∙20= 

600:(60–10)= 

880:80= 

 
Топпен жұмыс жасау үшін 

№1 тапсырмаға ұқсас жаттығу 

беруге болады. Ережелер 

сыртына жазылуы мүмкін 

немесе балалар өздері 

құрастырады.  

1. Екі санның қосындысының 

қандай да санға көбейтіндісі 

қосылғыштардың 

әрқайсысын осы санға 

көбейтіп алып, оларды 

қосқанға тең. 

 

Жұмыс 

дәптерінде

гі 

жазылым 

тапсырмал

а 

рын 

орындау 

 

«Қар 

кесегі» 

Бір оқушы 

тақырып 

бойынша 

бір 

тұжырым 

айтады. 

 

ҚБ: 

Бағдар

шам 

көздер

і 

арқыл

ы бір-

бірін 

бағала

у. 

 

 

 

 

 

 

Оқы лым, 

жазы лым 

тапсырмалар

ы. 

 

 

 

 

(a∙b)∙c = a ∙(b ∙ c)  

a ∙(b-c) = a ∙ b – a ∙ c 

(а+ƅ):с = a:c + b:c 

(а+ƅ) ∙ с = a ∙ c+b ∙ c 

a∙ b = b ∙ a 
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2.  Екі санның айырмасының 

қандай да санға көбейтіндісі 

азайғыштың осы санға 

көбейтіндісінен 

азайтқыштың осы санға 

көбейтіндісін кеміткенге 

тең. 

3. Көбейткіштердің орнын 

ауыстырғаннан көбейтінді 

өзгермейді.  

Топтар өз жұмыстарын 

тақтаға шығып қорғайды.  

Түсіндіре отырып алғашқы 

бекіту. 

№3, 4 тапсырманы түсінік 

бере отырып немесе жұппен 

(мықты + әлсіз оқушы) 

жоғарыдағы ұстаным 

бойынша орындайды.  

Өздік жұмыс. 

 
Өзін-өзі тексеру мақатында 

парақ таратамын. 

3•50=50•3=1500 

(14+21):5=35:5=7 

(350+21):7=350:7+21:7=50+3 

5•65•20 =5•20 •65 =100 •65 

=650 

60•(6–1)= 60•6–60•1=360–

60=300 

60•(6–1)=60•5=300 

(a∙b)∙c = a ∙(b ∙ c)  

a ∙(b-c) = a ∙ b - a ∙ c 

(а+ƅ):с = a:c + b:c 

(а+ƅ) ∙ с = a ∙ c+b ∙ c 

a∙ b = b ∙ a 
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440:40= 

(400+40):40=400:40+40:40=10

+1=11 

Дескриптор: 

Көбейту мен бөлу 

амалдарының қасиеттерін 

қолданып, есептеу. 

Көбейту мен бөлудің 

амалдарының қасиеттерін 

әріптік теңдік түрінде 

көрсету. 

оқулықта берілген 

тапсырмаларды өз бетінше 

орындайды. 

Жұмыс дәптеріндегі 

жазылым тапсырмаларын 

орындау  

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені 

қолдану 

Жаңа білім мен тәжірибені 

қолдану 

Топтық жұмыс. 

«Галлерияда ой шарлау» 

Берілген тақырыпта топтық 

жұмысы жүргізіліп, әр 

топтың жұмысы қабырғаға 

ілінеді де, оқушылар жүріп, 

аралап, оған әр оқушылар 

кішкене жапсырма қағазға 

бағасын беріп, пікірін жазып 

жабыстырып кетеді. 

Ең  жақсы баға алған топтың 

жұмысы қаралады. 

Топтық жұмыс. 

«Галлерияда ой шарлау» 

Өткенмен жұмыс. 

№5 – санның квадратын 

қайталау. 

№ 6 – есепті әртүрлі тәсілмен 

орындау. Осыған ұқсас есепті 

өзің құрастыр. 

 

 

 

 

 

Сабақты 

пысықтау 

тапсырмал

ар 

ын 

орындау.. 

ҚБ: 

Бас 

барма

қ 

арқыл

ы бір-

бірін 

бағала

у. 

 

Топтық 

тапсырмалар

. 
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Шебер 12 қамшы және 8 

дулыға жасады. Барлық 

бұйымдарды екі қорапқа 

бөліп салды. Әр қорапта 

қанша бұйымнан бар? 

Өрнек құрастырылады: 

1-тәсіл: (12 + 8) : 2 = 20 : 2 = 

10 

2-тәсіл:12 : 2+8 : 2 = 6 + 4 = 

10 

Сабақтың тақырыбына 

байланысты сұрақтар 

құрастыр. 

 (ҚБ) “Екі жұлдыз, бір 

тілек” әдісі. 

Топтық жұмыс. 

«Галлерияда ой шарлау» 

Өткенмен жұмыс. 

№5 – санның квадратын 

қайталау. 

№ 6 – есепті әртүрлі тәсілмен 

орындау. Осыған ұқсас есепті 

өзің құрастыр. 

Шебер 12 қамшы және 8 

дулыға жасады. Барлық 

бұйымдарды екі қорапқа 

бөліп салды. Әр қорапта 

қанша бұйымнан бар? 

Өрнек құрастырылады: 

1-тәсіл: (12 + 8) : 2 = 20 : 2 = 

10 

2-тәсіл:12 : 2+8 : 2 = 6 + 4 = 

10 

Сабақтың тақырыбына 

байланысты сұрақтар 

құрастыр. 

 (ҚБ) “Екі жұлдыз, бір 

тілек” әдісі. 
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Кері 

байланыс 
Рефлексия 

(жеке,жұпта,топта, ұжымда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар

ға 

«Көңілді 

қоңырау» 

кері 

байланыс 

парағы 

таратылад

ы. 

Оқушылар 

өздері 

белгілейді. 

 

«СМС

» 

Кері 

байланыс 

парағы. 
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№ S00064     08.04.2022 ж 

 

Ұлттық киімнің негізгі сәндеушісі – ою-өрнек 

 

СУЛЕЕВА БИБИГУЛ КАПБАРОВНА                                                                            

Түркістан облысы Жетісай ауданы  Аманкелді  атындағы                                

№19 жалпы орта мектебінің  көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

Қазақ ұлттық ою-өрнегінің  бірнеше ондаған ғасырлық тарихы бар. 

Атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып, үнемі қолданыста болып, 

дамып келе жатқан өнер түрі. Қазақ халқының тұрмысында ағаштан жасалған 

заттар өте көлемді. Жазы-қысы пайдалануға келетін «ағаш уықты, киіз 

туырлықты» киіз үй киіз бен ағаштың өте күрделі үйлесінен тұрады. Тігуге де, 

жинауға да, алып жүруге де өте қолайлы осы мүлікте ою-өрнек қолданылмайтын 

бөлшек жоқтың қасы. Ою-өрнекті жақсы саналы жасау үшін алдымен 

пайдаланатын материалды дұрыс таңдай білу қажет, оның ою-ырғағы мен 

мөлшерін, яғни оюдың заттың бетіне түсуі мен орналасуын нақты жобалау қажет. 

Оюдың жақсы шығуы оюшының ой ұшқырлығында, шеберлігі мен оюдың ретін 

келтіріп үйлестіре білуінде.  

Ою-өрнектің қандай түрі болса да, ол – адам ойының жемісі. Ою-өрнек бір-

бірімен қабысып, жымдасып, ескен арқандай бірігіп тұруы керек. Ара жігі 

бадырайып, үйлеспей, олпы-солпы болса, ою өзінің сәнін, сұлулығын, үйлесімін 

тіпті мазмұнын жоғалтуы мүмкін. Қазақ ою-өрнегі қошқар мүйіз түрінен бастау 

алатындықтан қандай ою түрін жасағанда да осы ою түрі басты көрініс табуы 

қажет. Басы қошқар мүйіз оюынан бастау алған өрнек дами келе неше алуан түрге 

еніп, ара жігі әр түрлі ою-өрнектермен толыға келе, үлкен күрделі ою түрі 

шығады.  

Ою тасы қошқар мүйіз бастаған өрнек түрлері бір-біріне үйлесе сән бере 

келе бірігіп, жымдасып, байланыс пен сәндік тауып жасалатын ою түрін 

әрлендіре түседі.  

Табиғаттағы әсем гүл шоғырындай ою-өрнекте өз шеберін тапса, жарасып, 

құлпырып, көз тартып, көзге қуаныш, көңілге жылылық, ортаға әсемдік, сұлулық 

шашып тұрары анық. Біздің ата-бабаларымыз осындай  өнер түрін өзінің шырқау 

шыңына жеткізе білген. 

Менің түсінігімде ою-өрнек дегеніміз – дәлдік, есеп, теңдік, теңеу, үйлесім, 

жарасым, сәндік, көркемдік, сәйкестік, тазалық, нәзіктік, сүйкімділік, 

парасаттылық, жылылық, сұлулық, ойлылық, ақылдылық, зеректік, көңіл-күйдің 

жақсылылығы, шабыт береді, ептілікке, іскерлікке, шеберлікке, икемділікке, 

дәлдікке баулиды, тәрбиелейді. Өнерге деген махаббат, сұлулыққа деген 

ғашықтық, құштарлық жинағы. Ою ойған адамның жүрегі жылы, нәзік болады. 
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Қошқар мүйіз –  ою-өрнегі – байлық пен молшылықтың  нышаны.  

Қошқар мүйіз бен арқармүйіз оюларының қазақ қолөнерінде 

қолданылмайтын жері жоқ. Қошқар мүйіз оюымен қатар әр заттың көлемі, 

сәнділік, пайдалану деңгейіне қарай әр алуан жапырақ тектес, бітпес оюлар 

салынады. Бұл өрнектер «иірім», «шиыршық», «иық», «үшкіл», «түйе табан», 

«қос ирек», «жұлдыз гүл» т.б. аттарымен аталады. 

Қолөнер шеберлері ою-өрнекті  әр заттың өзіне лайықтап, жарасымын, 

үйлесімін, сәнін тауып жасаған. Жасаған затпен ою-өрнек бір-

бірімен  өте сәнді қабысып, шынайы көркемдік  беріп отырған.  

Ою-өрнек түрлері  өте нәзік түрде түскен. Жалпы ою-өрнек жасаушы шебер 

оюды олпы-солпы болудан сақтауы, әсемдігіне жеткізе білуі керек. Өнер 

зерттеушілерінің пайымдауынша қазақ ою-өрнегі үш түрлі ұғым негізінде туған 

деген қорытынды бар: 

1. Қазақ халқының өзіне тән ертеден келе жатқан ұлттық оюлары. 

2. Басқа халықтардың мәдениетінен ауысқан. 

3. Уақытқа қарай бейімделу. 

Ертеден қазақ ою-өрнегі мазмұны жағынан үш түрлі ұғымды бейнелейді: 

1. Мал өсіру мен аңшылық. 

2. Жер-су, көшу-қону. 

3. Заттардың сыртқы бейнесі. 

Осылардың қайсысында да қошқар мүйіз оюы қолданылып араласып 

отырады. Ою, сызу, бедерлеу ру, тайпалардың таңбаларында, малдың ең-

таңбасында, ай, жұлдыз, аспан әлемін тұспалдауда орын алады. Шеберлер 

сүйекті ойған, ағашты иген, тасты қашаған, мүйізді балқытқан, металды өңдеген. 

Әсемділікті таңдай да, жасай да білген. Осындай әсемдікті таңдай білген хас 

шебер оюшы зергеріміз осы ою-өрнекке бояу түрлерін пайдалануды да жете 

меңгерген. Халқымыздың ою-өрнектерінде басым түс ақ пен қара болып келеді. 

Бұл ою-өрнектің ең шешімін тапқан жарасымды түрі болып есептеледі.  

Ою-өрнектің тұрмыста пайдалану ауқымы өте кең. Оюдың жекелеген 

тармақтарынан бастап үш түр, төрт түр, бес түр, алты түр, т.б. тармақтарынан әрі 

қарай өрбіп, кеңейе беретін күрделі оюлар да біздің ұлттық дәстүрімізде 

тұрмыста үнемі қолданыс тауып келген. Халқымызда жазу болмағанда ою-өрнек 

болды. Сол ою-өрнек арқылы халқымыз өз тыныс-тіршілігін, мәдениетін, өнерін, 

мәдени құндылықтарын жоғары деңгейде дамыған тұрмыстық қажеттіліктерін 

ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, дамытып отырды.  

Келешек ұрпақ мақсаты осы киелі өнерді әрі қарай дамыта отырып көздің 

қарашығындай сақтау. Осы салада отыз жылдан аса уақыттан бері ұлттық ою-

өрнекті дамытумен айналысып келе жатқан менің басты мақсатым – 

мүмкіндігінше ұлттық нақыштағы ою-өрнекті зерттей отырып, нәзік те 

күрделі  өнердің сырын ашу, жасалу жолдары мен оны тұрмыста пайдалану 

реттерін өнерпаз жастарға ұсыну.  
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Қажетіне жаратамын деген талапкерге көмектесу, ұлттық мемлекеттік 

деңгейдегі мәдениетімізді дамытуға үлес қосу, сол арқылы ұлтымыздың мәдени 

өнерін басқа елдерге насихаттау, тұрмыстық заттар шығаруды өндіріске еңгізу, 

оқулықтар шығару, зергерлік қолөнерді дамыту жолдарын оқырманға қарапайым 

тілмен түсіндіру, құзырлы орындарға ою-өрнекті дамыту туралы өз ұсыныс, 

пікірімді жеткізу. Ою-өрнекпен айналысқан отыз жылдан аса уақыт ішінде 

ешқандай ою түріне қарамай ұлттық бағыттағы басты ою түрі «қошқар мүйіз» 

айшығын сақтай отырып, бір жарым мыңдай үлкенді-кішілі, ірілі-уақты әр 

түрден ою түрлерін жасадым.  

Басты мақсат – қошқар мүйіз оюын дамыту, сұлу, сәнді, икемді оюлар 

шығару. Бұлардың ішінде алуан түрлі күрделі оюлар да, шағын оюлар 

топтамалары да, зергерлік бұйымдарға арналған түрлері де бар. Мақсат жасалған 

оюлардың жасалу ерекшелігін толық түсіндіре отырып, пайдалану жолдарын 

ұсыну, оюдың өндіріске енуіне ықпал жасау.  

Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлі киім түрлері өзгеріске 

ұшырады. Ұлттық киімнің бояуын, түсін өзгерткенмен түрін, пішінін өзгерту 

дұрыс емес. Бұл біздің қазақ ұлтына тән ерекшеліктегі ою-өрнек, кие қасиет.  

Осы киіммен халқымыз тарихи дәуір өткізген, досы, қасы да таныған. 

Ғасырдан ғасырға дамыған ою-өрнек тілінен шеберлер ойын да, көңіл күйін де, 

уақыт жағдайларын да жеткізе білген. Әр шебер өзі жасаған ою-өрнегінің қандай 

ою түріне ұқсайтынын, қандай ат лайық екендігін және ою-өрнекті қай затқа 

қалай пайдалану керектігін дәл де нақты білген. Әрбір күрделі оюдың өсімдік 

тамыры іспеттес түбі, түбірі, діңі, тамыры болады.  

Бұл менің өз ұғымым. Түбірінен бастап өрбіп жайылып, ерекшеленеді, бір-

бірімен астасады, сәнді шеңбер жасай отырып «табақ» тектес күрделі ою 

құрайды.    «Табақ» ою түрі – жиегіне су жүргізіп ішіне алуан түрлі ою салу. 

Қазақ халқының тұрмысындағы көп қолданылатын оюдың атасы қошқар мүйіз 

өрнектері сан алуан. Өте ұсақ түрлері зергерлік, кестелік, сүйек, мүйіз сияқты 

нәзік істерде қолданылса, ірі түрлері сырмақ, кілем, текемет, түскиіз, алаша, 

сәулет өнеріне, тұрмыстық заттарға кең қолданылады.  

Ою-өрнек тұрмыстық заттармен қатар құлпытастарға да салымды.  

Ер адамға құлпытас тұрғызылса, найза, айбалта, ұсталықпен айналысса, 

құрал-сайман суреттері қашалған. Ал әйелдерге құлпытас тұрғызылса, алқа, 

сырға сияқты күміс әшекейлер, үкілі сәукеле тағы да басқа заттар бейнеленген. 

Ғалымдардың зерттеуі бойынша  ою-өрнек үш топқа бөлінеді: 

1. Өсімдік тектес (жапырақ, үш жапырақ, ағаш). 

2. Зооморфтық (жан-жануарлар). 

3. Космогониялық өрнек (дөңгелек, ирек, шимай, тор көз). 

Осы ою-өрнек түрлерін қажетті орнын тауып пайдаланған  зергер, оюшы 

шеберге үлкен көмек  болары анық.  
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Мемлекеттік деңгейде мәдени мұра бағдарламасы 

бойынша қамқорлық  жасаланып, оқушыларға, студент жастарға қолөнер 

сабағына пайдалануға шағын журналдар шығарылса, қолөнер түрлері мектепте 

пән ретінде өтсе, жастардың келешекте іскерлігіне, ұлттық мәдениетті сүюіне 

ықпал жасары анық.  

Оқушыларға ұлттық нақыштағы киім үлгілері ұсынылса, оқу құралдарының 

безендірілуіне ою-өрнек кең көлемде ұсынылса, шеберлер даярлайтын арнаулы 

оқу орындары ашылса, ұлттық қолөнер дамыған болар еді. 

 

 

 

 

№ S00065     08.04.2022 ж 

 

Білім мазмұнын  жаңарту аясында математика  пәнін  оқыту 

 

БАЙДАХОВ БАКЫТХАН КАНАЕВИЧ                                                                                                            
Түркістан облысы Жетісай ауданы  Аманкелді  атындағы                                

№19 жалпы орта мектебінің  математика  пәні мұғалімі 

 

Оқушыларға математика білімінің қыр-сырын жетік таныту, қабілеттерін 

шыңдау, кез-келген ортада өзін еркін ұстауға, Қазақстан Республикасының 

азаматы деген атқа лайық болатындай етіп тәрбиелеу – біздің міндетіміз болмақ. 

Осы орайда оқушылардың білім деңгейін арттыру – маңызды іс. Бұл мәселе 

көптеген жылдар бойы қарастырылып келе жатыр. Матеметиканың қиындығына, 

күрделілігіне қарамастан, болашақ ұрпақты осы пәнге қызықтыру, білім деңгейін 

көтеру біз үшін орасан зор жауапкершілікті қажет ететін оқыту әдісі болуы тиіс. 

    Ұстаздың әрбір қылығы оқушыға әсер қалдырып, оның ары қарай 

жетілуіне ықпал ететіні бәрімізге белгілі. Мұғалім – оқушы атаулыға үлгі 

болатын өмірінің сан алуан жолынан адаспай өтуде оған бағыт беріп, жөн 

сілтеуші, баланы адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа және басқа да 

сол сияқты ізгі қасиеттерге баулитын жан. 

Қазіргі заманымызда оқушының білім деңгейін көтеру мәселесі ең басты 

мәселелердің бірі болып отыр. Оқушының білім деңгейін көтерудегі басты тұлға 

– ұстаз екені бәрімізге белгілі. 

    Оқушының білім деңгейін көтеру дегеніміз – оқушыны жан-жақты 

тәрбиелеп, ғылым негіздерінен берік білім беру, болашақ қоғамға пайдалы 

қызмет ететін азамат етіп шығару. Оқушының бойындағы білімін ары қарай 

тереңдетіп, жетілдіре түсу. 
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Оқушының білім деңгейін көтерудегі мұғалімнің іс-әрекеті деген не?- 

деген сұраққа жауап іздеп көрейік. 

      Ғылыми-педагогикалық және психологиялық әдебиеттерді зерттеу 

барысында біз ең алдымен «іс-әрекет» дегеніміз не деген сұраққа жауап іздедік. 

Оқушылардың білім деңгейін арттырудағы мұғалімнің іс-әрекеті дегеніміз – 

оқушының білімін жетілдірудегі, түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі 

мақсатқа жетуге бағытталған процессті айтамыз. Яғни мұғалімнің сабақ үстінде 

оқушыға білім беру мақсатымен жүргізілетін жұмыс түрлері. Оқушылардың 

білім деңгейін арттырудың жолдарына тоқтала кетейік. 

Ауызша есептеуге үйрету тәсілдері. 

    5 сынып математикасын оқыту үрдісінде есепті шығара білу шеберлігін 

қалыптастыру, жетілдіру және дамытудың шешуші бағыттарына тоқталайық. 

1. Есеп шығаруға үйрету – математиканы оқытудағы ең қиын әрі күрделі 

мәселелердің бірі. Бұл балалардың шама-шарқына, психологиялық жас 

ерекшелігіне сәйкес салыстыру, жан-жақты талдау жасау, қарама-қарсы қою. 

Жалпылау, түрлендіру, зерттеу, әр алуан категорияларға біріктіру, қорытындылау, 

абстрактциялау сияқты түрліше меңгеруіне байланысты бірдей дәрежеде 

орындала бермейді. 

2. Балалардың топтық, өзіндік ерекшеліктері қабілет деңгейлерінің әр 

түрлілігіне байланысты, олардың бәрінен де бір тарақтың жүзінен шыққандай 

есепті шығара білуге біркелкі үйренеді деуге болмайды. 

3. Есеп шығаруға үйрету алғашқы сабақтардың өзінде-ақ басталып, сынып 

ілгерілген сайын бірте-бірте сәйкес шеберлік те қалыптаса бастайды. 

Ауызша есептеуге үйрету бастауыш сыныптан басталатыны бәрімізге мәлім. 

Ол уақыт үнемдеу тұрғысынан тиімді. Бір ғана мысалдың нәтижесін бірнеше 

тәсілмен есептегенде берілетін түсіндірмелер, аралық нәтижелердің қалай 

шығатыны, ақтық нәтижеде не болатыны ауызша айтылады да, оларды жазуға 

уақыт жұмсалмайды.  

Оған қоса қай тәсілді қолдану оқушының өз еркінде болғанымен, олардың 

барынша тиімдісін іріктеп алуды үйретуге де мүмкіндік мол. 

     Математика сабағында ауызша есептеу дағдыларын қалыптастыру 

жұмыстарын жүргізудің маңызы зор. Сабақта оқушылардың ойлау қабілетін 

дамыту үшін есеп шығарғанда орындайтын амалдарды ойша шешіп алуды 

дағдыландырған жөн. 

5 сыныпта математиканы оқыту тек математикалық білімді берумен 

шектелмейді. Бұл пән оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда маңызы өте 

зор. Оқушылардың ойлау процесінің нақтылығын, тереңдігін анықтау үшін 

олардың белсенді іс-әрекетімен бірге өз бетінше жұмысын ұйымдастыру керек. 
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Оқушылардың сабақта өздігінен орындайтын жұмыстарын тиімді 

ұйымдастыру үшін математика кабинеттерінде дидактикалық материалды, 

үлестірмелі материалдар, баспа негіздегі дәптерлер, тағы басқа оқу құралдары 

жинастырылуы қажет. Дегенмен оқушыларға оқулықпен жұмыс істеуді 

үйретудің орны ерекше. Барлық ғылыми-техникалық білімнің көзі – кітапқа, 

оның ішінде оқулыққа оқушылардың сүйіспеншілігі мен құрметін арттыру, 

олармен өздігінен жұмыс істеуді үйрету мұғалімнің басты міндетінің бірі. Әр 

сынып оқулықтары қажетіне орай орындалуға тиісті жаттығулармен, 

есептермен, практикалық тапсырмалармен, суреттермен қамтамассыз етілген. 

Өздігінен жұмыс істеуді оқушылардың сабақ үстіндегі қызметіне енгізу сабақтың 

құрылымына да, элементтеріне де әсерін тигізеді. 

     Балалардың сабақта өз бетімен орындаған жұмысы сыныпта қандай 

формада болса да ескерілуі тиіс. Мұғалім тапсырманың орындалуын қарап 

шығуға уақыт бөлуі және өз бағасын айтып, жақсы жұмыстарды атап көрсетіп, 

қатесін табуға көмектесуі тиіс. 

Мектеп оқушыларының өз бетінше жұмыстарын ұйымдастырудың басты 

формасы – жұмыстарды орындау, ептілік, іскерлік, шеберлік дағдысын дамыту. 

Бұл үшін төмендегідей тиісті талаптарды орындауға тура келеді: 

1. Өз бетінше істелетін кез-келген жұмыстың нақты мақсаты болу керек. 

Әрбір оқушы жұмыстың орындалу тәртібін жетік білу керек. 

2. Өз бетінше жұмыс оқушылардың бойындағы танымдық қабілетін, 

творчестволық ойлау жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

3. Жұмыстың мазмұны оқушының қызығуын, талпынысын оята білуі тиіс. 

Яғни оның тілегі жұмыстың соңына дейін бәсендемейтіндей болуы керек. 

4. Өз бетінше жұмысты оқушылар еңбек дағдылары мен әдістерін жетік 

игеріп түсетіндей етіп ұйымдастыру қажет. 

     Қорыта келгенде, оқушылардың өз бетімен орындайтын жұмыстары: 

карточкалар, өздік жұмыстар, есептер шығарту, кестелер толтыру арқылы жүзеге 

асады. Тоқсандық бақылау, өздік 5-10 минуттық бақылау жұмыстары жүргізіледі. 

Көрнекі түрде оқыту – оқушылардың тиісті бақылауларына сүйеніп оқыту, 

бірақ көрнекі оқыту дегенді тек көрнекі құралдарды пайдаланып отыру деп 

түсінбеу керек. Көрнекілік әдісімен оқу – оқушыларды өз бетінше байқауға 

үйретуге негізделеді. Себебі қандай нәрсені болса да қабылдағанда сезім 

мүшелеріміз неғұрлым көбірек қатынасса зат және құбылыс жөніндегі 

қабылданбаған ұғым, түсінік есіңізге соғұрлым берік, тиянақты есте сақталады. 

Сондықтан сабақта көзбен көру, дыбыс органымен айту, қолмен жазу, тағы 

басқа сезім мүшелерінің белсенді қатысуы тиіс. Көрнекілікті қолдану 

оқушылардың білім сапасын арттырады, көрнекі құралды пайдалана отырып, 

мұғалімнің жетегімен, оқушылар өздігінен оңай қорытындылар жасай алады. 
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Көрнекі құралдар арқылы балалар амалдың идеясын да түсінетін болады, 

мысалы, тәрелкедегі сүтті жалап жатқан екі мысыққа үшінші бір мысық жүгіріп 

келе жатқанын көргенде, бала барлығы неше мысық деген сұрауға жауап беру 

үшін, 2+1 керек деген ой келеді. 

     Көрнекілік математика сабағында білім көзі ретінде қолданылған, ол 

елеулі мәселеде берілетін білімдерді нақтылау мақсатында көрнекі құралдар да 

түрлі тәсілдермен қолданылады. 

    Оқушылар сабақта, ойын үстінде, ойлау, өлшеу, есептеу, табу, зерттеу 

жұмыстарымен шұғылданады. Оларды ұштап, жетілдіріп отыру мұғалімнің 

міндеті деп білеміз. Бастауыш сыныптарда математика пәнін оқытуда баланың 

ой-өрісін дамытып, бағдарламада өтілген негізгі материалдарды практикада 

қолдана білуіне, оқушылардың сабаққа деген ынта-ықыласын арттыруына, өткен 

материалды өз мәнінде толық игеруіне мүмкіндік жасайтын тәсілдердің ішінде 

дидактикалық ойынның мәні зор. Сабақта өтілген метериалға сәйкес дұрыс 

жүргізілген дидактикалық ойындар оқушылардың сабаққа қызығушылығын, 

белсенділігін арттырып, тақырыпты дұрыс меңгеруіне ықпал тигізеді. 

   Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұнындағы модульдер: 

1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер. 

2.Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 

3.Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау. 

4.Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. 

5.Талантты және дарынды балаларды оқыту. 

6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту. 

7.Білім берудегі басқару және көшбасшылық. 

     Математика – ұлы ғылым, адам ақылының ең бір асыл қабілеттерінің 

тамаша жемісі. Шәкірттерді білім нәрімен сусындататын, өмірдің асулары мен 

шыңдарына қажымай-талмай шығуына алғашқы жол нұсқаушысы – ұстазы. 

Ахмет Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, шәкірт жанына нұр 

құя алады», – деген сөзі ізденімпаз, жаңаша ұстаздарға арналғандай. Мұны әрбір 

мұғалім жадында сақтауы тиіс . 
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Көркем еңбек пәнінен жаңаша оқытудың әдіс-тәсілдері 

 

АБУБАКИРОВ ИМАНБЕРДИ АСАНОВИЧ                                                                  

Түркістан облысы, Жетісай ауданы,                                                                             

«Я. Есенбеков атырдағы №59 жалпы орта мектебі» КММ.                                

Көркем еңбек пәні  мұғалімі 

 

Көркем еңбек пәнін оқытуда –еңбек етудің алғышарттарын үйрену арқылы 

оқушыны жек тұлға ретінде тәрбиелеу мақсаты көзделеді. Осы мақсатты жүзеге 

асыру барысында, оқушыларға берілетін тәлімтәрбие үрдісін жетілдіру, жұмыс 

мәдениетін, адамдар арасындағы адамгершілік қарым –қатынастарды жаңарту, 

еңбек біліктілігін қалыптастыру арқылы еңбекке өнімділігін арттыруға 

ынталандыру міндеттерін мұғалімге жіктейді.  

Жас ұрпақты қоғамдық өмірге, отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау, 

үнемі өзгеріп отыратын әлемде өмір сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды 

міндеттейді.  

Елбасы Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында: «Негізгі 

мақсатымыз –Қазақстанның әлемнің елу дамыған елдерінің қатарына енуі» 

делінген. Сол себепті, әр оқушыға оның қабілеттеріне сәйкес келетін білім беру 

өрісі қажет. Адамға ең бірінші өмірлік қажеті - еңбек екенін уақыт дәлелдеуде .  

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

«Еңбекке баулу»бүгінгі технология оқу пәні үнемі жетілдіруде. Біздің елімізде 

еңбекке үйрену – Ы. Алтынсарин 1887-1888 жылдары орыс –қазақ мектебін 

алғаш ашқанда басталған . Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі заман талабына 

сай басқару, білу, ұйымдастыру, іске асыру жұмыстарына бейімдеу басшылыққа 

негіз болады. Болашақ кәсіпкер: - өз өндірісінен түскен қаржыны жұмсай алатын 

жеке меншік иесі; - азаматтық нарыққа қатыса алады; - өз өндірісінде жұмыс 

беруші, ұйымдастырушы; - жұмыстың сапасына жауап беруші.  

Ұжымның жұмыс нәтижесінде өзіне пайда келтіретін әдіс-тәсілдерді 

қамтамасыз етуді шешу мектептің материалдық –технологиялық базасына, аймақ 

ерекшелігіне байланысты. Сонымен бірге оқушыларды кәсіби еңбекке баулу 

мүмкіншіліктерін зерттеу арқылы іске асыру технологиясын жасау. Ата-ана, ауыл 

әкімшілігі мектеп ұжымымен бірігіп, жастарды кәсіпкерлікке баулуға 

бағытталған оқу-тәрбиелік шығармашылық орта құруы қажет.  

Еңбек тәрбиесі - барлық тәрбиенің қайнар көзі. Еңбек тәрбиесі арқылы 

киімді пішу, тігу қолөнер шеберлігін меңгерту арқылы ұрпақты адамгершілік 

рухында тәрбиелей аламыз. Өйткені, оқушы алған теориялық білімін іс жүзінде 

қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің ісәрекетімен байланыстыра білгенде ғана, 

өзіне де пайдасын тигізе алады.  
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Көркем еңбек сабағы арқылы оқушыны іскерлікке, ұқыптылыққа, әдемілікті 

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

Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу қол өнер шеберлігін меңгеру 

арқылы жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеуді басшылыққа ала отырып 

жұмысты жүргіземіз. Оқушылар әр түрлі тігілген бұйымдарды зерттей отырып, 

баға берумен келешек кәсіби ісіне қажетті эстетикалық, ұлттық, этикалық және 

т. б. бағалы қасиеттерін өз бойларына қалыптастырады.  

Еңбек сабағында оқушылардың іске икемділігі мен іскерлігіне, өнерге, 

шеберлікке деген бейімділігін дамыта отырып қалыптастырамыз. Оқушылар 

отбасында да тұрмыстың әр түрлі өнімді еңбегіне қатысады. Баланың бойындағы 

сапалық қасиеттері, еңбекке қызығушылығы, табиғатты қорғауы, ұқыптылығы 

арқылы еңбек адамын көру. Қазіргі кезде білім беру кеңістігінде инновациялық 

үрдістердің бағыттарының бірі - мектепке бағдарлау болып табылады. 

Оқушылардың қызығушылықтары, қабілеттері толық ескеріліп, сол қажеттілікке 

сай тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі.  

Оқыту мәселелерін бастамас бұрын, жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеуге 

ерекше мән беру керек. Сабақ - оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы. 

Ендеше сабақтың мәнді өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Инновация –

оны жеке түсініп, оқу үрдісіне енгізу - оқушылардың саналы да сапалы білім 

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

берудің бірден бір шарты деп айттық. Саралап оқыту - оқушылардың туа біткен 

ақыл-ой қабілетінің жеке дамуының жан-жақтылығына негізделген білім беру 

жүйесі. - оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану 

- сабақтарда пайдаланатын негізгі әдістер оқушылардың көңіл күйіне, ынтасына, 

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

пайдалану т. б.  

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

тығыз байланысты. Электронды кәсіптік бағдарлау жүйесі - қазіргі заманға сай 

ақпараттық-коммуникациялық технология негізінде жасалып, оқушының өзіне 

қажетті мамандықты таңдап, оның ерекшеліктері жөнінде тұтас ақпаратты ұсына 

отырып, өз мүмкіндігі бойынша қалаған мамандығын анықтауға көмектеседі. 

Оқушыларды кәсіптік бағдарлау ақпараттық үрдісі, ұдайы кәсіптік білім 

жөніндегі ақпараттарды талдауды және қорытындылауды қажет етеді.  

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

еткенімен, еңбекті құрмет тұту – халықтар дәстүрінде ежелден қалыптасқан. 

Балаларды еңбекке тәрбиелеу - қол еңбегі сабағынан басталады. Адам баласы туа 

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

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

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

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

өз тіршілігі үшін де қажет.  
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Еңбекке сүйетін адамның өмірінде реніш болмайды. Олар үнемі көтеріңкі 

көңіл-күйде жүреді. Отбасына еңбек тәрбиесін жүргізгенде, баланы белгілі бір 

мамандыққа бейімдей даярлауды ескерген жөн . Егер бала отбасында еңбек 

тәрбиесін дұрыс алып шықса, мектепке іскерлікке үйрену оңайға түседі.  

Өйткені, отбасында алған еңбек дағдылары балаға түрлі мамандықты 

үйренген кезде жәрдемдесіп, оны игеруді оңайлатып отырады. 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.  

Жобалау әдістемесінің талабы:  

1. Міндетті түрде шешілетін мәселенің зерттемелік, ақпараттық, тәжірибелік 

болуы.  

2. Жобаны орындау іс-әрекетті жобалаудан басталады  

3. Әр жоба оқушыдан зерттеушілік жұмысы талап етеді. Сонымен, жобалау 

іс-әрекетінің ерекшелігі - ақпаратты іздеу болып табылады.  

4. Жобаның шығуының ең соңғы сатысы - нәтиже:  

5. Дайындалған жоба тапсырыс берушіге немесе қоғамдық өкілдікке көз 

жеткізуі керек.  

Шығармашылық жоба - әр оқушының жыл сайын мұғалімнің көмегімен 

орындайтын өзіндік жұмысы, басқаша айтқанда, технология пәні бойынша 

жүргізілген шығармашылық жұмыс. Шығармашылық жобаның технология 

пәнінде алатын орны өте зор. Шығармашылық жоба арқылы оқушының ұлттық 

дүниетанымы, эстетикалық талғамы дамиды. Оқушылар санасына жас кезінен 

бастап еңбек етуінің қажеттілігін, маңыздылығын сіңіру, пайдалы іс жасауға, 

қандай іс болса да шын ниетпен және ұқыпты орындауға дағдыландырады. 

Оқытудың осындай идеяларын ұстанған сабақтарда оқушылар өз ойларын еркін 

айтатын болғандықтан, оларда түрлі пікірлер пайда болады. Олардың қандай да 

болмасын мүмкін қате немесе шала ойларын шыдымдылықпен тыңдап, 

оқушыларды сенімділікке бастау мұғалімнің басты міндеті. 
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Развитие логического мышления  на уроках                                           

математики  в начальных классах 

 

САВОРОВСКАЯ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА                                                            

Павлодарская область . Район Теренкол, село Песчаное     

КГУ «Специальная школа-интернат №2» Учитель начальных классов 

 

Логика – наука о законах и формах правильного мышления. Она изучает 

формы рассуждений, отвлекаясь от конкретного содержания, устанавливает, что 

из чего следует, ищет ответ на вопрос: как мы рассуждаем? Основоположником 

логики как науки является древнегреческий философ и ученый Аристотель. Он 

впервые разработал теорию логического вывода. 

Термин «логика» происходит от греческого слова «лотос», что означает 

«мыслить», «разум». 

       Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель должен развивать 

логическое мышление учащихся. Об этом говорится в методической литературе, 

в объяснительных записках к учебным программам. Однако, как это делать, 

учитель не всегда знает. Нередко это приводит к тому, что развитие логического 

мышления в значительной мере идет стихийно, поэтому большинство учащихся, 

даже старшеклассников, не овладевает начальными приемами логического 

мышления (анализ, сравнение, синтез, абстрагирование и др.) 

Роль математики в развитии логического мышления исключительно велика. 

Причина столь исключительной роли математики в том, что это самая 

теоретическая наука из всех изучаемых в школе. В ней высокий уровень 

абстракции и в ней наиболее естественным способом изложения знаний является 

способ восхождения от абстрактного к конкретному. 

Значительное место вопросу развития у младших школьников логического 

мышления уделял в своих работах известнейший отечественный педагог В. 

Сухомлинский. Суть его размышлений сводится к изучению и анализу процесса 

решения детьми логических задач, при этом он опытным путем выявлял 

особенности мышления детей. О работе в этом направлении он так пишет в своей 

книге "Сердце отдаю детям": "В окружающем мире - тысячи задач. Их придумал 

народ, они живут в народном творчестве как рассказы-загадки". 

Сухомлинский наблюдал за ходом мышления детей, и наблюдения 

подтвердили, "что прежде всего надо научить детей охватывать мысленным 

взором ряд предметов, явлений, событий, осмысливать связи между ними… 

Изучая мышление тугодумов, я все больше убеждался, что неумение осмыслить, 

например, задачу - следствие неумения абстрагироваться, отвлекаться от 

конкретного. Надо научить ребят мыслить абстрактными понятиями". 
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           Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным 

образованием новые цели. Теперь в начальной школе ребёнка должны научить не 

только читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне успешно. Ему должны 

привить две группы новых умений. Речь идёт, во-первых, об универсальных 

учебных действиях, составляющих умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыка поиска, анализа и интерпретации информации. Во-

вторых, речь идёт о формировании у детей мотивации к обучению, 

саморазвитию, самопознанию. Учителю, который до этого занимался с ребятами 

просто математикой как таковой, теперь придётся на знакомом ему материале 

решать ещё и новые нестандартные задачи. Следует, уже в начальной школе дети 

должны овладеть элементами логических действий (сравнения, классификации, 

обобщения, анализа и др.). Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед 

учителем начальных классов, является развитие самостоятельной логики 

мышления, которая позволила бы детям строить умозаключения, приводить 

доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать 

выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно 

приобретать знания. Математика именно тот предмет, где можно в большой 

степени это реализовывать. 

Развивая своё логическое мышление, мы способствуем работе интеллекта, а 

интеллект – это гарантия личной свободы человека и самодостаточности его 

индивидуальной судьбы. Чем в большей мере человек использует свой интеллект 

в анализе и оценке происходящего, тем в меньшей мере он податлив к любым 

попыткам манипулирования им извне. 

На сегодняшний день общеобразовательная школа выступает в качестве того 

общественного учреждения, которое самым непосредственным образом отвечает 

за качество человеческой истории. Неудивительно, что в обществах, 

ориентированных на прогрессивный сценарий развития, государственные 

вложения в сферу образования весьма значительны. Ибо уже и сейчас ясно, что 

выигрывают, и будут выигрывать в экономическом и культурном плане те страны, 

которые смогут создать наиболее совершенную систему образования, 

гарантирующую экстенсивное и интенсивное развитие интеллектуальных 

способностей подрастающего поколения. 

Каждое поколение людей предъявляет свои требования к школе. Раньше 

первостепенной задачей считалось вооружение учащихся глубокими знаниями, 

умениями и навыками. Сегодня задачи общеобразовательной школы иные. 

Обучение в школе не столько вооружает знаниями, умениями, навыками. На 

первый план выходит формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность в массе информации 

отобрать нужное, саморазвиваться и самосовершенствоваться. Появились новые 

образовательные стандарты общего образования второго поколения, в которых 

прописано, что главной целью образовательного процесса является 
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формирование универсальных учебных действий, таких как: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. В соответствии стандартам 

второго поколения познавательные универсальные действия включают: 

общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

— выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Из вышесказанного следует, что уже в начальной школе дети должны 

овладеть элементами логических действий (сравнения, классификации, 

обобщения и др.). Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учителем 

начальных классов, является развитие всех качеств и видов мышления, которые 

позволили бы детям строить умозаключения, делать выводы, обосновывая свои 

суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания и решать 

возникающие проблемы. 

          Развитие логического мышления младших школьников. 

Задачи: 
- изучение и анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

поиска форм и методов развития логического мышления младших школьников 

на уроках математики; 

- определить сущность понятий логическое мышление, формы и методы 

развития логического мышления; 

- выявить формы и методы развития логического мышления; 

- разработать методику развития логического мышления младших 

школьников на уроках математики. 

Практической значимостью работы является то, что материалы могут 

быть использованы в практике учителей начальных классов, заинтересованных в 

интеллектуальном развитии своих учеников, и, в первую очередь, молодых 

специалистов. 

Мышление ребёнка младшего школьного возраста находится на переломном 

этапе развития. В этот период совершается переход от мышления наглядно-

образного, являющегося основным для данного возраста, к словесно-

логическому, понятийному мышлению. 

Начиная с 1 класса, я ввожу специальные задания и задачи направленные на 
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развитие познавательных возможностей и способностей детей. Использую 

дополнительные задания развивающего характера, задания логического 

характера, требующие применения знаний в новых условиях. 

 

Формирование логического мышления – важнейшая составная часть 

педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои 

способности развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – 

одна из основных задач современной школы. Умение мыслить логически, 

выполнять умозаключение без опоры на наглядность, сопоставлять суждения по 

определенным правилам необходимое условие успешного усвоения учебного 

материала. Главная цель работы по развитию логического мышления состоит в 

том, чтобы дети научились делать выводы из тех суждений, которые им 

предлагаются в качестве исходных. Успешная реализация этой задачи во многом 

зависит от формирования у учащихся познавательных интересов. Математика 

дает реальные предпосылки для развития логического мышления. Моя задача – 

полнее использовать эти возможности при обучении детей математике. Однако 

конкретной программы логических приемов мышления, которые должны быть 

сформированы при изучении данного предмета, нет. В результате, работа над 

развитием логического мышления идет без знания системы необходимых 

приемов, без знания их содержания и последовательности формирования. 

Ученье – процесс двусторонний: работают дети, работает учитель; он ведет 

за собой учащихся, руководит их умственной деятельностью, организует и 

направляет. 

Проблема развития познавательного интереса ребенка решается средствами 

занимательности в обучении математике. Однако следует больше использовать 

так называемую «внутреннюю» занимательность самой математики, тесно 

связанную с изучаемым учебным материалом, и врожденную любознательность 

маленьких детей. «Внутренняя» занимательность – это появление необычных, 

нестандартных ситуаций с уже знакомыми детям понятиями, возникновение 

новых «почему» там, где, казалось бы, все ясно и понятно (но только на первый 

взгляд). Чему нужно научить ребенка при обучении математике? Размышлять, 

объяснять получаемые результаты, сравнивать, высказывать догадки, проверять, 

правильные ли они; наблюдать, обобщать и делать выводы. 

Линия на развитие познавательных интересов учащихся достаточно четко 

прослеживается в учебниках математики и в тетрадях по математике. В них есть 

упражнения, направленные на развитие внимания, наблюдательности, памяти, на 

развитие логического мышления. Однако я пришла к тому, что необходимы 

дополнительные задания развивающего характера, задания логического 

характера, задания, требующие применения знаний в новых условиях. 

Такие задания включаю в занятия в определенной системе. Учить подмечать 

закономерности, сходство и различие начинаю с простых упражнений, 
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постепенно усложняя их. С этой целью подбираю серию упражнений с 

постепенным повышением уровня трудности. 

      Развитие логического мышления в 1 классе. 
С чего я начала? Я стала формировать у детей умение выделять в предметах 

свойства. В первом классе предлагаю задания, направленные на развитие 

наблюдательности, которые тесно связаны с такими приемами логического 

мышления, как анализ, сравнение, синтезы обобщения. Например. В первом 

классе учащиеся обычно выделяют в предмете всего два – три свойства, в то 

время как в каждом предмете бесконечное множество различных свойств. 

Предлагаю назвать свойства кубика. Маленький, красный, деревянный – вот те 

свойства, которые смогли назвать дети. Показываю еще группу предметов: 

яблоко, вату, стекло, гирьку. Сравнив эти предметы с кубиком, дети смогли 

назвать еще несколько свойств кубика: твердый, непрозрачный, несъедобный, 

легкий. Подходим к выводу, что мы используем для выделения свойств предмета 

прием сравнения. 

Когда дети научились выделять свойства при сравнении предметов, я 

приступила к формированию понятия об общих и отличительных признаках 

предметов. 

Предлагаю сравнить три предмета: линейку, треугольники карандаш – и 

выделить общие и отличительные свойства. Дети называют общие признаки 

предметов: все сделаны из дерева и используются для черчения; отличительные 

свойства – форма предметов и размер. После того, как дети научились сравнивать 

конкретные предметы, предлагаю карточки. Не беря во внимание изображения 

предметов и геометрических фигур, дети должны сказать, где их больше, где 

меньше. Потом предлагаю учащимся самим выбрать предметы, в которых они 

хотят выделить свойства. Дети называют предметы и все их свойства. 

Для разнообразия использую и такие задания: называю свойства предмета, 

а дети должны назвать сам предмет; выделяю основные свойства предмета, без 

которых он не может существовать, дети называют предмет. Беру такие задания: 

Чем отличаются и чем похожи данные выражения? 

2+3 7+2 7-3 8-3 

6+2 5+2 5-3 9-4 

Найди результат, пользуясь решенным примером: 

3+4=7 3+5= 3+6= 3+7= 3+8= 3+9= 

Сравни числа, записанные в первой и второй строчках. Сумма чисел в 

первой строчке рана 27. Как быстро можно найти сумму чисел записанных во 

второй строчке? 

2 3 4 5 6 7 

12 13 14 15 16 17 

Учащиеся отвечают, что во втором столбике каждое из данных чисел на 10 

больше соответствующего однозначного числа первого столбика. Таких чисел 6, 
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значит сумма будет больше на 10х6. она равна 27+60=87. 

Продолжи данный ряд чисел. 

3, 5, 7, 9, 11 … 

1, 4, 7, 10 … 

В процессе изучения нумерации чисел очень часто предлагаю сравнивать 

два числа: 26 и 56. и сколько разнообразных ответов услышишь. Для выполнения 

таких заданий ученик должен не только владеть запасом определенных терминов 

и понятий, но и уметь устанавливать между ними взаимосвязь, проявлять 

наблюдательность, проанализировать полученные данные. А это способствует не 

только осознанному усвоению материла, но и умственному развитию. 

Для формирования логической грамотности у младших школьников в 1 и во 

2 классах, обучение проводила по следующей тематике: 

«Смысл слов: «и», «или», «все», «некоторые», «каждый» 

«Прием сравнения, выделение свойств предметов». 

«Прием сравнения, существенные и несущественные свойства». 

«Высказывания» (истинные, ложные). 

«Прием классификации». 

«Прием анализа и синтеза». 

«Прием обобщения». 

Нестандартные задачи в 1 классе 
Основной целью математического образования должно быть развитие 

умения математически, а выходит, логично и осознанно исследовать явления 

реального мира. Реализации этой цели может и должно способствовать решение 

на уроках математики разного рода нестандартных логических задач. Поэтому 

использование учителем школы этих задач на уроках математики является не 

только желаемым, но даже необходимым элементом обучения математике. 

Нестандартные задачи требуют повышенного внимания к анализу условия и 

построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. Приведу 

примеры таких задач, ответ на которые необходимо логически обосновать: 

В коробке лежат 5 карандашей: 2 синих и 3 красных. Сколько карандашей 

надо взять из коробки, не заглядывая в нее, чтобы среди них был хотя бы 1 

красный карандаш? 

Батон разрезали на 3 части. Сколько сделали разрезов? 

Бублик разрезали на 4 части. Сколько сделали разрезов? 

Четыре мальчика купили 6 тетрадей. Каждому мальчику досталось не 

меньше одной тетради. Мог ли купить какой-нибудь мальчик 3 тетради? 

Нестандартные задачи ввожу уже с 1 класса. Использование таких задач 

расширяет математический кругозор младших школьников, способствует 

математическому развитию и повышает качество математической 

подготовленности. 

Предлагая учащимся нестандартные задачи, мы формируем у них 
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способность выполнять логические операции и одновременно развиваем их. 

Критерием отбора таких задач является их учебное назначение; соответствие 

теме урока или серии уроков. Такие задачи можно решать и при объяснении 

нового материала, и при закреплении пройденного. 

При решении занимательных задач преследуются следующие цели: 

- формирование и развитие мыслительных операций: анализа и синтеза; 

сравнения, аналогии, обобщения и т.д.; 

- развитие и тренинг мышления вообще и творческого в частности; 

- поддержание интереса к предмету, к учебной деятельности (уникальность 

занимательной задачи служит мотивом к учебной деятельности); 

- развитие качеств творческой личности, таких, как познавательная 

активность, усидчивость, упорство в достижении цели, самостоятельность; 

- подготовка учащихся к творческой деятельности (творческое усвоение 

знаний, способов действий, умение переносить знания и способы действий в 

незнакомые ситуации и видеть новые функции объекта). 

Например: 

1. У Оли было орехов больше 3, но меньше 7. Сколько орехов было у Оли? 

(4,5,6) 

2. Бабушка дала Серёже журнал «Ералаш» со 2 номера по 8. Сколько 

журналов у него?(7) 

3. Расставить 6 книг на две полки так, чтобы на одной было на 2 книги 

больше, чем на другой.(4 и 2) 

4. В люстре 5 лампочек. Через некоторое время 3 лампочки перегорели. 

Сколько лампочек придется заменить? 

Также на уроках математики, для развития логического мышления, я 

использую различные задания: логические цепочки, магические квадраты, 

задачи в стихах, головоломки, математические загадки, кроссворды, 

геометрические задания со счётными палочками, логические задачи со временем, 

весом, комбинаторные задачи. 

Таким образом, формирование логического мышления – это важная 

составная часть педагогического процесса. Помочь в полной мере проявить свои 

способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал - 

одна из основных задач современной школы. Успешная реализация этой задачи 

во многом зависит от сформированности у учащихся логического мышления.   

         Проблема развития логического мышления очень актуально на данном 

этапе с переходом на новый Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт. Стандарт второго поколения в математической подготовке младших 

школьников не предполагает революции. Он поддерживает традиции начального 

обучения математике, но расставляет иные акценты и определяет иные 

приоритеты. Определяющим в целеполагании, отборе и структурировании 

содержания, условиях его реализации является значимость начального курса 
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математики для продолжения образования вообще и математического в 

частности, а также возможность использования знаний и умений при решении 

любых практических и познавательных задач. В стандарте обозначено, что в ходе 

освоения школьник должен получить возможность овладеть «основами 

логического и алгоритмического мышления, записи и выполнения алгоритмов». 

Очевидно, что одной лишь работы с готовыми алгоритмами арифметических 

действий, эпизодического решения логических задач, что обычно предлагается в 

учебниках математики, недостаточно для создания реальной основы для 

развития логического мышления. К сожалению, как правило, учитель не создает 

ситуаций для успешного формирования логического мышления. Поэтому очень 

важно, чтобы современные формы и методы обучения математике 

способствовали формированию умения следовать инструкции, правилу, 

алгоритму; учили рассуждать, правильно использовать математическую 

терминологию, строить высказывание, проверять его истинность, 

формулировать вывод. 

Считаю, что выбранные мной формы и методы развития логического 

мышления учащихся младших классов на уроках математики способны 

развивать самостоятельность логики мышления, которая позволила бы детям 

строить умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически 

связанные между собой, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в 

конечном итоге, самостоятельно приобретать знания, а также активнее 

использовать эти знания в повседневной жизни. 

Поэтому использование учителем начальной школы этих форм и методов 

развития логического мышления на уроках математики является не только 

желательным, но даже необходимым элементом обучения математике. 
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№ S00073    12.04.2022 ж 

 

Мен – жаңа ғасыр педагогімін 

 

ОСПАНОВА АСЕМ НЫГМЕТОЛЛАЕВНА 

Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы, Қалбатау ауылы,                        

«Алтынай» балабақшасының тәрбиешісі 

 

«Жай мұғалім хабарлайды, 

Жақсы мұғалім түсіндіреді. 

Керемет мұғалім көрсетеді, 

Ұлы мұғалім шабыттандырады» 

 

«Ел есінде бір жыл қалғың келсе – ас бер, он жыл қалғың келсе – ағаш 

отырғыз, ал мәңгі қалғың келсе – бала тәрбиеле» дейді халық даналығы. Мен 

үшін қастерлі де, қасиетті мамандық ол – ұстаздық жол. 

Мамандықты таңдау – әр адам үшін ең маңызды шешім. Мен үнемі 

Ж.Аймауытовтың «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне 

икемділік қажет, бұл – жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен 

өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе» деген сөзін өзіме жол сілтер 

Темірқазық қып алдым. Сөйттім де «Ұстаздық» деп аталатын қиын да қызық 

соқпаққа алып барар мамандықты таңдауға бел будым. Өйткені мектеп өмірі мен 

үшін ыстық, тым жақын. Бала күнімнен санама сіңген қоңырау үні, 45 минуттық 

білімнің тылсым құдіреті өзіне шықыратын да тұратын. Осы арман желкені 

салиқалы да салмақты ұстаздарымның жолын жалғастыруға себеп болды. 

Ұстаздық еткен жалықпас, 

Үйретуден балаға, – деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, мектеп ұжымындағы 

әрбір ұстаздың бойында болатын төзімділік, сыпайылық, адамгершілік, 

еңбексүйгіштік сияқты жақсы қасиеттерді бойыма сіңірдім. Тәжірбиелі 

ұстаздардан шәкірттермен жұмыс жасау әдістерін, оларды жақсы көруді, көңілін 

таба білуді үйрендім Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол болған еңбек 

жолымдағы педагогикалық ұстанымым – үнемі жаңалыққа ұмтылып, ақпарат 

ағымында заманауи алдыңғы қатардан көріну және әр оқушының  бойынан 

жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу. 

Б.Момышұлы «Ұстаз – ұлық емес, ұлы қызмет»дейді. Ал ұстаздық – мен 

үшін биік шың іспетті. Өзіңнің аңсаған шыңыңа шығу үшін талай еңбектенесің. 

Ал сол шыңға жету жолындағы талай бұрмалаң да шатқал, қиын да 

қалтарыстарына төзе білетініме сенімім мол. 

Жебеп тұрар, демеп тұрар арқада, 

Болу керек құдіретті төрт ана. 

Туған жері – түп қазығы, айбыны, 
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Туған тілі – сатылмайтын байлығы, 

Туған дәстүр, салт-санасы – тірегі, 

Қадамыңа шуақ шашар үнемі, – деп М.Шаханов ағамыз жырлағандай, адам 

баласының өміріндегі төрт ананның бірі болып табылатын – қазақ тілі мен қазақ 

әдебиетінің мұғалімі болу – аса жауапкершілікті іс деп білемін. Осындай 

жаһандану заманына тұспа-тұс келген біздің шәкірттеріміздің бойына ұлттық 

рухымызды сіңіріп, тілі мен дінін, ділін берік ұстанған ұрпақ оқыту, тәрбиелеу 

барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімінің мойынына жүктелетін 

міндет зор.  Сондай-ақ қазіргі білім беру саласының алдында тұрған басты 

мәселе – жаңа форматты ұстаз қалыптастыру. Бүгінде ұстаздар қауымы үстелдің 

бір шетінде «мен ұстазбын» деп тұрып алмай, бақылаушы, жазалаушы, 

тексеруші қызметін әрі ысырып тастап, ізденуші, зерттеуші, шығармашылықпен 

жұмыс жасайтын жаңашыл болса деп ойлаймын. 

Иә, мен қазіргі заман педагогімін. Осы жолда өз алдыма шәкірттерге терең 

білу барысында мақсаттар қойдым. Менің ойымша, қазіргі педагогикалық 

тәжірибеде тиімділікке  қол жеткізу үшін Кембридж бағдарламасын  жеті 

модульді сабақта тиімді пайдалану, яғни оқушыға өзіне дұрыс шешім табу және 

алға қойылған міндеттерді шешу үшін шығармашылықпен және сын тұрғысынан 

ойлауға мүмкіндік беру керек. Мен өзімнің шәкірттеріме бағыт-бағдар беремін, 

ал алдымдағы шәкірт оны жүзеге асырады. Жан-жақты өз пікірлерін айтып, 

ойларымен бөліседі. Өз сабақтарымда қолданатын әдістер мен тәсілдер заман 

талаптарына сәйкес келеді және оқушыларыма  ұнайды. Жаңа ғасыр педагогі, 

бұл –   рефлексивті педагог. Әрбір мұғалім үнемі өзін-өзі жетілдіріп және 

де  рефлексия тәжірибесінде ғана бұл өсуге ықпал етеді. 

Мен жұмыс жасап жүрген шағын жинақты мектепте әр түрлі оқушылар бар 

және әр оқушының ойлауы мен қабылдауы да әр түрлі деңгейде. Кей кезде 

жаңартылған білім беру жүйесінде топқа, жұпқа бөліп жұмыстану кездерінде 

қиындықтар да кездесіп жатады. Осындай кездерде шетел ғалымы  Генри 

Фордтың « Бұған дейін жасағандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға 

болады» деген сөзін есіме аламын да, өзімнің тәжірибемде жинақтаған әдіс-

тәсілдерге сүйенемін. 

Менің шәкірттерім менен әр күн сайын жаңалықтар  күтеді және олардың 

сенімін ақтамауға болмайды. Менің мамандығым менен тұрақты жұмылдыруды 

талап етеді. Мен бәсекеге қабілетті жастарды дамыту және тәрбиелеу үшін 

барлық жаңалықтарды білуге міндеттімін. Мен мұғаліммін, «Өз болашағымды» 

оқытамын, болашақ дәрігерлер, мұғалімдер, инженерлер, әскери және барлық 

болашақ мамандарын даярлаймын. 

Менің түсінігімде, жаңа ғасыр педагогы – өз ісінің кәсіби шебері, ол білім 

көзі болып қалу ғана емес, оқыту үрдісінің белсенді қатысушысы. Әрбір баланы 

оқу үрдісіне тарту оңай, бірақ кейде мұны жүзеге асыру қиын. Тек әдістемені 

жақсы меңгерген педагог сыныптағы жұмысты дұрыс ұйымдастыра алады. 
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Қазір XXI  ғасыр. «Заманға сай қадам басып барамын ба?» деген сұрақ мені 

де толғандырады. Жаһандану дәуірінің талаптарына сәйкес келе ме? Менің 

ойымша, бұған жауап: «жоқ» болуы да мүмкін емес. 

Мен – жаңа ғасыр педагогімін. Мен өзімнің білімім мен біліктіліктілігіме 

сенемін, әр түрлі оқыту құралдарын тиімді пайдаланамын,  сабаққа 

дайындыққа  шығармашылықпен келемін. 

Ал ең бастысы, менің біліктілігім, мен «Өз болашағымды» оқытамын! 

 

 

№ S00074    12.04.2022 ж 

 

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан  

ойлау технологиясын тиімді қолдану 

 

КАСЫМОВА БАЛМИРА ШИМБЕРГЕНОВНА 

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы № 18 жалпы білім  

беретін 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; 
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-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. 

 

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 
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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. 

«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. 

 

 

 



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

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

32 

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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№ S00075    12.04.2022 ж 

 

Хх дыбысымен таныстыру 

 

БЕКТУРГАНОВА АКНУР ЛЕСХАНОВНА 

Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы  "Жармыш жалпы білім 

 беретін мектеп" КММ.   МАД тобы тәрбиешісі 

 

Білім беру саласы: Қатынас 

Бөлімі: Сауат ашу және жазу 

Мақсаты: 
Білімділік:Х дыбысы және оның әріп таңбасымен таныстыру.Х дыбысы бар 

сөздерге мысалдар келтіру арқылы сөздік қорын молайтып, сөйлемдер құрату 

арқылы байланыстырып сөйлеуге үйрету. 

Дамытушылық:Балалардың ойлау қабілетін, қиялын , зейінін дамыту. Жазу 

дағдысына қолын жаттықтыру. 

Тәрбиелік:Ұқыптылыққа, шапшаңдыққа тәрбиелеу. 

Әдіс-тәсілдер: сұрақ-жауап, көрнекілік, түсіндіру 

Көрнекілігі: кеспе әріптер,суреттер,компьютер,доп. 

Билингвализм: хат-письмо- letter , аурухана-больница- hospital, дәріхана-

аптека-chemist 

 

Оқу іс-әрекетінің барысы: 
 

Іс-әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің іс әрекеті 

Балалардың іс-әрекеті 
Себепті қызығушылығын ояту кезеңі: 

І.Шаттық шеңбері 

Қуанамын мен де, 

Қуанасың сен де, 

Қуанайық достарым, 

Арайлап атқан күнге 

 

ІІ.Өткенді еске түсіру. 
«Серпілген сауал» ойынын ойнату. Доп ойнау арқылы 

өткен әріптерге қайталау жұмысын жүргізу. 

Балалар өлеңді қимылмен жасайды. 

Дыбыс ,әріп буын,сөз,сөйлем туралы білгендерін ортаға салады. 
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Ұйымдастырушылық ізденіс кезеңі 

ІІІ.Жаңа сабақ 
-Балалар мына суреттегі не? 

-Бұл түлкі барлық аңдарды алдап кеткен екен. Үйіне барайын десе, барлық 

аңдар жолына тұрып алыпты. 

-Балалар түлкіге көмектесеміз бе? 

-Ол үшін мына жолда тұрған аңдардың тапсырмаларын орындауларың қажет. 

1. «Аң патшасы арыстанның » тапсырмасы. 

Суреттерді атау,буынға бөлу Халат, аурухана, дәріхана, шахмат, хат. 

Х әрпі туралы түсінік беріп кету. Дауыссыз,кедергіге ұшырайды. Көк түспен 

боялып көк үйге орналасады. 

ІV. Сергіту сәті 
Орнымыздан тұрамыз, 

Қолды белге қоямыз, 

Бұрыламыз оңға , 

Бұрыламыз солға, 

Жаттығулар жасасақ, 

Жақсы сергіп қаламыз 

2.«Піл тапсырмасы» 
Буындарды оқу. 

Ха,хо,ху,хи,ха-лат,ха-бар т.б 

3. «Аю тапсырмасы» 
Әріптерді жаздыру:ауаға,тақтаға,оқулықтағын 

4 .«Жолбарыс тапсырмасы» 
Жұмбақ шешу: 

Сәлем алып алыстан 

Туысынан таныстан 

Келетұғын хат,хабар 

Қай әріптен басталар 

(Х) 

5. «Арқар тапсырмасы» 
Мына сөздерді үш тілде айт. хат-письмо- letter , аурухана-больница- hospital, 

дәріхана-аптека-chemist 

-Мінекей балалар,біз түлкіге көмектестік ол бізге рахмет айтып үйіне де жетті. 

-Енді мына компьютерге қарап Х әріпі туралы сөздерді қарайық. «Әліпби» 

сиқырлы әріптер мен сөздер бейнетаспасынан Х дыбысына сөздер тыңдайды. 

V.Оқулық бойынша жұмыс 
Оқулықта берілген буындарды оқыту. Сөздерді буынға бөлгізу. 

Х-а,х-о,ха-бар,ха-лат,са-я-хат,шах-мат,Ха-мит. 

VІ.Дәптермен жұмыс 
Х әрпін бастыру,дәптерге жазу. 
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-Түлкі 

-Иә 

 

Суреттердің атын атап айту.Сөздерді буынға бөлу. 

Қимылдарды көрсету. 

Буындарды қосып оқу. 

Ауаға ,тақтаға жазу. 

Жұмбақтарды шешу. 

Сөздерді үш тілде айтып үйрену. 

Х әріпі бар сөздермен танысу. 

Буындарды оқу,сөздерді буынға бөлу. 

Өз беттерімен жұмыс жасайды. 

Іс-әрекеттің бағалау кезеңі 

«Өз-өзіңді бағала» 
Смайликтерге стикер жапсыру. 

Өте көңілді 

Көңілді 

Орташа бейнелерге стикер жапсыру арқылы балалар өздерін бағалайды. 

Күтілетін нәтиже: 
Білім: Х дыбысымен танысты,сөз,сөйлем құрауға дағдыланды. 

Білік: Тапсырмаларды өз беттерімен орындауды білді. 

Дағды: Х әрпін таза,әдемі,сауатты жазуды үйренді. 
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МАЗМҰНЫ 

 

 АБАДИЛОВА ДИНАГҮЛ  КАЙРОЛЛАЕВНА 

 ОРЫНБАСАРОВА РАЙХАН ИСРАИЛОВНА 

 СУЛЕЕВА БИБИГУЛ КАПБАРОВНА 

 БАЙДАХОВ БАКЫТХАН КАНАЕВИЧ 

 АБУБАКИРОВ ИМАНБЕРДИ АСАНОВИЧ 

 САВОРОВСКАЯ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

 ОСПАНОВА АСЕМ НЫГМЕТОЛЛАЕВНА 

 КАСЫМОВА БАЛМИРА ШИМБЕРГЕНОВНА 

 БЕКТУРГАНОВА АКНУР ЛЕСХАНОВНА 


