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Қазақ тілі пәнін оқытудың әдістемесін жетілдіру жолдары 

АБДЫХАЛЫКОВА АРДАК ХАНАЯТОВНА 

Жетісу облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласы 

«Жамбыл атындағы орта мектеп» КММ 

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 

 

Қоғамның бүгінгі басты бағыттарының бірі - білім беру үрдісін 

ақпараттандыру. Бұл бағыт жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаға бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра 

отырып, оқу - тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын 

жоғарылатуды көздейді. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында 

еліміздің білім беру жүйесінің басты міндеттері атап көрсетілген. Соның бірі - 

білім беру жүйесін ақпараттандыру, оқытудың жаңа технологиясын енгізу, 

бүкіләлемдік коммуникация желісіне шығу. Білім беруді компьютерлендірудің 

қажеттілігі біріншіден, оқушыны қазіргі қоғам сұранысына сай өзінің өмірлік іс 

- әрекетінде дербес компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдалана 

алатындай жан - жақты дамыған дара тұлғаны тәрбиелеу, екіншіден, оқушының 

шығарашылық қабілетін дамыта отырып, компьютерді жекелеген пәндерде 

оқыту құралы ретінде пайдалану. Мысалы, қазақ тілі сабағында арнайы 

электронды құралдың құрылымы бірнеше негізгі тараулармен жұмыс істеуіне 

мүмкіндік береді. Әрбір тараудан оқушы мынадай мәліметтерді жеңіл және 

шұғыл түрде таба алады: 

· тақырыпқа байланысты мәтіндер 

· тақырыпқа қатысты суреттер мен сызбалар және компьютерлік анимация 

элементтері 

· сөздік қорды толықтыруға арналған жаттығулар 

· грамматикалық тестер 

Бұл оқулықтармен оқушылар белсенді жеке жұмыс атқарады. Мұғалім 

олардың өзіндік жұмысына бағыт беріп оны бақылаушы, технологиялық 

аппаратты басқарушы болады да, оқушы белсенділігі артады. Уақытты 

пайдалану да тиімді. Оқытудың инновациялық технологиясы бойынша 

әдістемелік жүйесі, осы мақсатта сапалы нәтижеге жеткізуге мүмкіндік беретін 

танымдық іс - әрекеттер түрлерінің мазмұны мен тікелей байланысты. 

Инновациялық әдіс- тәсілдерді пайдалануда мұғалім сабақты дайын түрінде 

бағалайды, оқушының өзі ізденіп, ғылыми негіздерін өз бетінше игеріп, ғылыми 

зерттеуді көздейді, ал мұғалімнің негізгі міндетіне оқушының іс - әрекетін 

бақылау жатады.  
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Ол үшін жаңа жабдықталған сыныптар, біліктілігі жоғары мұғалімдер 

сапасы жоғары дәстүрлі немесе электрондық, мультимедиалық оқулықтар мен 

оқу құралдары ауадай қажет. Қазіргі кезде кез келген тақырып бойынша 

мәліметтерді алу үшін интернетті пайдалануда өте бай 

тәжірибелерге қол жеткізілуде. Білім берудегі ақпаратты ресурстардың 

шартты белгілері мыналар: 

· электронды (мультимедиалық) оқулық қашықтықтан оқыту курсы; 

· анықтамалық мәліметтер (сөздік, энциклопедия, карта, деректер қоры 

электронды кітапханалар ( мәтіндің, графикалық, дыбыстық және бейне 

ақпараттар) ; 

Кез келеген пәндік әдістеме оқушыларға сол пәнді тереңдетіп игеруге, алған 

білімді практика жүзінде қолдануы мен проблемалық жағдайлардан шыға 

алуымен айқындалады. Сонымен қатар бүкіл еліміз бойынша әлемдік 

стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол жеткізу On-

Iine тәсілінде оқыту тәжірибесі дамып келеді. Қазақ тілін нәтижелі үйрету үшін 

оның оқыту әдістемесін жетілдіре түсіну - бүгінгі күннің кезек күттірмейтін 

маңызды мәселесі. Міне, заманымыздың тілек- талабы білім мазмұнын 

жаңартумен бірге, оны өмір мұқтажына орай дамытып, оқытудың жаңаша әдіс- 

тәсілдерін қолданудың мүмкіндікерін арттыруды күн тәртібіне қойып отыр. 

Осындай мәні мен маңызы зор өзекті мәселелердің бірі - оқушы тілін дамыту 

үрдісі. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Жолдауындағы айтылған 

мәселелерге баса назар аудару қазіргі мұғалімдердің міндеті болып табылады. 

Тіл арқылы қазақ халқының тарихы, әдебиеті, мәдениеті, ұлттық салт - дәстүрі, 

әдет - ғұрпы, болмысы танылады. Осы мақсатқа жетсек қана Қазақстанның 

саналы азаматын тәрбиелейміз. Ол үшін мектеп мұғалімдері оқытудың тиімді 

әдіс - тәсілдерін өз тәжірибесіне қолдануды таңдап алады, үнемі ізденісте 

болады. Оқытудың жаңа әдістерін пайдалану арқылы мұғалім оқушының 

белсенділігін шығармашылық ізденісін арттырады, пәнге деген қызығушылығын 

оятады. Өзара қатынасқа және сойлесуге құрылған оқыту оқу үрдісінде белсенді 

формаларды қолдану арқылы іске асырылады. Олар: топтық, жұптық, ұжымдық, 

жұмыстар болып табылады. Оқытудың бұдан басқа нақты немесе арнайы 

формалары болады. Олар: семинар, оқу конференциялары, диспут, топтық 

пікірталас. Оқу процесін жандандыру құралдарының ішінде ойын, ойын арқылы 

оқыту ерекше орын алады. Дидактикалық ойындар байқампаздық, елестету, есте 

сақтау, сөйлеу, ойлау қабілеттерін, сенсорлық бағдарын дамытады. Оның 

мақсаты: Жаңаша білім беру мазмұнына көшу, нақты іс - әрекет жүргізу 

ізденушілікпен жұмыс істейтін оқушы тәрбиелеу. Оқу үрдісінің нәтижелі болуы 

бірнеше факторға, шарттарға байланысты, оның ішінде оқу бағдарламасына, 

оқулықтарға, материалдық- техникалық базаға оқушының ынтасына пән 

бойынша білімі мен пәнді оқыту бойынша кәсіби даярлығына байланысты 

болады.  
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Қазақ тілін оқыту мазмұнын, әдіс тәсілдерін, формасын педагогикалық 

талап негізінде таңдау педагогикалық қызметті ғылыми тұрғыдан ұйымдастыру, 

педагогикалық іс – әрекеттегі таным құралдарын (теледидар жүйесін, 

компьютерді т.б) қолдану, теориялық білімдерді тәжірибелік іс - әрекеттерімен 

ұштастыру, оқу пәндерімен байланысты жүзеге асыру арқылы болашақ 

мамандардың пәнді оқытудағы тәжірибелік бағыты бойынша білімдері мен 

іскерліктері анықталады. Оқытушы әр оқушының қабілетін, қазақ тіліне деген 

көзқарасын біліп отыруы қажет. Оқытудың жаңа технологиясын пайдалану- 

сапалы білім негізі. Білім беру сапасы – қоғамдағы білім беру үрдісінің 

жағдайын, нәтижесін және ұлттық құндылықтардың қалыптасуын, даму 

болашағының қажеттілігін анықтайтын әлеуметтік категория. Жаңа 

технологияларды пайдалануда ұлттық құндылықтарды қалыптастырудағы 

негізгі мақсат мынаған саяды: 

· білім сапасын көтеру; 

· білімнің қолжетімділігін арттыру ; 

· педагогикалық әрекеттердің заман талабына сай бейімділігін арттыру; 

· жаңа тақырыпты түсіндіру ; 

· білім білік дағдыларын қалыптастыру ; 

· алған білімін іс жүзінде пайдалану машығын меңгеру; 

· оқу материалын қайталау мен бекіту; 

· білімді меңгеру деңгейін бақылау; 

· танымдық әрекеттерін ұйымдастыру; 

· зерттеу әрекеттерін ұйымдастыру; 

· жобалау әрекеттерін ұйымдастыру; 

· білім сапасындағы кемшіліктерді диагностикалау мен түзету; 

· өзіндік жеке жұмысты ұйымдастыру ; 

· оқу сабақтары мен оқу материалдарын жоспарлау; 

· сабаққа арналған баспа материалдарын даярлау; 

· сабаққа арналған электрондық оқулықтарды даярлау ; 

· сабақ және қосымша сабақтар өткізу; 

Бұл технологиялардың педагогикалық негізгі қағидаларды: оқушыларға 

ізгілік тұрғысынан қарау, оқыту мен тәрбиенің бірлігі оқушының танымдық 

күшін қалыптастыру және дамыту оқушының өз бетімен әректтену әдептерін 

меңгерту, танымдылық және шығармашылық икемділігін дамыту, әр оқушының 

қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқыту, оқушылардың жан- жақты дамуы 

үшін жүйелі жұмыс істеу, оқу үрдісін оқушының сезінуі болып табылады. Әрбір 

технология өзіндік жаңа әдіс – тәсілдермен қол жеткізер мақсаттармен 

ерекшеленеді. Сондай- ақ оқытудың жаңа әдістерін іс –тәжірибеге енгізу 

мақсатында оқушылар бойынан мынадай қасиеттерді көруге болады: 

· әрбір оқушы өзінің жеке ойымен, өмірге деген көзқарасымен және ойлау 

қабілетімен ерекшеленеді; 
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· бір- бірінің пікірлерін қабылдауға үйренеді; 

· өз біліміне сүйеніп, мәселенің шешімін дұрыс тауып, ойын жеткізе біледі; 

Қазақ тілі сабақтарында сыни тұрғыдан ойлауға үйрету барысында мынадай 

қорытынды жасауға болады: 

1. Оқушы өмірге деген өз ойын білдіру мүмкіншілігін біледі; 

2. Жаңа білім бойынша өз болжамдарын тыңдап,талқылауды үйренеді; 

3. Білімді өз бетімен алуға деген ынтасы, шығармашылық жұмыстарға 

қабілеті, танымдық белсенділігі артады; 

4. Бір - бірімен ынтымақтастығы, пікірлерін айта білуге дағдыланады; 

5. Оқушыларда жазу кезінде ғажайып ойлар пайда болады, сонымен қатар 

өзінің және өзгелердің пікірлері мен тәжірибесіне құрметпен қарауға үйренеді; 

6. Оқушылар өз ойымен, іс – тәжірибесімен, пікірлермен бөлісуге үйренеді, 

бұл бағыт топпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 

Осындай сабақтар барысында оқушылар өздерінің, бір - бірінің ой – 

пікірлеріне сын көзімен қарай отырып, жаңа тың идеялар туғызады. Сөйтіп, 

осындай жүйелі жұмыстар нәтижесінде оқушының күннен күнге білімге деген 

ынтасы арта түседі, олар өз бетімен шығармашылықпен жұмыс істеуге 

қалыптасады, өзін - өзі бағалап, өз күшіне деген сенімділік пайда болады, оқудың 

мәні мен мақсатын айқын түсінеді. Жеке тұлға ретінде дамуына әсер етеді. 

Бүгінгі тәуелсіз мемлекетімізде білімге деген көзқарас түбегейлі өзгеріп, 

оқытудың жаңа түрлері әдістер, жаңа бағыттағы технологиялар пайда болып, 

олар білім мазмұнынының толығымен түбегейлі жаңаруына себепші болуда. 

Пәннің тағылымдық мәнін, рухани әсер күшін, эстетикалық талғамын шәкірт 

санасына сіңіре білу, құзіреттілікті қалыптастырудағы жұмыс бастауы.  

Пәнді оқытудың тиімділігін арттыру ең алдымен, күнделікті оқу үрдісін 

жақсартудан, сабақтың сапасын арттырудан туындайды.  

Халқымыздың ұлы ағартушысы Ахмет Байтұрсынов: «Мектептің жаны - 

мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі, пәні сондай болмақшы. Яғни, мұғалім 

білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім біліп шықпақшы. Солай болған 

соң, ең әуелі мектепке керегі – білімді, әдістемеден хабардар, оқыта білетін 

мұғалім. Екінші – оқыту ісіне керек құралдар қолайлы, пән сайлы болуы керек», 

- деп аталған екі факторды ерекше көрсетеді. Қазіргі педагогтарға қойылатын 

талап, ол оқушыға сапалы білім, жүйелі тәрбие және де саналы ойлау мен қабілет, 

түйсігін дамыту. XXI ғасырда оқушылардың жанын рухани жағынан 

азықтандыратын, қызығушылығын арттыратын ақпараттық техникалық 

құралдар екені бәрімізге мәлім. Қорыта айтқанда, баланы дамытуда айналамен 

таныстыру, яғни ақпараттық құралдардың жақсы жағын тиімді пайдаланып, 

күрделі қыр сыры көп әлеуметтік ортаға оқушыны бейімдеп тәрбиелеу психолог 

- педагог қауымының еншісінде екенін басты назарда ұстауымыз керек. 
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20.10.2022 ж.    №  Y00019 

 

Резистор және реостат 

 

                               АЛТАЕВА ГУЛЬЗЕЙНЕП АБДУГАПАРОВНА 

Жамбыл облысы,Тараз қаласы, 

Жамбыл политехникалық жоғары                                                      

колледжісінің  физика пән мұғалімі 

 

Сабақ : Физика Мектеп:  

Күні:  Мұғалімнің есімі:  

Сынып: 8 сынып  Қатысқандар саны:  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы:  Резистор және реостат 

Сабақ негізделген  

оқу мақсаты 

(мақсаттары): 

Резистор мен реостат туралы мағлұмат  беру. 

Сабақ 

мақсаттары: 

Барлық оқушылар: Оқулықта берілген және қосымша 

тапсырмаларды орындайды. Жазба жұмыс жасайды. 

Оқушылардың басым бөлігі: Топтық жұмысты бірлесе 

орындайды. Өз бетінше жұмыс жасай алады. 

Кейбір оқушылар: Оқулықтан тыс қосымша 

тапсырмаларды орындайды. Тақырып бойынша қосымша 

мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. 

Тілдік мақсат: Оқушылар...  (істей) алады: 

Тақырыптың маңызын түсінеді. 

Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. 

Сабақ  барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара 

алады. 

Негізгі сөздер мен тіркестер: Реостат, резистор, электр 

тогы, кедергі 
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Сыныптағы диалог (жазылым үшін пайдалы тілдік 

бірліктер): 

Қазақша Орысша Ағылшынша 

Реостат Реостат Rheostat 

Резистор Резистор Resistor 

Кернеу Напряжение Voltage 

Кедергі Интерференция Interference 

Параллель Параллельно Parallel 

Тізбектей Последовательный Consistent 
 

Талқылауға арналған тармақтар: 

Реостат .......................................элементі. 

Резисторлар............................ерекшеленеді. 

 

Жазылым бойынша ұсыныстар: Тапсырмаларды 

дәптерге орындайды. 

Алдыңғы 

тақырып 

Электр кедергісінің температураға тәуелділігі 

Жоспар 

Жоспарлан-

ған уақыт 

Жоспарланған жаттығулар (төменде 

жоспарланған жаттығулармен қатар, 

ескертпелерді жазыңыз). 

Ресурстар 

Басталуы.5

3 минут 

 

 

 

 

 

 

 

І.Ұйымдастыру.  

1.  Сынып оқушыларына  жағымды ахуал 
туғызу 

2.  1,2,3 - ке санау арқылы сыныпты 3 топқа 
бөлеміз.  

ІІ. «Ашық микрофон» әдісі  

1. Металл өткізгіштер кедергісінің 

температураға тәуелділігі қандай? Бұл 

құбылыстың себебі неде? 

2. Асқын өткізгіштік құбылысы туралы не 

білесіңдер? 

    Өзара бағалауда дискриптор құру. 

 

Оқулық, 

дәптер 

 

  

 

 
 

Ортасы 
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30 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Металл өткізгіштер кедергісінің 

температураға тәуелділігі туралы және оның 

себебін біледі. 

2. Асқын өткізгіштік құбылысын айта алады. 

 

ІІІ. Жаңа сабақ: «Резистор және реостат» 

Тізбектегі ток күшін реттеу үшін көптеген 

жағдайларда арнаулы прибор - реостаттар 

қолданылады. 

Резистор – бұл меншікті кедергісі бар 

электр тізбегінің элементі. Резиторлардың 

негізгі параметріне кедергі жатады. 

Реостат – электр тізбегіндегі токты немесе 

кернеуді реттеуге арналған аспап. 

Реостаттың функциясы қарапайым. Ол 

токты немесе кернеуді басқарады. 

 

ІV. Топтық жұмыс  3 топқа деңгейлік 

тапсырмаларды беру 

1. Кедергілері R1=10 Ом, R2=15 Ом, R3=30 Ом 

үш резистор  параллель  жалғанған.                                         

Ток көзіндегі кернеу 36 В. 

А деңгейге  

а) Осы қосудың электр схемасын сызыңдар 

В деңгейге 

б) Табыңыз: 

1) Жалпы кедергіні 

 

2) R1  резисторлардағы  ток күшін 

3)  R2 резистордағы  ток күшін 

4) R3 резистордағы ток күшін 

С деңгейге 

Слайд, оқулық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үлестірмелі 

карточка,  
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 Өзін -өзі бағалауды жүргізуде   дискриптор  

құру. 

1. Жалпы кедергіні анықтайды. 

2. Резистордың  ток күшін біледі. 

3. Есептер шығара алады. 

Аяқталуы 

7 минут 
V. «Ыстық орындық» әдісі  

 «Резистор және реостат» тақырыбы бойынша 

ортаға оқушы шығарып сұрақтар қояды. 

Оқушы ортада тұрған үстелге отырып, 

тапсырма бойынша қойылған сұрақтарға жауап 

береді.  

Кері байланыс.  

«Бағдаршам» әдісі 

Саған ерекше не қиын болды? 

Түсінбедім 

Түсіндім, есте сақтадым 

 
 

VI. Үйге тапсырма: Резистор мен реостат оқып 

келу. 

Дәптерге анықтамалықтарды жазу. 

 Кері 

байланыс 

кестесі  

 

Қосымша ақпарат 

 

Дифференциация.(Саралау)-  

Сіз қосымша көмек 

көрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Сіз қабілеті 

жоғары оқушыларға 

тапсырманы күрделендіруді 

қалай жосарлайсыз? 

Бағалау-

оқушылардың 

үйренгенін 

тексеруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс. 

Қауіпсіздік және еңбекті 

қорғау ережелері. АКТ-

мен байланыс 

Құндылықтардағы 

байланыс 
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Қысқа мерзімді сабақ 

жоспарлауда оқу 

мақсаттарын басшылыққа 

ала отырып, сабақ 

мақсатына жоспар алдым. 

- Өзін-өзі 

бағалау  

- Өзара 

бағалау  

- Бағдаршам 

әдісі 

бойынша 

Математика, тарих  

пәндерімен байланыс 

орнатылған; 

Техника қауіпсіздік 

ережелерін сақтай 

отырып, сабағымды АКТ-

мен байланыстырамын; 

Ынтымақтастықты 

дамыту; 

Рефлексия . 

 Сабақ/оқу мақсаттары  

шынайы ма? Бүгін 

оқушылар  

не білді? Сыныптағы  ахуал  

қандай болды? Мен  

жоспарлаған  

 саралау шаралары тиімді 

болды ма?  

Мен берілген уақыт ішінде 

үлгердім  

бе? Мен өз жоспарыма 

қандай  

түзетулер енгіздім және 

неліктен? 

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ  туралы өз 

пікіріңізді жазыңыз. Сол ұяшықтағы сіздің 

сабағыңыздың тақырыбына сәйкес келетін 

сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Сабақ мақсаты оқу мақсатына  сәйкес 

қойылған. Оқушылар  бүгінгі  сабақта резистор 

мен реостаттар туралы мағлұмат алып  өмірде 

қолдана білуді үйренді. 

Сыныптағы ахуал орташа деңгейде өтілді. 

Мен сабақты берілген уақыт ішінде үлгердім. 

 

 

Қорытынды бағамдау. 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1. Сабақ барысында өткізілген денелердің қызметін айтылуы. 

2. Олардың тізбекте жалғану құрылымының  түсінуі. 

 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1. Сабақты өткізуде  Ашық микрафон, ыстық орындық  әдістерінде  

танымдық тапсырмаларды қолдану. 

 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекеленген оқушылар туралы менің 

келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетінін не білдім? 

Кейбір оқушыларға есептер шығарғанда және жеке тапсырмалар орындағанда 

әлі де көмек  қажет. 
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20.10.2022 ж.   № Y00020  

 

Мектеппен  танысамыз 

 

САРБАЛИНА АЙҚАНЫМ ЖЕТПІСБАЙҚЫЗЫ 

Ақтөбе қаласы Мұхтар Арын атындағы                                                

Қарғалы қазақ орта мектебінің                                                                    

мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі   

 

Тобы/сыныбы: Мектеп алды даярлық 

ББС/ҰОҚ: «Әлеумет»    Қоршаған ортамен танысу   

Тақырыбы:  Мектеппен  танысамыз 

   ҰОҚ мақсаты: Бала мектеп туралы біледі 

Күтілетін нәтиже: Мектептің атауын  атайды,үйден 

мектепке дейінгі жолды 

біледі.Мектепте,сыныпта өзін –өзі ұстау 

туралы негізгі ережелерді біледі. 

Дағды: Бағдарлау дағдылары қалыптасады 

Қолданылатын әдіс-тәсілдер: Түсіндіру,сұрақ-жауап,ойын,әңгімелеу. 

Ресурстар,  

дамытушы орта: 

АКТ тақта,кеспе 

материалдар,суреттер. 

Жоспарлау  

ҰОҚ кезеңдері Педагог әрекеті Балалардың 

әрекеті 

Сабақтың 

басталуы 

 

 

 

 

 

 

Шаттық шеңбері:  

Қайырлы таң,көздерім! Ояндыңдар ма? 

(қабақтарын сипайды) 

Қайырлы таң,құлақтарым!  Ояндыңдар ма? 

(құлақтарын сипайды) 

Қайырлы таң,қолдарым!Ояндыңдар ма? 

(қолдарымен шапалақтайды) 

Қайырлы таң,аяқтарым!Ояндыңдар ма? 

(аяқпен жерді тарсылдатады) 

Қайырлы таң,күн! Мен ояндым. 

(Күлімсіреп,күнге қолдарын созады) 
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Сабақтың 

негізгі бөлімі: 

Диолог 

арқылы 

саралау 

Ресурс 

арқылы 

саралау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4К моделі. 

сыни ойлау 

Бала үні 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сұрақ-жауап арқылы ҰОҚ –ның тақырыбын 

анықтау. 

 

Балалар ,айтыңдаршы –қазір жылдың қай 

мезгілі? 

Балалар: Күз 

Жаңа оқу жылы қай айда басталады? 

Балалар: Қыркүйек айында 

Дұрыс , айтасыңдар балалар! 

 
Балалар, енді мен сендерге жұмбақ 

жасырайын! 

 

Жұмбақ: 

 

Білімнен мол сый- асы 

Балғындардың ұясы 

 

Балалар: Мектеп  

 
Балалар,біз жұмбақтың дұрыс жауабын 

таптық. 

Сонымен ,балалар   

Мектеп –жас ұрпаққа білім,тәрбие беретін 

мекеме,білім беру жүйесінің негізгі буыны. 

Басты мақсаты- ҰОҚ оқыту. Оны мұғалім 

атқарады. 

Балалар, мен сендерге тағы бір жұмбақ 

жасырайын!              

 

 

 

 

Балалар 

сұрақтарға 

жауап береді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар 

жұмбақ 

шешуін 

табады 
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4К моделі 

сыни ойлау 

 

 

 

 

Бала үні 

Саралап 

оқыту 

қарқын,жылд

амдық,уақыт 

 

Ресурс 

арқылы 

саралау 

Бала үні 

 

 

 

 

 

Еркін ойын 

 

 

 

 

 

 

Жұмбақ: 

Күміс алмұрт тілі бар 

Сыңғырлаған үні бар 

Шақыратын білімге,    

Сағаты бар,күні бар. 

 

Балалар: Қоңырау 

 Дұрыс ,айтасыңдар! 

 
Мектепке алғаш келгендегі сезімдері туралы 

әңгімелету. 

 

Ы.Алтынсариннің «Кел,балалар оқылық» 

өлеңін оқу , ағартушылық қызметі жөнінде 

әңгімелеу, алғашқы мектептің суретін 

көрсету,оны қазіргі мектеппен салыстыру. 

 
 

 

 

 

Балалар 

жұмбақтың 

шешуін 

табады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ы,Алтынсари

ннің 

«Кел,балалар 

оқылық»өлеңі

н педогогпен 

бірге 

қайталайды. 

Алғашқы 

мектептің 

суретін қазіргі 

мектеппен 

салыстырады 

 

 

 

 

Балалар 

сергіту сәтін 

педагогпен 

бірге жасайды 
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Диологты 

саралау 

 

Бала үні 

 

 

 

 

Ресурстарды 

саралау 

Диологты 

саралау 

 

 

Командалық 

жұмыс 

 

 

 

 

Сергіту сәті: 

 

Ал,балалар ,тұрайық 

Үлкен шеңбер құрайық. 

Оңға қарай иіліп, 

Солға қарай иіліп, 

Жоғары-төмен қарайық, 

Орнымызды табайық. 

 

Ойын: «Мектеппен танысамыз». Педогог 

мектеп ішіне саяхат жасауды ұсынады. 

Киім шешетін жер-бірінші қабаттағы дәлізде 

орналасады. Оқушылар мен мектеп 

қызметкерлері сырт киімдерін осында іледі. 

Сынып бөлмесі (кабинет) –оқушылардың 

ҰОҚ оқитын орны. Мұнда оқушылар 

отыратын парталар,мұғалімнің үстелі  

мен орындығы және шкафтары болады. 

Спортзал –дене шынықтыру сабағы өтілетін 

жер.Мектептегі шешінетін жер,оқу 

кабинеттері,спортзал сияқты орындармен 

таныстырады. 

Педогог тәрбиеленушілерге мектепте 

өздерін қалай ұстау керектігін 

түсіндіреді.Мектепте оқушыларға арналған 

ереже болатындығын,оны әрбір оқушы 

орындау керектігін айтады. 

 

Кері байланыс: Сұрақ-жауап. 

 

-Мектеп ауласында не бар? 

-Мектепте қоңырау не үшін соғылады? 

Мектеп ауласында не үшін демаласыңдар? 

 

-Мектеп ауласында гүлдер және ағаштар 

өседі.Спорт алаңы бар.Мектеп ауласы 

қоршалған.Мектеп ауласында үзіліс кезінде 

демаламыз. 

 

1-тапсырма: сурет бойынша  

 Мектепте тағы кімдер қызмет етеді? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар сурет 

арқылы 

сұрақтарға 

жауап береді 
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-Педогогтар қандай міндет атқарады? 

-Сынып бөлмелерінде балалар не істейді? 

-Сынып тақталары не үшін керек? 

-Сынып бөлмелерінде парталар неге көп? 

Педогог үстелі неліктен парталарға қарама-

қарсы қойылған? 

 

2-тапсырма:Қуаныш пен Айсұлуға мектепке 

оқу құралдарды жинауға көмектес! 

Ал,балалар біз Қуаныш пен Айсұлуға 

мектепке қажетті құралдарды сөмкеге 

жинауға көмектесейік. Әр оқушы оқу 

құралдарын сөмкеге сызық арқылы 

бағыттауы яғни сәйкестендіруі керек! 

 

 
 

-Мектепте сынып бөлмелері неге көп? 

Балалар: Өйткені оқушылар көп.Оларды 

сыныптарға бөледі.  

Мысалы: төрт 1-сынып болса,оларға 4-

сынып бөлмесі керек. 

-Сынып бөлмесіндегі тақта және бор не 

үшін қажет? 

-Тақтаға жазу жазады,есеп 

шығарады,суреттер іледі. 

Тақтаға жазуды бормен жазады. 

Мектепте ,сынып бөлмелерінде оқушы өзін 

қалай ұстауы керек? 

Балалар: Сынып бөлмесінде,дәлізде қатты 

айғайлап жүгіруге ,шулауға, әртүрлі 

заттарды лақтыруға болмайды. 

Ұялы телефонды ҰОҚ барысында 

пайдалануға болмайды. 

 

 

 

 

 

 

Балалар оқу 

құралдарын 

сөмкеге 

бағыттап 

сызық арқылы 

сәйкестендіре

ді 

 

 

 

 

 

 

 

Сұрақтарға 

жауап береді. 
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Бұлардың бәрі –мектеп ережесі. 

Ережеде оқушы өзін қалай ұстау керектігі 

айтылады.Оны «этика»деп те айтуға болады. 

«Этика» дегеніміз-отбасында ,қоғамдық 

жерлерде 

(мектеп,дүкен,балабақша,көше,көлік 

ішінде) адамдармен дұрыс қарым-қатынас 

жасау. 

 

Сабақтың 

қорытынды 

бөлімі: 

Құрылымдыл

ған ойын 

 

 

«Көпір» ойыны 

Шарты: 

Еденге бормен «көпір»(түзу) сызылады. 

Екі топ бір-біріне қарсы шыққан 

балалардан «көпірден» құлап қалмай өтуі 

керек! 

Балалар бір-біріне көмектесіп,орындарын 

ауыстырып,бір-бірін өткізіп жіберулері 

керек! 

Мектептің адам өміріндегі маңызы қандай? 

 Мектептегі әр түрлі орындардың атаулары 

қандай? 

Оқу құралдарын ата? 

«Кел,балалар оқылық!» өлеңін кім жазған? 

Мектепте қандай ережелерді ұстану керек? 

 

Рефлекциялық бағалау: өз жұмысыңды 

бағалап қорыту. 

Балалардан тақтаны  кез келген түсті 

бормен бояуын сұраймын: 

*Ештеңе түсінбедім-қызыл бормен 

*Түсіндім,бірақ түсіндіре алмаймын-сары 

бормен 

*Бәрін түсіндім,басқаға түсіндіріп бере 

аламын-жасыл бормен. 

 

 

 

 

Педогог 

жетекшілігіме

н жүргізіледі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бала өзін-

бағалауы 
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 20.10.2022 ж.    № Y00022 

 

Cын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді қолдану 

                                

ЖОЛАЕВА ГУЛЬЗИРА АСАНОВНА 

Түркістан облысы, Казыгурт ауданы. 

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 
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ақпараттарды ғана жинап, жаңа білімді бұрынғыдан ажырата білуге 

көмектеседі. 

Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты 

айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсаты- 

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

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

тұлғаны қалыптастыру. 

СТО жобасын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу-білім беру сапасын 

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

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

технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, 

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

дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу 

секілді жағымды қасиеттерді дамытады. 

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» арнайы пәндерді оқытуда 

қолданып жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» 

тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу 

үшін белгілі міндеттер қойдым. Олар: 

1. Технологияны оқып меңгеру; 

2. Тәжірибеде қолдану; 

3. Нәтижесін анықтау. 

1-ші сатыда 2012-2013 оқу жылында технологиямен таныстым, баяндама 

әзірленді ; 

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

отырысқа әдістемелік әзірлеме дайындалды ; 

3-ші сатыда 2014 -2015 оқу жылына әдебиеттік оқу пәнінен «Шешендік 

сөз», «Достық» тақырыбында ашық сабақтар жоспарлап өткіздім. 

2015-2016 жылы Өзін-өзі тану пәнінен «Сөз іспен көрікті» тақырыбында 

ашық сабақ өткізілді. 

Жалпы «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» 90 түрлі стратегиясы 

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

өлең, Галереяға саяхат, INSERT кестесі, ББҮ стратегияларын сабақтарымда 

қолданамын. 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары: 

- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту; 

- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту; 

- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру; 

- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға 

тәрбиелеу. 
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Көркем еңбек пәні бойынша инновациялық 

 технологияларды тиімді қолдану 

 

ҚҰРМАНТАЙ ДАУЛЕТБЕК ӨМІРБЕКҰЛЫ 

Түркістан облысы Ордабасы ауданы                                                               

«Б.Кенжебаев атындағы жалпы орта мектебі» КММ 

Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

Осы замануи инновациялық технологиялар барлық қоғамның 

инфрақұрылымдарына үйлесімді енгізілуі негізінде тұрпайы еңбек түрлері еңбек 

нарығында жойылып, жаңа еңбек түрлерінің қалыптасуына ықпал етіп келеді. 

Соның салдарынан қазіргі еңбек нарығында жаңа мамандықтар пайда болып, 

олардың еңбек мазмұны да жиі өзгерістерге ұшырып келеді. Осыған куә болатын 

үлгілерге өндірістердегі автоматтандырылған қондырғылармен өнімді жасау, сол 

сияқты қызмет көрсету салаларында кішігірім құралдар мен аппараттардың 

кеңінен қолданылып, маманның еңбек опеацияларын жеңілдетуге үлкен көмегі 

тиіп келеді. Бұл үлгідегі құрал-жабдықтар қазіргі өндірісте, қызмет көрсету 

саласында және тұрмыста да кең орын алып келе жатқаны белгілі. 

«Көркем еңбек» пәнін оқытудың мақсаты – жеке тұлғаның қалыптасуы және 

өз ойын білдіруінің негізі ретінде, рухани-адамгершілік мәдениетін дамыту, 

шығармашылық, кеңістіктік-образдық ойлауын, көркемдік-технологиялық 

білімінің негізін қалыптастыру. Оқу бағдарламасының мазмұны көркемдік-

шығармашылық іс-әрекеттің алуан түрін қарастырады. Сабақта іске асырылатын 

қөркемдік іс-әрекеттің түрлерін «Көркем еңбек» пәнінің мұғалімі анықтайды. 

Сонымен бірге міндетті түрде қөркемдік іс-әрекеттің үш түрі жүзеге асырылады: 

конструктивті, бейнелеу, сәндік. 

Көркем еңбек пәнін өткізуде көптеген жаңа технологияларды пайдаланып, 

оқушының жаңа материалды толық игеруіне баса назар аударудамыз. Бұл жаңа 

технологияларды негізгі үш топқа бөліп қарастыруымызға болады: 

1. Ойындық технология - мәнді өмір жағдаяттарын үлгілеу және оның 

шешімін іздестіруге құрылады. Жетекші әдісі – ойын. Оны ұйымдастыру түрлері: 

іскерлік, рөлдік, оқиғалық және білімдік ойындар. 

2. Коммуникативтік технология – мүмкін болған барлық ақпарларды 

қатыстыра отырып, оқу үрдісі оқушының өзара белсенді әрекетіне, қатынасына 

құрылады. Жетекщі әдісі – қарым – қатынас. Оны ұйымдастыру түрлері: өзара, 

жұптық, топтық оқу т.б. 

3. Зерттеу технологиясы – проблемалық ізденіске, жаңалықтар ашуға 

құрылады. Жетекші әдісі – проблемалық оқыту әдісі. 
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Осылармен бірге саралап, жеке дара, жеделдетіп оқыту, оза оқыту, деңгейлеп 

оқыту, оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау т.б. технологиялар көп 

қолданыс табуда. Бұл технологиялардың бәріне ортақ, негізгі мақсаты – жеке 

тұлғаны дамыту, оқуға шығармашылық ендіру, мұғалім мен оқушы арасындағы 

ынтымақтастық, өзара әрекеттестік сипатындағы жаңа әлеуметтік қатынастың 

пайда болуы, т.б. Оқыту технологияларын оқу мазмұны мен оқушылардың жас 

және психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап қараудың 

маңызы зор. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын 

меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа 

технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуальдық, кәсіби, рухани, азаматтық 

және де басқа көптеген адами қабілетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-

өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Оқытуда 

оқушының еңбек біліктері мен шығармашылық қабілетін дамыту үшін жаңа 

ақпараттық технологияны пайдалануға да мүмкіндіктер көбеюде. Еңбек ету 

үрдісін даралауда оқушыны жеке тұлға ретінде қабылдау, яғни оқушының өзіндік 

танымдық іс-әрекетін қалыптастыруға бағыттау, білім беруде жеке оқытуды 

дамыту көзделуі қажет. 

Модульдік оқыту технологиясы. Тігін бұйымдарын модельдеу 

Модульдік оқыту технологиясы - балаларға жеңілдік жасап, оқушы мен 

мұғалім қарым - қатынасына теңдік жағдай жасап, оқушыларды қатты қыспай, 

еркін сөйлеп қызықтырушы көрнекілікпен баланы баулап, алып кету. Жас 

ұрпақты қоғамдық өмірге, отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау, үнемі өзгеріп 

отыратын әлемде өмір сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды міндеттейді. 

Бұған жету үшін басқаруды дамытуға бағытталған жаңа модельдерді көп 

қолданған жөн. Әр пән мұғалімі жаңа технологияларды меңгеріп, пәнаралық 

байланыс, кірістіру сабақтарын кеңінен қолдану қажет. Себебі оқушы алған 

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

әрекетімен байланыстыра білгенде ғана өзіне де, қоғамға да пайдасын тигізе 

алады. Жас өспірімдерді еңбекке 

тәрбиелеудің жалпы міндеттері бірнеше жеке міндеттерді орындау арқылы 

іске асырылады. Олар білім алушыларды еңбекке практикалық тұрғыдан даярлау. 

Білім алушының ынтасын және қабілетін дамыту еңбек тәрбиесіндегі жеке 

міндеттердің бірі. Халық шаруашылығында автоматтарды, компьютерлерді, т. б 

қолдану барлық мамандардан жоғары техникалық сауаттылығы талап етеді. 

Әдебиеттер тізімі: 1. Ұ.Жазықбаева. Жаңа адамды тек жаңашыл ұстаз 

тәрбиелейді. Шымкент,2000. 2. Т.Ш.Оралбекова Технология оқулығы. Алматы, 

2016. 3. Т.Ш.Оралбекова Әдістемелік құрал (технология), Алматы, 2017 
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ОҚУШЫЛАРДЫ КӨРКЕМ ЕҢБЕККЕ БАУЛУ 

БОЛГАНБАЕВА ГАЛИЯ СЕРИКОВНА 

Түркістан облысы Жетісай ауданы                                                                                        

«Қаныш Сәтбаев атындағы №48 ЖОМ» КММ 

Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

Еліміздегі ұлттық қоғамды кемелдендіру ел болашағы – жас ұрпақты жаңа 

инновациялық әдісте рухтық тәлім және білім негіздерімен қаруландырып, 

қалыптастыру қажет. 

Білім мен тәрбие ажырамас егіз ұғым. Ұлы данышпан Әл-Фарабидің 

«Тәрбиесіз берген білімнің күні қараң» деген сөзі осыны дәлеледесе керек. 

Сондықтан бүгінгі ұрпақтарға білім-ғылым нәрін берумен қатар, өз 

халқымыздың тағылым қағидаларын жеке тұрғыда үйретіп, игерудің мәні зор. 

Себебі, бүгінгі бала ертеңгі ата-ана, бала тәрбиелеуші, халық өкілі, ел намысын 

қорғаушы, ата-бабалардың ісін жалғастырушы мәңгілік күш. Сол себепті жалпы 

білім беретін орта мектептерде бұл мәселені жолға қою, яғни егеменді елімізге 

қазақ қоғамын қалыптастыру – басты міндет. 

 Эстетикалық мәдениетті дұрыс қалыптаспаған адам ғылымда, саясатта 

және қоғамда өзгелермен тіл табысуда мәдениетті түрде адамгершілікпен әрекет 

жасай алмайды.  

Сондықтан қазірден бастап мектеп оқушыларына ойлау, эмоционалдық 

сезімдерді қалыптастыру, экологиялық, патриоттық тәрбиелер ауадай қажет, оны 

ұлттық қолөнеріміз бен мәдениеттің қатысуынсыз жеткізу мүмкін емес. 

Қазіргі күннің талабы – білімді, өнерлі, өнегелі жас ұрпақ тәрбиелеу. 

Әлемдік білім беру жүйесі ХХІ ғасырда жаңа, тың бағытта дами бастады. Білім 

берудің мазмұны, мақсаты өзгерді. Қоғам, мемлекеттік болған соң,  ең алдымен, 

білім,  тәрбие керек. Сондықтан да елбасымыз Н.Назарбаев өзінің 

Жолдауларында білім мен өнер, мәдениет салаларына айрықша көңіл бөліп, 

еліміздің жарқын болашағы білікті де парасатты жастардың қолында екенін 

назардан тыс қалдырған емес. 

Көркем эстетикалық  тұрғыда тәрбиелеуде ұлттық өнерді үйретуде мына 

мақстаттарды алға қоюымыз керек: 

-  халықтың ғасырлар бойы жинақталып, іріктеп алған озық тәрбиесі мен ізгі 

қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған ортадағы қарым-

қатынасын дүниетанымын, өмірге көзқарасын және оған сай мінез-құлқын 

қалыптасытыру; 

-  жас ұрпаққа халқымыздың асыл дәстүрі мен салтынан мағлұмат бере 

отырып дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, 
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мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, бойында басқа игі қасиеттер 

қалыптасқан адамды тәрбиелеу; 

-  ұлттық қолөнері және рухани-мәдени байлығымызды танып-білуге 

тәрбиелеу. Өз отанының және халқының қолөнер мұраларын танып, жетік 

меңгеру; 

Еліміздің өркениетті елдер қатарынан алдыңғы орындарды иеленуге 

ұмтылуы жағдайында жас ұрпақты жан-жақты дамыта тәрбиелеу қажеттігі арта 

түседі. Мұны жүзеге асырудың бір жолы олардың эстетикалық тәрбиесін 

жетілдіру болып табылады. Өйткені жеке тұлғаның эстетикалық тұрғыдан дамуы 

тәрбиенің құрамдас бөліктерінің барлығымен сабақтастықта, өзара байланыста 

жүзеге асырылады. Әсіресе, бұл сәндік-қолданбалы өнерді үйрету үрдісінен 

айқын көрінеді. 

Жас жеткіншектерге ұлттық өнердің қыры мен сырын игерте отырып, 

олардың эстетикалық сезімталдығын, ой-қиялын, көркемдік талғамы мен 

шығармашылық қабілетін шыңдау, балалардың өзі өмір сүретін ортасына 

сұлулық әкелуге деген құштарлығын, туған халқының көркем-мәдени 

мұраларына, эстетикалық дәстүрлеріне деген сүйіспеншілік қатынастарын 

тәрбиелеуге зор мүмкіндік туғызады. 

Қазіргі уақытта эстетикалық тәрбие үлкен маңызға ие. Оның міндеттерінің 

бірі – жасөспірімдердің шынайы өмірге, өнерге эстетикалық қарым-

қатынастарын қалыптастыру. Ал бұл шығармашылық тұрғыдан іздемпаз тұлғаны 

дамытудың факторы саналады. Адамның шындыққа, өнерге эстетикалық қарым-

қатынасы эстетикалық қабылдаудан басталады және онсыз қалыптасуы мүмкін 

емес. Осыған байланысты балалардың эстетикалық тұрғыдан қабылдау және 

бақылау қабілеттерін дамытудың қажеттілігі артады. Осы қабілеттердің дамуы 

өмір мен өнердегі әсемділікті, ұлылықты, шынайылықты түсінуге және оларды 

талғамсыздықтан ажырата білуге мүмкіндіктер жасайды. Эстетикалық қарым-

қатынастар эмоционалдық сипатқа ие болғандықтан өмір мен өнердің 

эстетикасын тану, эстетикалық күй кешу, сезіну арқылы жүзеге асырылады. 

Әсемдікті, ұлылықты қабылдау адамды алуан түрлі сезімге бөлеп, жағымды әсер 

қалдырады. 

Эстетикалық тұрғыдан қабылдау адамның туа біткен қабілеті болып 

табылмайды. Ол білгілі бір мәдениеттіліктен, даярлықтан, эстетикалық 

білімділіктен талап етіледі. Бұл эстетикалық қажеттілік, қабілет, талғам, бағалау 

және т.б. сапаларды қамтитын жеке тұлғаның эстетикалық мәдениетін 

қалыптастырудың қажеттілігін арттыра түседі. 

Шындыққа эстетикалық қарым-қатынас затты, құбылысты эстетикалық 

тұрғыдан бағалаулан да көрінеді. Ал эстетикалық тұрғыдан бағалау эстетикалық 

талғамнан талап етіледі. 
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 Жасөспірімнің эстетикалық талғамы оның эстетикалық тұрғыдан сезімін 

білдіру, оны саналы ойдан өткізу, көркемдік сапаны эмоционалдық бағалау, 

көркемдік нысанды жеке эстетикалық қажеттілігі деңгейімен салыстыру және 

т.б. қабілеттерді қамтитын психикалық қасиеттерінің күрделі кешені болып 

табылады. Эстетикалық талғам жеке тұлғаның қажеттіліктері мен идеалымен 

қатар жүретін күрделі білім. Ол жеке тұлғаның эстетикалық тәрбиелілігінің 

көрсеткіші, көркемдік дамуының деңгейі болып саналады. Эстетикалық 

талғамның дамуында қиял, елес және көркемдік ой үлкен мәнге ие болады. 

Жасөспірімдірдің осы сапаларының дамуына тарихы мен мазмұны терең сәндік-

қолданбалы өнер сласындағы жан-жақты білімдер, аталған өнер түрлерінің 

туындыларын жасау барысындағы шығармашылық тапсырмаларды орындау 

ықпал етеді. 

Жасөспірімдердің сәндік-қолданбалы өнерді меңгеру үрдісінде эстетикалық 

мәдениетін қалыптасытыру оның адам өміріндегі рөлін жетік түсіндіруден, оның 

маңыздылығы мен мәнін және спецификалық заңдылықтарын толық ашып 

көрсетуден де талап етіледі. Бұл жағдай сабақтарда халық өнерін қазіргі 

мәдениеттің ажырымас бөлігі тұрғысынан, кәсіби өнермен өзара әрекеттестігі, 

ерекше типтегі шығармашылық тұрғысынан қарастырғанда ғана мүмкін болады. 

Мектептегі технология сабағында және үйірме жұмыстары барысында 

шәкірттерге қолөнер арқылы жан-жақты эстетикалық тәрбие беру, оларды 

көркем еңбекке баулу халқымыздың мәдени мұрасын жүйелі меңгеруге 

мүмкіндік береді, рухани игіліктерді бағалай білуге тәрбиелейді. 

Оқушылардың ой-өрісін кеңейтіп, қиялына қозғау салып, көркем еңбекке 

баулуда сыйлық заттар жасатудың тәрбиелік мәні зор. Ұлтты танытатын 

сыйлық  заттар жасау барысында әр бұйымды, дәстүрді зерттеу арқылы ізденіс 

туындайды, оқушылар бойында патриотизм қалыптасады. 

Ең басты міндет оқушыларды көркем еңбек арқылы қызығушылықтарын 

арттырып, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу, еңбекке деген ынтасын арттыру. 

Халық шеберлерінің қолынан шыққан бұйымдарын талдап қана қоймай, 

соларға ұқсатып жасау баланың шығармашылық жұмысқа, ұлттық өнерге 

сүйіспеншілігін арттырады, әдемі заттар жасауға талпындырады, рухани-

адамгершілік сапалары артады, шеберлігі шыңдалады, еңбекке, еңбек 

адамдарына құрметі қалыптасады, өз еңбегін және өзгелер еңбегін бағалай білуге 

тәрбиеленеді. Осы тұлғалық сапалардың қалыптасуы барысында эстетикалық 

мәдениет элементтері де үлкен мәнге ие болады. 

Қазіргі таңда ұлттық ерекшеліктермен жасалған бұйымдарға сұраныстың 

артуы оқушыларды қазақ халқының кәсіптік қолөнер бұйымдарын дайындай 

білу іскерлігіне баулу қажеттігін тудырады. Бұл мәселені шешудегі негізгі себеп: 

оқушы жастарды жаңа экономикалық жағдайда еңбек етуге, өз бағыт-бағдарын 

анықтауға, мүмкіндіктерін іске асыруға даярлау. 
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Ұлтымызды танытатын домбыра, қобыз, жетіген, т.б. музыкалық аспаптар, 

киіз үй, бесік, алтыбақан, қымызға арналған ыдыс-аяқтар, ою-өрнектер, төрт 

түлік, аңыз-ертегі, салт-дәстүр осының барлығын пайдаланып, түрлі 

композициядағы сыйлық зат жасау оқушылардың жеке шығармашылықтарын 

қалыптастырады. Мысалы: домбыраның құрылысы, түрлерімен таныстырып, 

жасалу жолдарын үйретіп, бұйымға қажетті ағаш бөлігін таңдап алу керек. Ағаш 

бөлігіне домбыраның сызбасы орындалып, артық бөліктері арамен кесіп алынып 

тасталады, сонан соң қашау, түрпі, т.б. құралдардың көмегімен кішкене домбыра 

жасалады. Сонан соң астына домбыраны орналастыратын тұғыр жасалады. Бұл 

бұйымдар қайрақ қағазбен өңделіп бір-біріне клейленіп, лакталады. Осылайша 

бір ғана домбыраны пайдалану арқылы қаншама түрлі сыйлық зат жасауға 

болады. 

Домбыраның бірнеше түрлері бар, оны әр түрлі жағдайда орналастыру, 

сонымен қатар бұйымның сан алуан болуы оның тұғырына байланысты. 

Қаламсалғыш бұйым ретінде де, ою-өрнек немесе басқа да заттармен біріктіріп 

ойластыруға болады. Екі немесе үш бұйымды пайдаланып, күрделі 

композициядағы сыйлық заттар да жасауға болады. 

Сыйлық заттар жасауға бейімделген оқушылар үйлерінде де үнемі көркем 

еңбекпен айналысады, халқымызды танытатын бұйымдардан неше түрлі 

композиция ойластырады, алдағы жасайтын туындыларының эскизін салып, 

ізденіске түседі. Оқушылардың мұндай жұмыстарға  қызығушылықтары өте 

жоғары, бір-екі жұмыстан соң-ақ қажет құралды, материалды өздері таңдай білу 

қабілеттері пайда болады. Жасаған бұйымдары өте сәтті шыққанда, оқушы өз 

еңбегінен ләззат алып, қуанышқа бөленеді, қызығушылығы артып одан да әдемі 

жұмыс жасауға талаптанады. Егер көп қиналып, жұмысы жақсы шықпайтын 

оқушы болса, оған ұстазы көмектесіп отырып жасатқаны дұрыс. Әрине осындай 

сан алуан сыйлық заттар жасау, мұғалімнің оқушыларға бағыт-бағдар беріп, 

оқытып, баулуына, қиялдарын ұштауына байланысты. 

Мұғалім әрқашан оқушыларды үйретіп, бағыт-бағдар бере отырып, өзі де 

жұмыс істеп, шеберлігін көрсету арқылы оқушыларды шабыттандыруы керек. 

Басты мақсат, оқушылар өз ұстазын “шебер” ретінде танып, үлгі тұтып, 

еліктеуіне қол жеткізу. 

Кәдесыйлықтар жасауды тек қана арнайы топтарда ғана емес, мектептегі 

барлық сыныптардың технология сабақтары барысында да қолданған жөн. Әр 

сынып оқушылары өз жас деңгейлеріне қарай композиция құрады. Қолөнер 

шеберлерінің туындыларына асқан қызығушылықпен мән беріп, зерттей қарап, 

ұлттық өнерді қадір тұтады. Бұл жұмыстар келешек қолданбалы өнер 

шеберлерінің қалыптасуының бастауы. 
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