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                               № F00050    01.02.2023 ж. 

                                   Табиғаттың жас қорғаушылары 

ЗУЛКАРОВА МЕРУЕРТ КАЛДЫБЕКОВНА                                                                                                                         

Жамбыл облысы  Қаратау қаласы Талас ауданы                                                                                                    

Балалар мен жас өспірімдер орталығы                                                                                                                               

"Жас эколог"үйірмесі жетекшісі 

Халқымыз табиғатты анаға теңеген. Өйткені, табиғатта тіршілік өсіп өнеді. 

Өзіндегі барды адамға, жануарға, өсімдікке берген. Ата-бабаларымыз 

миллиондап мал өсірсе де жерінің шаңын шығармай, құнарын жоғалтпай, 

тұнығын лайламай, Ұлы даланы мекендеген жабайы аң-құстарға, жәндіктерге 

дейін қамқор бола білген. Табиғатта басы артық ештеңе жоқ. Табиғат сырын 

терең білмей, оған немқұрайлы қарау үлкен апатқа соқтырады. Бір кездері 

табиғатты бағындыруды мақсат тұтып, ормандар аяусыз балталанды. Аң-құстар 

шамадан тыс ауланды, жер жөн-жосықсыз жыртылды. Соның салдарынан бүгінгі 

таңда адам баласына экологиялық апат үлкен қауіп төндіріп отыр. Экология – 

«мекен ететін табиғи орта туралы ғылым» деген мағыныны білдіреді. 

Шынындада экология өзіңнің тұрған үйіңнің, қоршаған ортаңның 

тазалығынсақтау, яғни салауатты өмір салтын қалыптастыру болып табылады. 

Сонымен бірге экология табиғатта болып жатқан барлық өзгерістердің себебін 

анықтау, баға беру және оның алдын алу мәселелерін қарастырады. Ең алғаш1866 

жылы «экология» терминін неміс биологы Э.Геккель өзінің еңбегінде қолданған 

және «Экология – тірі ағзалардың бір-бірімен қарым–қатынасын қоршаған 

ортамен байланыстырып зерттейтін ғылым» деген анықтама берген. Ауылдық 

жерлерде экологиялық, санитарлық, эпидемиялық жағдайдың нашарлауы 

салдарынан жұқпалы аурулар көбейіп отыр. Адамдар ядролық жарылыстардың 

зардабын әліде тартуда: рак, өкпе, қан аздығы, қант диабеті, қан қысымының 

жоғарлауы, жүрек, психикалық аурумен ауыратындар көп. Радиациялық заттар 

қоршаған ортаға ядролық отындар өндіріс, құралдарын жасап, сынау кезінде 

таралады. Радиацияның шамадан артық мөлшері ағзада қатерлі ісіктің, 

генетикалық өзгерістердің пайда болуына әсер етуде. Семей аумағында кәзір 700 

мыңға радиациямен зақымданған жер бар. Оның адам денсаулығына тигізетін 
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әсері үлкен. Сонымен табиғи ортаға ғарыштық сәулелер, топрақтан, күн 

сәулесіне келетін немесе жасанды жолмен, флюорография, теледидар арқылы, 

сағаттардың шағылыс циферблаттарынан, т.с.с. туындайтын сәулелер де адамға 

әсер етеді. Өсімдік – тіршілік тірегі. Ғаламшардағы өсімдіктер жылына ауа 

қабатына 400 млн. тонна оттегі қабылдайтыны анықталған. Жасыл желектер 

ауаны улы газ бен шаңнан тазартады. Өсімдіктер ауада ауру тудыратын 

бактериялардың жоятын ерекше зат бөліп шығарады. Оның медицинада алатын 

орны ұшаң – теңіз. Сондықтан өсімдіктің қызметін бірде–бір жетілген механизм 

атқара алмайды. Табиғи ортаны ластанбауына адамдардың терең түсінігі керек. 

Біз қоршаған ортаны қорғаймыз десек, балабақшадан бастап экологиялық 

тәрбиені үйреткеніміз дұрыс. Ата аналар тазалық сақтауды балаларының бойына 

неғұрлым ерте сіңірсе, соғұрлым іс алға басып, бүгінгідей күрделі жағдайлардың 

алдын алуға септігі тиеді 
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№ F00053    02.02.2023 ж. 

Оқу  қызмет  барысында 4К моделін қолдану жолдары 

 

ƏБДІКЕР ГҮЛЬМИРА ЖАРЫЛКАСЫНҚЫЗЫ                                                                           

Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы                                                          

«Әйгерім» бөбекжай бақшасының тәрбиешісі 

 

Мектепке  дейінгі  тәрбие мен  оқытуды дамыту мен жетілдіру  білім беру  

жүйесінің алғашқы  сатысы  болғандықтан, елімізде балалардың үнемі  

өзгерістерге бейім болуы мен жаңа мазмұнды  білімді меңгеру қабілетін 

дамытуды басым бағыты  ретінде айқындады.      

               Жаңартылған білім берудің маңыздылығы-балаға үйлесімді, 

қолайлы білім беру ортасын  құра отырып,  сыни  тұрғыдан  ойлау, зерттеу, 

тәжірибе жұмыстарын жасау, бақылау мен саралау, баламен жүргізілетін  жеке, 

топтық, ұжымдық жұмыс жасай білу және бұл бағдарламаның ерекшелігі 

спиральды  қағидатпен  берілуі.  ҚР БжҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

«Мектепке  дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты», 2016 жылғы 12 тамыздағы № 499 «Мектепке дейінгі тәрбие мен  

оқытудың  үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығын негізге ала, әр 

баланың бейімділігін, қабілеттілігін  іске асыруға, оның даму ерекшеліктерін 

ескере отырып, перспективалық жұмыс жоспарын және өтпелі  тақырыптарды 

қолдана отырып жұмыс бағытымды құрамын.  

             Жаңартылған білім беру бағдарламасындағы өзгерісті  жүзеге 

асыруда мен баланың  жас ерекшелігі  мен  мүмкіндігіне  сәйкес берілген уақытты 

нақты, өлшенімді, қарапайым әрекеттерге бағытталған, уақытпен шектелген 

мақсатты әрекеттерді пайдалана жүзеге асырамын. 

            Бағдарламаның түйінді идеялары 4К моделін мен өзімнің 

жұмысымда кіріктіремін: креативтілік командамен жұмыс, коммуникативті 

дамыту мен сыни ойлау арқылы жүзеге асырдым. Бұл жүйені қолдануда  

күнделікті іс-әрекетте, үрдісте балалардың сыни ойлау қабілеті, командада 

жұмыс істеуі, көшбасшылығы, коммуникативтік тілдік  дағдылары қалыптасады. 

«Бала үнін» бала бойының  дербестігі мен қызығушылығынан, балаға  тән 

қажеттілігінен  өте жақсы көруге болады. «Бала үні» күннің бірінші жартысында 

ойын-тапсырмаларда жақсы көрінеді.         

  Балаларды бақылау өздерінің білім деңгейін жоғарылату үшін, білім мен 

дағдысын түсінуге, оқытудың келесі қадамын жасауға мүмкіндік беретінін 

серуен жұмысымда және танымдық ойында қолданамын.  
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Бақылау нәтижесінде жұмыстануды қажет ететін балаға саралаудың диалог 

түрін қолданып, сұрақ-жауап арқылы танымын дамыттым. 

Ойын түрлерін қолдануда балада шапшаңдылық пен шыдамдылық, 

құрдастарымен қарым-қатынас қалыптасады. Тәрбиешінің жетешілігімен, 

құрылымдалған, еркін ойын түрлерін ұйымдастыру арқылы баланың өзіндік 

дербестігі мен қиял шығармашылығы артады, оны мен  «Жасырынбақ» ойыны 

арқылы көрсете аламын. 

Ойын- баланың  жан серігі.  Ойынға  зер салып, ой жүгіртсек, үлкен мәнді  

мағыналы  істер туындап өрбиді. Ойын арқылы бала өзін қоршаған  ортамен, 

қоғамдық құбылыстармен, адамдар еңбегі мен   қарым-қатынастарымен 

танысады.  

Балалардың қажеттілігі,мүмкіндігі, жас ерекшелігін ескеріп,   дамуына  

ықпал етуге бағдарланған   бағдарламаның  түйінді  идеяларын негізге алып,  

өзімнің жұмысымда   барлық  оқу  қызметтерім нақты, өлшенімді, қолжетімді 

қарапайым  әрекетке  емес нәтижеге, уақытпен шектеулі мақсатта болуын 

қадағаладым. Нәтижеге жетуі үшін  бала өзін ойын желісі мен ережесіне  сәйкес 

ұстай алуы, жолдастарының тілек-ойымен  санасып, көмектесе білу,ойын 

ережелерін  сақтау, ойнау кезінде  өз бетінше құрып ойлаған ойын іске асыра 

білуін ескере алдым. 

 «Қатынас» білім беру саласы, Сөйлеуді дамыту «Біздің көшедегі  

мәшинелер» оқу қызметімде  мен  “Жүреді, жүзеді, ұшады” дамытушылық  

ойынын балаларға жаңа таныс емес болғандықтан, одан әрі дамыту мақсатымен 

педагогтың жетекшілігі бағытында ойын шартын түсіндіріп, нақты жетелеуші 

сұрақтар, нұсқау беру  арқылы  ұйымдастырдым.  Балалар бойында берілген  

ойын тапсырмасын  орындай алмаймын ба деген деген сенімсіздік сезімі, үрей 

байқалуының жоқтығын байқадым. Бағдарламаның түйінді идеялары 4К моделі:  

«Бала үні» көлік түріне қызығушылығы артады,   қажетті көлікті таңдап, өзіндік 

дербестігін білдірсе, «Командамен жұмыс» ойын кезінде достық қарым-қатынас  

қалыптасады. «Коммуникация» тапсырманы  орындағанда қойылған сұрақтар 

арқылы байланыстырып сөйлеу, сөздік  қоры артып, тілдік қарым-қатынас  жақсы  

өрбіді.  «Сыни ойлау» қойылған сұрақтар жуан, жіңішке түрінде болып,  балалар 

бойында ой-қиялы дамыды.  «Бақылау»  құрылымдалған, жаппай, тікелей,қысқа 

мерзімді, «Саралау» диалог арқылы баланың сөйлеу дағдысы, ресурс түрін 

қолдануда  белсенділігі мен қызығушылығы артты. 

Бұл ойынды ұйымдастыру кезінде тиімділігі “бала үні ” балалардың көлік 

түрлерін өз қалаулары бойынша таңдап және сол таңдаған көлігі туралы айтып, 

өзінің білімдік ой-қиял дағдысын байқатты.  
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Ойын арасында көлік түрлерін бөлу  тапсырмасын  үлестірме 

карточкалармен жұмыс жасауда шапшаң әрі қызықты орындай алды. Көлік 

түрлерін сипаттап беру  арқылы  коммуникативтік  тілдік,   танымдық   дағдысы 

жақсы дәрежеде екендігін білдім. Жетелеуші сұрақтарға тез жауаптар берді,  

сыни ойлауын арттыра алдым. 

Ойынды  бақылау  кезінде  мен балалардың бір тапсырманы  орындаса да, 

олардың нәтижелері  әртүрлі болатынын байқадым. Осыны ескеріп, балаға 

қосымша тапсырма беріп, оның білім  қажеттілігін  толтыра алдым. Ойынды 

қалаулы топ әдісін пайдаланып ойнату  арқылы бір-бірімен өзара қарым-

қатынасын біле алдым. 

Алдағы  уақытта  мен бұл ойынды  көлік түрлерін  мамандық иелеріне қарай 

сай (жүргізуші-мәшине, теңізші-кеме т.с.с)топтастырып күрделендіре 

толықтырулар енгізуге  және топқа  бөлу кезінде  өзіндік қалаулы топ емес, 

деңгейлі топ құру әдісі  арқылы ойынды одан әрі өрбіткім келеді. Ойын 

барысында қолданылатын ресурстарымды  карточка түрінде емес, көлік 

ойыншықтарымен  алмастырсам  қызықты болар еді. 

 “Таным” білім беру саласы, “Жаратылыстану” оқу қызметінде мен "Күз  

өнімдері" құрылымдалған ойын  түрін алдым.  Бұл  жаңа ойын түрі емес, балаға 

таныс, ойын шартын  ғана түсіндіріп, қажетті материалмен  қамтамасыз етіп, 

реттілікпен  өз бетінше шартын бұзбай ойнауын қадағалау. Танымдық  ойын 

барысында балалар дене қимылы арқылы өзін дербес көрсете білді. 

Бағдарламаның түйінді  идеялары 4К моделі:  «Бала үні», «Командамен жұмыс», 

« Сыни ойлау» жуан, жіңішке сұрақтарға жауап беру, «Коммуникация»баланың 

тілдік қоры, өзара қарым-қатынас жақсы деңгейде болды.  Ойын 

құрылымдалмаған, тікелей, жаппай, қысқа мерзімді бақыланды. Материалды 

игеру деңгейін бақылау үшін ойлау қабілетін дамыту әдісі «Идеялар себетін» 

қолдандым. Зерттеу  жұмысын жүргізіп, жеке дамуына сәйкес тапсырманы 

орындау жылдамдығын ескердім.Заттық кеңістік ортаны пайдаланып, бала 

бойында жағымды орта қалыптастыра алдым. «Күз өнімдері» ойынын 

ұйымдастыру барысында бағдарламаның түйінді идеясы 4К моделі «Командамен 

жұмыс» жақсы нәтижесін берді, балалар ойынды қызығушылықпен ойнай алды.  

«Сыни ойлау » кезінде  қойылған жуан, жіңішке  сұрақтарға толық, өз 

ойларымен ашық жауап  бере білді. Ойын барысын жақсы меңгерген бала көкөніс 

пен жеміс түріне өзіндік танымдық  зерттеу жүргізіп, оның пішіні, дәмі, қасиеті  

туралы білетіндігімен бөлісті. Себетке муляждарды бөлу тапсырмасында еш 

қиындықсыз өздігінен жақсы орындап, өз нәтижесін көрсете алды.  
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Келешекте мен «Күз өнімдері» ойын барысын  еркін ойынмен алмастыра 

өткізер едім. Себебі:  ойындық шекарасы мен ережесі жоқ  ойынның қандай 

бағытта өрбитінін білу. Ойын барысында муляжды ресурстарым жеткіліксіз 

мөлшерде болмауына орай, барлық балаларды қамтамасыз ете алмадым. 

«Шығармашылық» білім  беру саласының  Жапсыру  бөлімінде «Шеңбердегі 

доп» еркін ойын түрін таңдап  алдым. Ойынның еркін болуы- бала ойын 

барысында ешбір ережеге сүйенбейді, таныс, еркін ойын арасында өзара  қарым-

қатынас дамиды, бір-бірімен  талқылау арқылы қақтығыстың алдын алады және  

келісімге келе алады. Балалардың ойынды одан әрі жалғастыруы үшін не  

жасауға болатынын айта  біледі, демек «бала үні» ескеріледі, ойынды 

ұйымдастыруда  көшбасшылық қалыптасады. 

           Оқу қызметі кезінде сергіту сәтінің орнын мен қимылды ойынмен 

алмастыруды тиімді санадым және еркін ойын ретінде өткізе алдым. Себебі: бала 

бір орында ұзақ отырып, белгілі тапсырманы орындаған соң, өзіндік дербес 

қимылын жасағысы келеді. Балалар өзіндік дербес әрекеттер жасап, ойында 

белсенділік  таныта алды. Жанама түрде  бақылау арқылы мен балалардың 

өздеріне тән мінез-құлықтары мен етене араласа алатын жолдастарын жақсы біле 

алдым.    

          Қысқа  мерзімді бақылау кезінде баланың  жолдастарымен қарым-

қатынас жасай алмағандығын байқадым,  ол баланың достарымен етене араласу 

іс-әрекет жолдарын  қарастырамын. Алдағы уақытта  мен ресурстарымды 

толықтырып, дамыту ортасын қимылды ойынға сай жабдықтайтын 

боламын.Ойындар  барысында балалардың ойын шартын  дұрыс игеріп, шартын 

есте сақтап  дұрыс орындай алуы, оқу қызметін түсініп дұрыс    игеруін 

бағдарламасының түйінді идеясы 4К моделімен жұмыстануда терең  ұғындым. 
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№ F00058   02.02.2023 ж. 

Мозаика өнері 

ЕСЕНБАЕВА НАЗГҮЛ ЖҰМАБЕРГЕНҚЫЗЫ                                                                                                                            

Атырау облысы,Махамбет ауданы                                                                                                                 

Қазмұхамбед Қарашаұлы атындағы                                                                                                                        

Сарайшық орта мектебі КММ                                                                                                                                   

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

Сәндік 

қолданбалы 

өнер 

Мектеп 

 

Күні Мұғалімнің аты-жөні:  

                                                                                                   

Қатысқандар саны:                    Қатыспағандар саны: 

Сыныбы   8  

Тақырыбы Мозаика өнері 

Осы сабақ 

арқылы жүзеге 

асатын оқу 

мақсаттары 

8.3.2.1-пәндік терминологияны қолдана отырып өзінің және 

өзгелердің (суретшілер,қолөнершілер,дизайнерлер) 

жұмыстарындағы идеялары мен тақырыптарды талдау мен 

бағалау жүргізу үшін критерийлерді қолдану.8.3.3.1-Жасалған 

өнімнің (шығармашылық жұмыс ) сапасын қолданылған әдіс-

тәсілдерін бағалау және талдау үшін критерийлерді қолдану 

Сабақтың 

мақсаты  

Барлық оқушылар: Қауәпсіздік ережесін біледі.Мозайка түрлері 

мен негізгі қасиеттерін біледі  

Көпшілігі: Мозайка материалдарының жіктеліуі,олардың түрлері 

мен негізгі қасиеттерін біледі  

Кейбіреулері: Мозаикаматериалдарының жіктеліуі,олардың 

түрлері мен негізгі қасиеттерінтүсіндіре алады және қолдана 

алады; 

Бағалау 

критерийі 

Мозайка материалдарының жіктеліуі,олардың түрлері мен 

негізгі қасиеттерін біледі; 

Мозайка материалдарының жіктеліуі,олардың түрлері мен 

негізгі қасиеттерін келесі топқ түсіндіре алады; 

Өз бетінше жұмыс жасай алады және әдіс тәсілдерді меңгере 

алады; 
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Ойлау 

деңгейлері 

 Қолдану, талдау,жинақтау 

Тілдік  

мақсаттар 

 

Оқушылар: 

 Кеңес өңіріндегі сәулет нысандардағы мозаика 

жұмыстарында қолданылған материалдар ерекшелігін 

сипаттайды, талдайды; 

 Орта Азия елдеріндегі сәулет ескерткіштеріндегі мозаика 

жұмыстары сапасы мен орындау техникасын талдап 

сипаттайды; 

Пәндіклексикажәнетерминология:  

 Табиғи тастардан мозаика-Мозаика из натурального 

камня- Mosaic from a natural stone 

 Әйнек мозаика- Стеклянная мозаика- Glass mosaic 

 Керамикалық мозаика- Керамическая мозаика- Ceramic 

Mosaic 

 Жылтырақ мозаика- Глянцевая мозаика- Glossy mosaic 

Сөйлемге қажетті сөз тіркестері: 

 Әйнек мозаиканың негізгі сипаттамасы....... 

 Керамикалық мозаиканы.......ретінде.......қолдануға 

болады 

Құндылық 

тарға баулу:  

Ө ң ә құ қ

 

 

Пәнара лық 

байланыс 

 Тарих-мозаиканың шығуы, экономика-материалдарды қайта 

өңдеу, үнемдеу.  

Алдыңғы оқу: Тоқыма мозаика техникасында тігін бұйымдарының дизаины  

(құрақ, пэчворк, квилт т.б.) 

АКТны 

қолдану дағды 

лары 

Интернет ресурстарымен жұмыс істеу 

Жоспарлан ған 

уақыт 

Жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 

Басы 

5 минут 

 

1.Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылармен 

сәлемдесу. Психологиялық ахуал туғызу. 

2. Үй тапсырмасын сұрақтар арқылы 

пысықтаймын. Сұрақтарға жауап бере 

отырып,рухани жаңғыру белгісін мозаика 

 

оқулық 
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техникасымен құрастырып шығару. 

1.Дизайн дегеніміз не? 

2. Дизайнер деп кімді айтады? 

3. Мозаика деген не?  

4. Мозаика қай кезеңнен бастау алады? 

5. Тігін бұйымының дизайны? 

6.  Құрақ құрау- орысша,ағылшынша қалай 

айтылады? 

7.  Мозаиканы қандай заттардан жасауға 

болады? 

8. Негізгі түстер қандай түстер? 

9. Туынды түстер қандай түстер? 

 

 

Ортасы 

20 минут 

 

 

 

 

 

 

 
Сабақтың мақсатын құру. 

Экономика-материалдарды қайта өңдеу, 

үнемдеу.  

 

Топтық жұмыс. Топқа бөлу үшін мозойка 

суреттері таратылып сол таратылған сурет 

қйындыларын құрастыру арқылы топка 

бөліну.Оқушыларға берілген тапсырмалар 

бойынша мәліметтер беріледі 

.1 топ Мозаиканың шығу тарихын талқылайды. 

2 топ Мозаикамен айналысқан қазақ қолөнер 

шеберлерінің жұмысын талқылайды. 

3 топ Мозаика жасаудың әдіс тәслдерін 

талқылайды. 

Қосымша тапсырма  

Тапсырма  

Топтық жұмыс. Алдыңғы сабақта дайындалған 

эскиз бойынша топтық жұмыс жасау. 
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1топ-   түйме мозаикасы жасау 

2 топ   мата мозаикасын жасау 

3 топ  бисер мозаикасы  

4 топ   дәнді дақылдардан 

жасалған мозаика  

Деңгейлік тапсырмалар 

Дескриптор: 

1. Контур сызықтарын дұрыс келтіреді  

2. Түстердің үйлесімділігін сақтайды 

3. Суреттің формасын жарық,көлеңке 

арқылы шығарады 

Жеке практикалық жұмыс 

Тастардан мысық мозаикасын құрастыру 

1. Ұсақ тастар, ермексаз дайындау; 

2. Ермексазды мысық пішініне келтіру 

3. Сәйкесінше тастармен мозаикалау 

Сабақтың соңы 

 

 

10 минут 

 

Рефлекцияны төмендегі кестені толтыру 

арқылы жүргіземін. 

Қызықты Құнды Қиын 

Неге? Неге? Неге? 

 

 

 

«Үш Қ» 

әдісі 
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 № F00059     02.02.2023 ж. 

Пікірлердің ақиқаттылығы және жалғандығы 

МУХАНБЕТКАЛИЕВА МАРАШ КАРИШОВНА                                                                       

Атырау қаласы                                                                                                       

Ә.Жангелдин атындағы орта мектебінің                                                               

бастауыш сынып мұғалімі 

 

Үйге тапсырма: 20 ғасырдағы Қазақстандық 

суретшілердің мозаика жұмыстары туралы 

мәлімет дайындау   

 Бағалау 

  

Білім беру 

ұйымының атауы 

 

Пәні: Математка 

Бөлім:  Қозғалысқа, өнімділікке берілген есептер 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сынып:  Қатысушылар саны:  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

№94 сабақ.Пікір.Пікірлердің ақиқаттылығы 

және жалғандығы Жарықтың жұтылуы деген не? 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаты: 

4.3.3.1 қозғалыстың басталуы мен бағытын пайдалана 

отырып, нысандар қозғалысы сызбасын құру, сәйкес 

есептеулер жүргізу 

 Сабақтың  мақсаты Математикалық мазмұндағы пікірлер 
құрастырып,олардың ақиқаттығын және 
жалғандығын дәлелдеу. 

Сабақтың барысы 

Сабақт

ың 

кезеңі// 

уақыты 

Педагогтің әрекеті Оқушы 

ның 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 
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Ұйымда

с 

тыру 

 Өзін-өзі 

тексеру 

 

 

 

Өткен 

білімді 

еске 

түсіру 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа 

білім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабаққа дайындық 

Психологиялық дайындық 

 

 

Өткен тақырыпты 

пысықтау 

 

Үй тапсырмасы.  

9-тапсырма 

120>130 Жалған. 120 саны 

130-дан кем 

90>20. Ақиқат. 

60<50.Жалған. 60 саны50-

ден артық 

90>70. Ақиқат 

150<80. Жалған. 150саны 

80-нен артық 

810<90. Жалған. 810саны 

90-нан артық 

 

Жаңа сабақ 

1-тапсырма 

1. Үтік күйді.  

2. Газ жанды 

3. Отты өшірмеді 

4. Шырша өртенді 

 

ФС-тапсырмасы 

2-тапсырма 

1. Өрт кезінде 101-ге 

хабарлас. Ақиқат 

2. Өрт кезінде үйде 

жасырыну керек. 

Жалған. 

3. Өрт-тілсіз жау. 

Ақиқат 

Бір-біріне 

жақсы 

тілектер 

тілейді 

 

 

 

 

 

Үй 

тапсырмас

ын 

тексертеді 

 

 

 

 

 

 

 

Суретпен 

жұмыс 

жасайды 

 

 

 

 

 

 

Ақиқат 

және 

жалған 

пікір 

екенін 

айтады 

 

 

 

Мақтау,ма

дақтау 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

«Көңілді 

күн» 

Дескрипто

р: 

Ақиқат 

және 

жалған 

пікірлер 

құрастырад

ы-1Б 

Пікірлерін 

дәлелдей 

алады-1Б 

 

 

ҚБ: 

«Форматив

ті бағалау» 

Дескрипто

р: 

Ақиқат 

және 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 
Қауіпсіздік 

туралы 

ережелер 

 

 

 

 

 

Өрт 

сөндіруші 

лер туралы 

бейнебаян 
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4. Өртті 

өртсөндірушілер 

сөндіреді. Ақиқат. 

5. Өртсөндігіш құралды 

қол жетпейтін жерде 

сақтау керек.Жалған. 

ЕБҚ тапсырма 

3-тапсырма 

1) Кез келген 

төртбұрыштың 3 

төбесі болатыны 

жалған 

2) Тонна-ұзындық 

өлшемі екені жалған 

3) 45 пен 10 

сандарының 

қосындысы 54-ке тең 

екені жалған 

Дұрыс пікірлер 

пайда болды 

 

4-тапсырма 

Дельфин орманда өмір 

сүреді-Жалған 

Әтеш ұша алады-Жалған 

Әлия балмұздақты 

ұнатпайды-Жалған 

Төрт екіге бөлінбейді-

Жалған 

Тауықтың төрт аяғы бар-

Жалған 

Театрда дадамдар спортпен 

шұғылданады-Жалған 

Мысық тышқанды 

ауламайды-Жалған 

 

 

5-тапсырма 

 

 

 

 

 

 

Жалған 

пікірлерді 

оқиды 

 

 

 

Дұрыс 

пікірлер 

айтады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақиқат 

пікірлерді 

айтады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жалған 

пікірлерді 

ажырата 

алады-1Б 

Айтқан 

пікірлерін 

дәлеледейд

і-1Б 

 

 

 

 

ҚБ: «Плюс 

минус» 

Дескрипто

р: 

Дұрыспікір

лер 

құрастырад

ы-1Б 

Жұптық 

жұмыс 

орындайды

-1Б 

 

 

 

ҚБ: 

«Монета»ә

дісі 

Дескрипто

р: 

Дұрыс 

пікірлер 

айта 

алады-1Б 

Топтық 

жұмыс 

 

 
 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

Дәптерлер 

 

 

 
 

Суреттер 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оқулық 

 

 

 

 

 

 

Суреттер 
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1) 12 саны-екі таңбалы 

және жұп сан Ақиқат 

2) 27 саны 9-ға бөлінеді 

және 30-дан үлкен 

емес.Ақиқат 

3) 36 мен 14 

сандарының 

қосындысы 40-қа тең 

емес. 

4) 80мен 15-тің 

айырмасы 80 мен 25-

тің айырмасынан кем 

емес 

5) 14 және 25-үш 

таңбалы сандар емес. 

6) 19 бен 18 

сандарының 

қосындысы 37-ге 

тең. Ақиқат 

7) Кез келген 

тіктөртбұрыш 

шаршы бола 

алатыны жалған. 

 

ФС-тапсырмасы 

6-тапсырма 

 
ЕҚБ тапсырмасы 

 

 

 

 

 

 

Есепке 

сызба 

таңдайды, 

шығарады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептерді 

шығарады 

 

 

 

 

 

 

 

Өрнектерд

і жазады 

 

 

жасай 

алады-1Б 

 

 

 

 

 

ҚБ: «От 

шашу» 

Дескрипто

р: 

Ақиқат 

пікірлерді 

табады-1Б 

Жалған 

пікірді 

жоққа 

шығарады-

1Б 

 

 

 

ҚБ: «Қол 

шапалақ» 

Дескрипто

р: 

Әр есепке 

сызба мен 

теңдеу 

таңдай 

алады-1Б 

Есепті 

теңдеу 

арқылы 

шығарады-

1Б 

 

ҚБ: «От 

 

 

 

 

Дәптерлер 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бағалау 

парағы 

 

 

 

 
 

Есептің 

сызбасы 
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Бекіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-тапсырма 

А)1 секундта-1600рет 

1 минутта-?рет 

1600*60=96000 

Ж? Ол 1 минутта 96000 рет 

қанатын қағады 

 

Ә)S=27км 

t=3сағ 

V=? Км\сағ 

V=S/t=27/3=9км\сағ 

Ж: Оның жылдамдығы 9 

км\сағ 

 

Б)V1=60км\сағ 

V2=?, 5 есе артық 

60*5һ300км\сағ 

Ж:Лашынның олжасын 

аулау кезіндегі 

жылдамдығы 300км\сағ 

 

8-тапсырма 

8602/17=506 

84420/14=6050 

8925/85=105 

973920/24=40580 

947700/45=21060 

958830/31=30930 

820680/21=39080 

867720/42=20660 

681850/65=10490 

 

9-тапсырма 

Шыншыл-2-ші әмиян 

Өтірікші-1-ші әмиян 

Үй тапсырмасы 

10-тапсырма 

Ақиқат пікірлер 

 

 

Есептеп, 

дұрыстығ

ын 

тексереді 

 

 

Ойланып 

жауап 

береді 

 

 

Үй 

тапсырмас

ын алады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланыс 

жасайды 

 

 

 

шашу» 

Дескрипто

р: 

Есептерді 

шығарады-

1Б 

Өрнектерді 

жазады-1Б 

 

ҚБ: «От 

шашу» 

Дескрипто

р. 

Есептеп, 

дұрыстығы

н тексере 

алады-1Б 

Есептеу 

жолын 

біледі-1Б 

 

ҚБ: «Үш 

шапал 

 

ҚБ: 

«Лейс»әді 

сі 

Дескрип 

тор. 

Есептеп, 

дұрыстығы

н тексере 

алады-1Б 

Есептеу 

жолын 

біледі-1Б 

 

ҚБ: 

 
 

Инеліктің 

суреті 

 

Сонаның 

суреті 

 

 

 

 

 
 

Лашынның 

суреті 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

 

Әмияндар 

 

 

 

 

 

Смайликтер 
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Кері 

байланы

с 

Қайың-жалпақ жапырақты 

ағаш Ақиқат 

Ара-жәндік Ақиқат 

99-ең үлкен екі таңбалы 

сан 

120саны 60-тан екі есе 

артық 

Жалған пікірлерді ақиқатқа 

айналдыру 

Қаңтар айында 32 күн бары 

жалған. 

260 пен 70-тің қосындысы 

320-ға тең емес 

Бүгін күн жарқырап 

тұрғаны жалған 

Киттің балық екені жалған. 

 

«Монета» 

Дескрип 

тор: 

Пікірлер 

дің 

ақиқатты 

ғы мен 

жалғанды 

ғын 

дәлелдейді

-1Б 

Жалған 

пікірлерді 

ақиқатқа 

айналдыра

ды-1Б 

 

Смайликте

р арқылы 

қорытынд

ылайды 
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 № F00060    02.02.2023 ж. 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді қолдану 

КИСМЕТОВА  ЖАНАР                                                                                                        

Атырау қаласы                                                                                                                     

№7 М. Әуезов атындағы орта мектебінің                                                                  

бастауыш сынып мұғалімі 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру 

жүйесінің басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдарға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың 

жаңа технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

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

дамыту міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, 

әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

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

қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара 

отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін 

дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша 

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

беру. Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу 

үрдісіне жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда 

дұрыс түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа 

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

Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп 

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

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

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

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

көмегінсіз атқаруы; 
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-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 

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

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

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

оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарасты-

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

лау-адам өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға 

көптеген жолдар мен шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы 

екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана жинап, жаңа білімді бұрынғыдан 

ажырата білуге көмектеседі. 
Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты 

айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсаты- 

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

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

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

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

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

технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, 

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

дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу 

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

жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» 

тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу 

үшін белгілі міндеттер қойдым.  
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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№ F00061   02.02.2023 ж. 

Негізгі және туынды зат есім 

КОПЕКОВА ЖАДЫРА ДАЛАБАЕВНА                                                                           

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы                                                                               

№11лицейінің                                                                                                             

бастауыш сынып мұғалімі  

Бөлім: Өнер 

Мұғалімнің  аты-

жөні 

 

Сынып: 3 Қатысушылар саны 

Сабақтың 

тақырыбы 
Негізгі және туынды зат есім Қатыспағандар саны: 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

3.4.2.4* негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау 

Сабақтың мақсаты 

 

Барлық оқушылар: негізгі, туынды зат есімді анықтай 

алады. 

Көптеген оқушылар: мәтіннен негізгі және туынды зат 

есімдерді тауып, талдау жасай алады. 

Кейбір оқушылар: негізгі және туынды зат есімдерге 

мысалдар келтіре алады.  

  

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ уақыт 

Педагогтің  әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурс 

тар 

Ұйымдастыру,  

өзін – 

өзі тексеру 

 

 

 

Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыру ширату 

жаттығуларымен 

өтеді. 

1. Жаттығу 

жасайды. 

 

Топқа 

бірігеді. 

 

Оқу 

тапсырмасын 

орындаған 

оқушыны 

«Бас бармақ» 

әдісімен 
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Өткен білімді 

еске түсіру 

 

5мин 

«Таңдау» әдісімен 
суреттер таңдатып 

топқа бөлу.  

Өткен тақырыпқа 

шолу және оқу 

материалын 

жариялау «Сұрақ-

жауап», «Күн 

шұғаласы» әдісімен 

өтеді: 

А) Оқу тапсырмасын 

тексеру: 27-жаттығу. 

Ә) Сұрақ-жауап: 

-Өткенде не туралы 

оқып едік? 

- Зат есімнің негізгі 

және туынды 

түрлерін қалай 

ажыратамыз? 

- Әрқайсысына бір-

бір мысалдан келтіріп 

жазыңдар. 

-Ендеше бүгінгі 

сабақта да зат есімнің 

негізгі және туынды 

түрлерін анықтау 

мақсатында 

тапсырмалар 

орындайтын боламыз.  

Сабақ мақсаты жария 

етіледі. 

Үйге 

берілген 

тапсырманы 

қалай 

орындағанын 

түсіндіреді. 

Бір-бір 

мысал 

келтіреді. 

бағалау. 

Жауабын 

толықтыру, 

тиімді кері 

байланыс 

жасау. 

 

Жаңа білім 

15 мин 

 

 

 

 

(Ұ, Т) 1- тапсырма 

«Еркін әңгіме» 

әдісімен орындалады. 

Дәптермен жұмыс 

болады.  

А) 28-жаттығу. 

Тапсырманы 

орындайды.  

 

 

 

 

Дескрип тор 

- Суреттер 

бойынша 

мәтін 

мазмұнын 

болжайды-1 

Оқулық, 

дәптер 
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2 мин 

 

 

 

 

Бекіту 

15 мин 

 

 

 

 

-Суреттер бойынша 

мәтін мазмұнын 

болжаңдар. 

-Мәтінді оқыңдар. 

-Өзің тұратын жерде 

қандай мүсіндер бар? 

Зерттеу жүргізіңдер.  

-Ол мүсіндер туралы 

деректер жинаңдар.  

-Мәтіннен негізгі 

және туынды зат 

есімдерді теріп 

жазыңдар. 

Саралаудың 

«Тапсырма» тәсілі 

жүзеге асады.  

Кейбір оқушыға:  

- Негізгі және туынды 

зат есімдерге 

мысалдар келтір.  

Сергіту сәтінде 

«Жұмбақ» ойынын 

ойнайды.  

Бір оқушы шығып 

жұмбақ жасырады. 

Қалған оқушылар 

шешуін атайды. 

(Ж, Д) 2-тапсырмада 

дәптермен жұмыс 

жүзеге асырылады.  

29-жаттығу.   
Мерейдің ағасы 

Жандосқа жазған 

хатын оқыңдар. 

Құрметті аға!  

Мен жазғы 

демалысымды қалада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмбақ 

шешеді. 

 

 

 

Тапсырманы 

орындайды. 

 

балл. 

- Мәтінді 

оқып, өзі 

тұратын 

жерде 

қандай 

мүсіндер бар 

екенін 

айтады-1 

балл.  

- Мәтіннен 

негізгі және 

туынды зат 

есімдерді 

тауып, 

қатесіз 

жазады, 

талдау 

жасайды -

2балл. 

 

Дескрип 

тор  
- Хатты 

оқып, 

жазылуын 

талдайды-

2балл. 

Дескрип 

тор 
- Қайрат пен 

Гүлжан 

салған піл 

суретінің 

өзгеше 

болуы 

олардың 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оқулық, 

дәптер 
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өткізгім келеді. 

Сондықтан Астанаға 

баруды жоспарлап 

отырмын. Аста-

надағы 

ғимараттарды 

көрсем деймін. 

Екеуіміз қаланы бірге 

аралаймыз.  

Кездескенше сау бол!  

Қарындасың Мерей 

-Қалай ойлайсыңдар, 

хат дұрыс жазылған 

ба? 

-Нені өзгертіп, нені 

қосуға болады? 

-Хат жазғанда 

оқулықтағы 

нұсқаулықты 

басшылыққа алып 

жазыңдар. 

30-жаттығу. 

Қайрат пен Гүлжан 

пілдің суретін салды. 

Суреттері әдемі-ақ, 

бірақ олардың 

салғаны түрліше 

болып шықты. 

Суреттердің түрліше 

болу себебін 

дәлелдеңдер. 

пілдің 

бейнесін 

әртүрлі 

жағынан 

көріп 

отыруында 

екенін 

айтады -

2балл. 

Кері байланыс 

3 мин 
Кері байланысты 

«Менің күнделігім» 

әдісі арқылы береді. 

Мұғалім оқушылар 

жауабын талдап, өз 

қалыптастырушы 

Кері 

байланыс 

жасайды. 

Оқу 

тапсырмасын 

жазып 

ҚБ 

қойылады. 
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бағасын қояды. 

Оқу  тапсырмасы: 
алыстағы туысына 

хат жазу. 

алады. 

 

 

 

№ F00063   02.02.2023 ж. 

 

МАМАНДЫҒЫМ- МАҚТАНЫШЫМ 

 

АЙТУГАНОВА ГУЛЬНАРА ЕЖАХАНОВНА                                                                       

Жетісу облысы "Өтенай ауылындағы мектепке дейінгі                                           

шағын орталығы бар №21 орта мектеп" КММ.                                                   

Тәрбиеші 

 

Тәрбиеші  — балабақшаны бақша деп алып,  келген бала  гүл болса,  онда 

ол сол гүлді баптап, күтіп, барлық жәндіктер мен құстардан  қорғайтын  

бағбан.  Гүліміз бала, бағбанымыз тәрбиеші.  Балаға  бағыт- бағдар, тәлім-

тәрбие  беретін   отбасынан кейінгі екінші анасы.  Топтағы әрбір бала бір 

ашылмаған сыр,құпия. Әр баланың мінезі әр түрлі. Бір бала жылдам болса, 

екінші бала  баяу, барлық нәрсені байыппен жасағанды жақсы көретін келеді.  

Ал үшінші  бала болса өзімен-өзі отырғанды жаны сүйетін болып 

келеді. Оқу- инемен құдық қазғандай десе, тәрбие де инемен құдық қазғандай 

деп айтуға болады.  Себебі  жоғары да айтып өткендей  әр баланың көңілінен жол 

табу ол бір үлкен ғылым дейтін болсақ, онда тәрбиеші  ол-ғалым болып 

саналмайды ма? Сол үшін тәрбиші әр баланың жас ерекшелігіне, мінез-

құлқына  қарай бейімделіп, онымен бірге бала болып сөйлесіп, бала болып 

ойнап, бала болып күлу ол  оңай емес, ол үлкен шеберлікті қажет ететін жұмыс.  

Абай атамыз айтқандай «жас  бала анасынан туғанда екі мінезбен туады, 

біріншісі- «ішсем, жесем, ұйықтасам, ойнасам» болса, ал екіншісі, «білсем, 

көрсем, қарасам, ұстасам , ол немене? Ол кім екен?» деген қызығушылығы 

тұрады.  
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Мұның бәрін білгісі келген балаға тәрбиеші бағыт-бағдар беріп, 

көмек  көрсетіп, тексеру, нұсқау тәрбиешінің тікелей міндеті. Балабақша 

тәрбиешілері қай кезеңде болсын ертеңгі елім деп еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге 

тер төгуде. Бұл жолда үлкен ізденіс, парасат қажет. Ендеше, тәрбиешінің әр күні 

ізденіспен, ертеңгі азаматты қалыптастыру жауапкершілігімен ұштасып жатады.                                                                   

Шын жүрекпен қалаған кәсіп пен  таза тер төгілген  еңбек арқылы өмірлік 

абырой-беделді, қоғам алдыңдағы құрмет сыйға ие болуға болады.               

  Ал, тәрбиеші болу – айтуға ғана оңай шаруа болғанымен, бұл 

мамандықтың  қоғам үшін қаншалықты маңызы барлығын сол кәсіпті 

таңдағандар, осы жолда еңбек етіп, тер төгіп  жүрген жандар ғана түсінеді.Бір 

мезетте  алдындағы жиырма - жиырма бес балаға қарау, көңіл бөлу,  олармен 

тілдесу  тек сырт көзге ғана оңай жұмыс.Тәрбиешілер  елдің ертеңгі азаматтарын 

тәрбиелеуші. Өйткені, жас ұрпаққа қазыналы да бай ана тілі – қазақ тілін 

анасынан кейінгі  сіңірушісі, үйретушісі. Тіл арқылы бала бойына ұлттық 

құндылықтарды, дәстүр мен салтты, ұлтымызға тән ізгіліктерді, жалпы 

адамзатқа ортақ өркениеттік ұстанымдарды дариды. 

«Баланы ең әуелі мейір-шапағатқа, одан соң ақыл-парасатқа, ақырында нағыз 

пайдалы ғылымға, еңбекке баулы» деген ұлы Абай.  Сондықтан  жас 

ұрпаққа  мейірім шапағатпен , еңбекке баулу мен  қоса Отанға деген, Ана  тілге 

деген, жас ұрпаққа деген  махаббатын нығайта отырып, оларға тура бағыт 

бағдар  беру біздің тікелей міндетіміз болып табылады.                                Менің 

педагогикалық ұстанымым үнемі жаңалыққа ұмтылып,әр баланың бойына 

жақсылық құйып, дұрыс тәрбиелеу. 

Баламен жұмыс істеу дегеніміз үнемі творчестволық ізденісте жүру,өз 

біліміңді жетілдіру, заманауи болу.  

Бүгінгі заман талабын ескере отырып технологиялық инновацияны игере 

білуге, оны балалармен жұмыс істеу барысында қолдану, әр баланың жеке дара 

интелектуалды қасиетін ашуда тәрбиешінің берер тәлім-тәрбиесі үздіксіз болуы 

шарт. Тәрбиешінің жеке басының үлгісі-жас ұрпақ тәрбиесінде ең әсерлі-

әдістердің бірі.                                                                                                                                               
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№ F00064   02.02.2023 ж. 

 

Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі 

 

МУСАБАЙ АСЕЛЬ САТЫБАЛДЫКЫЗЫ                                                                                     
Жетісу облысы "Өтенай ауылындағы мектепке дейінгі                                           

шағын орталығы бар №21 орта мектеп" КММ.                                                       

Тәрбиеші      

 

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

тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте 

жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала 

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

Біздің қоғамымызда тәрбиелік мәні, дүние танымдық орны жоғары 

бағаланады. Мектепке дейінгі тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. 

Бүгінде мектепке дейінгі мекемелердің мазмұнын жаңарту, басқаруды жетілдіру, 

балабақшалар желісін сақтау тұрғысынан біршама игі істер жүргізілуде. 

Балалар бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі 

балаларға айналадағы өмірді, түрлі заттар мен құбылыстарды бақылатуға 

арналған. Өйткені сәби тұңғыш білім-дағдыларын өмірден алады.  

Айналасындағы адамдарды іс-әрекетін, табиғат пен жан-жануарлар 

дүниесін қоғамдық өмірді бақылап көру, сезініп түсіну арқылы ой-өрісі кеңейіп, 

тілі дамиды лексикалық қоры молаяды. Осының нәтижесінде ол басқалармен 

сөздік қарым-қатынас жасайды.   

Қоршаған ортамен таныстыру барысында, балалардың тілі дамиды: олар 

заттарды танып, қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ 

қоюға, сұрақтарға жауап беруге, көргендерін айтып беруге үйренеді. 

 Әрбір затты танып білуге кезінде балаларға сұрақтар қойып, әңгімелету 

арқылы сөздік қоры дами түседі. Ұйымдастыру оқу іс-әрекеті процесінде 

дидактикалық ойындар, жаттығулар, балалармен қарым-қатынас жасау арқылы 

педагог балалардың тілін дамыта отырып, заттар туралы нақты білім беріп, 

сөздік қорын молайтуға ден қояды.  

Қоршаған ортамен таныстыру барысында бақылау жасаудан, мақсатты 

серуен және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау мақсатында 

әңгіме құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы тиіс 
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«Не өзгерді?» 
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру. 

Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы. 

Ойын барысы:Тәрбиеші жеміс пен көкөністің бір-екі түрін 

араластырып қойып. Балаларға  көздерін жұмуын сұрайды. 

Сол арада жеміс пен көкөністіңарасынанбіреуін алып 

жасырып қояды. Көзін ашқан балалардан не өзгергенін 

сұрайды. Ойын осылай жалғасады, барлық балалармен бірге 

ойналады...                                                                                                         

 

«Жыл мезгілдері»                                 

  Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы білімдерін бекіту, мезгілдерді 

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

Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары. 

 Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай 

мезгілі екенін сұрайды. Жыл мезгілі төрт бөліктен 

тұрады,әр бөлікке сәйкес мезгілдердің ерекшелік 

карточкасы бар. 

Балалар жыл мезгілдерінің өзгерістері карточкасын алып 

сәйкес келетін мезгілдерге қойып шығады.(мысалы:қыс 

мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.) 

 

               «Зоологиялық фриздер» 
 Мақсаты:   Балаларды антоним сөздері туралы 

түсініктерін  қалыптастыру. Заттың көлеміне қарап салыстырып талдау жасауға 

үйрету. Жабайы аңдар мен үй жануарлары құстардың дене бітіміне қарап 

зообаққа орналастыру оларға қамқоршы болуға тәрбиелеу.                                                                   

Көрнекіліктер: жабайы аңдар мен үй жануарлары 

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

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

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

үлкен,қоян кіші сондықтан үлкен торға пілді, қоянды кіші торға орналастыр. 
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                             «Заттық фриздер» 
Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту, 

қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту. 

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

Ойыншарты:Әр түрлі жемістер немесе көкөністер суретті муляждары 

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

және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады. 

Бала ыдыстан немесе қоржыннан алманы алып 

пішінін,түсін,дәмін және қасиеттерін айтады. Көзін байлап 

қойып, қоржыннан бірзатты алғызады. Ол оны сипалап,не 

екенін ажыратады да сипаттайды,атын айтады. 

 

«Не қайда өседі?» 
Мақсаты:Балалардың өсімдіктер жөніндегі білімдерін бекіту, заттар 

арасындағы кеңістік байланыстарын анықтау дағдысын дамыту,өсу орнына 

қарай өсімдіктерді топтастыру. Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін және 

белсенділіктерін дамыту. 

Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті. 

Ойын шарты:бақ пен бақша салынған. 

 
«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата» 
Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез 

ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру. 
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Көрнекіліктер:орманның суреттері салынған үлкен картаның астындағы бос 

тор көздер,тиісті жануарлар. 

Ойынның барысы:ойыншылар екі топқа бөлініп,әртүрлі 

табиғат көрінісі салынған бір-бір үлкен картадан алады. 

Жүргізушінің белгісі бойынша балалар жануарлар 

бейнеленген үлестірмелі карточкаларды үлкен картадағы 

салынған сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге 

орналастырады. Кім бос тор көздерді толтырып, 

жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді. 

Қайсысы қайда тіршілік етеді? 
Мақсаты:жануарларды ұқсас белгілеріне қарай 

табу,олардың мекен-жайын анықтау. Сөздік қорын 

молайту. 

Көрнекілік:әр түрлі жануарлар,құстар суреті 

ойын барысы:әр түрлі жануарлар,құстарды 

көрсетіп,олардың қайда өмір сүретінін сұралады. Оларды немен қоректенетінін 

айтқызады. Балалардың сөздік қорына жаңа сөздер еңгізу үшін тапсырманы 

түрлендіруге болады. Олар туралы білетін тақпақтарын сұрайды. 
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№ F00065   02.02.2023 ж. 

 

Мектепке дейінгі  білім берудің шарты мен ресурсы 

 

СУЛЕЙМАНОВА АЛЬФИРА ШАМИЛОВНА                                                                                         

Жетісу облысы "Өтенай ауылындағы мектепке дейінгі                                           

шағын орталығы бар №21 орта мектеп" КММ.                                                       

Тәрбиеші                                                                                         

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

зeрттeлeтiн, caрaлaнғaн бiлiм бeрy үлгiciнiң бacым бaғыттaрын aйқындay, 

нәтижeciндe eлiмiздiң әлeмдiк өркeниeткe нeгiздeлгeн бiлiм caяcaтының 

cтрaтeгиялық мaқcaттaрын жүзeгe acырy. Ocығaн oрaй, нәтижeгe бaғыттaлғaн 

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

бiлiм бeрyдi бacқaрy жүйeciндeгiлeрдeн пeдaгoгтeрдiң кәciби бiлiктiлiгiн 

aрттырyдa жaңaшa көзқaрacты, aл тәрбиeшiлeрдiң нeгiзгi кәciби құзырeттiлiгiн 

дaмытyды тaлaп eтeдi. 

Бiлiм бeрyдi түрлeндiрyдe, бiлiм прoцeciн рeфoрмaлayдa зeрттeyшi пeдaгoг 

пeн көшбacшы тәрбиeшi жaңa фoрмaция пeдaгoгi рeтiндe oртaлық тұлғa бoлып 

тaбылaды. Нәтижeгe бaғыттaлғaн бiлiм бeрy жүйeciндeгi пeдaгoгтiң кәciби 

құзырeттiлiгiнiң тeoриялық нeгiзiн aйқындaп aлy үшiн, тeрминнiң дeрбec 

aнықтaмacынa тoқтaлcaқ. Пcихoлoгиялық-пeдaгoгикaлық әдeбиeттeрдeгi 

ғaлымдaрдың зeрттeyлeрiнe қaрaғaндa кәciби шeбeрлiктiң қaлыптacyы мeн дaмy 

үдeрiciндe eкi ұғым: құзырeттiлiк жәнe құзырeт ұғымдaры пaйдaлaнылып 

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

бaйлaныcты, "қaндaй дa бoлcын мәceлeдeн хaбaрдaрлық, бeдeлдiлiк", aл 

eкiншici, " қaндaй дa бiр icтi жүргiзeтiн жeкe aдaмның, мeкeмeнiң мәceлeлeрдi 

шeшyгe, ic – әрeкeт eтyгe, бiр нәрceнi icтeyгe құқықтылық шeңбeрi". 

Мeтoдикaлық тeрминдeр cөздiгiндe" "Құзырeттiлiк – қaндaй дa бiр oқy пәнiн 

oқытy үдeрiciндe қaлыптacaтын бiлiм, бiлiк, дaғдылaр жиынтығы, coнымeн 

қaтaр, қaндaй дa бiр қызмeттi oрындaй aлy қaбiлeттiлiгi", – дeлiнгeн. Дұрыc 

ұйымдacтырылғaн әдicтeмeлiк пeн oның кәciби дaмyғa бaғыттaлғaн жұмыcтaры 

ғaнa жaңaшылдық кeпiлi бoлaды. Coл ceбeптi, мұғaлiмдeрдi кәciби бiлiктiлiгiн 

aрттырyдa пeдaгoгтaрдың өздeрiнe бaғыттaлғaн ic – әрeкeттeрiн жaңaшa 

ұйымдacтырy өтe мaңызды. 

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

31 

 

 

Тәрбиeшi – aқпaрaттaнyшы eмec, бaлaның жeкe тұлғaлық жәнe 

интeллeктyaлды дaмyын жoбaлayшы. Aл бұл тәрбиeшiдeн жoғaры 

құзырлылықты, ұйымдacтырyшылық қaбiлeттiлiктi, бaлaлaрды қaзiргi 

қoғaмның түбeгeйлi өзгeрicтeрiнe лaйық бeйiмдey, oлaрдың зeрттeyшiлiк 

дaғдылaрын дaмытy бaғыттaрын тaлaп eтeдi. 

Тәрбиeшiнiң кәciби құзырлылығы, oның өзiнe дeгeн ceнiмдiлiгiнeн, кәciби 

қызмeттe өзiн-өзi көрceтyiнeн бacтaлaды. Жoғaры құзырeттiлiк өзiн 

«мeңгeрyдi» күтпeйдi. Пeдaгoгтiң құзырeттiлiгi тyрaлы әр кeзeңдe әртүрлi 

aвтoрлaр eңбeктeрiндe түрлi пiкiрлeр кeздeceдi. Coлaрғa cүйeнe oтырып, 

мұның өзi жeкe тұлғaның жaлпы мәдeниeтiнiң дeңгeйi, пeдaгoгикaлық ic-

әрeкeттeгi тeoриялық жәнe прaктикaлық дaйындығы мeн тәжiрибeciнiң 

тoғыcyы, coл cияқты пeдaгoгқa қaжeттi көптeгeн caпaлaрдың бoлyы бұл өтe 

күрдeлi caн-caлaлы мәceлe дeп тұжырымдayғa бoлaды. 

Пeдaгoгтaрдың кәciби құзырлылығы – oлaрдың пeдaгoгикaлық қызмeттi 

жүзeгe acырyғa дeгeн тeoриялық жәнe прaктикaлық дaйындығының бiрлiгi. 

(В.A.Cлacтeнин) 

Жaңa тaлaптaрғa бaғынa oтырып, тәрбиeшiнiң кәciби құзырeттiлiгiнiң 

дaмyының нeгiзгi жoлдaрын aнықтayғa бoлaды: 

1. әдicтeмeлiк бiрлecтiктeрдe, шығaрмaшылық тoптaрдың жұмыcы 

2. зeрттey, экcпeримeнтaлды жұмыcтaр жүргiзy 

3. иннoвaциялық жұмыcтaр: жaңa пeдaгoгикaлық тeхнoлoгиялaрды 

мeңгeрy 

4. пeдaгoгикaлық қoлдay түрлeрiн үйрeнy 

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

бeлceндi түрдe қaтыcy 

6. пeдaгoгикaлық тәжiрибeciн жинaқтay 

7. AКТ пaйдaлaнa бiлyi 

Тәрбиeшiнiң кәciби құзыры, oның бacтaпқы тәжiрибeлi бiлiктiлiгi жәнe 

шeбeрлiгi, жac eрeкшeлiктeрiнe cәйкec aдaмның тұлғaлық дaмyынa 

бaйлaныcты бeлceндi, үздiкciз үйрeнyiндe қaлыптacaды. Жoғaры құзырлы 

тәрбиeшiдeн төмeн құзырлы тәрбиeшiнiң aйырмaшылығы, ocы пeдaгoгикaлық-

пcихoлoгиялық кoмпoнeнттeрдi кәciби шeбeрлiгiмeн қoлдaнa бiлyiндe. 

Пeдaгoгикaлық-пcихoлoгиялық кoмпoнeнттeрдiң жoғaры дeңгeйдe 

қaлыптacyы тәрбиeшiгe, бaлaлaрғa aлдын aлынғaн бiлiмдeрдi жәнe жaңa 

бiлiмдi диффeрeнциaлды, әлeyмeттiк, ayтoпcихoлoгиялық кoмпoнeнттeр 

рeтiндe ұғындырып, қaлыптacтырyдa, яғни ocы бiлiмдeр oлaрдың 

қaбiлeттiлiгiнiң дaмyындa «кiрпiш» бoлyынa көмeктeceдi. 
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Oрыc пeдaгoгi К.Д.Yшинcкий aйтқaндaй, қaзiргi зaмaн тaлaбынa caй, әр 

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

caй иннoвaциялық тeхнoлoгиялaрды өз caбaқтaрындa күндeлiктi пaйдaлaнca, 

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

Қaзaқcтaн Рecпyбликacы «Бiлiм тyрaлы» Зaңының 8-бaбындa «Бiлiм бeрy 

жүйeciнiң бacты мiндeттeрiнiң бiрi – oқытyдың жaңa тeхнoлoгиялaрын eнгiзy, 

бiлiм бeрyдi aқпaрaттaндырy, хaлықaрaлық ғaлaмдық кoммyникaциялық 

жeлiлeргe шығy» дeп aтaп көрceткeн. 

 

Қaзiргi бiлiм бeрy жүйeciнiң мaқcaты — бәceкeгe қaбiлeттi мaмaн 

дaйындay. 

Iздeнiмпaз тәрбиeшiнiң  шығaрмaшылығындaғы eрeкшe тұc — oның 

caбaқты түрлeндiрiп, бaлaның жүрeгiнe жoл тaбa бiлyi. 

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

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

жұмыc мeкeмeciн шeкciз cүйeтiн aдaм. Өзгeрмeлi қoғaмдaғы жaңa фoрмaция 

тәрбиeшici – пeдaгoгикaлық құрaлдaрдың бaрлығын мeңгeргeн, тұрaқты өзiн-

өзi жeтiлдiрyгe тaлпынғaн, рyхaни дaмығaн, тoлыcқaн шығaрмaшыл тұлғa 

құзырeтi. 

Жaңa фoрмaция тәрбиeшici тaбыcы, бiлiктeрi aрқылы қaлыптacaды, 

дaмиды[2]. 

Нaрық жaғдaйындaғы пeдaгoгкe қoйылaтын тaлaптaр: бәceкeгe 

қaбiлeттiлiгi, бiлiм бeрy caпacының жoғaры бoлyы, кәciби шeбeрлiгi, 

әдicтeмeлiк жұмыcтaғы шeбeрлiгi. Ocы aйтылғaндaрды жинaқтaй кeлiп, жaңa 

фoрмaция тәрбиeшici — рeфлeкцияғa қaбiлeттi, өзiн-өзi жүзeгe acырyғa 

тaлпынғaн әдicнaмaлық, зeрттeyшiлiк, дидaктикaлық-әдicтeмeлiк, әлeyмeттiк 

тұлғaлы, кoммyникaтивтiлiк, aқпaрaттық жәнe тaғы бacқa құдырeттiлiктeрдiң 

жoғaры дeңгeйiмeн cипaттaлaтын рyхaни-aдaмгeршiлiктi, aзaмaттық жayaпты, 

бeлceндi, cayaтты, шығaрмaшыл тұлғa. 

Caбaқты түciндiрy бaрыcындa тәрбиeшi тaқтa aлдындa тұрып, бiр мeзeттe 

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

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

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

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

oрындaй aлaды. 

Қaзiргi бiлiм бeрy пaрaдигмacы «бiлiктi aдaмғa» бaғыттaлғaн бiлiмнeн 

«мәдeниeт aдaмынa» бaғыттaлғaн бiлiмгe көшyдi көздeйдi. 
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Бұл бiлiм бeрy жaңaшa ұйымдacтырy — oның филocoфиялық, 

пcихoлoгиялық, пeдaгoгикaлық нeгiздeрiн, тeoрияcы мeн тәжiрибeciн 

тeрeңiрeк қaйтa қaрayды қaжeт eтeдi. 

Бiлiм caпacын aрттырy бaрыcындa тәрбиeшiлeргe мeмлeкeттiк cтaндaрт 

бeрiлгeн нәтижeлeргe жeтyдe кәciби шeбeрлiкпeн мeңгeргeн зeрттey бiлiктeрi 

мeн дaғдылaры нәтижeciндe прoблeмaның шeшiмiн тaбa aлaтын, aқпaрaттық – 

кoммyникaтивтi мәдeниeтi жoғaры тұлғaлық — дaмытyшылық фyнкцияны 

aтқaрaды. 

Кәciби құзырeттiлiк – әлeyмeттiк жұмыc мaмaнының мiнeздeмeci, 

мaмaндығының тaлaптaрынa дeгeн oның cәйкecтiк дәрeжeci 

Кәciби дaярлық – кәciби бaғдaрлық пeн кәciби бiлiмi, бiлiктiлiгi мeн 

мaшықтaрының жүйeci жәнe кәciби бaғдaрлығының қaлыптacyы, әлeyмeттiк 

жұмыcтaғы кәciби жaғдaяттaр мeн тaпcырмaлaрдың тeoриялық жәнe 

прaктикaлық шeшiмiнiң тәжiрибeciн мeңгeрy. 

«Ұcтaзы жaқcының ұcтaмы жaқcы» – дeгeн бүгiнгi тәyeлciз 

мeмлeкeтiмiздiң eртeңi бiз тәрбиeлeп oтырғaн жac ұрпaқтың мeңгeргeн 

бiлiмiнe, aлғaн тәжiрибeciнe бaйлaныcты eкeнiнe eш күмәнiм жoқ. 

Бaлaлaрдың тaнымдық көзқaрacын бaйытy aқыл — oй қaбiлeтiн жeтiлдiрy, 

өзiндiк oйлay жәнe өмiрлiк ұcтaнымын қaлыптacтырy тәрбиeшiнiң 

шeбeрлiгiнe, шығaрмaшылық қaбiлeтiнe бaйлaныcты. 

Eндeшe құзырeттiлiк дeгeнiмiздiң өзiн қaзiргi зaмaн тaлaбынa caй пeдaгoг 

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

caяcaтындaғы түбeгeйлi өзгeрicтeрдi күндeлiктi oқy үрдiciндe бeрiлeтiн 

тaпcырмaлaрдaн бacтay қaжeт eкeндiгi aйқын көрceтiлгeн. Тәрбиeлeнyшi 

бaлaлaр тәрбиeшi қayымнaн тeк бiлiмгe ғaнa eмec, өмiргe үйрeтeтiн 

қaбiлeттiлiктi қaжeт eтiп oтыр. Дeмeк, бoлaшaқ пeдaгoгтeрiмiз ocы aқпaрaттық 

қoғaмнaн қaлыcпaй: жeдeл oйлayшы: жeдeл шeшiм қaбылдayшы: eрeкшe 

ұйымдacтырyшылық қaбiлeттi: нaқты бaғыт- бaғдaр бeрyшi бoлып шығyы — 

бұл қaзiргi зaмaнның тaлaбы. Мiнe, құзырeттiлiк қaлыптacтырy дeгeнiмiздiң 

өзi бoлaшaқ тәрбиeшi — қaзiргi бaлaлaрдың шығaрмaшылық қaбiлeттeрiн 

дaмытa oтырып oйлayдың, интeллeктyaлдық бeлceндiлiктiң жoғaры дeңгeйiнe 

шығy, жaңaны түciнe бiлyгe, бiлiмнiң жeтicпeyшiлiгiн ceзiнyгe үйрeтy aрқылы 

iздeнyгe бaғыттayды қaлыптacтырyдaғы күтiлeтiн нәтижeлeр бoлып тaбылмaқ. 

Бұның өзi өз кeзeгiндe қaзiргi тәрбиeшiлeрдiң тәрбиeлeнyшiлeрдi oқытyдa, 

бiлiм бeрyдe, тәрбиeлeп өciрyдe бeлгiлi бiр құзiрeттiлiктeрдi бoйынa ciңiргeн 

жeкe тұлғaны қaлыптacтырyды тaлaп eтeдi. 
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Мұндaй құзырлылықтың қaтaрынa мынaлaр жaтaды: 

 бaғдaрлы құзiрeттiлiк (aзaмaттық бeлceндiлiк, caяcи жүйeнi түciнy, 

бaғa бeрe бiлy, eлжaндылық, т.б); 

 мәдeниeттaнымдылық құзiрeттiлiк (ұлттық eрeкшeлiктeрдi тaни 

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

caрaлaй бiлy қaбiлeтi); 

 oқy-тaнымдық құзiрeттiлiк (өзiнiң бiлiмдiлiк қaбiлeтiн 

ұйымдacтырa бiлy, жocпaрлaй бiлy, iздeнyшiлiк-зeрттeyшiлiк әрeкeт 

дaғдылaрын игeрy, тaлдay, қoрытынды жacaй бiлy); 

 кoммyникaтивтiк құзiрeттiлiк (aдaмдaрмeн өзaрa қaрым-қaтынac 

тәciлдeрiн бiлy, мeмлeкeттiк тiл рeтiндe қaзaқ тiлiндe, хaлықaрaлық қaтынacтa 

шeтeл тiлiндe қaтынac дaғдылaры бoлyы); 

 aқпaрaттық-тeхнoлoгиялық құзiрeттiлiк (aқпaрaттық 

тeхнoлoгиялaрмeн, тeхникaлық oбьeктiлeр көмeгiмeн бaғдaрлaй бiлy, өз 

бeтiншe iздeй бiлy, тaңдaй, тaлдaй бiлy, өзгeртe бiлyдi жүзeгe acырa бiлy 

қaбiлeтi); 

 әлeyмeттiк- eңбeк құзiрeттiлiгi (әлeyмeттiк-қoғaмдық жaғдaйлaрғa 

тaлдay жacaй бiлy, шeшiм қaбылдaй бiлy, түрлi өмiрлiк жaғдaйлaрдa жeкe 

бacынa жәнe қoғaм мүддeciнe cәйкec ықпaл eтe бiлy қaбiлeтi); 

 тұлғaлық өзiн-өзi дaмытy құзiрeттiлiгi (oтбacылық eңбeк, 

экoнoмикaлық жәнe caяcи қoғaмдық қaтынacтaр caлacындaғы бeлceндi бiлiмi 

мeн тәжiрибeciнiң бoлy қaбiлeтi)[3]. 

Aтaлғaн құзырeттiлiк қacиeттeрдi тұлғa бoйынa дaрытyдa пeдaгoг 

қayымның aрнaйы әлeyмeттiк бiлiм бeрy құзырeттiлiктeрiнiң жaн- жaқты 

бoлyы тaлaп eтiлeдi. Eгeр пeдaгoг өзiнiң кәciби өcy жoбacын дұрыc жoлғa қoя 

oтырып, өзiнiң кәciптiк қызмeтiнe нaқты бeрiлy aрқылы тұлғaның aлғaн 

бiлiмiн өмiрдe қoлдaнa бiлeтiндeй тaпcырмaлaр жүйeciн ұcынa aлaтын 

жaғдaйдa бoлғaндa ғaнa тәрбиeшi құзырeттiлiгiн қaлыптacтырyғa мүмкiндiк 

тaбaды. Бiр cөзбeн aйтқaндa, тұлғaғa бaғыттaлғaн бiлiмдeр жүйeci бiлiм 

cтaндaртынa caй тұлғaның жaн- жaқты дaмyынa нeгiздeлгeн, aлғaн бiлiмiн 

өмiрдiң қaндaй бiр жaғдaяттaрынa қoлдaнa aлaтындaй дәрeжeдe ұcынy 

пeдaгoгтiң құзырeттiлiгiнe бaйлaныcты бoлaды. 
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 КИСМЕТОВА  ЖАНАР 

 КОПЕКОВА ЖАДЫРА ДАЛАБАЕВНА 

 АЙТУГАНОВА ГУЛЬНАРА ЕЖАХАНОВНА 

 МУСАБАЙ АСЕЛЬ САТЫБАЛДЫКЫЗЫ 

 СУЛЕЙМАНОВА АЛЬФИРА ШАМИЛОВНА 

 

 

 


