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Оқыту тәрбиелеу жұмыстарында инновациялық 

 технологияның қолданылуын ұйымдастыру 

ИМАНБЕКОВА ТАМАРА МЫНЖАСАРОВНА 

Алматы қаласы Әуезов ауданы «№52 балабақша» МКҚК 

Әдіскер 

 

Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі 

ынталы бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашуда. Осы тұрғыдан 

алғанда ұрпақ тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік-педагогикалық қызметтің 

тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Бұл 

үшін оқытушылардың инновациялық іс-әрекеттің ғылыми-педагогикалық 

негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. Ал жаңа технологияны пайдалану міндетті 

деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып мүмкіндік деңгейге жеткізеді. 

Сондықтан оқытушының біліктілігін көтеру мен шығармашылық 

педагогикалық әрекетін ұйымдастыруда қазіргі педагогикалық технологияларды 

меңгерудің маңызы зор. 

Оқыту технологиясы педагогикалық әдістерге негізделген. 1960 

жылдарда шет ел зерттеушілері “Педагогикалық технология” терминін енгізді. 

В.Беспалько “Педагогикалық технология дегеніміз – тәжірибеде жүзеге 

асырылатын белгілі бір педагогикалық жүйенің жобасы, ал педагогикалық 

жағдайларға сай қолданылатын әдіс, тәсілдер – оның құрамды бөлігі ғана” – 

деген тұжырымдама берді. 

Педагогикалық технология оқыту үрдісін жобалау, ұйымдастыру және оны 

өткізудің формасымен анықталады. Педагогикалық технологияның өзіндік 

ерекшелігі: қойылған мақсатқа жету мүмкіндігіне кепілдік беретін оқыту 

үрдісін құрастыру және оны жүзеге асыру. Оқытылатын пән мазмұны оқытушы 

мен студенттің өзара байланыс іс- әрекеті, студенттің ішкі даму үрдісі негізінде 

анықталған нақты мақсат ғана педагогикалық технология құрылымын түсіну 

кілті бола алады. 

Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және интерактивтік 

әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі 

қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. 
“Инновация” ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі 

анықтамалар берген. Мысалы, Э.Роджерс инновацияны былайша түсіндіреді: 
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“Инновация- нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея”. Майлс 

“Инновация – арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге 

асуын, шешімдерін күтеміз” дейді. 

Ендеше инновация ұғымы – педагогикалық сөздік қорына ежелден енген 

термин. Ол кейбір ғалымдардың еңбектерінде “жаңа”, “жаңалық енгізу”, деп 

көрсетілсе, кейбіреулер оны “өзгеріс” деген терминмен анықтайды. 

“Инновация” деген сөз – латынның “novus” жаңалық және “in” енгізу 

деген сөзінен шыққан, ал оның қазақша аудармасы “жаңару, жаңалық, өзгеру” 

деген мағынаны білдіреді. 

Т.И.Шамова, П.И.Третьяковалардың еңбегінде “Инновация дегеніміз – 

жаңа мазмұнды ұйымдастыру, ал жаңалық енгізу дегеніміз – тек қана жаңалық 

енгізу, қалыптастыру, яғни, инновация үрдісі мазмұнды дамытуды, жаңаны 

ұйымдастыруды, қалыптастыруды анықтайды, ал “жаңаша” деп жаңаның 

мазмұны, оны енгізудің әдіс- тәсілі мен технологиясын қамтитын құбылысты 

түсінеміз” делінген. Энциклопедиялық сөздіктерде “инновация”әр түрлі 

анықталады. Үлкен энциклопедиялық сөздікте бұл ұғым “жаңаша білім беру” 

деп түсіндіріледі. 

Ал А.И.Кочетов “инновация” ұғымына төмендегідей анықтама береді: 

“Көрсетілген деңгейге апаруды қамтамасыз ететін теориялық, технологиялық 

және педагогикалық іс-әрекеттің біртұтас бағдарламасы”. Алайда Р.Масырова 

мен Т.Линчевская мұндай анықтамамен келіспейтіндігін білдіреді. Олардың 

тұжырымдамасында, “Егер баратын деңгей” алдын-ала көрсетілген болса, ол 

қандай инновация” делінген. В.Кваша мен В.Латинаның пікірлері бойынша 

“инновация”- бұл жаңа үлгілердің бағытындағы нақты әрекет, мөлшердің 

шегінен шығатын кәсіптік іс- әрекеттің жаңа сапалы деңгейге көтерілуі болып 

табылады. 

Инновациялық құбылыстар білім беру саласында өткен ғасырдың 

сексенінші жылдары кеңінен тарала бастады. Әдетте инновация бірнеше өзекті 

мәселелердің түйіскен жерінде пайда болады да, берік түрде жаңа мақсатты 

шешуге бағытталады, педагогикалық құбылысты үздіксіз жаңғыртуға 

жетелейді. ” Масырова Р., Линчевская Т - “Жаңару” (новшество) дегенімізді 

былай деп түсіндіреді: “Жаңару – белгілі бір адам үшін әділ түрде жаңа ма, әлде 

ескі ме оған байланысты емес, ашылған уақытынан бірінші қолданған 

уақытымен анықталатын жаңа идея. 

Инновациялық үрдіске түскен ұжым даму барысының бірнеше кезеңін 

бастан кешірді: 1) жалтақтап күдіктену; 2) даңғазашылдық; 3) тұрақтану; 

4) ынтымақтастық қалыптасу. Соңғы екі кезең – инновациялық үрдісті 

ұжымның шығармашылықпен сезінген, түсінген кезеңдері. Олар әрбір 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

3 

 

 

адамның аталған кезеңдерді басынан өткізуімен сәйкестеледі. 
Инновация термині қазіргі білім берудің теориясы мен тәжірибесінде 

кеңінен қолданылып жүр. Бірақ, ғылымда бұл терминнің нақтылы анықтамасы 

белгілі бір категория ретінде берілмеген. Берілетін анықтамалардың көпшілігі 

бұл ұғымды кеңінен терең таныта алмайды. Инновацияны “Білім беру 

жүйесіндегі жаңалық енгізу” деп айтсақ, оның мағынасын тарылтқан болар 

едік. 

“Инновация” ұғымы ең бірінші XIX ғасырда мәдениеттанушылардың 

зерттеуінен пайда болды, яғни, бір мәдениет түрлерін екінші ел мәдениетіне 

енгізу дегенді білдіреді және бұл ұғым этнографияда әлі күнге дейін сақталған. 

Инновация аударғанда жаңа, жаңалық, жаңарту дегенді білдіреді дедік. 

Яғни, С.Ожегов сөздігіне сүйенсек, инновация бірінші рет шыққан, жасалған, 

жуық арада пайда болған, бұрынғының орнын басатын, алғаш ашылған, 

бұрыннан таныс емес енгізілген жаңалық болып шығады. Инновация ұғымын 

әр елде әртүрлі түсінген. Кейбір мемлекеттерде (АҚШ, Нидерланды) бұл 

термин кең тараған. Ал, Арабия, Жапония тәріздес мемлекеттерде кезіктіру 

мүмкін емес.Сондықтан әр елде бұл құбылысқа қандай көзқарас 

қалыптасқанын анықтау мақсатымен ғылыми-педагогикалық, техникалық, 

саяси әдебиеттер мен баспа беттерін зерттей келе, Ресейде, шет елдерде, ТМД 

елдерінде, Қазақстанда “Инновация” ұғымына көптеген анықтамалар берілгенін 

көреміз. 

Найхос инновацияны процесс деп есептейді де, “Инновация қандай да бір 

идеялардан басталатын өзгерістерге әсерін, тұтынушылардың не қолдауы, не 

бас тартуымен аяқталатын үрдіс” дейді. 

Қазақстан мемлекетінде “Инновация” ұғымын пайдалану соңғы бес 

жылдың еншісінде. Ең алғаш “Инновация” ұғымына қазақ тілінде анықтама 

берген ғалым Немеребай Нұрахметов. Ол “Инновация, инновациялық үрдіс деп 

отырғанымыз – білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, 

қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі” деген анықтаманы 

ұсынады. 

Н.Нұрахметов “Инновация” білімнің мазмұнында, әдістемеде, 

технологияда, оқу- тәрбие жұмысын ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда 

көрініс табады деп қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны, қайта 

жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөледі: жеке түрі (жеке – дара, бір-бірімен 

байланыспаған); модульдік түрі (жеке – дара кешені, бір-бірімен байланысқан); 

жүйелі түрі (мектепті толық қамтитын) . 

“Инновация” сөзі – қазіргі уақытта барлық өндіріс, медицина, техника 

салаларында өте жиі қолданып жүрген термин. Қазір бұл сөз “Жаңа, өзгеру, 
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жаңаша” деген мағынаны білдіреді және дәл қазіргі жаңа заманға да “Жаңа, 

жаңаша өзгерудің” мазмұны терең және анық екендігі белгілі. Бұл әдістеменің 

негізінде үйренушінің дербес қабілеті, белсенділігін қалыптастыру, оқыту 

материалдарын өзінше пайдалану арқылы танымдық белсенділігін арттыру алға 

шығады. 

Инновациялық әдіс – тәсілдерді қолдануда оқытушы сабақты дайын 

күйінде бағалайды, әрбір білім алушының өзі ізденіп, ғылыми негіздерін өз 

бетінше игеріп, ғылыми зерттеуді көздейді, ал оқытушының негізгі міндетіне 

білім алушының іс-әрекетін бақылау жатады. 

Әдіскер С.Көшімбетова өзінің зерттеуінде оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың 

инновациялық әдіс-тәсілдерін қолданудың мынадай ерекшеліктерін атап 

көрсеткен: 

 ізгілендіру технологиясында педагогика ғылымының алдыңғы 

қатарлы ғылыми жаңалықтарды тәжірибеде “бала-субъект”, “бала-объ-

ект” тұрғысынан енгізіле бастайды да, ал ғылыми білімдер оның тұр-

мысының әлеуметтік жағдайы мен іс-әрекетінің әлеуметтік нәтижесінің 

бірлігінде қарастырады; 

 ақпараттық бағдарламалап оқыту – оқытудың мазмұнын пәнаралық 

байланыс тұрғысынан ұйымдастыру; 

 қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру негізінде меңгеруі; 

 иллюстрациялы түсіндірмелі оқытуда “адам-қоғам-табиғат” үй-

лесімдік бағыттағы дүниетанымында жүйелі саналы мәдениет қалыпта-

сады; 

 саралап деңгейлеп оқыту технологиясында оқытудың мазмұны мен 

әдістері шығармашылық ізденіс іс-әрекет жасау негізінде адамның инно-

вациялық қабілеттерінің қалыптасуына бағытталады; 

 оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде өмірге келген 

жаңа қабілет; 

 дербес оқыту технологиясы оқу-тәрбие үрдісінде ғылымның 

негіздерін игерту үшін ізгілік, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыра 

отырып, жеке тұлғаның әлеуметтік- психологиялық жауапкершілігн арт-

тырады; 

Ал жалпы инновацияны модификациялық, комбинаторлық, 

радикалдық деп үш түрге бөлуге болады. 
Модификациялық инновация – бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін 

өзгертумен айналысу. Бұған В.Ф. Шаталовтың математикаға жазған тірек 

конспектісі және оны көптеген мұғалімдердің пайдалануы мысал бола алады. 

Комбинаторлық модификация – бұрын пайдаланылмаған, белгілі 
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әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру. Бұған пәндерді оқытудың қазіргі 

кездегі әдістемесі дәлел. 

Радикалдық инновация – білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу 

жатады. Мемлекеттік стандарт білім беруде, негізінен, мөлшерлерді, 

параметрлерді, деңгейлік және сапалы оқытудың көрсеткіштерін 

қалыптастырады. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тұжырымдамасында: “Жоғарғы білімді дамытудың негізгі үрдісі мамандар 

даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-зерттеу қызметімен 

ықпалдастырылған инновациялық білімді дамыту, білім беру мен ақпараттық 

технологияларды жетілдіру болып табылады”,- деп атап көрсетілген. 

Қазіргі күні инновация деп көбінесе жаңа технологияларды, әдістер мен 

құралдарды жасау және қолдануды айтса, сонымен бірге жаңа идеяларды, 

процестердібірлкте жетілдірудің де жүйесі.Сондықтан оқыту мен тәрбиедегі 

жаңа технология инновациялық идеяларды енгізу, жаңарту нысаны болып 

табылады. 

Инновация өзінің даму барысында белгілі бір өмірлік даму 

сатыларынан тұрады: 

 жаңа идеяның пайда болуы; 

 мақсат қоюшылық; 

 тарату және жойылу. 

Инновациялық процестерді ендіру үш өзара байланысты күштер 

анықталады: 
 енгізілген технологияның ерекшеліктерімен; 

 жаңашылдардың инновациялық әлеуетімен; 

 жаңалықты енгізу жолдарымен. 

Инновациялық технологияларды енгізудің жөні осы деп түрлі 

технологиялар мен халықаралық бағдарламаларды сабақта қолдану 

көпшілігімізге тән құбылыс болып кетті. Кейбір әріптестеріміз жаңа 

технологиялардың философиялық мазмұнын, тұтастығы мен жүйелілігін 

меңгеріп алмай, таза еліктеушілікпен сыртқы формасын ғана қолдануда. Кез- 

келген педагогикалық технология философиялық негізде қаралады. Міне 

сондықтан, бірінші кезекте, білім әлеміне еніп жатқан сан алуан инновациялық 

технологияларды реттеу, жүйелеу, сұрыптау, нәтижелерін талдау үшін арнайы 

ақпараттық-әдістемелік орталық құрылуы қажет. 

Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше 

түрі болып табылады. Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін 

педагогикалық аса зор тәжірибені жұмылдыру қажет. Бұл өз қызметіне 
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шығармашылықпен қарайтын, жеке басының белгілі іскерлік қасиеті бар 

адамды қажет ететін жұмыс. Шындығында да әрбір педагог жаңа 

инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және 

өзін-өзі қалыптастырады. 
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04.02.2023 ж.   № G00054 

Жаңартылған білім беру мазмұны аясында «Көркем еңбек» пәні 

арқылы  шығармашыл тұлғаны қалыптастыру 

 

ИЗГУТТИНОВА ЭЛЬМИРА ЖЕНИСПЕКОВНА 

Абай облысы Көкпекті ауданы Тассай ауылы 

«М.Әуезов атындағы орта мектебі» КММ 

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

 

Қоғамдағы ақпараттық инновациялар, жаһандық үрдістер, еңбек нарығындағы 

жоғары сұраныстар, білім кеңістігіндегі бәсекелестік  креативті  ойлайтын, 

жаңаша шешім қабылдайтын, шығармашыл тұлғаны  қалыптастыруды талап 

етеді. Бүгінгі білім беру парадигмасы өзгерді, «өмір бойы білім алу» моделі 

тұлғаның іс-әрекеті мен  өмірлік ұстанымын жаңаша қабылдауға мүмкіндік 

туғызды. Білім мазмұнының жаңаруы, жаңа реформаның жүзеге асуы  тұлғаның 

дамуы мен қалыптасу факторына ерекше әсер етуде. 

Сондықтан да мектептің алдында  тұрған негізгі міндеттердің бірі-әр адамның 

табиғи бейімділіктері мен құндылық бағдарларын ескере отырып, өзін-өзі 

жетілдіруге, өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі өзектендіруге  мүмкіндігі бар 

шығармашыл  тұлғаны қалыптастыру. 

Шығармашыл тұлғаны қалыптастыру күрделі әрі көпфакторлы процесс. 

Философия ғалымдарының пікірінше, шығармашылық танымдық іс-әрекеттің 

ең жоғары формасы болып табылады, оның барысында объективті материалдық 

және рухани құндылықтар жасалады[1]. 

Шығармашылық ұғымы ғалымдардың зерттеулерінде әртүрлі аспектіде 

қарастырыла бастады. Оның әдіснамалық деңгейі педагогика  ғылымында 

С.Лысенкованың, В.Шаталовтың, Ш.Амоношвилидің  еңбектерінде терең 

зерттелді. Олардың тұжырымы бойынша, жеке тұлғаның толыққанды дамуына 

іс-әрекеттің екі түрі әсер етеді: оқу және шығармашылық. 

С.И.Ожеговтың сөздігінде: «Шығармашылық- мәдени және материалдық 

құндылықтарды, жаңа идеяларды құрастырудың жоғары формасы»- деп 

айтылған болатын[2]. 

Энциклопедиялық сөздікте шығармашылық ұғымына мынандай анықтама 

беріледі: «Шығармашылық — ойлау іс-әрекетінің ең жоғарғы формасы». 

Шығармашылықты дамыту оқушылар төмендегі іс-әрекеттерді меңгереді: 

 көркем ойлаудың қарапайым дағдыларын меңгеруі; 
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 көркем бейнелерді өзара салыстыра білуі; 

 кескіндеменің бейнелі мазмұнына эмоционалды көңіл бөлуі мен көркем 

бейнелердің көңіл- күйін түсінуі; 

 халықтық-қолданбалы өнері туралы мағлұматты білуі; 

 сәндік іс-әрекеттің дағдыларының болуы 

Жеке тұлға оқу үрдісінде қарым-қатынас жасау  арқылы дамиды, білім, білік, 

дағдыны қабылдайды және шығармашылық әрекеттер орындау негізінде өзінің 

мүмкіндіктерін жетілдіреді. Шығармашылық құзыреттілік музыка, қолөнер, 

сурет салу т.б. іс-әрекеттің нәтижелі түрлері арқылы қалыптаса бастайды. 

Баланың интеллектісін жан-жақты дамытуда көркем еңбек пәнінің  маңызы 

ерекше. Себебі, шығармашылық қабілеттің маңызды бөлігі еңбек арқылы 

дамыйды. Мектепте оқытылатын әр пәннің мазмұны оқушының жан-жақты 

дамуына, оқушының шығармашылық дағдысының қалыптасуына  мүмкіндік 

береді. Сол пәндердің бірі «Көркем еңбек» пәні. 

Бұл пән мектеп бағдарламасында кіріктірілген (интерактивті) пән болып 

табылады. Бейнелеу өнері мен технологияның  мазмұндық кешенін құрайды. 

Бұл пәннің мақсаты оқушыларға көркем ойлаудың қарапайым дағдыларын 

меңгерту, эстетикалық талғамын ояту, қолдаңбалы өнердің түрлерінен мағлұмат 

беру, сәндік-қолдаңбалы технологияның маңызды бөлігімен таныстыру т.б. [3]. 

Бағдарлама мазмұны мектеп оқушыларының пәнаралық үйлесімділігін 

дамытуға негізделген. Атап айтқанда, бейнелеу өнері мен технологияның 

тақырыптарын оқыту нәтижесінде білім алушы әртүрлі біліктер мен 

дағдыларды игереді. Сонымен қатар бағдарлама мазмұнында заманауи 

технологияның түрлері мен ерекшеліктеріне талдау жасалынған. Қыз 

балаларды халық педагогикасының негіздері арқылы үй мәдениетінің 

элементтерімен таныстыруға да ерекше мән берілген. Бұл ұлттық тәрбиенің 

үйлесімділігі мен сабақтастығын дәріптеу, болашақ ұрпақтың ұлттық санасын 

қалыптастыру болып табылады. Осындай тенденция білім беру 

парадигмасының ұлттық сипатқа ие болуының бірден-бір кепілі болмақ. 

Оқу пәнінің білім беру  мазмұны төмендегі бес бөлімнен тұрады: 

1) визуалды өнер; 

2) сәндік-қолданбалы өнер; 

3) дизайн және технология; 

4) үй мәдениеті; 

5) тағам дайындау  мәдениеті[4]. 

Бағдарламадағы тақырыптар оқушының көркем өнер, заманауи дизайн және 

технология саласындағы білімдерін кеңейтеді. Әртүрлі ғылымдардың 
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интеграциялық байланыстары арқылы  оқушылар көптеген мәліметтермен 

танысады. Оқушылардың танымдық қызығушылықтары оянып, белсенділіктері 

пайда болады, жаңа затты әдемі жасауға деген ұмтылысы артады. 

Визуалды өнер бөлімінде бейнелеу өнерінінің құралдары, классикалық 

бейнелеу өнерінің үздік туындылары, қазақстандық суретшілердің 

шығармашылығы, бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары, натюрморт өнері, 

ұлттық сәндік натюрморт, пейзаж, табиғатпен үйлесімділік, индустриалды 

пейзаж, қала пейзажы, сызықтық перспектива, пластикалық пішіндер өнері, 

мүсін өнері, шығармашылық жұмыс, көрме ұйымдастыру т.б. тапсырмалар 

беріледі. Шығармашылық тапсырмаларды орындау оқушылардың зерттеушілік 

және креативті ойлау мүмкіндігін дамытады. Визуалды өнер бөлімінде берілген 

бейнелеу өнерінің құралдары арқылы оқушылар әртүрлі тапсырмаларды 

орындайды. Бейнелеу өнерінің құралдарымен танысып, олардың 

ерекшеліктерін, түрлерін ажыратуға үйренеді. Нысананы елестету, санаға 

бейнелеу, зейінді бір арнаға шоғырландыру    сияқты үрдістер психологиялық 

қабілеттерді қажет етеді. 

Классикалық бейнелеу өнерінің туындылары ұлттық болмысты, ондағы 

дүниетанымдық көзқарасты бейнелейді. Креативті идеялар мен қиялдарды 

санада бейнелеуге мүмкіндік береді.  Пейзаждағы түстік үндестік керемет 

кескіндікдік колорит қалыптастырып, оқушының қиялы мен арманын 

шыңдайды. 

Тылсым табиғат әлемінің тұңғиық сыры мен шынайы болмысын бейнелеу өнері 

арқылы жеткізу оқушының дүниетанымын, табиғатқа деген ерекше қасиетін 

қалыптастырады. 

Сәндік-қолданбалы өнер бөлімінде сәндік-қолданбалы өнердің мазмұны, негізгі 

формалары мен ерекшеліктері, Қазақстан халқының сәндік-қолданбалы 

өнерінің тарихы, сәндік-қолданбалы өнердегі заманауи және дәстүрлі емес 

материалдар, сәндік бұйым, бұйым дайындау, өру өнері, өру түрлері т.б. 

мәселелер берілген. 

Қазақстан халқының өнерінен мағлұмат бере отырып, оқушылардың 

дүниетанымын кеңейтеді. 

Дизайн және технология бөлімінде оқушылар конструкциялық материалдарды 

өңдеуді үйренеді.  Әртүрлі сымдарды қолдану негізінде пішіндер жасайды. 

Қарапайым нысандардың дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды 

орындайды. Инновациялық және креативті әдістер негізінде оқушылар 

жобалауды, жоспарлауды, графикалық сызуды үйренеді. Дизайн оқушының 

шығармашылық мүмкіндіктерін дамытуға негіз болады. Дизайн пәнінің 

құрылымы мен принциптерін үйрену арқылы оқушының шығармашылық ойы 
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қалыптасады, белгілі бір пішінді немесе кеңістікті өзгертуге әрекет жасайды. 

Оның әдемілікке, сұлулыққа деген ішкі түйсігі оянады. Сыртқы әлем мен ішкі 

дүниенің арасындағы гармония маңызды болып табылады. Заманауи 

тенденциялар, архитектуралық өзгерістер, интерьер құралдары, эстетикалық 

талғам т.б. бұл ғылымның өзектілігін нақтылай түседі. Жаңа мәдени сұраныстар 

мен қажеттіліктердің пайда болуы заманауи мәдениеттің дамуына ықпал етеді. 

Себебі, мәдениет қоғам дамуының алғышарты және шешуші факторы болып 

табылады. 

Тамақтану мәдениеті бөлімінде адам ағзасына пайдалы және зиян заттармен 

танысады. Дұрыс тамақтанудың ережелерін меңгереді. 

Жоғарыда аталған көркем еңбек пәнінің мазмұны оқушылардың іскерлігі мен 

ептілігін дамытады. 

Сабақта мұғалім оқушылардың еңбекке деген икемділігі мен іскерлігін 

қалыптастырудың әдістері мен технологияларын үйретеді. Еңбек етудің 

алғашқы белгілері отбасында қалыптасады. Баланың тұрмыстық іс-әрекеттерді 

орындау барысында оның белгілі бір сапалары көріне бастайды. Баланың 

бойындағы әртүрлі қабілеттерді ашу мұғалімдердің құзыреттілігінде. 

Бейнелеу өнері мен Технология пәндерінің интеграциялануы арқылы пайда 

болған көркем еңбек пәні оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға, рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыруға мүмкіндік 

береді. 

Көркем еңбек пәнінің мазмұнына халықтың қолөнері, ою-өрнек түрлері, дизайн, 

витраж, мозайка құрастыру сияқты қызықты тақырыптар беріледі. 

Көркем еңбекте шығармашылық жұмыстарды орындау барысында қазақтың 

ұлттық мәдениет элементтерін пайдаланады. Қолөнердің түрлерін жасау 

оқушының эстетикалық талғамын, іскерлігін, еңбекқорлығын жетілдіреді. 

Қолөнер бұйымдарын оқушыларға жасату әсемдікке, сұлулыққа тәрбиелеуге 

мүмкіндік береді. 

Еңбек әрекеті арқылы қоғамға қажетті қолөнер бұйымдарының сан алуан 

түрлерін өз қолдарымен дайындап, оны өмір қажеттілігіне қолдануға мүмкіндік 

береді, ол біріншіден жеке тұлғаның шығармашылық идеясын дамытады, 

екіншіден жеке кәсіпкерлікті дамытуға ықпал жасайды. 

Көркем еңбек пәні қолдың моторикасын жақсартады. Сонымен қатар 

психологиялық процестері, атап айтсақ, түйсік, қиял, елестету т.б. 

дамыйды.  Оқушы белгілі бір заттың бейнесін салу үшін,   ойша өзі образ 

жасайды, соны қағаз бетіне түсіреді. 

Қорыта айтқанда, жаңартылған білім мазмұнында бұл интеграциялық пән 

ретінде, оқушылардың шығармашылық, креативтілік, жаңаша ойлау, жоспарлау, 
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жобалау т.б. мүмкіндіктерін ашуға көмектеседі. 
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04.02.2023 ж. № G00055 

Қолөнер – зор өнер 

 

САТЫХАНОВ БЕКМУХАНБЕТ КЫРГЫЗБАЕВИЧ 

Алматы облысы Қарасай ауданы 

 «Кемертоған орта мектебі» КММ 

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

 

 

«Шебердің қолы алтын» дейді қазақ. Сөзге де шебер, іске де ұстаз 

халқымыздың зор мәдениеті мен өнерін паш ететін құндылықтардың бірі – 

қолөнер. 

 

Ағаштан, темірден, түйін түйген, жүннен көз жауын алатындай бұйым жасаған, 

асыл тастардан сән бұйымдарын соққан, сүйек пен мүйізді, шиді қиынынан 

қиыстырған халық шеберлерінің ісі – мақтауға тұратын өнер туындысы. 

 

Назарларыңызға қазақ халқының қолөнерге қатысты ұғымдары мен түсініктерін 

ұсынуды жөн көріп отырмыз. 

 

Ұста – темірден заттар жасайтын шебер. 

Зергер – асыл тастардан, алтын, күмістен бұйымдар жасайтын щебер. 

Тігінші – киім тігетін шебер. 

Үйші – киіз үй сүйектерін жасайтын шебер. 

Етікші – аяқкиімдер тігетін шебер. 

Өрімші – қайыстан ат әбзелдерін жасайтын шебер. 

Ерші – ер шабатын, шеберлердің тілімен айтқанда, «ер қосатын» адам. 

Ағаш шебері – ағаштан заттар жасайтын шебер. 

Бәдізші – тастан түрлі пішіндер, заттар жасайтын шебер. 

Тоқымашы – тоқыма бұйымдарын жасайтын шебер. 

Миясар – өнердің бірнеше түрін игерген шебер. 

Ара – ағаш, темір кесетін тісті аспап. 

Асқақ темір – бір аяғы ұзын, бір аяғы қысқа циркуль тәрізді өлшеуіш әрі ою 

салатын құрал. 

Бақауыз – темірді соққанда ұстайтын тіссіз аспап. 
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Балға – соғатын, қағатын аспап. 

Бұрғы – ағаш тесетін құрал. 

Біз – етікші құралы. 

Жонғы – ағаш қабығын жонатын құрал. 

Ине – тігін құралы. 

Жуалдыз – үлкен ине. 

Көземел ине – көзі үлкен ине. 

Инелік – ағаштан, сүйектен жасалған ау тоқитын құрал. 

Тебен – қалың бұйымдар (текемет, киіз) тігетін үлкен әрі жуан ине. 

Егеу – темір егейтін құрал. 

Мәймөңке – ұшы қисық ине. Терме жібін теретін қайқыбас кішкентай ағаш. 

Сыдырғыш – өрімшінің өрімді тегістейтін сүйектен, қатты ағаштан жасалған 

құралы. 

Сабау – жүн сабайтын ұзынша жіңішке ағаш. 

Сояу – талдырма киіздерді жөрмейтін, тігетін сүйектен, ағаштан жасалған 

иненің бір түрі. 

Сүргі – терінің көк етін алатын, ағашты тегістеп өңдейтін құрал. 

Кескір – темір кесетін құрал. 

Көрік – ұстаның шоқ үрлейтін құралы. 

Кемпірауыз – қышқаштың бір түрі, ұста құралы. 

Қышқаш – өңделетін, жасалатын затты тістеп тұратын құрал. 

Қайрақ – құралдарды өткірлеу үшін оның жүзін қайрайтын тас. 

Қашау – темірден жасалған ағаш оятын құрал. 

Қазиек – соғатын, қыздыратын темірді ұстайтын құрал. 

Қуысқұлақ – жүзі қуыс ағаш оятын құрал. 

Қалып – етікші құралы, ағаштан жасалған аяқ үлгісі. 

Қайшы – мата қиятын тігінші құралы. 

Темір қайшы – қаңылтыр қиятын қайшы. 

Түрпі – ағаш мінін алатын бұдырлы темір құрал. 

Тескіш – темір, қаңылтыр тесетін ұшты құрал. 

Ырғақ – тезден шыққан ағаштарды үлгіге келтіретін қарапайым қалып ретіндегі 

құрал. 

Қақсал ағаш – әбден кепкен, үй жасауға жарамды ағаш. 

Мор – қақсал ағашты жұмсарту (балқыту) үшін жасалатын пеш. 

Обын – үй ағашын жұмсарту үшін жер астында жасалатын пеш. 

Қоз – ағашты жұмсарту үшін от жағатын орын. 

Тез – мор, обын, қоздан жұмсарып шыққан үй ағашын түзететін немесе иетін 

үйші құралы. 
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Сықаурын – тездегі ағаштың қисығын жамбасқа салып түзететін өте қатты 

ағаш. 

Талқы – кепкен теріні, көнді, сіріні ұйысқан жүнді жұмсартатын ағаштан 

жасалған құрал. 

Үскі – көк (таспа) өткізу үшін кереге тесетін құрал. 

Түйебел – ши тоқитын құрал,"ши құрғыш" деп те атайды. 

Сарнауық – керегеге сызық салатын темір аспап. 

Тістеуік – шеге суыратын темірден жасалған құрал. 

Төс – пайдаланылатын темірді салып таптайтын салмақты, берік темір тұғыр. 

Оймақ – тігіншілердің, етікшілердің саусағына киетін ойық темір. 

Тері оймақ – теріден жасалған оймақ. 

Қож – ұсталардың көмір салатын сүйектен жасалған қалағы. 

Ұршық – жіп иіретін құрал. Оның қаңғалағы, яғни басы, және сабы болады. 

Сабында бұрмашасы болады. 

Ілдіргі – ағаштан, сүйектен, темірден жасалатын тоқымашы құралы. 

Пышақ – кесетін құрал. 

Шот – ағаш шабатын құрал. 

Нәскүрік – ағашты тегістеп жонатын құрал. 

Тігін машинасы – тігіншінің бас құралы. 

Іскенже – темірді қысып тұратын бұрама ауызды құрал. 

Өрмек – алаша, басқұр, қоржын т.б. тоқитын көптеген бөліктерден тұратын 

күрделі тоқыма құралы. 

Термелі өрмек – кілем тоқитын құрал. Бұған, жалпақ тоқыма бұйымдары 

тоқылады. 

Жәй өрмек – енсіз құр, бау, терме, басқұр сияқты бұйымдар тоқитын құрал. Ол 

бірнеше бөліктерден тұрады. 

Қазық – желі және өрмек өрісі үшін қажет қазықтар. 

Кергіш қазық – өрмек өрісін алдыңғы жағынан керіп тұратын қазық. 

Күйеу қазық – "жетім қазық", өрмекті арт жағынан керіп тұратын қазық. 

Мосы – арқалықты көтеріп тұратын үш бұтты құрал. 

Адарғы – өрмек ерісінің астыңғы және үстіңгі беттерін айқастыратын ағаш 

құрал. 

Серу ағаш – өрмек өрісі енін, жіптерін бірдей етіп ұстап тұратын құрал. 

Жүгіртпе – арқау жібін өткізіп тұратын құрал. 

Қылыш – адарғыдан кейін арқау жібін тығыздайтын қылыш тәрізді ағаш. 

Бақылау жіп – өріс жіптері шатыспау үшін қолданылатын бөлек жіп. 

Тергіш – өрнек шығару үшін түрлі түсті жіптерді теретін (іріктейтін) ағаш 

құрал. 
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Еркек жіп – күзуде тұрған желі жіптерінің үстіңгі беті. 

Ұрғашы жіп – астыңғы беті. 

Шатыс – еркек және ұрғашы жіптердің адарғы арқылы айқасуы. 

Тарту жіп – күзуді қозғалмау үшін қатты тартып, бекітіп қоятын мықты жіп. 

Арқау – тергіштен кейін шатысты ұстап қалатын, жүгіртпеге оралған арқау жіп. 

Алқа – омырауға тағатын, көбінесе күмістен соғылатын әйелдердің сәндік, 

әсемдік бұйымы. 

Білезік – білекке салатын, күмістен, алтыннан соғылатын әйел бұйымы. 

Жасалуына қарай алтын білезік, күміс білезік, құйма білезік, сағат білезік, 

топсалы білезік, бұрама білезік, қос білезік т.б. атаулары бар. 

Бес білезік – алтын, күмістен, асыл тастардан көз орнатылған, күміс шынжыр 

арқылы бес сақина бекітілген аса қымбат білезік. 

Балдақ – алтынна, күмістан соғылған жұмыр сақина. 

Жүзік – қымбат тастардан көз орнатылған, саусаққа салатын сақина. Оның 

еркектер де, әйелдер де салатын түрлері болады. 

Моншақ – түрлі тастар мен шыныдан жасалған, жіпке тізілген, мойынға, қолға 

салатын, киімге тағатын сән бұйымы. 

Талмоншақ – бірнеше қатар тізілетін моншақтар. 

Тұмарша – сәндік үшін омырауға тағатын үшбұрышты, салпыншақты күміс 

бұйым. 

Маңдайша – сәулке т.б. киім маңдайына тағатын, көз орнатылған күміс бұйым. 

Сақина – саусаққа салатын, әртүрлі үлгіде күмістен, алтыннан т.б. металдан 

соғылатын бұйым. 

Танакөз – шар тәрізді күміске тастан көз орнатылған түйме тәрізді сәндік 

бұйым. 

Өңіржиек – салпыншақтар тағып, үзбелеп жалғаған, омырауға сән беретін, 

түрлі түсті тастардан көз орнатылған әсемдік алқалар тізбесі. 

Үкіаяқ – үкі тұяғына ұқсатып, күмістен соғатын, төменгі жағына бірнеше 

салпыншақтар тағылған бұйым. 

Көз отаға – күміске орнатылған бармақтай асыл тас. Бас киімге, батырлар 

дулығасына қадалған. 

Кемер белбеу – негізі былғарыдан тігіліп, алтын, күміс әшекейлі, былғары 

бұйым. 

Оқшантай – ішіне шағын зат салатын, кемер белбеуге өткізілген әшекейлі 

былғары қалта. 

Қапсырма – әйел қамзолына тағылатын, түйме қызметін атқаратын жалпақ 

күміс бұйым. 

Шекелік – сәукеле, тақия т.б. баскиімге тағылатын бұйым. 
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Шаштеңге – қыздардың өркілген шаш ұшына тағылатын, жібек бау өткізілген 

күміс бұйым. 

Шолпы – шашқа тағатын, қымбат бағалы, сылдырмақты бұрым сәнін 

келтіретін, алтынна, күмістен жасалатын бұйым. 

Шашбау – қыздар тағатын, қымбат бағалы, сылдырмақты бұрым сәнін 

келтіретін, алтыннан, күмістен жасалатын бұйым. 

Шашқап – шашты күннен, шаң-тозаңнан қорғайтын, қымбат матадан жасалып, 

сырты түрлі моншақ жапсырмалрмен безедірілген бұйым. 

Сырға – құлаққа тағатын сәнді асыл бұйым. Оның сапасына, құрамына сай 

көптеген түрлері болады. 

Аттарақ – жылқының жіліншігін жарып, жұқалап, оны егеп, тіс салып жасаған 

ағаш сабы бар тарақ. 

Білезік – сиыр мүйізінен жасалатын, сырты жалтыр, түрлі ою-өрнектер 

салынған бұйым. 

Бұғышақ – аңшылардың түрлері үн шығаратын, мүйізден түтік қойылған үрмелі 

дыбыс құралы. 

Дойбы – бақайшық, қызасық және жіліншік басының түбін егеп, баяп жасаған 

тастар. Сондай-ақ бұған ірі балық омыртқаларын да қолданады. 

Жебе – жылқының жіліншік сүйектерінен жасалған садақтың ұштары. 

Зымырауық – ортан жіліктің жұмыр басын ортасынан тесіп, ағаш өткізген 

балалар ойыншығы. 

Сауыт – қақтаған мүйізден құралған, қыздардың ине-жібін салатын бұйым. 

Сыбызғы – мүйізден, қаздың, тырнаның ортан жіліктерін өңдеп, кептіріп, әр 

жерден тесіп жасалған үрмелі аспап. 

Сырға – сиыр мүйізінен әшекейленіп, өрнектеліп жасалған әсем бұйым. 

Сояу – киіз, жабағы тігетін, сүйектен жасалған тебен. 

Сүргі – тері шелін сыдыратын сүйек құрал. 

Тарақ – сиыр мүйізінен жасалған тісті зат. 

Тастұяқ – жылқы тұяғын қайнатып, ішкі сүйектерін алып тастап, өңдеп, оюлап, 

өрнектеп жасаған, бау тағылған саз аспабы. 

Тоқуыш, ілмек, ілдіргі – кәрі жіліктің шыбығының үшкір жағынан ілдіргі 

жасап, жүннен тоқыма бұйымдарын тоқитын құрал. 

Тіс шұқуыш – малдың, құстың сүйектерінен жаңқаланып, жұқалап егеліп 

жасалынған зат. 

Түтік – ұсақ малдың немесе құстардың жіліктерінің екі басын кесіп жасалынған 

заттар. Оның местің, торсықтың аузынан өткізсе, ыдысқа сұйық құюға ыңғайлы 

болады. 

Қамшы сабы – киіктің терісімен кептірілген сирағынан жасалған сап. 
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Қалақ – ірі малдың жауырын сүйегінен жасалған көмір, құма салатын шеберлер 

құралы. 

Қасық – сиыр мүйізінен жасалған, тамақ ішуге арналған құрал. 

Ожау – арқар, сиыр мүйізінен істелген, қымыз сапыруға арналған сәнді құрал. 

Киімілгіш – бұғы, арқар, киік мүйіздерінен, қой, ешкі бақалшықтарына 

жасалған киім ілетін зат. 

Мүйізқақпай – ұрғашы сиыр мүйізінен жасалатын, соғу арқылы дыбыс 

шығаратын саз аспабы. 

Ұстара – мал қабырғасын отқа күйдіріп, қырнап, өткірлеп жасалған шаш 

алатын пышақ. 

Ұршық басы – ортан жіліктің жұмырбасын ортасынан тесіп жасаған зат. 

Насыбай шақша – мүйізден, сүйектен жасалып, әр түрлі металдармен 

әдіптелген бұйым. 

Шүмек – асықты жіліктің бір жағын кесіп, асықты жағының бүйірін тесіп 

жасаған, бесіктегі сәбиге арналған зат.  
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Инклюзивті білім беру - қоғам қажеттілігі     

 

ТАЖЕДИНОВА ӘСЕЛ ДАНАБЕКҚЫЗЫ 

Қызылорда облысы Арал қаласы  

Ұ.Қараманов атындағы №262 мектеп-гимназия  

жанындағы «Инклюзивті ресурстық орталық» психологі 

 

Көптеген жылдар бойы білім беру жүйесінде балаларды қарапайым және 

мүмкіндігі шектеулі балаларға бөлген болатын. Олар іс жүзінде білім алуға және 

өз мүмкіндіктерін іске асыруға мүмкіндігі жоқ, тіпті дені сау балалар оқитын 

мекемелерге қабылданбады. Мұндай жағдайдың әділетсіздігі айқын. Даму 

ерекшеліктері бар балалар басқа балалармен тең мүмкіндіктерге ие болуы керек.  

Осыған байланысты оларға білім алудың оңтайлы жағдайларын жасайтын 

оқытудың осындай түрін енгізу қажеттілігі туындады.  Бұл ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балаларға дені сау құрдастарымен тең дәрежеде бейімделу 

және қоғамға толыққанды интеграция үшін қажетті даму мүмкіндіктерін 

қамтамасыз ететін инклюзивті білім беру. 

Сөздіктерде инклюзивті білім беру-бұл ерекше қажеттіліктері бар балаларға 

білім алуға қол жеткізуді қамтамасыз ететін балалардың әртүрлі қажеттіліктеріне 

бейімделу тұрғысынан барлығына білім алуға қол жеткізуді көздейтін жалпы 

білім беруді дамыту процесі.   

З. А. Мовкебаеваның пікірінше, инклюзивті білім деп дамуында кемістігі 

бар балаларды (есту, көру, интеллект, сөйлеу және тірек-қимыл аппараты бар) 

тиісті материалдық-техникалық және психологиялық-педагогикалық 

жағдайлары бар жалпы білім беретін мектептерге қосу процесі ретінде 

түсіндіріледі [1].   Ең дұрысы, инклюзивті білім физикалық, интеллектуалды, 

әлеуметтік, эмоционалды, тілдік, нәсілдік немесе басқа сипаттамаларға 

қарамастан барлық балаларды қамтиды.   Қазақстан Республикасында 

қолданыстағы құқықтық құжаттарға сәйкес инклюзивті білім беру саласына 

жататын балалар тобы даму мүмкіндігі шектеулі балалар болып табылады.    

Инклюзивті білім беру- бұл қоғам мен мемлекеттің мүмкіндігі шектеулі 

адамдарға деген көзқарасын қайта қарастырумен, олардың басқалармен тең 
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мүмкіндіктер алу құқығын анықтаумен байланысты білім беру жүйесін 

дамытудың табиғи кезеңі.   

Қазақстан Республикасының психологиялық-педагогикалық ғылымының 

қазіргі кәсіби лексиконына белсенді кіретін "инклюзивті білім" ұғымы адамзат 

эволюциясы табиғи түрде жетелейтін білім беру жүйесі мен уақыт шындығына 

жаңа көзқарасты көрсетеді. Инклюзивті білім беру-әлеуметтік және білім беру 

саясатының принципі және әлеуметтік құндылық [2].  

Инклюзивті білім беру идеалы мектептер өз есігіне кіретін әрбір баланы 

қабылдап қана қоймай, сонымен қатар дамуында ауытқулары бар оқушыларға 

олардың ерекше қажеттіліктерін қосу арқылы қанағаттандырылатын қоғамдық 

сыныптағы оқытудың толыққанды қатысушылары ретінде қарауды қамтамасыз 

ететін жағдайлармен анықталады.    

Осылайша, инклюзивті білім беру оқудағы болжамды айырмашылықтарға 

байланысты бірде-бір баланы негізгі мектептен шығаруға болмайды дегенді 

білдіреді.    Баланың жергілікті мектепте тұрақты сабақтарға қатысуы интеграция 

актісінің өзі үшін алғышарт болса, инклюзивті білім беру баланы әлеуметтік 

және білім беру ортасына қосуды да қамтиды. Алғаш рет инклюзивті білім 

берудің теориялық негіздемесі көрнекті ресейлік ғалым Л. С. Выготскийдің 

еңбектерінде қаланды. Ол мектеп-интернатта оқитын бала қалыпты дамып келе 

жатқан құрдастарынан, отбасынан, жалпы қоғамнан оқшауланғанын атап өтті. Л. 

С. Выготский арнайы мектептің қабырғаларын құлатып, ерекше баланың 

мәдени-тарихи дамуын қамтамасыз ету, оның қоғамға араласып өсуіне жағдай 

жасау қажет екенін атап өтті [3].   

Инклюзивті білім беру білім беру жүйесінің бөлігі ретінде балалардың білім 

алу, әлеуметтік даму және лайықты өмір сүру құқықтарын жақсырақ қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді. Инклюзивті тәсілдерді қолданатын оқу орны білім беру 

жүйесінің қазіргі даму деңгейінің нормасы, белгісі болуға тиіс. Бірақ бұл арнайы 

(түзету) білім беру жүйесін жою керек дегенді білдірмейді. Бұл жүйе мүмкіндігі 

шектеулі балалар мен олардың ата-аналарына оқу орнын таңдау құқығын береді. 

Сонымен қатар, арнайы білім беру жүйесінің үлкен әлеуеті жалпы білім беру 

жүйесі үшін маңызды ақпараттық және әдістемелік ресурс болып табылады.   

Инклюзивті білім беруді дамытудың мақсаты- сапалы білім алуға барлық 

санаттағы адамдардың тең құқықтарын іске асыру, кез келген мектеп болашақта 
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әртүрлі мүмкіндіктері бар балаларды қабылдауға дайын болуы. Бұл мақсат 

мектептің құрылымы мен жұмысын өзгертуді ғана емес, сонымен қатар жалпы 

және арнайы білім беру мұғалімдерінің өз жұмысын тек балалардың белгілі бір 

топтарын оқыту ретінде қарастыратын көзқарастарын өзгертуді талап етеді. 

Көптеген мектептер балаға, оның қажеттіліктері мен нұсқауларына бағытталған 

тәсілді ұстанады және бұл тәсіл барлық мұғалімдерден барлық балалардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға дайын болуын талап етеді.    

  Жалпы сыныпта оқыту жалпы білім беру бағдарламасына сәйкес жүзеге 

асырылады. Пәнді оқыту бойынша арнайы сабақтар арнайы оқу жоспарлары мен 

бағдарламалары бойынша өткізіледі және арнайы және кәдімгі оқулықтарды 

пайдалана отырып жүзеге асырылады. Бағдарламаларды сәтті меңгеру 

мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін арнайы мұғаліммен, логопедпен, психологпен 

оқушылардың қосымша сабақтарын ұйымдастыру ұсынылады. Осы мақсатта 

мектепте білім беру процесінің барлық қатысушылары үшін психологиялық-

педагогикалық қолдау қызметі құрылады.     

Біздің еліміз инклюзивті білім беру мәдениетін, саясатын және тәжірибесін 

қабылдаудың бастапқы кезеңінде тұрғанына қарамастан нормативтік актілерді 

әзірлеу, мұғалімдер мен мамандарды даярлау, материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету, оқу жабдықтары және инклюзивті тәсілдер  т. б. мәселелер 

бойынша жақсы қалыптасып келе жатқанын көре аламыз Бұл мектептердің 

материалдық жабдықталуына, инклюзивті тәжірибелерді енгізу үшін 

мұғалімдерді даярлау сапасына және басқа факторларға байланысты.  

Дегенмен, тұрақты оң тәжірибенің барлық жағдайларында пайда болатын 

кейбір жалпы жағдайларды белгілі бір сенімділікпен айтуға болады:   

➔ инклюзияның табиғатын жақсы білетін және ынталы, мектептің бірінші 

директоры;   

➔ мектепте инклюзивті мәдениет пен практиканы қалыптастыруға басшылық 

пен мониторингті қамтамасыз ететін жергілікті нормативтік құжаттарды 

құру;   

➔ мектепте жұмыс істейтін білім беру процесінің барлық қатысушыларына 

психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету қызметі, құзыретті мұғалім-

психолог-дефектолог, логопед-мұғалім және т. б.;   
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➔ оқушылардың ерекше білім беру қажеттіліктерін жүзеге асыруға 

командалық көзқарасты жүзеге асыру үшін мамандар, мұғалімдер және 

ата-аналар арасындағы өзара әрекеттесу тәсілі ретінде консультацияларды 

пайдалану;    

➔ инклюзивті білім беруді дамыту жағдайында ақпараттық кәсіби ресурс 

болып табылатын арнайы оқу орындарымен әріптестік қатынастарды 

дамыту;   

➔ мектеп мұғалімдеріне арналған арнайы курстар;   

➔ қосымша білім беруді әлеуметтік интеграция ресурсы ретінде пайдалану;   

➔ ата-аналардың балаларының білім беру үдерісіндегі белсенділігі;    

➔ мектепте техникалық персоналды қоса алғанда, білім беру процесіне 

қатысушылардың барлығының мінез-құлқының толерантты мәдениетін 

сақтауға үнемі қамқорлық жасау[4].   

Шетелдік тәжірибеде инклюзивтілік принципіне негізделген жалпы білім 

беруді дамыту үнемі ғылыми зерттеулер мен эксперименттік жұмыстармен қатар 

жүруі керек екенін көрсетеді, өйткені мектептегі білім беру процесі балалардың 

психосоматикалық денсаулығына белгілі бір жолмен әсер етеді. Білім берудің 

кез-келген реформасы оқытудың жаңа формаларын, әдістері мен тәсілдерін 

енгізу тұрғысынан ғана емес, сонымен қатар балалар денсаулығының объективі 

арқылы да қарастырылуы керек.  

Қорытындылайтын болсақ, бұл мақала мүмкіндігі шектеулі жандар мен 

Қазақстанның барлық басқа азаматтары арасындағы білім алудағы кедергілерді 

жояды деп санаймыз. Гуманизм қағидаттарына негізделген қазіргі қоғамның 

міндеті- адамдардың осы санатына қамқорлық жасау, адамның жеке басының 

ерекше құндылығын, оның бірегейлігін, физикалық және психикалық жағдайына 

қарамастан лайықты өмір сүру құқығын қамтамасыз ету.  Алайда, инклюзивті 

білім тек мүгедек балалар үшін жасалады деп ойламаңыз. Инклюзивті білім беру 

тұжырымдамасы әр баланың басқа балалармен бірге сапалы білім алу құқығын 

қамтамасыз ету мақсатында білім берудің өзін өзгерту болып табылады. 

Инклюзия идеяларын дамыту қоғамның адамгершілік денсаулығын нығайтады. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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Ағылшын тілі сабақтарында жаңа әдіс-тәсілдер арқылы оқушылардың 

қызығушылығын арттырудың жолдары 

 

АСКАРОВА МАНЗУРАХАН ТОХТАХУНОВНА 

Жетісу облысы Панфилов ауданы  

«Үлкеншыған орта мектебі» КММ 

Ағылшын тілі мұғалімі 

 

Ағылшын тілі пәнінің басты міндеті - білімгерлердің тілдік қарым-қатынас 

жасай алу біліктілігін жетілдіру. Ағылшын тілі пәні мектепте білім, тәрбие 

берумен қатар жасөспірімдердің жеке бас қасиеттерін тұлға ретінде жетелдіруге 

қоғамдағы өз орнын табуға ерекше ықпал етеді. 

Ағылшын тілін оқыту кезінде кез келген бір әдістемені қолдану әртүрлі 

шарттарға байланысты болып келеді. Ең басты шарттары: ағылшын тілін 

оқытудың  алдына қойылатын мақсаты,  оны оқып-үйренуге бөлінген уақыт, 

сағат саны жатады. Осы шарттардың ішінде  аса маңызды роль  атқаратын-

оқыту мақсаты болып келеді. Бұл шарт қоғамның дамуы, оның басқа елдермен 

саяси,шаруашылық және тағы да басқа байланыстары  шетел тілін  оқытудың 

мақсаттарын анықтауға  тікелей әсер етеді. 

Белгілі ғалым Н. Д.Гальскованың айтуы бойынша, кіші сынып оқушылары 

шетел тілдерін меңгеруге өте бейім. Баланың имитациялық қабілеттері, табиғи 

қызығушылығы әрқашан жаңаны меңгеруге қолайлы жағдай жасайды. 

Мотивация факторлары мыналар: 
- Оқу мазмұнының әртүрлілігі; 

- Оқушы мен оқытушы байланысының жанды интенсивті болуы; 

- Оқытушы тұлғасы; 

Қазақ әдебиетінің классигі, Ұлы Абай атамыз: «Шәкірттерің жақсы оқу үшін, 

оның оқуға деген ынтасы және қызығушылығы зор болу керек», - деген. 

Расында да, тек қана жігерлі, әр нәрсені үнемі білгісі келген, табандылығын, 

шыдамдылығын көрсеткен адам ғана өз мақсатына жетеді. 

Ағылшын тілі мұғалімі оқушылардың тіліне деген қызығушылығын арттыру 

үшін  тек қана оқулықты ғана емес, басқа да қосымша материалдарды газет, 

журналдардан, тіпті интернет көзінен де қолдануы тиіс. Оқушылар материалды 

толық және тез меңгеру үшін, мұғалім көп көрнекі құралдарды пайдаланып, 

сабақты дұрыс ұйымдастыра білуі керек. Оқушылардың ағылшын тілі сабағына 

деген қызығушылығын ояту үшін, мұғалім әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолданғаны 

жөн, бірақ бұл әдіс-тәсілдер төмендегідей талаптарға сай  болуы тиіс: 
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1 Әдіс-тәсілдер арқылы өзін-өзі еркін сезіну үшін жағымды атмосфера жасап, 

оқушы қызығушылығын ынталандыру керек, тілді практикада қолдануға деген 

қажеттілігін тудыру қажет. 

2 Оқушы тұлғасын толығымен оқу процесіне тарту керек, оның эмоциялары, 

сезімдері оның қажеттіліктеріменбайланысты болуы керек. 

3 Оның тілдік шығармашылық қасиеттерін ынталандыру керек. 

4 Оқушыны оқу процесінің басты тұлғасы ретінде белсенді етіп, басқа 

оқушылармен тығыз байланыстыру керек; 

5 Оқушыға өз физиологиялық, интеллектуалдық, психологиялық 

ерекшеліктеріне байланысты өз бетімен жұмыс істей алуына көмектесу керек; 

6 Түрлі жұмыс түрлерін жеке, жұппен, топпен, сыныппен және тағы басқа 

жұмыс түрлерін қолдану қажет. 

Ағылшын тілін оқыту әдістері мыналар: Логикалық ойлау; Грамматикалық-

аударма әдісі; Сатылау; Тізбектеу әдісі; Үнсіздік әдісі;Физикалық сезіну әдісі; 

Рольдік ойындар;Мәдени қарым-қатынас; Жобалау ідісі; Проблемалық 

оқытуәдісі;Анализдеу;Миға шабуыл;Пікір алматыру; Интерактивті әдістер; 

Коммуникативтік, көру,есту, кинестикалық, Витагендік әдіс, Ойға шолу, 

Аудиолингвистикалық әдіс; Келесі әдіс;Түсіндіру; Көрнекілік әдісі; 

Практикалық әдіс және ақпараттық-коммукативтік технология әдісі.Бұл оқыту 

әдістерінің ішінде бұрыннан қолданып келген әдістер және осы замандық жаңа 

әдістер қамтылған. Осы ағылшын тілін оқыту әдістерін салыстыра сипаттау аса 

маңызды. Себебі пайда болған әрбір жаңа әдістің артықшылығы мен кемшілігі 

болады. Оқытушының сабақ барысында  қай әдісті  таңдауы салыстырмалы 

сипаттауда аса маңызды. Себебі әдістердің түрлері сан алуан және де бұл 

әдістердің өзгешеліктерін білмей отырып оны таңдау мен қолдану қиынға 

соғады. Енді ағылшын тілін оқыту әдістеріне тоқталайық. Ағылшын тілін оқыту 

әдістерінің ең алғашқы қолданылған әдісі-«Grammar-translational method» 

(грамматикалық-аударма әдісі) болды. Бұл әдістің негізі XVIII ғасырдың 

аяғында қаланып, XX ғасырдың ортасында іс жүзінде қолданыста болды. 

Ағылшын тілін меңгеру  грамматика мен сөздікті меңгеру қажет болды. Сол 

үшін осы әдіс түрі қолданылды. Бұл әдісте қандай да ьір грамматикалық 

құрылым меңгеріліп, кейін сол тақырыптарға орай сөйлем мәтіндері 

жинақталады.Одан кейін сол сөйлемнің аудармасы қамтылады.Қандай да бір 

әдіс түрі сияқты бұл әдістің де өзіне тән ерекшеліктері  болды. Біріншіден, бұл 

әдіс грамматиканы жетік меңгеруге жол береді. Екіншіден, логикалық ойлау 

деңгейі жоғары азаматтарға ыңғайлы болды. Бұл тәсіл 50 жылдардың аяғына 

дейін үстемдік етіп келді. Себебі уақыт  өзгере келе, қоғамда өзгереді. Сөйтіп 

заман ағымына сай сан алуан әдістер дүниеге келтірілді. Атап айтатын болсам, 
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60 жылдары пайда болған «Silenb way» (үнсіздік әдісі) әдісін атауымызға 

болады. Ағылшын тілін оқытуда бұл әдістің  басты мақматы – тіл үйренушіге 

кедергі келтірмеу, әрі оған оқытушының көзқарасын араластырмау. Бұл әдіс 

бойынша оқытушы ешнәрсе айтпайды, бірақ ол оқыту барысында күрделі түрлі 

түсті таблицаларды қолданады. Бұл таблицалардағы белгілер мен 

түстер  белгілі  бір дыбысты  таңбалап одан жаңа сөздер құралады. Мысалы 

ретінде «dog» сөзін айту үшін ең «d», кейін «о», сосын «g» дыбысының белгісі 

саналатын квадрат немесе түрлі таяқшалар көрсетіледі. Содан сөз құралады. 

Үнсіздік  әдістің артықшылығы оқытушының тілді меңгеру сапасы, оқушының 

тілді меңгеру сапасына  ықпал етпейді. 

Келесі қарастыратын әдісіміз «Total-physical respone» (физикалық сезіну әдісі) 

деп аталады. Бұл әдіс оқыту барысында іс-қимылдар арқылы жүргізіледі. 

Оқушы  алғашқыда білім алады, ағылшын сөздерін үнемі тыңдайды. Ал кейін 

оқығанын не тыңдағанын қимылмен сезінеді. Оқушы физикалық қимылдарды 

білдіретін  сөздер арқылы барлық  сөздерді меңгеруге мүмкіндік 

алады.  Мәселен «отыр» деген сөзді түсініп олар отырады. Одан кейін 70 

жылдары пайда болған әдістің  бірі- «Коммуникативтік әдіс» (қарым-қатынас 

әдісі).  Оның ең басты мақсаты- әңгімелесушілердің сөздері түсінікті болуы 

үшін  адам баласын бір-бірімен тілдік қарым-қатынас  жасауға үйрету. Бұл әдіс 

түрі ағылшын тілін үйретуде ең жеңіл және қолайлы әдістің түрі болып 

табылады. Себебі коммуникативтік әдіс қазіргі таңда да жұмыс  барысында жиі 

қолданылады. Осы әдіс ағылшын тілін үйретудегі бірқатар үлгілі тәсілдердің 

үйлесімді көрінісі. 

Ағылшын тілін үйретудегі келесісі-«Audio-Lingual method» 

(аудиолингвистикалық әдіс) әдісі. Аудиолингвистикалық әдіс 70 жылдардың 

аяғына қарай қолданысқа енді. Бұл әдісте оқушы магнитофоннан немесе 

оқытушының айтқан сөздерін тыңдап, кейін бірнеше рет қайталайды. Оқушы 

осы іс-әрекетте сөздердің, сөйлемдердің немесе тіркестің дұрыс айтылу 

жолдарымен және оны аз уақыт көлемінде жаттап алу, оны қарым-қатынас 

әдісінде қолдану шарттары  бейімделе бастайды. 

Ағылшын тілін үйретудің келесі әдісі-«Sugesto pedia» (ойға шому) деп аталады. 

Бұл әдіс түрі 70 жылдары қолданысқа енді. Бұл әдіс түрі басқа әдіс – тәсілдерге 

қарағанда күрделірек болып келді. Себебі осы әдісті қолдана отырып оқушы 

қиялға беріледі. Бұл әдістің мән–мағынасы мынадай: оқушы ағылшын тілін 

үйрену кезеңінде өзін мүлдем басқа адам болып сезінеді. Ол озіне жаңа есім 

таңдап, жаңа өмірбаян ойлап табады. Сөйтіп, оқушы өзін мүлдем бөгде әлемде 

– ағылшын әлемінде отырғандай күй кешеді. Бұл әрине оқушылар үшін 
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қызықты және жұмбақ болып келеді. Осы әдісте қолданылған барлық тәсілдер 

оқушылардың оқып-үйрену процесінде оң әсерін тигізеді. 

Ағылшын тілін меңгеруде сөздік қордың бай болуы да аса маңызды болып 

келеді. Ағылшын тілі сабағында сөздік қорды дамыту жолдары мынадай әдіс-

тәсілдерден тұрады. Олар: сөйлеу, әңгімелесу, сұрақ-жауап, аударма, түсінік, 

кітап-мәтінімен жұмыс әдіс-тәсілдері. Оқушылардың сөздік қоры баю үшін 

оқытушы сабақ барысында кестелер, видеокассеталар, түрлі суреттер, көрнекі 

құралдарды қолдануы керек. Енді ағылшын тілін сөздік қорын дамытатын әдіс-

тәсілдерге жеке-жеке тоқталайық. 

Көрнекілік әдісі – ағылшын тілін үйретуде ең жиі және ең нәтижелі әдіс-тәсілі 

болып саналады. Себебі бұл әдіс барлық сабақ түрінде қолданылады. 

Көрнекілік әдісте әрине көрнекілік құралдар мен схемалар қолданылады. Олар 

бірнеше түстен кем болмауы керек. Бұл оқушылардың сабақ барысында 

қызығушылығын және сөздік қорларын дамытуда ең тиімді жолы болып 

табылады. 

Түсіндіру әдісі – оқытушы сабақ барысында, оқыту үрдісінің бастамасы ретінде 

іске асырылатын әдіс. Бұл әдісте оқытушы жаңа сөзді, жаңа тақырыпты немесе 

сөйлемдерді түсіндіру үшін қолданылады. 

Сұрақ – жауап әдісі – балалардың тілін дамыту үшін маңызды әдістің бірі. Бұл 

әдісте оқушылар коммуникативтік әдісте болады. Бір-бірілеріне сұрақ қойып, 

кейін сұрағына жауап алады. Кең көлемде қолданылатын әдіс түрі болып 

табылады. 

Практикалық әдіс – оқушылар сабақ үйрену барысында түрлі ойын элементтері 

бойынша тіл үйрену іс–әрекеті болып табылады. Оқушының сөздік қорын 

молайтуда ойындардың ролі зор, себебі ойындар олардың сөйлеу машығын 

қалыптастыру үшін қажет. 

Интерактивтік әдіс – сұхбат құруда оқушылардың белсенділігін арттырады. Бұл 

әдістің мақсаты – оқу процесінің барлық сатысында біріккен әрекетке жағдай 

жасау. Оқушылар және тапсырмалармен жұмыс істей отырып, топ мүдделерін 

де ойлауға үйренеді. Бұл әдісте әр оқушы өз міндетіне жауапкершілікпен қарай 

отырып, ортақ нәтижеге қол жеткізуге талпынады. Оқушылар бірігіп жұмыс 

істеуге үйренеді. Бұл әдісте оқушы сабақ барысында оқушыларға кеңесші, 

серіктес рөлін атқарады. 

Ағылшын тілі сабақ барысында компьютер оқытушыға оқушының өз бетінше 

жұмысын ұйымдастыруға жәрдем береді. Ол үшін ғалымдардың ұсынысы 

бойынша мынадай жаттығулар мен әдістемелік тәсілдер қолдану дұрыс: 

1. Сұрақ-жауап диалогы. 

2. Таңдамалы жауаптармен жүргізілетін тапсырма. 
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3. Еркін құралған сөйлемдерді стильдік түзету. 

4. Толықтыруды керек ететін жаттығулар. 

5. Сөздікті меңгеруден өзін-өзі бағалауға арналған жаттығулар. 

Компьютерлік бағдарламалар уақыт өте келе жетіліп, қарқынды даму үстінде. 

Сөйтіп біз бүгінде әлемдік интернет жүйесі арқылы ақпарат алып қана қоймай, 

білім алудың жаңа түрі аралықтан оқыту әдісі пайда болды. Бұл оқыту әдісінде 

мультимедиялық технологияның көмегімен бейне, мәтін, графика арқылы оқу 

курсының материалдары жасалады. Оқу материалы ретінде оқушыға дәстүрлі 

оқулықтар мен оқу құралдары және интерактивті қасиеті шектеулі бейне және 

мультимедиялық материалдар ұсынылады. 

Ағылшын тілін үйрету барысында ескертетін жайттар: 

1 - Ағылшын тілін оқытуды жүйелі түрде жүргізу. 

2 - Үйрету күнделікті өмірде жиі қолданылатын контекстерден басталады. 

3 - Тапсырманы оқушының қабілетіне қарай беру. 

4 - Оқу материалдарын шындыққа сай етіп алу. 

5 - Үйрену – қарапайымнан күрделіге қарай ұстанымы арқылы жүзеге асады. 

Қазіргі ағылшын тілді елдердің экономикасының дүниежүзіне ықпалы артуда. 

Екіншіден, ағылшын тілі- әдебиет пен саясаттың, өнердің, сауда-саттық пен әр 

түрлі ресми қарым-қатынас тілі. Бірақ та ағылшын тілі мамандарының алдында 

проблемалар да бар. Олар: біріншіден, ағылшын тілін оқытуда жаңа 

технологияларды енгізуге байланысты  материалдық-техникалық базаның 

талапқа сай келмеуі. Екіншіден, теориялық білімді тәжірибемен 

ұштастыруда  базалық ортаның аз қамтылуы. Осы проблемаларды шешудің 

бірден-бір жолы оқу бағдарламасын өзгерту, әдістерді жетілдіру. Ағылшын тілін 

оқыту әдістемесі әрдайым толықтыруды, дамытылуы тиіс. Ендеше 

оқушылардың дүниетанымын кеңейтуде танымдық белсенділігін арттырып, 

білім, біліктерін жетілдірудің қоғамдық мәні зор болып келеді. 

Осы әдістер мен әдістемелердің қолдануына байланысты оқушылардың 

ағылшын тіліне деген қызығушылығының артқанын көреміз. 
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ЗАМАНАУИ АҒЫЛШЫН ТІЛІ ПӘНІ МҰҒАЛІМІНІҢ РӨЛІ 

 

СЕЙТКАЗИЕВА НАДИРА АБИЛКАСЕНОВНА 

Жетісу облысы Панфилов ауданы  

«Үлкеншыған орта мектебі» КММ 

Ағылшын тілі мұғалімі 

 

Жаһандық әлемде қарым-қатынастың басым бөлігі ағылшын тілінде 

жүргізіледі. Барлығымыз білетіндей қазіргі таңда ағылшын тілі әлемдік тілге 

айналды және басқа тілдермен бірге жақсы қарым қатынас жасауға мүдделі. 

Ағылшын тілін үйретуде, әсіресе мектеп оқушыларын оқытуда олардың барлық 

зейінін тілге бұру маңызды рөл атқарады. 21-ші ғасырдың оқушыларының 

қажеттіліктері 20-шы ғасырдың оқушыларынан қатты ерекшеленеді. 21-ші 

ғасырдың сыныбында мұғалімдер оқытудың үйлестірушілері және нәтижелі 

сынып ортасын құрушылар болып табылады, ондай ортада оқушылар өздеріне 

күнделікті  немесе болашақта қажет болуы мүмкін дағдыларды дамыта алады. 

Браун мен Х. Дуглас (2007) “Мұғалімдер оқыту процесінде көп рөл атқара 

алады және бұл оқуды жеңілдетеді. Олардың өз рөлдерін тиімді орындау 

қабілеті олардың өз оқушыларымен қарым-қатынас орнатуына және, әрине, 

олардың білім мен дағдыларының  деңгейіне байланысты болады” деген. 

Ағылшын тілі мұғалімдерінің сыныптағы ең танымал рөлдерінің кейбірін атап 

өтейік. 

1. Бақылаушы: оқушылардың іс әрекетін, сөйлеуін және олардың қалай 

сөйлейтінін мұғалім толық бақылауда ұстайды. Мұғалім бұл рөлді ағылшын 

тілін жаңадан үйрете бастағанда және оны үйретуде сөздің дыбысталуы 

мен оны қайталауда нақты тиімді әдістер қолдану керек болғанда 

атқарады. Бұндай сабақта мұғалім басты назарда болады. Мұғалім тілді 

оқытуда өзінің білімі мен тәжірибесі арқылы оқушыларды шабыттандыра 

алуы мүмкін, бірақ бұл оқушылардың сөйлеу дағдысын дамыту үшін 

жеткіліксіз. 

2. Суфлер немесе сыбырлаушы: мұғалім оқушыларды сабаққа белсенді 

қатысуға ынталандырады және оларға тілді үйренудің тиімді жолдарын 

ұсынады. Оқушылар кейде сөйлеу барысында сөзден шатасып немесе айтар 

сөздерін ұмытады сондай жағдайларда мұғалім сыбырлаушы рөлінде 

оқушыларға демеу беріп, көтермелеуі мүмкін. Оқушылар кейде қалай әрекет 
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ету керектігін білмей, өз өзіне сенімсіз болады, сол кезде мұғалім әрқашан 

қолдау мақсатында кеңестер айта алады. 

3. Ресурс: мұғалім-бұл қажет болған жағдайда көмек ұсынуға немесе қарым 

қатынас жасау кезінде оқушыларға білмей тұрған жерін жеткізуге дайын 

жүретін ресурстық орталық іспетті. Мұғалім оқушыларға қажет болған кез 

келген уақытта қасынан табылуы керек. Ресурс орталығы ретінде мұғалім 

оқушыларды қол жетімді ресурстарды мысалға, интернетті пайдалануға 

бағыттай алады, алайда оқушыларды қасықпен тамақтандырған сиякты 

дайын нәрсеге үйретудің қажеті жоқ, себебі мұның кері жағы болуы мүмкін. 

4. Бағалаушы: мұғалім бұл рөлді оқушылардың тапсырманы қаншалықты 

жақсы орындағанын байқау үшін атқарады. Ол үшін кері байланыс және 

түзету жұмыстарын ұйымдастырады. Оқушыларды бағалаудың көптеген 

тәсілдері бар. Бағалаушының рөлі мұғалімдерге оқушыларды түзету 

мүмкіндігін береді. Алайда, оқушыларға баға қоюда оған түсіністікпен 

қарамай, қолдау білдірілмесе, онда ол оқушының өзін-өзі бағалауына кері 

әсер етіп, мақсатты түрде  тілді үйренуде сенімділігін жоғалтуы мүмкін. 

5. Ұйымдастырушы: мұғалім атқаратын ең күрделі және маңызды рөл. 

Көптеген іс-әрекеттердің табысты болуы оның жақсы ұйымдастырылуы мен 

оқушылардың не істеу керектігін дәл білетіндігіне байланысты. Бұл рөлді 

атқаруда нақты нұсқау беру – іс-әрекеттерді ұйымдастыру секілді өте 

маңызды. Бұл рөл мұғалімге сөйлеу, оқу іс әрекеттеріне немесе ойынға 

оқушылармен бірге қатысуға мүмкіндік береді. Мұғалім, сондай-ақ жүргізіл-

ген іс әрекетке кері байланыс береді. 

6. Қатысушы: бұл рөлде мұғалім сабақ барысында тапсырмалар орындауға, 

ойынға қатысады және бұл сынып атмосферасын жақсартуға септігін 

тигізеді. Бірақ осы рөлді атқару барысында мұғалімнің басымдылық (доми-

нанттық) таныту қауіпі бар. Ал егер мұғалім өзі шетке шығып, өзіне көп 

назар аудартпай іс әрекетке қатысса, мұғалім сыныпты жандандыра алады 

және бұл оқушылармен өзара әрекеттесудің тамаша тәсілі болуы мүмкін. 

7. Жетекші: оқушылар өзіндік жұмыс жасағанда немесе жобалық жұмысқа 

қатысқан кезде мұғалім жаттықтырушы ретінде әрекет етеді. Мұғалім 

оқушыларға кеңес мен ұсыныстар береді, оларға негізгі ойды (идеяларды) 

анықтауға көмектеседі. Бұл рөл оқушыға ерекше көңіл бөлудің тамаша жолы 

болуы мүмкін. Бұл сондай-ақ мұғалімге оқушыға ағылшын тілін үйретуді 

оның нақты қажеттіліктеріне қарай бейімдеуге мүмкіндік береді. Алайда, бұл 
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оқушыны бір мұғалімге тәуелді болуына және бір ғана әдіске немесе бір ғана 

оқыту стиліне үйреніп қалуына әкелуі мүмкін. 

Ал енді мұғалімнің бірнеше рөлдерімен танысқаннан кейін шын мәнінде сабақ 

барысында оның қалай орындалатынына көз жүгіртейік. Мен өз тәжірибемде 

орын алған бір күндік ағылшын тілі сабағынан мысал келтірейін.  Жоспар 

бойынша 8-сынып оқушыларымен «British teatime» тақырыбында сабақ 

өткізген болатынмын. Сыныпта әр түрлі жаттығулар орындау барысында, 

мысалға, топтық ойын кезінде мен оқушыларды жігерлендіруші, 

ынталандыршы, әділ мұғалім рөлін атқардым. Ал рөлдік ойын ойнау барысында 

қолдаушы,  айқындаушы, ынталандырушы мұғалім болдым. Мәтінді дауыстап 

оқу кезінде мен әсерлі, бұйырушы болуға, қызықты етіп оқуға тырыстым. Бүкіл 

сыныппен тыңдалым жасау барысында нәтижені айқындаушы, демеуші рөлін 

атқардым. Бұдан мен атқаратын рөлдерімнің өзара жиі ауысатынын байқадым. 

Бір жаттығу жасау барысында бір рөлден екінші рөлге біртіндеп көшетінімді 

байқадым. Мұғалімнің рөлі ешқашан тұрақты болмайды. Жоғарыда айтылған 

кейбір мұғалім рөлдерінің қазіргі заман оқушыларына сабақ беруде  тиімді емес 

екенін түсіндім. 21- ғасыр оқушыларына білім беруде олардың осы жаһандық 

ортада өмір сүру  талаптарына және өз  орнын табу мүмкіндігіне байланысты 

мұғалімнің де өзгеру керектігін түсіндім. Осылайша, 21 ғасыр оқушыларының 

сипаттамасы оның 20 ғасырдағы сипаттамасынан бөлек. Дәрістік оқыту стилі 

өткен ғасырдікі. Бүгінде оқушыларды ынтымақтастық түрде оқыту – оқытудың 

негізі болып табылады. Мысалы, 9-сыныпта қолданған жобалап оқыту 

технологиясы келесідей дағдыларды дамытуға септігін тигізді: 

 Терең ойлану дағдыларын; 

 Бір-бірімен қарым қатынас жасай алу дағдыларын; 

 21- ғасырдағы және жаһандану жағдайында оқушылардың өз білімін тиімді 

қолдана білу. 

Интербелсенді мұғалім сыныптың топтық динамикасын толық түсінеді. Бүгінгі 

күнгі педагогтік тәжірибеме сүйене отырып, оқушыларды табысты оқыту 

көбінесе олардың бір-біріне және мұғалімге деген көзқарасына, сыныптағы 

жағымды ортаға, оқушылардың бір-бірімен қаншалықты тиімді қарым-қатынас 

жасайтынына, сыныпта мұғалімнің рөліне де байланысты екенін түйдім. 

Қорыта айтқанда, Джереми Хармер «Facilitator» немесе «Үйлестіруші» термині 

арқылы өзін ұстай алмайтын, өктемшіл емес, өзін оқушылармен тең деңгейде 

ұстайтын, дайын білім беруші емес өзін тек ресурс көзі ретінде әрекет ететін, 

оқушы дербестігін тәрбиелейтін мұғалімді сипаттайды. Мен оның сөзімен 

толық келісемін және оқытуды үйлестіру оқушы үшін де, мұғалім үшін де 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

31 

 

 

мүмкіндіктерді кеңейтеді және мұғалімді “сарапшы” болу қажеттігіне әкелетін 

көптеген ауыртпалықтардан босатады деп ойлаймын. Егер бұрындары мұғалім 

«Мен білмеймін, анықтайық» немесе «Мен білмеймін,  араларында дұрыс 

жауапты білетін оқушы бар ма?» деп сұрайтын болса, бұл ол мұғалімнің 

әлсіздігін бірдіретін. Бірақ, уақыт өзгерді және мұғалімнің рөлі де. 

Аннотация: Бұл мақаланың негізгі мәселесі – заманауи мұғалімнің сыныптағы 

рөлі және  сыныпта түрлі әдістер арқылы нәтижеге қол жеткізуі. Педагогикада 

оқушыларды табысты оқыту көбінесе олардың бір-біріне және мұғалімге деген 

көзқарасына, сыныптағы жағымды ортаға, оқушылардың бір-бірімен 

қаншалықты тиімді қарым-қатынас жасайтынына байланысты. Сондықтан, 

заманауи ағылшын тілі пән мұғалімінің рөлі – жаһандық әлемде бәсекеге 

қабілетті шәкірт тәрбиелеу. 

     Кілт сөздер: ағылшын тілі, мұғалім рөлі, сабақ, әдіс-тәсілдер. 
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Ағылшын тілін оқытудың маңызы 

ИЛЯМОВА ГУЛБАДАМ КАРИМЖАНОВНА 

Жетісу облысы Панфилов ауданы  

«Үлкеншыған орта мектебі» КММ 

Ағылшын тілі мұғалімі 

 

 «Тіл – тіршіліктің бастауы» деп бекер айтылмаған. Себебі, адам баласы ес 

білген кезінен бастап айналадағы жаңа ұғымдарды ана тілі арқылы қабылдап, 

үйрене бастайды. Ана тілін балалар ананың әлдиінен, бесік жырынан, қоршаған 

ортасынан еліктеу арқылы үйренсе,есейе келе орыс орыс тілі мен ағылшын 

тілін-мектептен, қоғамнан, халықтан үйреніп, меңгереді. Себебі бұл заман 

талабы. 

Бүгінгідей жаһандану заманында көп тіл білетін адамның қоғамдағы алар 

орны да ерекше. Өзге тілді үйрену, оны жетік меңгеру – бұл ең алдымен 

халықаралық қатынастар кезінде айрықша рөл атқаратыны баршамызға аян. Тіл 

– халықпен бірге өмір сүріп дамиды. 

«Біз үштілділікті дамыту қарқынын үдетіп отырмыз» . Бұл ойдан шығарған 

дүние емес, қажеттілік. Қазірдің өзінде қазақстандықтардың 20 пайызы 

ағылшын тілін меңгерді. Яғни, үш тілді меңгеру, білу – бұл жаһандық әлемге 

жолдама деген сөз. Бұл адамның өмірдегі табыстылық, жетістік принцпі. 

Жаһандық әлемде біздің балаларымыз «Планета азаматы» болады. Сондықтан 

да олар әлемнің кез келген өңірінде жұмыс істеп, күнін көре алатын болады. 

Яғни, бүгінгі күрделі әлемде біздің балаларымыз өздерін «судағы балықтай» 

сезінуі керек. 

Осыған байланысты, жақсы білім беруді мақсат тұтқан әрбір оқытушы 

жолдауды қолдай отырып студентің ағылшын пәніне қызығушылығын 

тудырып, дамытып отыру керек. Ағылшын тілін үйрету қиын да, қызықты 

жұмыс. Оқыту процесінде тілді дұрыс үйрету ауызша сөйлеу, сауатты жазу, 

мәнерлеп оқыту өте маңызды . Студенттердің ағылшын тілін біліп ғана қоймай, 

оның тарихын, ұлттық мәдениетін білуге көп көңіл бөлінеді. Ағылшын тілін 

оқытудағы білімділік мақсаты – шетел тілінде сөйлеуді үйрету, байланыста бола 

алу мен ортақ тіл табысып, қарым-қатынасты нығайтуға ұмтылу болса, 
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тәрбиелік мақсаты – өзге адамдарды тыңдау мәдениетін қалыптастыру негізінде 

өз пікірін айта алу және қорғауғай алуды қалыптастыру. Оқытушы шеберлігінің 

өзегі – тіл байлығымызды дәлірек айтсақ, ойды жүйелеуге қажет сөздік 

қорының деңгейімен және сөйлеу мәдениетіміз бен сабақтас екендігін байқар 

едік. Ол үшін оқытушы біріншіден, өзі тілді еркін білуі қажет. Екіншіден – 

студент түсінікті тілде сабақ алуы қажет. .Демек түсінікті тілде білім беру 

кәсіби біліктілікті қалыптастырудың қағидалық аксиомасы екендігін әр кез 

басшылыққа алуға тиістіміз. 

Ағылшын тілін үйрену мынадай 3 түрлі әдіспен жүзеге асады. 

1. Лексикалық жұмыс. 

2. Граматикалық жұмыс. 

3. Фонеткалық жұмыс. 

Тілді меңгеруде ең маңыздысы – лексика. Тілдік қарым-қатынас кезінде 

сөйлеушінің сөзінде граматикалық қателер кездескенімен ,айтылган сөздің 

мағынасын түсінуі мүмкін. Сонымен қатар лексика грамматиканың негізгі 

базасы болып табылады. Грамматикалық категорияларды сөздің грамматикалық 

өзгерістерін, түрленуін, бір сөз бен екінші сөздің байланысын-оның негізгі 

обьектісі болатын-сөзден бөліп қарауға болмайды. Айтушының не айтқысы 

келгенін тыңдаушы түсінеді, бірақ бұл жерде грамматиканың атқарар маңызы 

зор. Кей студент сөздің қазақ тіліндегі эквивалентін білсе де ол сөзбен сөйлем 

құрастыра алуы қажет. 

Лексиканы меңгеру үшін түрлі әдіс – тәсілдер пайдаланылады. Егер 

лексиканы оқытыпүйрету дағдысына келіп тоқталатын болсақ, ол 3 түрлі топқа 

бөлінілетінін көреміз: нақты сөздер, абстрактілі мағыналы сөздер және 

құрылымдық сөздер. 

Нақты мағыналы сөздер – заттар: (book, pen, table), іс-әрекет(оқу, жүру, 

билеу), заттың сыны(ұзын, әдемі, жаңа) . Нақты мағыналы сөздерді суреттер, 

зат, макет арқылы түсіндірген жөн. Нақты мағыналы сөздерді абстрактілі 

мағыналы сөзді түсіндіруге қарағанда жеңілдеу. Абстрактілі мағыналы сөздерге 

жататындар:(дүние, сөз беру,сену). Абстрактілі мағыналы сөзді түсіндіру үшін 

аударманы қолдану және тіл көрнекілігі арқылы түсіндіру қажет. Ал тіл 

көрнекілігі дегеніміз – сөздің мағынасын контекст арқылы, синонимдер мен 

антонимдер, сөздің құрамдас бөліктерін талдау арқылы түсіндіру. 
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Құрылымдық сөздерді түсіндіру бұлардан да қиынырақ болады. Контекст 

терде грамматикалық құрылым, ондағы жаңа сөзбен басқа сөздердің барлығы 

студенттерге бұрыннан таныс болуы қажет. Сонда студенттің назары жаңа 

сөздерге аударылады. Яғни граматикалық материалды түсіндіруде қазақша 

мысал келтіріп, берілген мысалды ағылшынға аударып, екі тілдегі ұқсастық пен 

айырмашылықтарға тоқталайық. Содан кейін ағылшын тілінде жасалу 

жолын(ерекшелігін түсіндіріп өтетін граматикалық материалды бекіту үшін, 

практикалық жаттығулар көп жасалу керек, мүмкін болса, көбіне 

студенттердің өз өміріне байланысты мысалдар келтірген 

жөн. Студенттерді міндетті түрде сұрақ қоюға, сұраққа жауап беруге үйрету 

керек, бірақ ол жаттанды түрде болмауы тиіс. 

Студентті тілді оқып-үйрету мақсатына жеткізу үшін, оқытушы жөн сілтеп тіл 

үйренудегі қиындықты жеңе білуге талпындыру қажет. 

Ол мынандай 3 түрлі этаппе жүзеге асырылады. 

Сөйлеу дағдысын қалыптасу Сөйлеу дағдысын іске асыру Жеке шеберлікті іске 

асыру 

Бірінші этапта, егер студенттер қандай текст оқитынын немесе 

тыңдайтынын білмесе, және оқытушы ол текстен жаңа сөздерді іріктеп 

алады. Егер сабақтың соңында студент оқытушының айтқанын түсініп және 

оны жазып алып, қолданып отырса онда бірінші этап іске асты деген сөз. 

Студенттердің сөйлеу тілін дамытуда диалогтың да берері мол. Диалог– 

сөйлесудің ең негізгі түрі болып саналады. Адамдар арасындағы қарым-қатынас 

амандасудан басталады. Оқытушы сабаққа кіргеннен студенттермен диалогта 

болады. Студенттерге белгілі бір тақырыпта тапсырмалар беру арқылы 

сұхбаттар құрылады. Диалогтік сөйлесуді естіп-тыңдаумен біртұтас та, жекелей 

де пайдалануға болады. Мақсатты ұйымдастырылған жағдаяттар арқылы 

ауызекі сөйлесуге үйрету – студенттерді қызықтырады. Диалогтік сөйлеу 

коммуникативтік оқытудың негізгі ұстанымына сәйкес келеді. 

Келесі этап – лексикалық дағдының жетілдіру. Ауызша жатталған сөздер енді 

көру арқылы есте сақтау қабілетінің дамуы. Ол сөзді контекстан табу, жаңа сөз 

құрамдарыны жасау болып табылады. Сөз құрамдары көп болса лексикалық 

дағды нақты қалыптасады. 
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Соңында сөзді жеке сөйлем құрастыру, әр түрлі жағдайларда қолдана білу, өз 

ойын асыра білу дағдысы қалыптасады. 

Коммуникативтік сөйлеу әрекетінің қай түрі болса да лексикалық-

грамматикалық дайындық деңгейіне сүйенеді. Белсенді сөйлеу әрекетін 

ұйымдастыруда ауызекі жауаптасу мен мәтін бойынша жұмыс негізгі құрал 

болып табылады. Сонымен қатар, ақпараттық оқу құралдары (компьютер, 

аудио-визуалды құралдар) бойынша да студенттер белсенді коммуникацияға 

түсе алады. Ауызекі сөйлеу тілін қалыптастыруда сөздер мен сөз тіркестерінің 

қолданылуын, сөйлем құрастыруды, тұрақты сөз тіркестерін қолдануды, сұрақ 

қоюдың барлық түрлерін үйрену тиімді. Студенттердің сөйлеу дағдылары 

ауызекі сөйлеу жүйесінен, сұраққа қысқа да толық жауап қарастыра алуынан, 

оқығандарын ауызша да, жазбаша да мазмұндап беретіндей дағды-

машықтарынан, шығарма, хат жазу дағдыларынан құралады. Ағылшын тілін 

оқытуда ең алдымен тәжірибелік мақсат қойылады, оған студенттердің сөздік 

қорларын байыту, сауатты жазуға үйрету, сөйлесуге, көргендерін, естігендерін 

әңгімелеп беруге үйрету қажет. Ал бұл іс-әрекеттерді сауатты да дұрыс жүзеге 

асыру үшін грамматикалық жұмыс жүргізілуі керек. 

Лексика оқытылып үйренгеннен кейін грамматикалық дағдыны үйрену 

этапы басталады. Грамматикалының қолданылуы сол өтілген сабаққа 

байланысты болуы керек.Тілді оқып үйренуде грамматиканың ролі өте зор 

болмақ. Адам ешқашан сөздерді жеке айтып түсіндіре алмайды. Бұл жағдайда 

грамматиканың атқарар ролі зор болмақ.Сөзбен сөзді байланыстырудың негізі 

грамматиканы дұрыс қолдану арқылы іске асырылады. 

Мысалы: Two womans readed, деп айтсақ сөйлемнің қате екенін, оның орнына 

Two women read деп айтып түсіндіруді, зат есімнің көпше түрде дұрыс 

қолдануын және етістікті дұрыс шаққа қою қажеттігін грамматиканы түсіндіру 

арқылы түзетеміз. 

Келесі фонетиканы үйрету. Фонетикалық материалды меңгерту үшін, 

фонетикалық дағдыларды қалыптастыру және жетілдіру үшін жаңылтпаштар, 

тақпақтар, өлеңдер жаттатамын. Алғашқы кезде кейбір ұқсастау дыбыстардың 

айтылуына мән беру керек. 

Оған дыбыстардың дұрыс айтылуы, екпіннің буынға дұрыс түсуі және сөздің 

дұрыс айтылуы жатады. 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

36 

 

 

Мысалы: it-eat, spot-sport, cut-curt etc. Немесе хабарлы сөйлемде дауыс ырғағы 

төмен түссе, сұраулы сөйлемде дауыс ырғағы жоғары шығатынын әр түрлі 

мысалдармен түсіндірудің маңызы зор екенін естен шығармау 

қажет. Қорыта келе айтарымыз ағылшын тілін оқытудың мәні 

Коммуникативтік сөйлеу әрекетін дамыту болып табылады. 

Коммуникативтік сөйлеу әрекетінің қай түрі болса да лексикалық-

грамматикалық дайындық деңгейіне сүйенеді. Белсенді сөйлеу әрекетін 

ұйымдастыруда ауызекі жауаптасу мен мәтін бойынша жұмыс негізгі құрал 

болып табылады. Сонымен қатар, ақпараттық оқу құралдары (компьютер, 

аудио-визуалды құралдар) бойынша да студенттер белсенді коммуникацияға 

түсе алады. Ауызекі сөйлеу тілін қалыптастыруда сөздер мен сөз тіркестерінің 

қолданылуын, сөйлем құрастыруды, тұрақты сөз тіркестерін қолдануды, сұрақ 

қоюдың барлық түрлерін үйрену тиімді. Студенттердің сөйлеу дағдылары 

ауызекі сөйлеу жүйесінен, сұраққа қысқа да толық жауап қарастыра алуынан, 

оқығандарын ауызша да, жазбаша да мазмұндап беретіндей дағды-

машықтарынан, шығарма, хат жазу дағдыларынан құралады. Ағылшын тілін 

оқытуда ең алдымен тәжірибелік мақсат қойылады, оған студенттердің сөздік 

қорларын байыту, сауатты жазуға үйрету, сөйлесуге, көргендерін, естігендерін 

әңгімелеп беруге үйрету қажет. 

Ағылшын тілінде сөйлеуге, қарым-қатынас тіліне үйретуде студенттерді 

өз бетімен жұмыс істеуге, өзі ізденіп білім алуға дағдыландыруы керек. Бұл 

қазіргі уақыт талабы. Сабақ бір сарында өтпеу үшін студенттердің 

қызығушылығын арттыратын сабақ арасындағы топқа бөлініп белгілі бір 

мәселені талқылау,өз ойларын айту, сол мәселе бойынша диалог құрастыру 

жұмыс түрлері үлкен роль атқарады. Топтық жұмыстар сабақтың тиімділігін, 

сапасын арттырумен бірге студенттердің оқу белсенділігін, шығармашылық 

ойлау қабілетін дамытады. Сондай-ақ топтық жұмыстар студенттердің сөйлеу 

қабілеті әрекетін тездетеді, танымын күшейтеді. Осы тұрғыдан берілген 

тапсырмалар студенттердің білім деңгейі мен мүмкіншілігіне сай және 

тәрбиелік, дамытушылық мәні зор болуы тиіс. Диалог арқылы студенттердің 

сөйлеуге деген ішкі жан дүниелік ынтасы, іздену дағдысы қалыптасады. 

Сонымен бірге ағылшын тілі сабақтарында электрондық оқулықты 

пайдаланудың маңызы зор. Электрондық оқу құралы-бұл оқу курсының ең 

маңызды бөлімдерін, сонымен бірге есептер жинағы, анықтамалар, 

энциклопедиялар, карталар, атластар, оқу эксперименттерін жүргізу 
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нұсқаулары, практикумға және т.б білім беруді басқаратын мемлекеттік 

органдар тағайындаған арнайы статусы бар берілген түрдегі баспаларды 

қамтитын электрондық оқу басылымы. Оқу процесінде оқытудың ақпараттық – 

коммуникациялық технологияларын тиімді пайдалану және қолдану 

айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Атап айтсақ, студенттердің өз бетімен 

ізденісі,пәнге деген қызығушылығын арттырып, шығармашылығын дамытуға, 

оқу қызметінің мәдениеті қалыптастыруға, дербес – жұмыстарын 

ұйымдастыруға өте маңызды. 
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«БАЛАБАҚША – БОЛАШАҚ БІЛІМДІ ҰРПАҚТЫҢ КЕПІЛІ» 

 

РАЕВА ГҮЛЬМИРА ТОКТАКИМОВНА 

Жетісу облысы Панфилов ауданы  

«Ә.Қастеев атындағы орта мектеп мектепке  

дейінгі шағын орталығымен» КММ  

«Балдаурен» шағын орталығы 

Тәрбиеші 

 

Президентіміз балабақша жайында тілге тиек етуі, мектепке дейінгі тәрбие 

саласындағы күні бүгінге дейін өзекті мәселенің оң шешімін табуға жол ашты. 

Балабақша саны күн санап арта түсуде. «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» — 

деп ұлы жазушы Мұхтар Әуезов айтқандай тәрбие тал бесіктен басталуы тиіс 

тек отбасында ғана емес, балабақшада тіл үйреніп, халқымыздың салт-дәстүрін 

бойына сіңіріп, құнарлы бай әдебиетімізден нәр алып өскен баланың болашағы 

қашанда жарқын болары сөзсіз. 

Жас ұрпақтың негізі бұрын мектепте қаланады десек, енді оның балабақша 

қабырғасында қаланатынына көзіміз әлдеқашан жетті. Балабақша «Білім 

туралы» Қазақстан Республикасы заңының, Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары бойынша өз мақсат, 

міндеттерін орындап келеді. 

Ал балабақшаның тарихы және аталуы қалай пайда болғаны ой толғандырады. 

Неміс педагогы Ф.Фребель балаларды өмірдің гүліне теңеп, ол гүлді тек қана 

бағбан өсіруі керек деген ұғыммен 1837 жылы «Бала — бақша» атауын ойлап 

тапты. Ол балаларды еркін іс-әрекетке жан-жақты дамыту мақсатында 

оқытушыларды мектепке дейінгі жастағы балаларды оқытуға шақырған 

алғашқы адам болды. Дидактикаға, ойын мен ақыл – ойдың дамуына көп көңіл 

бөлген. Сонымен қатар М.В Ломоносовтың, К.Ушинский, Н.Н. 

Новиковтың,А.И. Герценнің, Л.Н. Толстойдың, Н.И. Пиорговтың т.б. мектепке 

дейінгі педагогикаға қосқан үлестер зор. 

Ал Қазақстанда мектепке дейінгі тәрбие негізін салушылардың бірі: А. 

Меңжанова, Б. Баймұратова, Н. Құлжанова, М. Жұмабаевтардыңда бала 

тәрбиесіне қосқан үлесі зор. 

Негізгі бөлім 
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«БІЗДІҢ БАЛАБАҚША- БҰЛ БАЛА БАҒБАНДАРЫНЫҢ МЕКЕНІ» 

Ф. Фребельдің ұғыммен «Бақшаны-бала бағбандарының мекені деп тани 

отырып, балабақшаны-болашақтың қақпасына айналдыруымыз керек. 

Болашақтың қақпасы-әрбір бақша табалдырығын аттаған бүлдіршіндердің 

қадамдарында ертеңге деген нық сенім, жүректерінде патриоттық сезімдері 

жалындаған ұлт ұрпағын тәрбиелейтін білім мен тәрбие беретін алтын қақпа 

болуы тиіс. Қазіргі заман талабына сай өнерлі, шығармашылыққа бай, жан-

жақты дамыған, өздерінің жағымды жақтарын көрсете білетін, өз ойларын 

ашық айтатын ұрпақ тәрбиелей отырып, мәңгілік ел болып қалыптасудың 

алғашқы қадамдары деп білемін. 

Осы арқау болып отырған тақырыпқа тоқталатын болсақ, балабақша тек 

бүлдіршіндердің келіп-кететін мекені болмау керек. Ал, ата-ана үшін балабақша 

өз жағдайларын жасап, баламыз жұмыс жасауға кедергі болмасын деген ниетте 

балаларын кешке дейін апарып тастайтын орын болмау керек. Осындай 

көзқарастар қалыптаспас үшін балабақша жұмысының, ұжым ауызбіршілігінің 

мықты болуы абзал. 

Бүлдіршін бақшаға-достарымды көрем, үйде еш ойналмайтын қызық ойындар 

ойнаймын, ешкім білмейтін тек тәрбиешім ғана білетін қызықты ертегілерді 

тыңдаймын, әндер үйренемін деп, қызығып келетін шуақты мекеніне айналуы 

керек. Ал, бала жүрегінде осындай орын алып, балабақшаға демалыс күндері де 

сәби жүректерін алып ұштырып тұратын деңгейге дейін жеткізетін ол әрине-

балалардың бағбаны-тәрбиешілер болып саналады. Ал ондай тәрбиешілер 

біздің балабақшада бар деп нақты айталамын. 

Мен қызмет атқаратын №9 «Бәйтерек» балабақшасы «Балапан» бағдарламасы 

аясында Мұнайлы ауданының Маңғыстау -5 тұрғын массивінде ашылған 

болатын. 

«Бәйтерек» атауының: Ежелгі түпкі ұғымында «бәйтерек» деген сөздің өзі 

«өмір ағашы» деген мағынаны білдіреді. Міне, осы жапырақ жайған алып 

ағашқа ұқсап біздің балабақша тамырын тереңінен жайып, жапырағы жайқалып 

өсіп келеді. 

Балабақшамыз қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі табиғатты қорғау, 

балалардың экологиялық мәдениетін еселеуге, қоршаған ортаға деген құрметін 

қалыптастыруға тікелей байланысты. Осыған сәйкес қазіргі уақытта білім беру 

мекемелерінде балаларға экологиялық тәрбие беру — оқу-тәрбие үрдісіндегі 

әлеуметтік мән-маңызы зор, құнды бағыттардың бірі экологиялық тәрбие 

бағыты бойынша жұмыстанып мақсат, міндеттерін орындауда. 

Мақсатымыз: Балаларды туған табиғатқа деген сүйіспеншілікке тәрбиелеп, 

оның әсемдігін терең сезінуге, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қамқорлыққа 
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алуға тәрбиелеу; Балабақшада табиғат жөнінде қарапайым білім беріп, осының 

негізінде жанды және жансыз табиғаттағы құбылыстар жөнінде нақты 

жалпылама түсініктерді қалыптастыру. 

«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі ке¬рек, тәрбиесіз берілген білім 

адамзаттың қас жа¬уы, тәрбиесіз берілген білім адамзатқа апат әкеледі»-де¬ген 

ғұлама ғалым Әбу На¬сыр Әл-Фа¬ра¬бидің ой¬ын әрбір ұстаз, әрбір ата-ана 

өздеріне қағида ретінде ұстанса нұр үстіне нұр бо¬лары сөзсіз. 

Сондықтан да тәрбиешіге қойылатын талап та жоғары болмақ. Ғылым мен 

техниканың қарыштап дамыған тұсында еліміздің білім мен тәрбие беру 

жүйесінде тың ізденістерді негізге алған мемлекеттік бағдарламалар енгізіліп 

қана қоймай, енді міне әлемдік стандартқа көшуге бет түзей бастадық. 

Мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық мәдениет тәрбиесінің бір 

маңызды шарты ол дамытушы- заттық ортаны дұрыс ұйымдастыру және 

экологияландыру болып табылады. 

Ондай ортаны құрудың негізгі мақсатымен, шарттары бар. 

Алайда ондай дүниелерді қазіргі эстетикалық талапқа сай, көзтартымды 

жасақтау үшін мемлекет тарпынан қаражат бөлінбегендіктен қиындықтар 

туғызады. 

Алғашқыда жаңадан ашылғандық кедергілермен кемшіліктер болды. Бірақ алға 

қойған мақсатымызды жүзеге асыру үшін «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 

дегендей тәрбиешілеріміз өз шығармашылықтарымен ізденімпаздықтары 

арқылы ата-аналармен бірігіп, балаларға экологиялық сапалы білім беруге 

арнайы Экология кабинеті. Апталықтар (акциялар, көрмелер) «Жас эколог 

зертеуші» бұрышы, «Балабақша тынысы» қабырғасы, океанариум бұрышы, 

Аққу айдыны бұрышы, Джунгли бұрышы. Құм терапиясының құралдары, 

тақырыптық акциялар және экскурциялар ұйымдастырылды. Әрине жұмыстың 

нәтижелі және сапалы болуында мықты даму жоспармен білікті, еңбеққор, 

шығармашыл ұйымдастырушы басшы болу қажет екені баршаға мәлім. 

Бағбанның жерді құнарландырып, күтіп баптаған өсімдіктерінің жемісін көру – 

еңбекқорлығының нәтижесі болып саналады. 

Тәрбиеші – Бала — Ата-ана болып экологиялық тәрбиеде үш бағыт бойынша 

жұмыстанып қазіргі таңда көптеген жетістіктерге жеттік. Тәрбиешілермен 

тәрбиеленушілер аудандық, облыстық, республикалық сайыстарда жүлделі 

орындарға ие болды. 

Осындай жұмыс нәтижелері арқасында Ата-аналар балаларының жетістіктеріне 

қуанып балабақша өміріне белсенді араласып өз тараптарынан балабақшаның 

көркейе түсуі үшін, өз ұсыныстарын білдірді. 
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Ұсынылды: Балабақша жанынан балаларға арналған шағын жылы жай 

(теплица), шағын су бұрқауы (фонтан) және спорттық алаң жасақтау жобасын 

ұсынды. Осы жобаны жүзеге асыру үшін балабақша меңгерушісімен ұжым 

бірлесе отырып жұмыстанамыз. 

Қорытындылай келе: 

Болашақта балабақшамыздағы жылыжайда өсірілген көкөністерімізді 

балалардың тамақтану рационына қосып, әдемі гүлзарлар мен су бұрқауының 

жанында, биік –биік теректердің саясында орналасқан ойын алаңдарында 

кішкентай бүлдіршіндерімізбен бірге демалатынымызға сеніміміз мол. 

Салыстырмалы түрде сөйлейтін болсақ, кімнің пікірімен бөліссек те бақшаға 

барған баламен, бақшаға бармаған баланың арасындағы айырмашылық жер мен 

көктей. Қай жағынан болмасын –адамдармен қарым-қатынас жасағанда да, 

сөйлеу мәнерлерінде де, өз ойларын жеткізе білуде де тағысын сол сияқты 

көптеген құбылыстарда да айырмашылықты байқап жатамыз. Сондықтан да 

бақша-тек балаға бас көз болып қарайтын, осы еңбектері үшін мемлекеттен 

жалақы алатын адамдардың жұмыс орны деп қарамау керек. Керісінше, бақша 

менің балама білмегенді үйретіп, жақсыны беріп, жаманнан жирендіретін, 

білімді де білікті мамандардың ордасы деп білуі керек. «Адам табиғатқа тәуелді 

болса, табиғат та оған тәуелді» демекші алға қойған мақсатымыздың дұрыс 

және нәтижелі болуы біздің қолымызда. 

Балабақшамыздың осындай жұмыстардың нәтижесінде болашақта білімді 

ұрпақ тәрбиеленетіне кепіл сенемін 
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