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№ L00061 21.02.2023 ж. 

«МЕНІҢ СҮЙІКТІ ОЙЫНШЫҒЫМ» 

АБИШЕВА ЗАМИРА МЫРЗАХМЕТОВНА 

Шымкент қаласы № 31 «Салтанат»бөбекжай бақшасы 

тәрбиеші 

  

Мақсаты: Ойыншықтар жайында әңгімелесу арқылы, балалардың түрлі 

әрекеттердегі және алуан түрдегі ауызша және байланыстыра сөйлеулерін 

дамыту.  

Міндеті:  Ойыншықтар туралы әңгімелесу, оларды сипаттап айтуға үйрету.  

 Сөздік қорын толықтыру.  

Тәрбиелігі: Ойыншықтарды күтіп, ұқыпты ойнауға тәрбиелеу .  

Көрнекіліктер: ойыншықтар, үле стірмелі суреттер (қонжық , мәшине , доп ).  

Сөздік жұмыс: қонжық, мәшине, доп .  

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің барысы: 

1.Ұйымдастырушылық кезең.  

М.Әлімбаевтың «Ойыншықтар» өлеңін оқып беру:  

Біздерде бар қуыршақ,  

Бұзау, қозы, құлыншақ.  

Ойыншықтар тыңдайды,  

Айтқаныңнан шықпайды.  

2. Негізгі кезең  

Өлеңнің мазмұнын түсіндіріп, өлең жолдарын жаттауға ұсыныс жасайды. Бүгінгі 

оқу қызметінде ойыншықтармен танысатындықтарын айтып, балалардан топта, 

үйлерінде қандай ойыншықтар барын сұрайды.  

– Сенің қандай ойыншығың бар?  

Әр баланың жауабы тыңдалады.  

– Ойыншықтарыңды жақсы көресің бе?  

Балалардың жауаптары тыңдалады.  

– Ойын шығың қ андай? (Үлкен, кішкентай).  

– Сен ойыншықтармен ойнап болған соң, орнына жинайсың ба?  

– Ойыншықтардың тұратын жерін білесің бе?  

Ойыншықтарды лақтырмай, сындырмай, ұқыпты ойнау керектігін айтады.  
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Балалар өлеңді қызығушылықпен тыңдайды.  

Ғажайып сәт : «Сиқырлы сандық».  

– Кәне, сандықта не бар екен ?  

– Қонжық, мәшине, доп бар екен.  

– Енді осы ойыншықтарға әңгіме құрайық . Әңгіме құрауға көмектеседі.  

Қонжық, мәшине, доп туралы түсіндіреді.  

– Менің ойыншық қонжығым бар. Қонжықтың екі құлағы, төрт аяғы бар. Қо 

нжығым өте сүйкімді.  

Сергіту сәті: 

Добым, добым домалақ,  

Қайда кеттің домалап?  

Үлестірмелі суреттермен «Не артық?»  

Дидактикалық ойыны ойнатады . Суреттен не артық екенін табады.  

– Суретте гүл артық, өйткені ол ойыншық емес т.б.  

3. Рефлексия .  

Балаларға сұрақтар беріп, қайталатады. Педагог корытынды жасайды, 

мадақтайды. 

Күтілетін нәтиже: 

жасайды: ойыншықты сипаттауды;  

түсінеді : ойыншық туралы түсінікті;  

қолданады: өлең жолдарын жаттауды.  
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№ L00062          21.02.2023ж. 

 

«РАЙХАН ГҮЛІ»  (ертегі) 

 

ИСАХОВА ДИНА АШИРБЕКОВНА 

Түркістан облысы Шымкент қаласы Абай ауданы №27 «Сәт» бөбекжай-

бақшасы тәрбиеші. 

 

Мақсаты: Ертегі мазмұнын  эмоционалды  қабылдай  білу.Сұрақтарға  жауап   

бере  отырып, мазмұнын  айтып  беру.  

Көрнекіліктер:гүлдер туралы  слайд,фланеграф райхан гүлі ертегісі туралы  

Полингвальды компонет: гүлдер-цветы-  flowers ,райхан гүлі-цветок    

Балалар  көңіл  күйлерің  қалай? 

-Тамаша. Олай болса, қонақтармен амандасып алайық., бүгінгі күніміз 

сәтті,көңілді өту үшін жылулық шеңберін құрайық. 

Шаттық шеңбері 
Біз қандаймыз, қандаймыз, 

Шұғылалы таңдаймыз 

Күлімдеген күндейміз 

Ренжуді білмейміз 

Біздер жақсы баламыз 

Өсті ақыл санамыз 

Қонақтармен ең алғаш 

Амандасып аламыз 

Сәлеметсіздер ме, апайлар! 

 Балалар енді жаймен  орнымызға отырайық.Олай болса мен  сендерге  жұмбақ 

жасырайын.  Жұмбақ  жасыру 

Аналарға  сыйлайтын,Аралар  бал  жинайтын. Бұл  не балалар, Үзуге  адам  

қимайтын.          (гүл),                                                                                                                            

Бүгінгі оқу  қызметіміздің  тақырыбы:  Райхан  гүлі  деп  аталады.                                          

Гүл  дегеніміз-өсімдік , олар  өмір  сәні, табиғат  көркі.Гүлдердің  тамыры,   

сабағы, жапырағы  күлтесі болады.Гүлдер  дала  гүлдері ,бақша гүлдері, бөлме 

гүлдері болып  бөлінеді. Дала  гүлдеріне  өздеріміз білетін бәйшешек, 

қызғалдақ раушан,түймедақ, райхан гүлдері  т.б  гүлдер  жатады.  Дала гүлдері 

күтімді  көп қажет  етпейді.Ал,бөлме гүлдері  күтімді  қажет  етеді.Оны  

күнделікті су құйып, топырағын қопсытып, шаңын сүртіп  тұрмаса  гүл өліп 

қалуы  мүмкін.  Гүлдерді  жайдан жай  өсірмейді. Гүлдер терезелердің алдына 

сән бергенімен  қоймай, бөлме  ауасын  тазартады,  адамдарға  жақсы  көңіл-күй  
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сыйлайды.Гүлдердің  де жаны  бар,адамдармен  сөйлескендей ,олармен де  

сөйлесіп,өз ілтипатыңды  білдіріп ,баптап,күтіп, сүйіспеншілікпен  

қарап,еркелетіп тұру  қажет.Гүлдердің түрлері өте  көп. Балалар мынау  райхан 

гүлі.Емдік  өсімдіктердің  бірі.  Бұл  гүлден  емдік  дәрі дайындайды.                                                                                             

Билингвальды компонет:гүлдер, райхан гүлі-цветок                                                                                                                                                                                                                         

Ғажайып  сәт: Осы кезде есік қағылады.Сәлеметсіздер  ме,балалар!                                        

Мен Гүл ханшайымы  боламын.Сіздер  мен туралы  айтып  жатыр  

екенсіңдер.Мен  сендерге  қонаққа  келдім.                                                                                               

Гүл  ханшайымы  төрлетіңіз.                                                                                                                 

---Гүл  ханшайымы:мен де  құр  келгенім жоқ  өзіммен  бірге  райхан гүлінің  

суретін  ала  келдім.Райхан  гүлінің  күлтелерін  бояп  маған көмектесіңдерші. 

Енді  Гүл  ханшайымына  біз әдемілеп, райхан  гүлінің күлтелерін   бояп  

берейік. Триз әдісі арқылы саусағымызбен дайын  бояуды  райхан гүлінің  

күлтелеріне   жағып бояймыз.                                                                                                                

Бүгін  біз  райхан  гүлі  туралы  ертегімен  танысамыз. Барлығымыз  мұқият  

тыңдаймыз.                                                                                                                                 

Баяғы  өткен заманда райхан  гүлі  өмір  сүріпті.Райхан  гүлінің  басқа  достары   

болмапты.Бір  күні  күн  бұлттанып ,жаңбыр  жауа  бастайды.Райхан  гүлі  

жаңбырдан  қаша  алмайды. Жаңбыр   жауып,басылған  соң ,күн  қайта  

ашылады.Кейін  райхан гүлінің  көңілі  көтеріліп, қуанады.Бір  кезде оның  

басындағы  тұқымы  жерге  себіледі.Райхан  гүлі оны  байқамайды. Райхан  гүлі  

тағы да  менің  достарым  жоқ, деп мұңайып  жылай  бастайды.Қарап  тұрған 

күннің  көзі  жабылып,  тағы  да  жаңбыр  жауады. Жаңбырдан  соң ,райхан  гүлі   

жан-жағына  қараса кішкентай-кішкентай   гүлдердің  шыға  бастағанын  

көреді.Райхан  гүлі: «Енді менің  достарым    көбейді ,алақай!» -деп 

қуанды.Содан  бері  райхан  гүлдері жерге  шыға  бастапты.                                                                                     

–Ертегі  қандай  гүл    туралы    -райхан  гүлі                                                                  

Райхан  гүлінің  достары  болған ба?                                                                                                                                

-Жоқ                                                                                                                                             

Балалар , райхан гүлінің тұқымы жерге түскеннен  соң  достары  көбейді ме?                                                             

-Иә                                                                                                                                                

Сергіту  сәті                                                                                                                               

Біздің  райхан  гүлдер,                                                                                       

Жапырақтарын  жаяды.                                                                                                         

Сәл  үф  етіп  жел  соқса,                                                                                                       

Діріл   қағып   тоңады.                                                                                                      

Біздің  райхан  гүлдер,                                                                              

Жапырақтарын   жабады.                                                                                              
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Басын   сәл   шайқап,                                                                                                         

Тыныш  ұйықтап  қалады.                                                                                                 

Гүл  ханшайымы:Маған  гүл  туралы  тақпақ  айтып  беріңдерші .                  

Гүлдер ,гүлдер  көп  гүлдер,                                                                                     

Қызыл  гүлдер ,көк  гүлдер.                                                                                                 

Өсе  берші  нұрланып,                                                                                                                 

Өсе  берші  ырғалып.                                                                                                              

–Гүл  ханшайымы  балалар ,енді  мен сендермен ойын ойнағым  келіп  тұр.  

Гүлдер  мен көбелектер. Барлығымыз  орнымыздан  тұрамыз  бәріміздің  

қолымызда әртүрлі  көбелектер бар.  Музыкамен балалар  гүлдерге   ұқсап,    

қозғаламыз,гүлдерге  ұқсап  қуанамыз.Музыка  тоқтағанда    мына  жердегі  

гүлдің  түсіне  байланысты қолымыздағы  көбелектерді  гүлге   қондырамыз.                                                                                                                            

–Гүл  ханшайымы  балалар менің  кететін уақытым  болды. Маған  райхан 

гүлінің  суретін  бояп,  бердіңдер.Мен  райхан  гүліне  апарып,  достарының  

көп  екендігін   айтайын. Сендерге  көп-көп  рахмет.                                                                                               

–Сау болыңдар ,балалар.                                                                                               

-Балалар бүгін біз қандай  ертегімен  таныстық?                                                                            

-Бізге  қонаққа  кім  келді?                                                                                                             

-Қандай  ойын ойнадыңдар?                                                                                                       

-Жарайсыңдар!                                                                                                                 

Бүгін барлығың  да оқу қызметіне  өте  жақсы  қатыстыңдар  сендерге сыйлық   

беремін.                                                                                                                                     

Күтілетін нәтиже:Біледі:гүлдерді,гүлдердің қайда  өсетінін,гүлдер туралы 

тақпақты  біледі;                                                      Игереді:  ойын шартын ,райхан 

гүлін  бояуды  игерді;Меңгереді: райхан  гүлі туралы  ертегіні меңгерді; 
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№ L00066   22.02.2023 ж. 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ  

ПАТРИОТТЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ 

 

УМУРБЕКОВА  БОЛҒАНАЙ 

Қызылорда облысы Шиелу ауданы «Айналайын» бөбекжай-бақшасының 

тәрбиешісі. 

 

Мақсаты:Патриоттық тәрбие мәселелері бойынша мектеп жасына дейінгі 

балалармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру туралы педагогтардың білімдерін 

жүйелеу.Мектеп жасына дейінгі балалардың туған елінің тарихи-табиғи 

ерекшеліктеріне негізделген отбасына, қаласына, табиғатына, мәдениетіне деген 

патриоттық көзқарастары мен сезімдерін қалыптастырудың заманауи талаптары 

туралы тәрбиешілердің білімдерін бекіту, өз халқының өткеніне, бүгініне, 

болашағына деген құрметі, өзге ұлт өкілдеріне төзімділікпен, сыйластықпен 

қарауы. 

Өткізу формасы: «Дөңгелек үстел» 

Педагогикалық кеңеске алдын ала дайындық жұмыстары: 

 Тәрбиешілерге арналған тақтада жоспарланған педагогикалық кеңес 

туралы ақпарат парағын жасау 

 «Мектеп жасына дейінгі балаларға патриоттық тәрбие беру тобының 

қоршаған орта жағдайын талдау» жедел бақылау жүргізу. 

  «Патриоттық тәрбие» әдістемелік кабинетінде тақырыптық көрмені 

безендіру (әдебиеттер, тәжірибелер, әдістемелік әзірлемелер, оқу 

құралдары). 

 Тәрбиешілерге кеңес өткізу: «Мектеп жасына дейінгі балаларға 

патриоттық тәрбие беру» (әдіскер). 

 Мектепалды даярлық топтарында «Отбасымның Елтаңбасы» 

тақырыбында  сайыс өткізу. 

 «Балаға патриоттық тәрбие беру» тақырыбы бойынша ата-аналар арасында 

сауалнама жүргізу. 

 «Мектеп жасына дейінгі балаларға патриоттық тәрбие беру бойынша менің 

жұмыс жүйем» тәрбиешілерге сауалнама жүргізу. 
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 Мектеп жасына дейінгі балаларға патриоттық тәрбие берудегі педагогтың 

жұмысын талдау» тақырыптық бақылау жүргізу. 

Күн тәртібі 

1. Кіріспе. Педагогикалық кеңес тақырыбының өзектілігі.Білім 

берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру  

стандарты бойынша мектепке дейінгі мекеме мен бастауыш мектеппен 

сабақтастықтың заманауи жағдайында балалармен оқу қызметін 

ұйымдастыру. Бәріміз жас ұрпақты азаматтық, патриоттық рухта 

тәрбиелеудің маңыздылығын жақсы білеміз.Патриоттық сезім өздігінен 

пайда болмайды. Бұл адамға өте ерте жастан бастап ұзақ мерзімде 

мақсатты тәрбиелік ықпал етудің нәтижесі.Педагогика классиктерінің 

Я.А.Каменский, А.С.Макаренко, В.А. Сухомлинский өз еңбектерінде 

патриоттық тәрбие тақырыбын көтерді. Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Е.И. 

Водовозов балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеуді мектепке дейінгі 

жастан бастау керек деп есептеді. Қ.Д. Ушинский білім беру жүйесін 

халықтың тарихы, оныңматериалдық және рухани мәдениеті жасайды деп 

есептейді. Патриоттық тәрбие процесінде мектепке дейінгі және бастауыш 

білім арасындағы сабақтастық орасан зор рөл атқарады.Үздіксіздік ұғымы 

кең мағынада түсіндіріледі – әрбір жас кезеңі үшін жалпы және нақты 

мақсаттары бар баланы тәрбиелеу мен оқытудың үздіксіз процесі ретінде, 

яғни. - бұл дамудың әртүрлі кезеңдері арасындағы байланыс, оның мәні 

жаңа күйге өту кезінде тұтаснемесе жеке белгілердің белгілі бір 

элементтерін сақтау болып табылады.«Мектеп жасына дейінгі балаларға 

патриоттық тәрбие беру» тақырыбы бойынша оқу-тәрбие процесінің 

мазмұны мен ұйымдастыру үлгілерін жасау және сынау мектепке дейінгі 

және мектеп жасындағы балалардың дәйекті дамуына ықпал етеді. 

2.Патриоттық тәрбие бойынша жұмысты дұрыс құру үшін нормативтік 

құқықтық актілерді басшылыққа алып, құжаттарды негіздеу.  

 3. Төртінші мәселе бойынша «Халықтардың салт-дәстүрлері мен 

мәдениеті...» тақырыбында адамгершілік-патриоттық тәрбие беру 

жобалары бойынша елдерді таңдау және белсенді талқылау. (таңдалған 

елдің атауы). Осы жоба аясында не істеу керектігі талқыланып, жобаларды 

қорғаудың шамамен мерзімі белгіленді. 

4. Педагогикалық кеңестің алдында «Баланы патриоттыққа тәрбиелеу» 

тақырыбында ата-аналар мен педагогтар арасында сауалнама жүргізіліп, 

ересек және мектепалды даярлық топтарындағы тәрбиешілердің жұмысын 

тақырыптық тексеру және бағалау жүргізілді. 
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Ата-аналардан анонимді түрде келесі сұрақтарға жауап беру 

ұсынылды: 

 «Патриоттық тәрбие» дегенді қалай түсінесіздер? 

 Балабақшада патриоттық тәрбие мүмкін бе? 

 «Патриот болу» сөзі нені білдіреді деп ойлайсыз? 

 Балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеуде басты жауапкершілік кімге 

жүктеледі деп ойлайсыз? 

 Сіздің ойыңызша, қазіргі қоғамда отбасы шежіресімен танысу тақырыбы 

өзекті ме? 

 Сіздің үйіңізде отбасылық дәстүрлер бар ма? Қайсысы? 

5.Педагогикалық кеңестің шешімі: 

1) Мектеп жасына дейінгі және ересек жастағы балаларды 

патриоттыққа тәрбиелеу бойынша тәрбие жұмысының 

күнтізбелік және перспективалық жоспарын талдау. 

2) Оқу жылына арналған жыл сайынғы міндеттердің бірі ретінде 

мынадай тапсырма алынсын: «Мектеп жасына дейінгі балаларды 

қазақ халқының мәдениетінің бастауларымен таныстыру арқылы 

патриоттық тәрбие беру». 

3) «Халықтардың дәстүрлері мен мәдениеті...» тақырыбында 

жобалар бойынша шеберлік сыныбын өткізу. Жобаларды құру 

үшін жинақталған практикалық материалды қорытындылау. 

4) Ата-аналарға кеңес беру: «Балаңызбен қайда бару керек?», «Бос 

уақытыңызды қалай өткізуге болады?». 

5) Ересек және мектепалды даярлық топтарында «Мен және менің 

Елордам» сайысын өткізу. Байқау шарттары: балалар мен олардың 

ата-аналарының қаладағы сүйікті орындарының фонындағы, 

сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласының көрікті жерлерінің фонындағы 

шағын әңгімелері мен фотосуреттері. 
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10.02.2023 ж  № І00065 

 

Іс-әрекеттің психологиялық сипаттамасы 

 

МУКАШЕВА АНАР САТКЫМБАЕВНА 

Жетісу облысы Панфилов ауданы 

«Ә.Қастеев атындағы орта мектеп МДШО» КММ 

Педогог-Психолог 

 

Іс-әрекет анықтамасы. ІС-ӘРЕКЕТ (Деятельность) – Барлық тіршілік иелері 

қоршаған әлеммен өмірге маңызды байланыстарды бірқалыпты ұстап немесе 

түрлендіре отырып, өзіндік жауап қайтара алады. Адамның іс-әрекеті күрделі 

құбылыс. Оның түрлі жақтарын әр түрлі ғалымдар зерттеді. Іс-әрекет-адамның 

ақиқат дүниемен өзара белсенді әрекеттестігінің іс жүзіндегі көрінісі. 

Психология-іс-әрекеттің психикалық жағын зерттейді. Белгілі бір өнім адамның 

іс-әрекетінің нәтижесі болып табылады. Адам, еңбектің қай түрімен айналысса 

да, өмірге ең алдымен қайраткер, іскер және жасампаз болып келеді. Іс-әрекет 

арқылы адамның рухани өмір байлығы: ақыл-ой тереңдігі, күйіну-сүйіну қалпы, 

қиялдау қабілеті мен ерік-жігері, икемділігі мен мінез-құлық сипаты ашылады. 

Іс-әрекеттің негізгі сипаттамасы болып – оның мағыналығы саналады. А.Н. 

Леонтьевтің пікірі бойынша, іс-әрекет – құрамына психика енетін, обьекті мен 

субьект арасындағы шынайы байланыс. Жеке адам қандайда бір іс-әрекетті 

орындай отырып, қабылдайды, есте сақтайды, ойлайды, зейін салады, оның 

үрдісі кезінде адамда эмоциялар пайда болады, еріктік қасиеттер көрінеді, 

қатынастар, көзқарастар қалыптасады және т.б.Психикалық деп аталатын, 

адамның күйлерінің, ерекшеліктерінің және үрдістерінің жүйесі іс-әрекетте 

білінеді, дамиды, қалыптасады. Адамның әлеуметтік-тарихи дамуы барысында 

қоғамдық ерекше қажеттілік ретіндегі теориялық іс-әрекет, яғни ой еңбегі пайда 

болған. Іс-әрекет құрамына іс-әрекетті қозғаушы түрткі, іс-әрекетті бағыттаушы 

мақсат пен нәтиже, іс-әрекетті жүзеге асырушы құралдар қамтылады. Іс-әрекет 

түрткісі адамның түрлі қажеттіліктеріне қызығушылығына, жауапкершілігіне, 

сезіміне, санасына қызмет етеді. Іс-әрекетке түрткі белгілі бағыт береді. 

Түрткінің мазмұны мен сапасына лайық адамның тұрақтылығы байқалады, 

көздеген мақсатына жетеді. Іс-әрекеттің мақсаты мен түрткісі — қиындықтарды 

жеңіп, нәтижеге қол жеткізу. Кез келген іс-әрекет субьект арқылы мақсат, құрал, 

үрдіс, нәтижеде көрінеді. Адам қажеттілігінен туған іс-әрекет оның санасын 

бейнелейді. Қоғамдық өмірде адам түрткі мен мақсатты өз дамуына 
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байланысты пайдаланады. Жеке адамның дамуында іс-әрекет жетекші рол 

атқарады. Адамның іс-әрекеті дене және ой еңбегі арқылы көрінеді. Өнімді 

еңбек материалдық құндылықтар, ал ой еңбегі рухани құндылықтар жасайды. 

Адам үшін ең маңызды іс-әрекет – үйрену. Тұлға іс-әрекет арқылы тәжірибе 

жинақтайды, шындықты игереді, іскерлігі артады, дамиды. Шынайы сыртқы 

әрекеттен ішкі психикалық әрекетке өту үрдісі интериоризацияның көрнекті 

мысалы ретінде балалардың санауды меңгеру үрдісін келтіруге 

болады.Адамның іс-әрекетінің сыртқы 

(физикалық) және ішкі (психикалық) жақтары үздіксіз байланыста болады. 

Сыртқы жағы – адамның сыртқы әлемге ықпал етуін қамтамасыз ететін 

қозғалыстар. Оларды ішкі (психикалық) әрекет анықтайды және реттейді. 

Сыртқы әрекетті ішкі әрекеттің экстериоризациясы ретінде қарастыруға 

болады, өйткені адам іс-әрекетте оның анық елестетілмеген жобасын жүзеге 

асырады. Сыртқы іс-әрекетті әрекеттің ішкі жобасы қадағалайды. Адам 

жасалатын әрекетті бейне және ой түрінде алдын ала жобаланған әрекетпен 

салыстырады. Егер іс-әрекет үрдісін үлгі түрінде көрсетсек, онда ішкі жобадағы 

құрылымдар мынадай ретпен жасалады: қажеттілік -мотив-мақсат-міндет, ал 

бұл кездегі сыртқы жоба көрінісі мынадай: іс-әрекет-қылық-операция-

қозғалыс.Таза ішкі, таза сыртқы әрекеттердің болмайтынын естен шығармау 

керек. Қажеттілік-рухани және материалдық болады. Психологияның міндеті 

мынада: іс-әрекеттің «сыртқы жағын» зерттей отырып, «ішкі жағын» ашу, 

нақтырақ айтқанда, психиканың іс-әрекеттегі шынайы рөлін түсіну. 

Іс-әрекет- бұл адамның әлеммен қарым-қатынастарының динамикалық 

жүйесі.Осы қатынастар кезінде обьектіде психикалық бейне пайда болады. 

Мінез-құлық дағдылары – адамның жеке басының ерекшеліктерін 

қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Бұл дағдылар мінез-құлық нормаларын 

білу және оларды өз басының қолдануы негізінде қалыптасады. Мінез-құлық 

дағдылары, мінез-құлықтың үйреншікті формаларынан туындайды. 

Іс-әрекеттің жетекші түрлері. Іс-әрекеттің үш түрін бөліп көрсетуге болады: 

Ойын, оқу, еңбек. Олар өздерінің нәтижелері, ұйымдастырылуы, мотивация 

ерекшеліктері бойынша айрықшаланады. Ойын – өмірдің керемет 

құбылыстарының бірі. Пайдасыз болып көрінетін қажетті іс-әрекет. Психология 

үшін ойын өте қиын әрі маңызды проблема болды. Бала ойынының әр түрлі 

теориялары бар. 

Ойын іс-әрекет ретінде тұлғаның қоршаған шындыққа нақтылы бір қатынасын 

көрсету болып табылады. Әлемді бейнелей отырып, оны түрлендіру қабілеттігі 

бірінші рет ойында пайда болады және ойында қалыптасады. Еңбекпен 

байланыса отырып, ойын одан өзгеше болады. Баланың ойын әрекеті сөйлеуді 
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меңгерумен тығыз байланыста дамиды. Кішкентай бала (1-2) зат болмаса 

әрекетті көрсете алмайды, бірақ оның сөйлеуінің дамуына байланысты мұндай 

әрекеттердің болуы мүмкін. Балалардың өсіп-жетілуіне орай ойын да өзгереді. 

Сәби өмірінің алғашқы екі жылында қимылдарды игереді. Ойын түрлері: рөлдік 

ойын, құрастыратын ойын, сюжеттік-рөлдік ойындар. 

Оқу іс-әрекетінің негізгі түрлері алмаса отырып, әрбір адамның өмірінде жүзеге 

асырылып, ойыннан кейін болып, еңбекке даярлайды. Жалпы мақсаты бойынша 

еңбекке жақындап, ойыннан ерекше түрде айрықшаланады: оқуда, еңбекте 

сияқты, тапсырмаларды орындау, тәртіпті сақтау керек және оқу жұмысы 

міндеттерден құралып келеді. Оқудағы тұлғаның жалпы мақсаты енді ойын 

емес – еңбек. 

Еңбек. Адамның дене және ақыл-ой қуатының дамуына шешуші қызмет 

атқаратын іс-әрекет түріне еңбек жатады. Адамның өзге іс-әрекетінің барлығы 

(ойын, оқу, т.б.) еңбекпен тығыз байланысты. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Алдамұратов Ә. Жалпы психология. –А., 2014. 

2. Әбеуова. И.Ә. Тұлға психологиясы.-А., 2014. 

3. Бабаев С.Б. Жалпы және тұлғалық психология. –А., 2013. 
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10.02.2023 ж  № І00063 

Қазақ сыныптарындағы орыс тілін оқытудың әдістемесі 

ЕСМУРЗАЕВА ЖАНАР КАБДРАШОВНА 

Жетісу облысы Көксу ауданы 

 «МЖШОБ Қызыларық орта мектебі» КММ 

Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

Қазіргі қоғам дамуындағы ең басты факторлардың бірі – оқушыға жүйелі, 

жан-жақты білім беру мен тұлғаны қалыптастыру. Мектепте тек білім беріп 

қоймай, бойына адами құндылықтар дарыған ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Оқу 

орыс тілінде жүретін мектептерде оқушыға өз ойын басқа біреуге жеткізе алу 

үшін коммуникативтік дағды мен білік игертіліп, тіл үйретіледі. Мұғалім өзі 

жаңа технологияны жете меңгермей, оқушыға тілді үйрете алмайды. Қазіргі 

мектептерде сабақ жаңа технологияны іске асыру арқылы, оның элементтерін 

орыс тілді үйретуде дұрыс қолдану арқылы жүзеге асады. Мұғалімнің шеберлігі 

оқушыны түсінуден, онымен рухани қарым-қатынаста болудан тұрады. 

Орыс тілімізді биіктен көрсету , басқа ұлт балаларына орыс тілін үйрету – 

басты мәселе. Орыс халқының сұлу, әдемі тілін басқа ұлт өкілдері оқып-

үйреніп, таза сөйлеуі – орыс тілге деген құрмет. 

Орыс тілі жастарға ертеңгі күні өмірге араласқанда, қызметіне көмегін тигізетін 

болу керек. Орыс тілі пәні мұғалімінің әлеуметтік дәрежесін қалыптастыруға 

негізгі мақсат – шығармашылықпен жұмыс істеу, өз білімі мен біліктілігінің 

нәтижесін көрсете білу. 

Қазақ мектептерінде орыс тілін оқытудың: 

- практикалық мақсаты – оқушылардың сөздік қорын байыту, орысша ауызекі 

дұрыс сөйлеуге, сауатты жазуға үйрету, бір-бірімен сөйлесуге, оқығанын, 

көргенін, естігенін қысқаша әңгімелеп беруге жаттықтыру; 

- Білімділік мақсаты – орыс тілін пән ретінде оқыту арқылы оқушыларға орыс 

халқының тұрмысы, мәдениеті, тілі туралы мағлұматтар беру; 

- Тәрбиелік мақсаты – орыс тілімен танысу арқылы оқушыларды азаматтық, 

адамгершілік рухта тәрбиелеуге мүмкіндік туғызу. 

Орыс тілді үйрену арқылы оқушылар орысша ауызекі сөзге түсініп, өздері орыс 

тілінде көріп-білгенін, оны айтып, жаза алатын дәрежеге жетеді. 
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Сабақ – мектептегі оқу-тәрбие жұмысының негізгі формасы. Оны шеберлікпен 

ұйымдастыру арқылы ғана табысқа жетуге болады. 

Шәкірттердің бойына терең біліммен қатар, жоғары адамгершілік қасиеттерді 

қалыптастыру – мұғалімнің міндеті.Әрбір ұстаз оқушылардың қызығушылығын 

арттыру мақсатында сабақты техникалық құрал-жабдықтармен, көрнекілікпен 

күрделендіру керек. 

Мен алдыма қойған мақсатым – балалардың сөздік қорын байыту, логикалық 

ойлау қабілеттерін жетілдіру, нәтижесінде білген-үйренгенін өзінің күнделікті 

өмірінде пайдалануға дағдыландыру. 

Жоғары динамикалық қоғамдық даму барысы мен кең хабарлы ағында 

оқушылардың белсенділігін арттыру және олардың өмірдегі келелі мәселелерді 

шеше білуге ,өзіне қызмет етуді үйрету - өзекті мәселелердің бірі. 

Оқушылардың өз бетімен оқу жұмыстары – оқу-тәрбие барысында жоғары 

нәтиже беретін амал. Оқушылардың зерттеу қызметі жеке тұлға сапасы мен 

даму қабілетін арттырудың бірден-бір жолы деп саналады. 

Жобалау технологиясының ерекшелігі – оқу құралының орнына көптеген 

зерттеу материалдары қолданылады. 

Жобалық оқыту – оқушылардың өзіндік шығармашылық қызметі. Бұл - жобаны 

іске асыру, орындау барысы, ақпарат іздеу, жинаған материал бойынша 

қорытындылау, талдау. Жобалық оқытудың мақсаты – оқушылардың мектеп 

қабырғасында іскерлік қабілеттерін арттыру. 

Бұл жұмыс кезіндегі мұғалімнің қызметі қандай? 

- Қолайлы тақырып таңдап алу; 

- Тақырыпты тақырыпшаларға бөлу; 

- Тақырыпты балалармен бірге таңдау; 

- Оқушыларға ұсыну; 

- Тақырыпты талқылауға қатысу; 

- Оқушыларды ұйымдастыру; 

- Керекті әдебиетті ұсыну. 

Ал оқушылардың жұмысы қандай? 

- Жұмыстың негізгі мақсат пен міндеттерін анықтау; 

- Шешу жолындағы ізденісті ұйымдастыру; 

- Жұмыс нәтижесін дұрыс жеткізу. 

Жоба жұмысы оқушылардан шығармашылықты қажет етеді.Бұл жұмыс түрін 

сыныпта жеке оқушы, жұп немесе топ болып өткізуге болады. Мен 

сабақтарымда көбіне топ жұмыстарын ұйымдастырамын, өйткені топпен 

жұмыс балаларды интеллектуалдық, шығармашылық, коммуникативтік істерге 

жетелейді. 
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Жобалап оқыту технологиясы – проблемалық оқытудың идеясын дамыту, 

қарым-қатынас, сөйлеу барысында оқушылардың белсенділігін арттыру, өз 

бетімен атқаратын жұмысын жете білу, жоғарылату болып табылады. Жобамен 

жұмыс істеген кезде балалар ақпарат жинайды, әр түрлі ғылыми және әдеби 

зерттеулерден (хат, пресса, кітаптар) мәлімет қолданады .Жобаны қорғау кезінде 

фильм, слайд пайдаланады. (Сабақ үлгісі) 

Орыс тілінде оқылатын мектептерде оқушылардың сөйлеу тілін дамыту 

айтылым мен жазылым арқылы екі бағытта іс жүзіне асырыла алады. Басқа ұлт 

өкілдеріне орыс тілін үйретуде ауызша айтылым арқылы тіл дамыту жұмыстары 

басымырақ. Дегенмен, тіліміз мемлекеттік мәртебе алып, күнделікті өмірде, 

кеңсе жұмыстарында, өндіріс пен шаруашылықта, ғылымның барлық 

саласында орыс тілді қолдану аясы кеңейіп, іс қағаздары орысша жүргізіліп 

жатқанда, мемлекеттік тілде тек ауызекі сөйлеу жеткіліксіз деген ойламын. 

Ауызекі сөйлеумен қатар, сауатты жаза білуге дағдыландырудың маңызы 

күннен-күнге артуда. Балалар өз ойын жазбаша да, сауатты, көркем тілде 

жеткізе білулері қажет. Ал бұл нәтижеге жетуде жазбаша тіл дамыту 

жұмыстары жүргізілуі керек деп ойлаймын.Бұл: 

- Сөздердің дыбысталуы бойынша жұмыс; 

- Еркін, тұрақты сөз тіркестерімен жұмыс; 

- Сөйлем бойынша жұмыс; 

- Тіл мәдениеті бойынша жұмыс; 

- Стилистика бойынша жұмыс; 

- Ауызекі сөйлеу бойынша жұмыс. 

Сабақтарымызды түрлендіріп, балаларымызды өз тілімізге қызықтырып, орыс 

тілді үйренуге баулуымыз керек. 

Оқушы өз ойын орысша дұрыс жеткізу үшін сөздерді бір-бірімен 

байланыстырып,сөйлемдегі сөздердің орын тәртібімен сөйлем жасау жолдарын 

жақсы меңгеру керек. Мұғалім үшін басты міндет – оқушының 

қызығушылығын арттыру, оның дамуына жағдай туғызу, сөйлеу қабілетін 

дамыту 

Мәтінмен жұмыс кезінде: 

- қарамен жазылған сөздердің қосымшаларынкатегорияларын анықта; 

- Синоним, омоним, антоним сөздерді тап; 

- Негізгі, туынды сөздерді теріп жаз; 

- Жаңа тақырыпқа байланысты сөздерді тап; 

- Жай сөйлемдерден құрмалас сөйлем құра; 

- Құрмалас сөйлемдерден жай сөйлем құра; 

- Мәтіннің енгізгі ойын айт; 
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- Асты сызылған сөздермен сөйлем құра; 

- Белгіленген сөйлемді талда; 

- Сөзді сөзге, сөз тіркесіне алмастыр; 

- Белгілі бір сөз таптарына мысалдар жаз, т.б. тапсырмалар орындауға болады. 

Орыс тілі пәнін оқыту әдістері мен тәсілдерін анықтау- оны міндетті тіл 

дәрежесіне көтеруді, оқушының ой-өрісі мен танымдық қабілетін жетілдіруді 

көздейді. 

«Қай тілдің де болмасын механизмін үйрену үшін мынадай екі жағдайды білу 

қажет: бірі – сол тілдің жүйесі қалай құрылған, екіншісі – оны практикалық 

жағынан қалай меңгеру керек. Демек, орыс тілінің құрылысын және оны 

практикалық жағынан меңгеру процессінде бірте-бірте коммуникативтік тәсілді 

ұйымдастыру тиімді» деген пікір бар. 

Қазіргі білім жүйесінің негізгі міндеті – адамның ішкі жан дүниесінің 

адамгершілік қасиеттерінің, жеке басының қалыптасуына бағыттау, соған 

негіздеу. 

Мектептерде оқыту жолында әр түрлі технологияларды қолдану - заман талабы. 

Бұл – В.П.Беспалько, М.В.Клариндердің бағдарлы оқытуы, А.С. Выготскийдің 

дамыта оқытуы, В.Р.Шаталовтың тірек сигналдары, М.М.Жанпейісованың 

модульдік оқытуы, К.О.Өмірбаеваның деңгейлік оқыту әдісі,Ш.А. Амонашвили, 

Е.Б.Бондаревскаяның жеке бағдарлы оқытуы. 

Әрбір педагогикалық технология өзіндік әдіс-тәсілдермен ерекшеленеді. 

Орыс тілін меңгертуде қолданылатын тиімді әдістердің бірі – деңгейлік оқыту. 

Өз тәжірибемде деңгейлеп оқыту технологиясының элементтерін қолданып 

жүремін.Оқыту барысында оқушылардың ойлау, сөйлеу қабілеттері дамиды. 

Пәнге деген қызығушылығын арттырып, топпен жұмыс істеу дағдысын 

қалыптастырамыз. Оқушының төменгі деңгейден жоғары деңгейге ұмтылысы 

білім сапасының жоғарылауына ықпал етеді. әр сатыға көтерілген сайын 

олардың оқуға деген ынтасы, белсенділігі артып, дамып отырады.Өз бетінше, 

шығармашылық жұмыс істеуге үйренеді. Сабақта түрлі ойындар, диалог және 

рольдік ойындарды жиі қолдану арқылы білім сапасын жақсартуға, бірін-бірі 

түсініп, орыс тілінде ауызекі сөйлесе алуға үйретуге болатынына көзім жетті. 

Қазақ тілді мектептерде оқытылатын орыс тіл сол тілде сөйлейтін ұлттың басты 

құндылықтарының бірі екені ескерілу, пән бойынша берілетін білім мазмұны 

бүгінгі қоғамдық әлеуметтік сұранымдарға сай болу керек. 

Ойын – оқушы әрекетінің негізгі түрі. Ойын арқылы ол қоғамдық тәжірибені 

меңгереді, өзінің психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады. 
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Жаңа сөздерді қайталау, бекіту мақсатында қолданылатын ойын жаттығулар мен 

олардың әр түрлі тақырыптық нұсқалары оқушылардың сөздік қорын ғана 

арттырыа қоймайды, сөзді жандандыра түседі. 

Жаңа сабақты түсіндіргенде де, өткенді қайталау кезінде де, сабақты пысықтау-

қорытындылау кезеңінде де ойын элементін қолданамын. 

Жастар арасында бой алдырған жағымсыз қасиеттер мен сүреңсіз іс-

қылықтардың етек жаюы – халықтық тәрбиеден қол үзіп қалғанымыздың 

салдары екенін жақсы білеміз. 

Ұрпақтардың ұлттық сана-сезімін тәрбиелеп, ұлттық дүниетанымын байыту -

оқу пәндерін оқытудың негізгі міндеттері. Өмір мен қоғам жас ұрпақты өз 

халқын, елін, жерін, әдеби-мәдени мұраларын сүюге, отаншылдыққа тәрбиелеу, 

халқымыздың салт-дәстүрлерін, даналығын,тұрмыс-тіршілігін таныту 

керек.К.Ушинский : «Халықтық тәрбиенің тәжірибелерінен тыс жерде 

педагогика да жоқ, педагог та жоқ» деген еді. 

Этнопедагогиканың озық дәстүрлерін пайдалана отырып, оқушылардың 

бойында адамгершілікқасиеттерін қалыптастыру жұмысын жүзеге асыруда – 

орыс тілі сабағының орны өзгеше. 

Өз тәжірибемде орыс тілін өзге ұлт өкілдеріне оқыту барысында 

этнопедагогика элементтерін жүйелі түрде пайдаланамын. Тыйым сөздер – 

халықтың тәлім-тәрбие, үлгі-өнеге, ақыл-кеңес берудегі тәрбие құралдарының 

бірі.Тыйым сөздер балаларды жаман әдет, жат пиғыл, ерсі қимыл, әдепсіз 

істерден сақтандырады. «Малды теппе», «Ақты төкпе», «Табалдырықты баспа», 

«Үлкеннің сөзін бөлме» «Құстың ұясын бұзба», «Аққуды атпа», «Бұлақтың 

көзін бітеме», «Құмырсқаның илеуін бұзба» сияқты сөздер арқылы ата-

бабаларымыз жас баланың санасына қоршаған орта , табиғатқа деген ізгі 

сезімдерді ұялатқан. Жас кезінен жүрегінен орын алған мұндай мейірімділік 

сезімдер баланың өмір бойына сақталады емес пе? 

Мектептің оқу-тәрбие үрдісінің негізгі мақсаты – мектеп түлектерінің орыс 

тілін басқа тілдерден гөрі еркін меңгеруге, полимәдениетті тұлғаны 

тәрбиелеуге, басқа халықтардың тілін, мәдениетін құрметтеуге бағытталған. 
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 10.02.2023 ж № І00064 

 

Қазақ қолөнерінің ерекшеліктері мен көркемдік сипаты 

 

ЕРТІС ДАСТАН ҚАЙСАРҰЛЫ 

Жетісу облысы Талдықорған қаласы  

«Барлыбек Сырттанұлы атындағы №25 орта мектеп МДШО» КММ 

Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

Қолөнер дүние жүзінің әр халқында бар. Сонымен қатар әр елдің, әр 

халықтың тарихи дамуына, тұрмысына, тарихи ерекшелігіне және эстетикалық 

талғамына байланысты өзіндік ерекшелігімен өшпес із қалдырып келеді. Қазіргі 

кезде қолөнер элементтерін үй интерьерінде, киім сәндеу кезінде, бас киімді 

әшекейлегенде көп қолданып жүр. Қолөнер – ежелден келе жатқан кәсіп. Ол 

халықтың өмірімен, тұрмысымен бірге дамып, ұрпақтан ұрпаққа беріліп 

отырады. Өнер туындыларының иесін шебер деп атаған. Қолөнер шеберлері 

табиғаттың әсем көріністерін қолөнер бұйымдарында жиі қолданған. Оның 

орындалу технологиясына да ерекшеліктер еңгізіп отыр. Мысалы, ою-өрнекпен 

әшекейленген бұйымда қатырма жапсыру, моншақтармен, түрлі түсті тастармен 

безендіру жиі кездеседі. Неше түрлі жібек, жылтыр люрекс жіптері 

қолданылады. Дегенмен, көне заманнан келе жатқан қазақ қолөнері өз халқының 

дәстүрлі көркемдік мұрасын сақтап қалған. Сол қолөнердің бір түрі – кесте тігу. 

Бірақ ерекшелігі – кестені ұсақ моншақпен, кішкене түйме тәріздес долмалақ 

жылтыр материалмен орындау. Моншақпен тек киімді ғана емес, жаулықтарды, 

неше түрлі сувенир заттарды кестелеуге, панно тігуге болады. Моншақтардың 

тесікшелері өте кішкентай болғандықтан, жіңішке ине алған жөн. Жіп 

моншақпен түстес болу қажет. 

Қолөнерде жүнді пайдалану. Қазақ қолөнерінде пайдаланылған негізгі 

шикізат түрі — жүн. Оның табиғаттық қасиетіне зер салып, тиімділігі мен 

күнделікті тұрмыста қолайлы жақтарын қарастыра отырып, әдемілік жағына да 

көңіл бөлінді. Бүгінге дейін дәстүрлі қолөнер түрі – киіз басу. Бұл көне заманнан 

бері әйгілі. Бұрын киізді қара немесе ақ түсті етіп басқан, соңғы кезде оюлап басу 

кеңінен тарап кетті. Жүннің пайдалы да, сонымен қатар зиянды жақтары да бар. 

Жүннен жасалған бұйым, әрине, жылы, төзімді келеді. Ал гигиена тұрғысынан 

қарағанда – шаң, ауа өткізгіштігі төмен.  
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Қазақ халқы-кең байтақ елімізде қалыптасқан көне мәдениеттің тікелей 

мұрагері және сол дәстүрді дамытушы, жаңғыртып байытушы, ұлттық 

қолөнердің үздік үлгілерін атадан балаға мұра етуші.Қасиетті қазақ халқының, 

соның ішінде әйел адамдардың қолдарынан шыққан қолөнер туындыларының 

тарихы тым тереңде жатыр. Ол кең байтақ жерімізді мекендеген сақ, үйсін, 

қыпшақ, ғұн тәрізді көне түрік тайпаларының мәдениетінен арқау алады. Және 

де оған Оңтүстік-Сібір, Орта Азия мен Ресей халықтарының да мәдениеті өз 

әсерін тигізген. Осындай үнемі жаңғыру үстінде болған қазақ халқының дәстүрлі 

қолөнерінің даму биігіне көтерілген кезеңі ХІХ ғасырдың 2-жартысы мен ХХ 

ғасырдың басы.Археологиялық қазбалар мен жазба ескерткіштерге арқа 

сүйенсек, Қазақстан аймағын мекендеген тайпалар жүздеген жылдар бойы 

металл, тас, сүйек, саз балшық, ағаш, жүн, тағы басқа да шикізаттарды 

шаруашылық кәсіптері мен күнделікті тұрмыс қажетіне жарап, қол өнердің өз 

ұлтына тән ерекше көркем түрлерін қалыптастырған. 

2.Синкретикалық өнер. Қазақстан жеріндегі қолөнердің көне заманнан 

келе жатқанына Павлодар өңіріндегі Досыбай жартасынан табылған бейнелер, 

Өскемендегі жазбалар мен Ұлытау жартасындағы суреттер, өзіміздің облыс 

көлеміндегі Лебедевка, Қырықоба обаларында жүргізілген архелогиялық қазба 

жұмыстарының нәтижесінде табылған керамикалық қазындылардың беттеріне 

салынған геометриялық өрнектер нақты айғақ бола алады.Өзге де ғылыми 

деректерде қазақ даласында болған саяхатшылар қазақ топырағын мекендеген 

сақтар мен массағаттардың барлық заттардың әшекейленіп, киімдердің өзіне тән 

үлгісі барын айтады. Ал енді қазақтың ұлттық қолөнерінің таңғажайып 

туындысы – киіз үй орта ғасыр саяхатшылары Марко Полоны (1230), Плано 

Карпиниді (1246), қатты таң қалдырып, олардың тарихи жазбаларынан орын 

алғаны – біз үшін үлкен мақтаныш.Ұлттық қолөнеріміздің баға жетпес байлығы-

киіз үй-қолдануға ыңғайлы, тасымалдауға жеңіл, ұлан-байтақ даланың табиғаты 

мен тұрмысына бейімделген ерекше баспана. Киіз үйдің қаңқасы ағаштан 

жасалса, ал жабындысы, бау-басқұры, жасау-жабдығы мал шикізатынан, яғни 

жүннен дайындалған. Демек киіз үйдің ішкі сән-салтанатын келтіретін 

бұйымдардың барлығы дерлік әйелдердің қолынан шыққан туындылар болып 

табылады. Киіз үйдің киізіне қарай ақ үй, боз үй, қара үй деп бөлінген. Киіздер 

ақ, боз қойдың жүнінен басылып, ешкінің қылынан есілген жіппен жиектелген. 
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10.02.2023 ж   № І00062 

 

Қазақтың қолөнері арқылы өмірге бейімделу 

 

ТЫШКАНБАЕВА АЙНУР КЫЗДАРБЕКОВНА  

Жамбыл облысы Тараз қаласы «№38 орта мектебі» КММ  

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

 

Қазақ халқының  ұлттық мәдениетінің ең байырғы, аса құнды саласының 

бірі – қолөнер. Қолөнер өресі биік, өрісі кең өнер. 

Қазақ қолөнері өзінің төл тума бітім қасиеттерімен, көркемдік мән 

мағынасымен өткен асыл қазынасы. 

Қолөнер – халық қолөнерімен, тұрмысымен бірге жетіліп, біте қайнасып 

келе жатыр. Қазіргі кезде сол ұлттық қолөнерді жас ұрпақтың бойына дарытатын, 

үйрететін технология сабағы мен қолөнерге байланысты үйірмелер болып 

табылады. Өйткені, өзім қолөнер үйірмесіне қатысу арқылы көп нәрсеге көзім 

жетті. Біз сияқты өскелең ұрпақтың ойын тереңдетуде, шығармашылық 

қабілеттерін дамытуда, еңбекке қызығушылықтары мен ой-өрістерін кеңейтуде 

сонымен қатар эстетикалық талғам деңгейлерін жоғарылату мақсатында – 

қолөнер үйірмелерінің орны ерекше. 

Сәндік қолданбалы қолөнердің қыр-сырымен сусындап, халық 

шеберлігінің  ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан керемет шығармаларымен 

таныса отырып, шеберлікке, іскерлікке, еңбексүйгіштікке шыңдалуына 

мүмкіндік береді. 

Ұлттық қолөнерді игеру арқылы өз халқының тарихи аса құндылықтарын 

біліп, мәдени мол мұрасын қадірлеп, салт-дәстүрлерді өз бойларына сақтап, 

кәсіби ісіне қажетті эстетикалық, этникалық, ұлттық қасиеттерін 

қалыптастыруға негізделген. 

Қазіргі уақытта қоғам үнемі даму үстінде. Осы қоғамда өмір сүріп жатқан 

адамдардың даму деңгейі мен тыныс тіршілігі әр алуан. Бүгінгі күннің өзекті 

мәселесі саналы да салауатты ұрпақ тәрбиелеу және балалардың шығармашылық 

дарындылығын дамыту және оны тәрбиелеу. Қазақ халқының ғасырлар бойы 

аңсаған тәуелсіздікті нығайту, елімізге асқақ руханият  пен азаматтықты 
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өркендету үшін бүкіл күш-жігерін жұмылдыруға қажетті құбылыстардың бірі – 

қазақ халқының ұлттық дәстүрін, мәдениетін, тілін, қолөнерін оқытып үйрету. 

Ата-баба мұрасын бала бойына ұлттық өнер үлгілері арқылы сіңіріп, 

қолмен істеп, көзбен көрсетіп, тәжірибе арқылы орындап келеміз. Егеменді ел 

болғалы өз мәдениетімізді, салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрып, тұрмыс-тіршілік 

болмысымызды қайта жаңғыртып жатыр. Әр ұлттың өзіне тән қолөнері бары 

анық. Халық қолөнерінің түп-тамыры – халықтың өмір сүру салтымен, 

шаруашылық дәстүрімен тығыз байланысты. Жалпы ұлттық қолөнер 

бабаларымыздан қалған мәдени мұрамыздың ең асыл құнды қазыналарының 

бірі. Қолөнер – халық өмірінен, тұрмысымен біте жетіліп, біте қайнасып келе 

жатыр. Әр мемлекет жастарды қоғамдағы жаңа өзгерістер мен өз халқының 

тарихы, дәстүрлері мен тіршілік ету, ойлау жүйесі туралы рухани негізін дамыта 

отырып, білім меңгеруге, еңбек етуге үйретуі қажет. 

Н. Назарбаев «Қазақстан әлеуметтік жаңғыртылуы жалпыға ортақ еңбек 

қоғамына қарай 20 қадам» бағдарламасы аясында жасаған тапсырмаларында 

халықтың өмірін қолайлы етуіне түсінікті қолжетімді болуын басшылыққа ала 

отырып, әлеуметтік еңбек қатынастарымен тиімді модельдерін қалыптастыру 

керек делінген. 

 Қолөнерге бейімделуде сабақтарда біз бірлесіп топтық және жекеде жұмыс 

жасаймыз. Бұл деген біз сияқты оқушылардың еңбекке деген саналы көзқарасын 

өзгертеді. 

Қолөнерге баулуда біздердің қазақтың ұлттық ою-өрнектерді  ою, оларды 

бастырмалау, тоқыма мен кесте тоқу сияқты бірнеше жұмыстарды атқарамыз. 

Ұстазымыз әрбір жұмыс барысында біздің бойымыздан шыдамдылық пен 

ұқыптылықты, саусақтарының икемділігі мен шапшаң бітіруге деген 

құлшыныстар сияқты әрекеттердің үнемі болуын ескертіп отырады. Сондықтан 

болар өз ісімізге деген сүйіспеншілігіміз оянып, өз ісімізге мақтанышпен 

қараймыз. Өз-өзімізге  деген сенімділік пайда болады. 

Осындай сеніміділіктің арқасында қолөнерге деген қызығушылығымызды 

арттырып, халық өнерін насихаттап, оны түрлі қиялмен жаңартып, қолөнер 

бұйымдарының сапасын арттыра беру аса игілікті іс. Өйткені қазақтың қолөнері 

біздің мәдениетіміздің құрамдас бөлігі. Оны дамыта отырып, әрбір адамның 

өзінің қабілетіне қарай қолөнерге бейімдеудің, іске икемдеудің маңызы да зор. 

Бұл деген біздердің жаңа өмірге бейімделіп, мамандықты меңгерудің алғы 

бастамасы болатыны анық. 
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10.02.2023 ж  № І00059 

 

Сауат ашу бөлімі бойынша ойындар 

КЕРИМБАЕВА АКТОТЫ АСАНОВНА                                                                                                

Жетісу облысы Панфилов ауданы   

«Керімағаш-Арасан ауылындағы орта мектебі» КММ                                                                                                                    

Мектепалды даярлық мұғалімі 

Сөздік қорын дамыту жұмысын ұйымдастыруда ойын ең негізгі орын алады. 

Логопед бақылау, заттарды қарау, сурет қарау, жұмбақ шешу және құрастыру, 

саяхат, ойын оқу қызметін ұйымдастыру барысында балалардың сөздік қорларын 

дамытады. Оқу қызметін ұйымдастыруда танымды және дамытушы ойындарды, 

тапсырмаларды қолдану, балаларды заттарды бір - бірімен салыстыруға, оларды 

қасиетіне қарай ажыратуға және оны танып білуге үйретеді. Сөйтіп бала жасына 

сәйкес бағдарламалық міндетті меңгереді. Ойын ұйымдастыруда логопед өзі 

жетекші бола отырып, балаларды ойнай білуге, ойын ережесін сақтауға, әрі 

оларды ойната отырып, ойлануға бағыттайды, заттың атын немесе қасиетін 

есінде сақтап қалуға жол ашады, ойынға қызықтыра отырып зейінін, қиялын 

дамытады. Сонымен қатар ойын барысында бала үлкендермен, өз құрбыларымен 

қарым - қатынас жасайды. Әр бала өз жетістігіне қуанып, мәз болады. Сондықтан 

да ойын - тапсырмаларды таңдауда және іріктеуде балалардың жас және жеке 

ерекшелігін ескерген жөн. Логопед балалармен ойынды (заттармен, үстел үсті 

және сөздік ойын) үш түрлі етіп өткізуіне болады. Заттармен ойналатын ойын 

ойыншықтарды, табиғи заттарды қолдану арқылы өтіледі. Мысалы: «Дәл 

осындайды тауып ал», «Салыстыр да, атын ата», «Қай ағаштың жапырағы», 

«Бірдей ойыншықты тап», «Қайсысы көп, қайсысы аз», т. б. Үстел үсті ойынын 

ұйымдастыруда домино, лото, суреттер қолданылады. Мысалы: «Суретті 

құрастыр», «Қандай затқа ұқсайды?», «Қай сурет тығылды?», «Бір сөзбен ата», 

«Кім байқағыш», «Қиылған суреттер», «Ұқсасын тап», «4 - ші не артық?», 

«Есіңде сақта», «Күн мен түн». Ал сөздік ойын арқылы сөзді орынды қолдана 

білуге, дұрыс жауап айтуға, сөз мағынасын түсінуге, орынды сөйлеуге үйренеді. 

Мысалы: «Сөз ойла», «Сөз құра», «Жұмбақ ойла», «Жақсы - жаман», 
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«Жалғастыр», «Үш сөз ата». Жалпы ойынды ұйымдастыру ойынды өткізуге 

әзірлік, ойынды өткізу, ойынды талдау сияқты үш бағытты қамтиды. Ойынға 

қажетті құрал, заттарды даярлау ойынды өткізуге әзірлік болып табылады. 

Балаларды ойынның мазмұнымен таныстыру ойынды өткізу болып табылады. 

Ойынды талдау, бұл ойынның өз мақсатына жетуі, балалардың белсенділігі және 

олардың іс - әрекеті болып табылады. Сонымен балалардың сөздік қорларын 

дамытуда ойындарды, тапсырма - жаттығуларды қолдану үлкен нәтиже береді. 

Ойын арқылы балалардың сөздік қоры дамып, ауызша сөйлеу машығын игереді, 

таным белсенділіктері қалыптаса түсіп, ақыл - ойы өсіп жетіледі, әрі 

адамгершілік қасиеттер бойына сіңіреді. Міне, сондықтан да оқу қызметі 

үрдісінде әр түрлі ойындар арқылы баланы жан - жақты дамыту ісіне ерекше 

көңіл бөлемін және бұл менің ең негізгі алдыма қойған мәселем. Сонымен, 

баланың сөздік қорын дамытумен қатар, тілін дамыту да ойын арқылы жүзеге 

асады. Оны төмендегі ойын түрінен көруге болады. 1 -«Кім көп сөз біледі?» 

Мақсаты: балалардың сөздік қорын молайту, қолдың ұсақ моторикасын дамыту. 

Шарты: Р, Ш, Л дыбыстарына байланысты сөздер айтып, пришепканы бір - біріне 

қыстыру. 2 -«Сиқырлы сандық» Мақсаты: балалардың сөздік қорын, фонетика - 

фонематикалық есту қабілетін және логикалық ойлауын дамыту, ептілік пен тез 

әрекет етуге үйрету. Шарты: сыйқырлы сандықтың ішінен дөңгелекшелерді 

алып, онда бейнеленген суретті атап, ондағы басқы және соңғы дыбысты атап, 

соңғы дыбыстан басталатындай етіп сөздерді ретімен орналастырып жұлдызды 

құртты құру, яғни дөңгелектерді ретімен бір - біріне байлау. 3 -«Алма ағашы» 

Мақсаты: Р, Л, Ш дыбыстарын дифференцациялау. Дыбыстарды бір - бірінен 

ажыратуға үйрету. Р, Л, Ш дыбыстарын сөзде бекіту. Шарты: себеттегі алмада 

бейнеленген суретті атап Р, Л, Ш, С дыбыстарын бір - бірінен ажыратып, алма 

ағаштарын алмаға толтыру. 4 -«Балық аулайық» Мақсаты: берілген суреттерді 

атап, сөйлем құрауға үйрету. Шарты: балықты аулап, ондығы берілген суреттерді 

байланыстырып сөйлем құрау. 5 -«Мен жақсы сөйлеймін» Мақсаты: балалардың 

байланыстырып сөйлеу тілін, сөздік қорын дамыту, өз ойын еркін жеткізуге 

үйрету. Р, Л, Ш дыбыстарын сөйлемде бекіту. Шарты: ертегіні электрондық қазақ 

үй құралынан тыңдап, желісі бойынша әңгімелеу. 
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22.02.2023 ж    № L00069 

Жаңартылған білім беру мазмұны аясында «Көркемеңбек» пәні 

арқылы  шығармашыл тұлғаны қалыптастыру 

 

САТОВА АЙСУЛУ ИБРАИМОВНА 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Тескенсу ауылы  

«Жамбыл атындағы орта мектеп» КММ  

Бйнелеу өнері және көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

Қоғамдағыақпараттықинновациялар, жаһандықүрдістер, 

еңбекнарығындағыжоғарысұраныстар, 

білімкеңістігіндегібәсекелестік  креативті  ойлайтын, 

жаңашашешімқабылдайтын, шығармашылтұлғаны  қалыптастырудыталапетеді. 

Бүгінгібілімберупарадигмасыөзгерді, «өмірбойыбілімалу» моделітұлғаныңіс-

әрекетімен  өмірлікұстанымынжаңашақабылдауғамүмкіндіктуғызды. 

Біліммазмұныныңжаңаруы, 

жаңареформаныңжүзегеасуы  тұлғаныңдамуыменқалыптасуфакторынаерекшеәсе

ретуде. Сондықтандамектептіңалдында  тұрғаннегізгіміндеттердіңбірі-

әрадамныңтабиғибейімділіктеріменқұндылықбағдарларынескереотырып, өзін-

өзіжетілдіруге, өзін-өзідамытуға, өзін-

өзіөзектендіруге  мүмкіндігібаршығармашыл  тұлғанықалыптастыру. 

Шығармашылтұлғанықалыптастырукүрделіәрікөпфакторлыпроцесс. 

Философияғалымдарыныңпікірінше, шығармашылықтанымдықіс-

әрекеттіңеңжоғарыформасыболыптабылады, 

оныңбарысындаобъективтіматериалдықжәнеруханиқұндылықтаржасалады[1]. 

Шығармашылықұғымығалымдардыңзерттеулеріндеәртүрліаспектідеқарастырыла

бастады. Оныңәдіснамалықдеңгейіпедагогика  ғылымындаС.Лысенкованың, 

В.Шаталовтың, Ш.Амоношвилидің  еңбектеріндетереңзерттелді. 

Олардыңтұжырымыбойынша, жекетұлғаныңтолыққандыдамуынаіс-

әрекеттіңекітүріәсеретеді: оқужәнешығармашылық. С.И.Ожеговтыңсөздігінде: 
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«Шығармашылық- мәденижәнематериалдыққұндылықтарды, 

жаңаидеялардықұрастырудыңжоғарыформасы»- депайтылғанболатын[2]. 

Энциклопедиялықсөздіктешығармашылық ұғымынамынандайанықтамаберіледі: 

«Шығармашылық — ойлауіс-әрекетініңеңжоғарғыформасы». 

Шығармашылықтыдамытуоқушылартөмендегііс-әрекеттердімеңгереді: 

көркемойлаудыңқарапайымдағдыларынмеңгеруі; 

көркембейнелердіөзарасалыстырабілуі; 

кескіндеменіңбейнелімазмұнынаэмоционалдыкөңілбөлуіменкөркембейнелердіңк

өңіл- күйінтүсінуі; халықтық-қолданбалыөнерітуралымағлұматтыбілуі; сәндікіс-

әрекеттіңдағдыларыныңболуыЖекетұлғаоқуүрдісіндеқарым-

қатынасжасау  арқылыдамиды, білім, білік, 

дағдынықабылдайдыжәнешығармашылық 

әрекеттерорындаунегізіндеөзініңмүмкіндіктерінжетілдіреді. 

Шығармашылыққұзыреттілікмузыка, қолөнер, суретсалут.б. іс-

әрекеттіңнәтижелітүрлеріарқылықалыптасабастайды. Баланыңинтеллектісінжан-

жақтыдамытудакөркемеңбекпәнінің  маңызыерекше. Себебі, 

шығармашылыққабілеттіңмаңыздыбөлігіеңбекарқылыдамыйды. 

Мектептеоқытылатынәрпәнніңмазмұныоқушыныңжан-жақтыдамуына, 

оқушыныңшығармашылықдағдысыныңқалыптасуына  мүмкіндікбереді. 

Солпәндердіңбірі «Көркемеңбек» пәні. 

Бұлпәнмектепбағдарламасындакіріктірілген (интерактивті) пәнболыптабылады. 

Бейнелеуөнеріментехнологияның  мазмұндықкешенінқұрайды. 

Бұлпәнніңмақсатыоқушыларғакөркемойлаудыңқарапайымдағдыларынмеңгерту, 

эстетикалықталғамынояту, қолдаңбалыөнердіңтүрлеріненмағлұматберу, сәндік-

қолдаңбалытехнологияныңмаңыздыбөлігіментаныстырут.б. [3]. 

Бағдарламамазмұнымектепоқушыларыныңпәнаралықүйлесімділігіндамытуғанегі

зделген. Атапайтқанда, 

бейнелеуөнеріментехнологияныңтақырыптарыноқытунәтижесіндебілімалушыәр

түрлібіліктермендағдылардыигереді. 

Соныменқатарбағдарламамазмұнындазаманауитехнологияныңтүрлеріменерекше

ліктерінеталдаужасалынған. 

Қызбалалардыхалықпедагогикасыныңнегіздеріарқылыүймәдениетініңэлементтер

іментаныстыруғадаерекшемәнберілген. 
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Бұлұлттықтәрбиеніңүйлесімділігіменсабақтастығындәріптеу, 

болашақұрпақтыңұлттықсанасынқалыптастыруболыптабылады. 

Осындайтенденциябілімберупарадигмасыныңұлттықсипатқаиеболуыныңбірден-

біркепіліболмақ. Оқупәнініңбілімберу  мазмұнытөмендегібесбөлімнентұрады: 1) 

визуалдыөнер; 2) сәндік-қолданбалыөнер; 3) дизайнжәнетехнология; 4) 

үймәдениеті; 5) тағамдайындау  мәдениеті[4]. 

Бағдарламадағытақырыптароқушыныңкөркемөнер, 

заманауидизайнжәнетехнологиясаласындағыбілімдерінкеңейтеді. 

Әртүрліғылымдардыңинтеграциялықбайланыстарыарқылы  оқушыларкөптегенм

әліметтерментанысады. Оқушылардыңтанымдыққызығушылықтарыоянып, 

белсенділіктеріпайдаболады, жаңазаттыәдеміжасауғадегенұмтылысыартады. 

Визуалдыөнербөліміндебейнелеуөнерінініңқұралдары, 

классикалықбейнелеуөнерініңүздіктуындылары, 

қазақстандықсуретшілердіңшығармашылығы, 

бейнелеуөнерініңтүрлеріменжанрлары, натюрмортөнері, 

ұлттықсәндікнатюрморт, пейзаж, табиғатпенүйлесімділік, индустриалдыпейзаж, 

қалапейзажы, сызықтықперспектива, пластикалықпішіндерөнері, мүсінөнері, 

шығармашылықжұмыс, көрмеұйымдастырут.б. тапсырмаларберіледі. 

Шығармашылықтапсырмалардыорындауоқушылардыңзерттеушілікжәнекреативт

іойлаумүмкіндігіндамытады. 

Визуалдыөнербөліміндеберілгенбейнелеуөнерініңқұралдарыарқылыоқушыларәр

түрлітапсырмалардыорындайды. Бейнелеуөнерініңқұралдарыментанысып, 

олардыңерекшеліктерін, түрлерінажыратуғаүйренеді. Нысананыелестету, 

санағабейнелеу, 

зейіндібірарнағашоғырландыру    сияқтыүрдістерпсихологиялыққабілеттердіқаж

ететеді. Классикалықбейнелеуөнерініңтуындыларыұлттықболмысты, 

ондағыдүниетанымдықкөзқарастыбейнелейді. 

Креативтіидеяларменқиялдардысанадабейнелеугемүмкіндікбереді.  Пейзаждағыт

үстікүндестіккереметкескіндікдікколоритқалыптастырып, 

оқушыныңқиялыменарманыншыңдайды. 

Тылсымтабиғатәлемініңтұңғиықсырыменшынайыболмысынбейнелеуөнеріарқыл

ыжеткізуоқушыныңдүниетанымын, 

табиғатқадегенерекшеқасиетінқалыптастырады. Сәндік-
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қолданбалыөнербөліміндесәндік-қолданбалыөнердіңмазмұны, 

негізгіформаларыменерекшеліктері, Қазақстанхалқыныңсәндік-

қолданбалыөнерініңтарихы, сәндік-

қолданбалыөнердегізаманауижәнедәстүрліемесматериалдар, сәндікбұйым, 

бұйымдайындау, өруөнері, өрутүрлеріт.б. мәселелерберілген. 

Қазақстанхалқыныңөнеріненмағлұматбереотырып, 

оқушылардыңдүниетанымынкеңейтеді. 

Дизайнжәнетехнологиябөліміндеоқушыларконструкциялықматериалдардыөңдеу

діүйренеді.  Әртүрлісымдардықолданунегізіндепішіндержасайды. 

Қарапайымнысандардыңдизайнындайындаубойыншатапсырмалардыорындайды. 

Инновациялықжәнекреативтіәдістернегізіндеоқушыларжобалауды, жоспарлауды, 

графикалықсызудыүйренеді. 

Дизайноқушыныңшығармашылықмүмкіндіктеріндамытуғанегізболады. 

Дизайнпәнініңқұрылымыменпринциптерінүйренуарқылыоқушыныңшығармашы

лықойықалыптасады, белгілібірпішіндінемесекеңістіктіөзгертугеәрекетжасайды. 

Оныңәдемілікке, сұлулыққадегенішкітүйсігіоянады. 

Сыртқыәлемменішкідүниеніңарасындағыгармониямаңыздыболыптабылады. 

Заманауитенденциялар, архитектуралықөзгерістер, интерьерқұралдары, 

эстетикалықталғамт.б. бұлғылымныңөзектілігіннақтылайтүседі. 

Жаңамәденисұраныстарменқажеттіліктердіңпайдаболуызаманауимәдениеттіңдам

уынаықпалетеді. Себебі, 

мәдениетқоғамдамуыныңалғышартыжәнешешушіфакторыболыптабылады. 

Тамақтанумәдениетібөліміндеадамағзасынапайдалыжәнезиянзаттарментанысады

. Дұрыстамақтанудыңережелерінмеңгереді. 

Жоғарыдааталғанкөркемеңбекпәнініңмазмұныоқушылардыңіскерлігіменептілігін

дамытады. 

Сабақтамұғалімоқушылардыңеңбеккедегеникемділігіменіскерлігінқалыптастыру

дыңәдістеріментехнологияларынүйретеді. 

Еңбекетудіңалғашқыбелгілеріотбасындақалыптасады. Баланыңтұрмыстықіс-

әрекеттердіорындаубарысындаоныңбелгілібірсапаларыкөрінебастайды. 

Баланыңбойындағыәртүрліқабілеттердіашумұғалімдердіңқұзыреттілігінде. 

БейнелеуөнеріменТехнологияпәндерініңинтеграциялануыарқылыпайдаболғанкө

ркемеңбекпәніоқушылардыңшығармашылыққабілеттеріндамытуға, рухани-
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адамгершілікқұндылықтарынқалыптастыруғамүмкіндікбереді. 

Көркемеңбекпәнініңмазмұнынахалықтыңқолөнері, ою-өрнектүрлері, дизайн, 

витраж, мозайкақұрастырусияқтықызықтытақырыптарберіледі. 

Көркемеңбектешығармашылықжұмыстардыорындаубарысындақазақтыңұлттықм

әдениетэлементтерінпайдаланады. 

Қолөнердіңтүрлерінжасауоқушыныңэстетикалықталғамын, іскерлігін, 

еңбекқорлығынжетілдіреді. Қолөнербұйымдарыноқушыларғажасатуәсемдікке, 

сұлулыққатәрбиелеугемүмкіндікбереді. 

Еңбекәрекетіарқылықоғамғақажеттіқолөнербұйымдарыныңсаналуантүрлерінөзқ

олдарымендайындап, оныөмірқажеттілігінеқолдануғамүмкіндікбереді, 

олбіріншіденжекетұлғаныңшығармашылықидеясындамытады, 

екіншіденжекекәсіпкерліктідамытуғаықпалжасайды. 

Көркемеңбекпәніқолдыңмоторикасынжақсартады. 

Соныменқатарпсихологиялықпроцестері, атапайтсақ, түйсік, қиял, елестетут.б. 

дамыйды.  Оқушыбелгілібірзаттыңбейнесінсалуүшін,   ойшаөзіобразжасайды, 

сонықағазбетінетүсіреді. Қорытаайтқанда, 

жаңартылғанбіліммазмұнындабұлинтеграциялықпәнретінде, 

оқушылардыңшығармашылық, креативтілік, жаңашаойлау, жоспарлау, 

жобалаут.б. мүмкіндіктерінашуғакөмектеседі.  

ПайдаланғанәдебиеттерМұғалімгеарналғанәдістемелікнұсқау. 

Әдістемелікқұрал. –Астана: 2015. -41 б. 

ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентіН.Ә. НазарбаевтыңҚaзaқcтaн xaлқынa 

Жoлдaуы «Қазақстан-2050» 

Стратегиясықалыптасқанмемлекеттіңжаңасаясибағыты. — Астана, 2012 

//http:akorda.kz С.И.ОжеговТолковыйсловарьрусскогоязыка -М:Образование, -

1998. Көркемеңбек. 

Білімберумазмұнынжаңартуаясындабастауышсыныптарғаарналғаноқубағдарлама

сы. –Астана, Ы.Алтынсаринат. ҰлттықбілімберуАкадемиясы, 2016. – 58 б. 
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22.02.2023 ж    № L00068 

Көркем еңбек пәні бойынша  

инновациялық технологияларды тиімді қолдану 

 

САУРАНБАЕВ ДУЙСЕНБАЙ СЕРИКБАЕВИЧ 

Түркістан қаласы «Ж.Ташенов атындағы  

№23  IT мектеп-лицей» КММ. Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

Осы замануи инновациялық технологиялар барлық қоғамның 

инфрақұрылымдарына үйлесімді енгізілуі негізінде тұрпайы еңбек түрлері 

еңбек нарығында жойылып, жаңа еңбек түрлерінің қалыптасуына ықпал етіп 

келеді. Соның салдарынан қазіргі еңбек нарығында жаңа мамандықтар пайда 

болып, олардың еңбек мазмұны да жиі өзгерістерге ұшырып келеді. Осыған куә 

болатын үлгілерге өндірістердегі автоматтандырылған қондырғылармен өнімді 

жасау, сол сияқты қызмет көрсету салаларында кішігірім құралдар мен 

аппараттардың кеңінен қолданылып, маманның еңбек опеацияларын 

жеңілдетуге үлкен көмегі тиіп келеді. Бұл үлгідегі құрал-жабдықтар қазіргі 

өндірісте, қызмет көрсету саласында және тұрмыста да кең орын алып келе 

жатқаны белгілі. 

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

ойын білдіруінің негізі ретінде, рухани-адамгершілік мәдениетін дамыту, 

шығармашылық, кеңістіктік-образдық ойлауын, көркемдік-

технологиялықбілімінің негізін қалыптастыру. Оқу бағдарламасының мазмұны 

көркемдік-шығармашылық іс-әрекеттің алуан түрін қарастырады. Сабақта іске 

асырылатын қөркемдік іс-әрекеттің түрлерін «Көркем еңбек» пәнінің мұғалімі 

анықтайды. Сонымен бірге міндетті түрде қөркемдік іс-әрекеттің үш түрі 

жүзеге асырылады: конструктивті, бейнелеу, сәндік. 

Көркем еңбек пәнін өткізуде көптеген жаңа технологияларды пайдаланып, 

оқушының жаңа материалды толық игеруіне баса назар аударудамыз. Бұл жаңа 

технологияларды негізгі үш топқа бөліп қарастыруымызға болады: 

1. Ойындық технология - мәнді өмір жағдаяттарын үлгілеу және оның шешімін 

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

іскерлік, рөлдік, оқиғалық және білімдік ойындар. 
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2. Коммуникативтік технология – мүмкін болған барлық ақпарларды қатыстыра 

отырып, оқу үрдісі оқушының өзара белсенді әрекетіне, қатынасына құрылады. 

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

топтық оқу т.б. 

3. Зерттеу технологиясы – проблемалық ізденіске, жаңалықтар ашуға құрылады. 

Жетекші әдісі – проблемалық оқыту әдісі. 

Осылармен бірге саралап, жеке дара, жеделдетіп оқыту, оза оқыту, деңгейлеп 

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

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

тұлғаны дамыту, оқуға шығармашылық ендіру, мұғалім мен оқушы арасындағы 

ынтымақтастық, өзара әрекеттестік сипатындағы жаңа әлеуметтік қатынастың 

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

және психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап қараудың 

маңызы зор. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын 

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

технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуальдық, кәсіби, рухани, азаматтық 

және де басқа көптеген адами қабілетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, 

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

Оқытуда оқушының еңбек біліктері мен шығармашылық қабілетін дамыту үшін 

жаңа ақпараттық технологияны пайдалануға да мүмкіндіктер көбеюде. Еңбек 

ету үрдісін даралауда оқушыны жеке тұлға ретінде қабылдау, яғни оқушының 

өзіндік танымдық іс-әрекетін қалыптастыруға бағыттау, білім беруде жеке 

оқытуды дамыту көзделуі қажет. 

Модульдік оқыту технологиясы. Тігін бұйымдарын модельдеу 

Модульдік оқыту технологиясы - балаларға жеңілдік жасап, оқушы мен мұғалім 

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

сөйлеп қызықтырушы көрнекілікпен баланы баулап, алып кету. Жас ұрпақты 

қоғамдық өмірге, отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау, үнемі өзгеріп 

отыратын әлемде өмір сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды міндеттейді. 

Бұған жету үшін басқаруды дамытуға бағытталған жаңа модельдерді көп 

қолданған жөн. Әр пән мұғалімі жаңа технологияларды меңгеріп, пәнаралық 

байланыс, кірістіру сабақтарын кеңінен қолдану қажет. Себебі оқушы алған 

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

әрекетімен байланыстыра білгенде ғана өзіне де, қоғамға да пайдасын тигізе 

алады. Жас өспірімдерді еңбекке 

тәрбиелеудің жалпы міндеттері бірнеше жеке міндеттерді орындау арқылы іске 

асырылады. Олар білім алушыларды еңбекке практикалық тұрғыдан даярлау.  
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22.02.2023 № L00067 ж 

Қазақ халқының қолданбалы өнері 

МАММЕТОВА НАЗИМА УСМАНОВНА                                                                                              

Түркістан облысы Кентау қаласы «Махмуд Қашғари атындағы 

жаратылыстану бағытындағы мектеп-лицей» КММ                                                   

Көркем еңбек пәні мұғалімі 

Қазақ халқының қолданбалы өнерінің түрлері 

Сабақтың мақсаты: Қазақтың қолданбалы өнері аяққап, қоржынның жасалу 

түрлері, зергерлік бұйымдар мен ағаш бұйымдарына түсінік беру 

Міндеттері: білімділігі: өз бетімен меңгерген білімін тереңдете түсу 

Тәрбиелілігі: ұлттық өнерге қызығушылығын арттыру, әсемдікке тәрбиелеу. 

Дамытушылығы: өнер мен уақыт саясатын ұштастыруға машықтау. 

Көрнекіліктер: Қазақтың ұлттық бұйымдары, қоржын, тұскиіз, топтастыру 

қағазы, бағалау парағы, фишкалар. 

 

Сабақтың типі: Жаңа материалды меңгерту 

Сабақтың әдісі: сұрақ - жауап, әңгіме. 

Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі: 1 - 2 мин түгелдеу 

Жаңа тақырыпты түсіндіру. Қазақтың ұлттық бұйымдарының түрлері: киіз, 

тұскиіз, текемет, сырмақ, қоржын, алаша, аяққап, тұтқыш. Ағаш бұйымдары: 

сандық, кебеже, адалбақан. Зергерлік бұйымдар: сырға, білезік, сақина, 

бойтұмар. Қазақ халқы «Өнер - өмірдің өзіңдей мәңгілік» демекші өнер өмірмен 

бірге ұштасып келеді. 

 

1. Төсеніш бұйымдары. Тұскиіз - сәндік үшін төсектің тұсына ұстайтын үй 

жиһаздарының бірі. Оны жасау үшін нығыз басылған жұқа киіз таңдалып 

алынады. Тұскиізді безендіріп, әшекейлеу үшін түсті барқыттар, жібек, шұға т. 

б. маталардан бетіне ою - өрнектер тігіледі. Текемет - бетіне түрлі түсті ою - 

өрнек басылған киіз. Оның бетіне жүнді бояп, ою - өрнек жасап, киіз басқан 

әдіспен басады. Сырмақ - киізден сырып оюлап жасалған төсеніш. Екі түсті 
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киізден оймалаған немесе үстіне матадан ою басқан тігістеріне жиек басып, 

сырып жасайды. Қоржын - өрмек құрып тоқылатын бұйым. Ұзындығы 120 см, 

ені 50 см болады. Ердің артына бөктеріп жүру үшін екі басты етіп жасалған 

қапшық. Аяққап – ыдыс - аяқ салуға арналған қапшық. Ол көбінесе киізден 

жасалады. Алаша - әр түрлі жүннен немесе түрлі түске боялған мақта мен 

жүннен тоқылған төсеніш. Алаша терме және қақпа алаша деп екіге бөлінеді. 

Төсеніш ретінде қолданады. Тұтқыш - ас пісіретін қазанды оттан көтеріп 

түсіргенде қолды күйдірмеу, қазанның күйесін қолға жұқтырмау үшін киізден 

жасалған екі қолғап. Оның ұзын етіп жасалған бауы болады. 

 

2. Ағаштан жасалған бұйымдар. Сандық киім кешек тағы басқа заттарды салуға 

арналған ағаштан жасалған бұйым. Кебеже ағаштан жасалған әшекейлі сандық. 

Оған тамақ, ыдыс - аяқ салып сақтаған. Адалбақан - төрде тұратын киім ілетін 

өрнектелген бұтақты, не бұтақтарын қолдан жасаған сырық. 

 

3. Зергерлік бұйымдар. Білезік - білекке салынатын сәнді зат. Сырға – 

әйелдердің құлаққа салынатын сәнді зат, алтын, күмістен, асыл тастардан 

жасалған. Алқа – алтын, күміс, маржанмен әшекейленген омырауша, өңір, 

өңірше. 

Демек қазақ халқының қолөнер бұйымдарының түрлері өте көп. Олардың шығу 

тарихы алуан түрлі. Міне осындай өнеріміз «Өнер - өмірдің өзіңдей мәңгілік» 

демекші ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып, өмірмен бірге ұштасып келеді. Енді біз 

«Бақытты сәт» ойыны (оқыта үйрету ойындары)(модульдік технология 

бойынша) 

 

Құрал жабдығы: 

1. Шарлар салынған қапшық немесе кішкене бөшке. 

2. Секундомер (сағат) 

3. Ортақ бағалау парағы ( қосымша) 

4. Фишкалар 

5. Үй тапсырмасы ( әр команда екі сұрақтан) 

6. Конкурс тапсырмалары 

7. Жауап үлгілері 
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Ойынның жүру барысы. 

Сынып 2 командаға бөлінеді, әр команданың өз капитаны және атауы болады. 

 

І – гейм «Бой сергіту» Командаларға 10 сұрақтан беріліп, оларды талдауға 5 

минут бөлінеді. Команданың бір өкілі жауап береді, ал бәсекелес команда 

жауаптың дұрыстығын үлгі бойынша қадағалап отырады. 

Сұрақтарға ең көп жауап берген команда ұтады. 

 

ІІ - гейм « Бөшкеден шыққан бас қатырғылар» Команда мүшелері бөшкеден 

(қапшықтан) нөмірлері бар шарлар алып шығады. Жүргізуші әр нөмірге жұмбақ 

немесе сұрақ оқиды. Өз ішінде талқылаған соң, команда капитандары жауап 

береді. 

 

1. Аяққап дегеніміз не? 

2. Қоржын дегеніміз не? 

3. Тұтқыш дегеніміз не? 

4. Түйе баласына байланысты ою? (ботагөз) 

5. Магиялық ою қалай аталады? ( тұмарша) 

6. Аққу оюы нені бейнелейді? 

7. Еңбек туралы мақал айтып бер? 

8. Өнер туралы мақал айтып бер? 

9. Оқу - білім туралы мақал айтып бер? 

10. Жансызда бір жансыз бар жалғыз аяқ 

Беліне қыстырғаны шидім таяқ 

Келбетіне қарасаң ештеңе емес 

Беліне буыныпты аямай - ақ 

(ұршық) 

11. Кіруге адам батпайды 

Төрт бұрышты тақтайды 

Затыңды аман сақтайды. 

(сандық) 

12. Басы да екеу, аяғы да екеу. 

(қайшы) 
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ІІІ – гейм «Жұмбақтас» Мұнда жүргізушінің сұрағына жылдамырақ жауап 

берген команда ұтады. Егер жауап дайын болса, команда көк жалаушаны немесе 

қолын көтереді. 

1. Өнерлінің он саусағы тең.... 

(Өнерсіздің бір саусағы кем.) 

2. Еңбексіз өмір жоқ... 

(Ауырсыз жеңіл жоқ) 

3. Шын шеберде … 

(мін жоқ) 

4. Жаңбырменен жер көгерер.... 

(еңбекпенен ел көгерер) 

5. Еңбек өмірді ұзартады... 

(ұят бетті қызартады) 

6. Байлықтың атасы еңбек... 

(Анасы жер) 

7. Еңбегіне қарай құрмет... 

(жасына қарай ізет) 

8. Өмір үйретеді.... 

(еңбек ширатады) 

9. Өрнегі көптің.... 

(ермегі көп) 

 

ІV - гейм. «Сен - маған, мен - саған». Командалар бір - біріне 2 сұрақтан қояды. 

 

1. Жасырылған сөзді тап. Бірінші сан бағана нөмірі, ал екінші сан – жол нөмірі 

2. Жасырылған сөзге сәйкес мақал - мәтел жаз. 

№1 кесте. Кестенің сыры түрінде кілемнің сыры түгінде 

Кестені көңіл сызады, қол тігеді, көз сынайды. 

Қыз еркем, кестесімен көркем, ұл еркем, өрнегімен көркем 

№2 шебер. Шебердің қолы ортақ. 

Шеберді өнері асырайды. 

Шешеннің сөзі мерген, шебердің ісі мерген. 
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Шеберлік шексіз байлық 

№3 ине. Жолды инемен өлшемес болар. 

Көк инемен көктеу білмейді. 

Білім инемен құдық қазғандай. 

Ситуациялық сұрақтар қойылады. 

 

V - гейм. «Көсемдікке ұмтылу» Сұрақтарға барлық ойыншылар жауап береді. 

Ең көп дұрыс жауап берген команда ұтады: Ал ең көп дұрыс жауап берген (4 - 7) 

балалар өз командасына қосымша ұпай, өздеріне баға: 4 - 5 жауап - 4 бал -«4» 

бағасын, 6 - 7 жауап - 5 балл -«5» бағасын алады 

2, 3, 4, 5 - ші геймдерге талқылауға бір минуттан беріледі. Егер бірден жауап 

берілсе, онда осы үнемделген уақытын команда басқа сұрақты талдағанда 

пайдаланады. Әрбір дұрыс жауапқа команда 1 балл немесе фишка (барлық 

фишкалар бір түсті алады) 

1. Тұскиіз дегеніміз не? 

2. Қазақтың қолданбалы өнері неше топқа бөлінеді? 

3. Тұтқышты неге пайдаланады? 

4. Шашқапты не үшін киген? 

5. Қазақтың ұлттық бұйымдары неден жасалады? 

6. Алаша тоқитын құрал? 

7. Білекке салынатын сәнді зат? 

8. Киізден сырып оюлап жасалған төсеніш? 

9. Текемет қалай жасалады? 

10. Зергерлік бұйымдарды ата? 

11. Сандық не үшін қажет? 

12. Сырға, алқа деген не? 

13. Адалбақан қандай бұйым? 

14. Алашаның жасалу жолын түсіндір? 

15. Киім – кешек тағы басқа заттарды салуға арналған ағаштан жасалған 

бұйым? 

16. Ыдыс – аяқ салуға арналған қапшық? 

17. Ас пісіретін қазанды оттан түсіргенде қолды күйдірмеу үшін киізден 

жасалған қолғап? 
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18. Сәндік үшін төсектің тұсына ұстайтын үй жиһаздарының бірі. 

19. Түрлі өнімдер салуға араналған жүннен, матадан жасалған үлкен қаптың 

аты. 

20. Бетіне түрлі түсті ою - өрнек басылған киіз үй жиһазы? 

21. Ердің басына бөктеріп жүру үшін екі басты етіп жасалған қапшық. 

22. Әр түрлі түске боялған мақта мен жүннен тоқылған төсеніш. 

23. Әйелдердің әшекей бұйымы. 

24. Төсеніш бұйымдарын ата? 

25. Кебежені не үшін пайдаланған? 

26. Наурыз қандай күн? (Ұлыстың ұлы күні) 

27. Наурыз туралы тілек. (Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын) 

28. Наурыз көже қалай жасалады? 

29. Наурыз айында табиғатта қандай өзгерістер болады. 

30. Қазақ халқы наурызды қалай тойлайды? 

31. Қандай ойын түрлері ойналады? 

32. қандай ырымдар жасалады? 

33. Қандай тойлар тойланады.? 

34. Дастарқанға қандай тағам түрлері қойылады? 
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23.02.2023 ж № М00047 

Химия пәнін оқытуда АКТ пайдаланудың тиімділігі 

ҚАМБАРБЕКОВ АБДИСАЛАМ АМЗЕЕВИЧ                                                                              

Түркістан облысы Қазғұрт ауданы  

«Шарбұлақ жалпы орта мектеп» КММ  

Химия  пәні мұғалімі 

 

 «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік 

стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» Н.Назарбаев Жаңа 

технологиялар арқылы жас ұрпаққа сапалы білім мен ұлағатты тәрбие беру, 

өміріне жолдама алуына барлық жағдай жасау үшін білім беру ісін 

әлеуметтендірудің маңызы зор. Оқытудың жаңа ақпараттық- коммуникациялық 

технологияларын меңгеру – қазіргі заман талабы. ХХІ ғасыр – ақпараттық 

технология ғасыры.Қазіргі қоғамдағы білім жүйесін дамытуда ақпараттық – 

коммуникациялық технологиялардың маңызы зор. Білім беруді ақпараттандыру 

және пәндерді ғылыми – технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға 

қойылуда. Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай 

білімді, әрі білікті жұмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті 

болып табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы 

жан-жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлғаны қалыптастыруды талап 

етеді.Қазіргі білім жүйесінің ерекшілігі – тек біліммен қаруландырып қана 

қоймай, өздігінен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне 

қажеттілік тудыру. Бiлiм беру саласында инновациялық үрдiстi жүзеге асыру 

мұғалiмдерден өз мінез-құлықтарын, ұстанымдарын, мүмкіндіктерін 

түрлендiрудi талап етеді. Көптеген жаңа технологиялармен қатар соңғы кездері 

химия пәні сабақтарында ақпараттық технологиялар жиі қолданылуда. 

Заттардың құрамы мен құрылымын, қасиеттерінің құрылымына тәуелділігін, 

қасиеттері белгілі жаңа заттар мен материалдар алуды, химиялық өзгерістердің 

заңдылықтары мен оларды басқарудың жолдарын зерделеу- мектепте химия 

пәнін оқытудағы негізгі мәселелер. Заттар әлемін (олардың құрамын, 

құрылымын, бір заттың басқа затқа айналуын) зерделей отырып, оқушылар 

практикалық қызмет үшін тиянақты білім алуы тиіс. Осыған байланысты 

күнделікті сабаққа: -мультимедия (видео, аудио қондырғылары мен 

теледидарды,электрондық оқулықтарды); -зертханалық тәжірибелер; -

компьютер (компьютерлік бағдарламалар, интерактивті тақта); -анықтамалық 
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мәліметтер (сөздік, энциклопедия, карта, деректер қоры); -интернет және т.б. 

көрнекі материалдарды пайдалану айтарлықтай нәтиже береді. Мұндай 

қондырғылар оқушылардың қызығушылығын арттырып, зейін қойып тыңдауға 

және алған мәліметтерді нақтылауға мүмкіндік береді. 

Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ояту мұғалімнің сабақ өткізу 

тәсіліне де байланысты. Қазіргі таңда оқудың интерактивті әдіс-тәсілдері өте 

көп. Педагогикалық ғалым мен озық тәжірибенің бүгінгі даму деңгейінде белгілі 

болған оқыту әдіс-тәсілдерінің бәрін де еркін игеріп, әрбір нақтылы жағдайларға 

орай ең тиімдісін таңдап алу және олардың бірнешеуінің жиынтығын түрлендіре 

тиімді, үйлесімді әрі шығармашылықпен қолдану- сабақтың сәтті өтуінің кепілі. 

Ақпараттық технология негіздері тұлғаның химия пәнінен алған білім сапасы 

мен сауаттылығын кеңейтуге жәрдемдеседі, мысалы: интернет сайты арқылы 

жоғары деңгейдегі көрнекіліктерді пайдалануға болады. Заман ағымына қарай 

сабаққа видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, компьютерді қолдану 

оқушының дүниетанымын кеңейтеді. Әсіресе, оқулықтағы тарауларды 

қорытындылау кезінде оқушылар қосымша материалдар жинақтап, білімдерін 

кеңейтіп, танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, қисынды ойлау 

жүйесін қалыптастырып, шығармашылығын дамытады. Тестік тапсырмалар 

орындайды. Компьютер көмегімен оқыту оң нәтижелер береді. Ақпараттық 

мәдениет дегеніміз- тек компьютермен дұрыс жұмыс істей білу ғана емес, кез-

келген ақпарат көзін: анықтамаларды, химиялық формулаларды, сөздіктерді, 

теледидар бағдарламаларын т.с.с. дұрыс пайдалана білу деген сөз. Мысалы, бір 

ғана химиялық формуланың өзінен көп ақпарат алуға болады. Химиялық 

формула-химиялық тілдің ең маңызды бөлігі болып есептелінеді, себебі сол 

заттың химиялық құрамын ажыратып береді. Менің ойымша, сабақты сәтті 

ұйымдастырудың бірнеше алғышарттары бар. Олар: - Сабақтың тақырыбына сай 

сабақ жоспарын жасау. Сабақ жоспары нақтылы жүзеге асатындай етіп 

жасалынуы қажет Дұрыс құрылмаған сабақ жоспары жақсы нәтиже бермейді. - 

Тақырыпқа сай сабақ түрін, оның әдіс-тәсілдерін түрлендіріп отыру. - Қосымша 

материалдарды тақырыпқа сай шығармашылықпен іріктеп ала білу. - 

Дидактикалық, техникалық құралдарды, электрондық оқулықтарды мақсатқа 

сай, оқушы сезіміне әсер ететіндей тұрғыда пайдалану. - Сабақта алдыңғы 

қатарлы озық іс-тәжірибелер мен жаңа технологияларды пайдалану. Бұл орайда 

инновациялық технологияларды пән бойынша қандай тарауға, қай тақырыпқа 

пайдалану тиімді болатынына зерттеу, салыстырып жүргізіп отыру қажет деп 

ойлаймын.  
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Жаңа материалды түсіндіруде интерактивті компьютерлік графиканы 

пайдалануды көздейтін аппараттық- бағдарламалық құралдарды пайдалануға 

болады. Компьютерлік графикалық материал презентациялық монитор 

көмегімен көрсетіледі. Химия пәні бойынша компьютерлік тестілеуді қолдану 

оқушылардың интеллектуалдық танымын арттырады. Оқушылар бір тестілеуден 

жақсы нәтижеге жеткенше бірнеше қайтара өтеді. Бұл тестілердің барлығы 

химия бойынша минимум талаптарына сәйкес келеді. Келесі бір маңызды жағдай 

уақытты үнемдеу. Аз уақыттың ішінде бағдарламаның көптеген киын 

сұрақтарын формулалар мен эксперименттер көрсету арқылы түсіндіріліп, 

бекітіледі. Химия сабағында жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып 

өз бетінше жұмыс істеу факторы – есептерді шығара білу, шапшаңдылық, 

шеберлік дағдыларын ұйымдастыра отырып, сабақтар өткізуді қолға алдым. 

Осындай ақпарат құралдарын пайдалана отырып, сабақ барысында 

оқушылардың қабілетін, білім деңгейін, ынтасына қарай топқа бөліп, өз бетімен 

еңбектенуге, ізденуге баулып, қорытындысында оларды машықтандыруға, 

оқушының ақыл-ойын дамытуға, өзіндік дүниетанымын қалыптастыруға,әр 

баланың сабаққа деген ынтасын арттырып, олардың тапсырманы орындау 

барысында жіберілген қателер мен кемшіліктерді уақытында анықтап түзетуге 

мүмкіндік беріледі. Сабақтан тыс уақытта оқушыларды қисынды ойлау, есте 

сақтау қабілеттерін дамыту үшін оқушылардың шығармашылық ізденісін, 

тапқырлығын, зеректігін, ойлауға икемділігін, өмірге ғылыми көзқарасын 

дамытуға арналып, өткізілген сыныптан тыс жұмыстардың тақырыптарына 

тоқталсам: «Білгір химик», «Жүзден жүйрік», «Химия әлеміне саяхат», «Не? 

Қайда? Қашан?», «Химия және денсаулық» сияқты танымдық ойындары 

қолданамын. Алынған өзекті тақырыпты басшылыққа ала отыра және істелінген 

жұмыстарды қорытындылай келе өзін-өзі бағалай білетін, шығармашылық 

деңгейі жоғары жан-жақты тұлға қалыптастыра отырып,оқушының білім 

сапасын, алған білімдерін байқап көруге болады. Яғни,оқушы кұзырлығын 

дамытамын. Осындай тәжірибем арқылы оқушылардың білімін, дағдыларын, 

ойлау қабілеттерін, шығармашылық ізденістері арқылы оқушыларымнан мол 

жетістіктерге жеттім. Мысалы: 8 сыныпқа «Оттегі-химиялық элемент.Оттектің 

қасиеттері,алынуы,қолданылуы» тақырыбында өткен ашық сабағым «сатылай 

кешенді талдау» стратегиясын пайдаланғанда өте сәтті өткізілді. Сонымен қатар, 

оқушылармен сабақта «Химик анықтамалығы» журналына шығатын СD-де 

ұсынылған слайд-презентацияларын үнемі пайдаланамын. Журналға шығатын 

презентациялар кез- келген тақырып үшін таптырмайтын құндылық және 

оқушылар кеңірек мәліметтер алады. Мысалы: «Күкірт және оның 

қосылыстары», «Азот», «Атом құрылысы», «Хлордың қолданылуы», 
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«Кремний», «Аммиак», «Күрделі эфирлер», «Көміртек», «Қышқылдар», 

«Негіздер», «Алюминий» тақырыптарына арналған сабақтарымда слайд 

материалдарын кең қолдандым. Жалпы оқушылардың ақпараттық технология 

негіздерінен алған білімі арқылы: 1. Оқушының пәнге деген қызығушылығы 

артады, құлшынысы оянады. 2. Шығармашылық қабілеттері артады. 3. Жылдам 

ойлауға машықтанады, білім сапасы артады. 4.Оқушылар өз бетімен жұмыс 

жасауға дағдыланды. 5. Экологиялық сауатты болуға үйренеді. 6.Тағамның 

химиялық құрамының зияндылығын іс-тәжірибелер барысында анықтайды. 7. 

Химиялық технологияны меңгеруге ұмтылыс пайда болады. Ақпараттық 

технологияның мұғалім жұмысына ең тиімдісі – оқушылардың білім деңгейі 

анықталып, зерттеу жасалып, түзету жұмыстарын жүргізуге пайдасы бар. Қазіргі 

заманның даму қарқыны мұғалімдер шығармашылығын жаңаша, ғылыми-

зерттеу бағытында құруды талап етеді. Сондықтан, ХХІ ғасыр – информатика 

ғасыры, яғни ақпараттандыру технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің 

болашағы – жас ұрпаққа заман талабына сай білім беріп, жан-жақты дамуына 

ықпал ету мұғалімнен шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді. 

Менің де оқушыларым арнайы берілген үй тапсырмасын дискіге жазып жүреді. 

Зертханалық жұмыстар жүргізген уақытта тағамдар құрамындағы зиянды 

заттардың құрамына талдау жасадық Мысалы, жеңіл тұздалған селедка балығын 

алып, оны ұзақ мерзімде сақтау үшін уротропин қоспасымен өңдейтіні туралы 

ақпарат алдық. Ал сірке қышқылына қосылған уротропин өте улы формальдегид 

қоспасына айналады. Бұл – адам ағзасы үшін өте қауіпті зат. Ол көру, есту, дем 

алу мүшелеріне залал келтіріп, орталық жүйке жүйесін де зақымдауы мүмкін. 

Сонымен қатар, картоптан жасалған фри мен үй жағдайында пісірілген картопты 

бөлек ыдысқа салып сақтап, арада 45 күн өткенде үйде пісірілген картоптың 

бұзылып, шіріп кеткенін, ал арнайы «Фаст фуд» фирмасынан шыққан ыдыста 

дайындалған фри өзінің тауарлық түрін жоймай сақтағанын көрдік. Компьютер 

және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі 

оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік 

байланыстар мен заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде – өздерінің кәсіби 

потенциалдарының қалыптасуына жол ашады. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам 

аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын және 

компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын 

педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары деп есептейміз. «Армансыз 

адам қанатсыз құспен тең» демекші, менің ұстаз ретінде де, еліміздің ұлтжанды 

азаматшасы ретінде де арманым еліміздің әрбір азаматы терең білімді, 

интеллектуалды, заманауи технологияларды еркін меңгере алатын, әрқайсысы 

еліміздің дамуына өз үлесін қосса деймін.  
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СМАРТ ТЕХНИКАНЫ БЕЛСЕНДІ ҚОЛДАНУҒА 

БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

 

ГИЛЬМАНОВА ГУЛЖАНАР КАДЕМОВНА 

БҚО, Орал қаласы, Бәйтерек ауданы 

«Бәйтерек колледжі» МКҚК 

 

         Бүгінгі әлем дамуының жаңа ұстанымдары білім 

беру жүйесінен күн сайынғы экономикалық, әлеуметтік 

және мәдени өзгерістерге мейлінше бейімделуді талап 

етеді. Әлем қазіргі күні қашықтан оқытуда онлайн сабақ 

жүргізудің түрлі заманауи әдіс-тәсілдері арқылы білім 

беру үрдісін жаңартып қарқынды алға жылжуда. 

         Әлемде болып жатырған бүгінгі жағдайға байланысты барлық білім беру 

мекемелері оқушыларға білім беру арнасын қашықтықтан өткізу жүйесіне бұрып 

мейілінше түрлі жаңа технологияларды меңгеріп жұмыстануда. Осы орайда білім 

беру мекемелері де өз сабақтарын мүмкіндігінше қашықтан ұйымдастырып 

жұмыстарын жалғастыруда.                                                                                                                                   

Оқушылардың өзге ақпараттарға назарын аудартатын факторлар олар үшін 

сабақ уақытында қолжетімді қолдарындағы телефон, ноутбук арқылы 

интернеттегі басқа өздері үшін қызықты ақпаратқа алаңдауы әбден мүмкін. 

Сондықтан оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын қашықтықтан  

бақылап онлайн түрде оқытып сабаққа қызықтыра отырып, зейіндерін аударудың 

маңызы әдеттегіден де зор екені баршамызға белгілі. Қашықтықтан онлайн 

оқытуда оқытушының онлайн сабақты жүргізудегі шеберлігінің деңгейі 

оқушылардың зейінін барлық сыртқы факторлардан өзіне бұрып ала алатындай 

деңгейде болуы қажет. Ол үшін педагог жаңа технологияларды озық пайдалана 

отырып қысқада нұсқа алайды түйінді ақпарат бере алатындай онлайн сабақ 

құрастыра білу қажет.  

         Онлайн сабақты дайындау ноутбук, компьютер және смартфон арқылы  

жүзеге асырылатындықтан оларға қажетті бағдарламаларда өзіндік ерекшелігіне 

байланысты екі түрлі. Ноутбукте де, телефон арқылы да бағдарламалар арқылы 

сабақ дайындау дағдысын игерген дұрыс.  
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Сондықтан, оқытушылар үшін өте тиімді, сабақтарын түрлендіріп, студенттердің 

пәнге деген қызығушылығын арттыратын төмендегі бағдарламалармен жұмыс 

жасауды ұсынамын. 

Педагогикалық іс-тәжірибемде қолданыс тапқан, оқушылар арасында 

апробациядан өткен интерактивті оқытудың бір түрі – LearningApps.org 

LearningApps.org деген не? Ол: 

 интерактивті оқыту; 

 интерактивті модульдердің көмегімен оқыту және оқыту процесін қолдау; 

 модульдерді жылдам құру және өзгерту; 

 тапсырмалар базасын жинақтап, қолжетімді ету; 

 онлайнда оқу, жаппай тегін қолдану. 

 Мұғалім LearningApps.org платформасында жеке пайдаланушы ретінде 

тіркеліп, аккаунт құрады.  Өз оқу модульдерін жасап, сақтайды, сонымен қатар 

басқарады. Пайдаланушы оқу модульдерінің авторы ретінде жасаған контентті 

жасырын статистикада көре алады. Оқытушы «Барлық жаттығу», «Жаңа 

жаттығу», «Менің сыныптарым», «Менің жаттығуларым» қызметтерін 

пайдаланады. «Жаңа жаттығу» қызметі: жұпты табу, классификация, 

хронологиялық кесте, мәтін енгізу, суреттерді іріктеу, викториналық сұрақтар, 

бос орындарды толықтыру, аудио/видео контент, кім миллионер болғысы келеді?, 

пазл, сөзжұмбақ т.б. модульдерді ұсынады. Модуль құрылымы: жаттығу атауы, 

жаттығу сипаттамасы, тапсырма түрі,  мәтін, сурет, аудио, видео, элемент қосу, 

кері байланыс, фон, көмектен тұрады. 

Learningapps бағдарламасы -  бұл мүмкіндігі өте жоғары бағдарлама, яғни 

500-ге жуық функциясы бар. Бұл бағдарлама арқылы ребус, кроссворд, миллион 

кімге бұйырады, сөзжұмбақ т.б көптеген ойын түріндегі тапсырмалар 

дайындауға болады. Бағдарлама арқылы тапсырма дайындап оқушыларға 

ссылкасы жіберіледі. Оқушы жауап беру барысында өз қатесін бірден көріп 

қатемен жұмыс жасай алады. Яғни, бағдарлама дұрыс және бұрыс жауапты 

көрсетіп отырады.   

 Google forms -  бұл формамен жұмыс жасау үшін сіздің Gmail аккаунтыңыз 

пайдаланылады. Сол арқылы google дискке өтіп өзіңізге қажетті үлгідегі 

форманы таңдайсыз. Үлгіні өз қалауыңызша құрап безендіре аласыз. Нұсқаулық 

арқылы тест құрау, презентация жасау және анкета, сауалнама жасау сонымен 

қатар жарыстар өткізер алдында қатысушылардан сұраныс жинау 

мүмкіндіктеріне ие боласыз. Оқушыларға суретпен, видеомен біріктіріп бірнеше 

нұсқада тапсырмалар дайындай аласыз. Оқушылар тапсырманы сілтеме арқылы 

кіріп орындайды және олардың жауаптары сіздің гугл дискіңізде  кесте түрінде 

сақталып отырады. Оны сіз «жауаптар» батырмасы арқылы ала аласыз.  
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Гугл формасы арқылы оқушылармен әртүрлі викториналар, сайыстар 

ұйымдастыра аласыз. 

“Telegram” чат - өте ыңғайлы, телефон жадысын толтырмайды, чат арқылы 

келген қажетті видеосабақты оқушылар телефонға немесе компьютерге 

сақтамай-ақ сол жерден көреді және қажет кезінде қайталай алады. Фото, видео 

сапаларының сақталуы өте жақсы, пән бойынша ашық және жабық түрде қалаған 

нұсқамен тест құрастырып жаңа тақырыпты бекітуде немесе өткен сабақты 

қайталауда қолданған тиімді. Оқушының дұрыс жауабына марапаттау 

эффектілерін қосуға болады. Сонымен қатар сабақ соңында «Бүгінгі сабақ 

ұнадыма?», «Бүгінгі сабағымызды толық түсіндіңізбе?» деген сұрақтармен  

жабық сауалнама жасап жіберіп, топтың материалды қаншалықты меңгергенін 

пайыздық көрсеткішпен көріп өзіңіз талдау жасай аласыз. 1 минутқа арналған 

видео хабарламасы арқылы оқушыларыңызбен амандасып, және сабақ сұрау 

кезінде  оқушылардан тікелей видео жауап ала аласыз.  Уақыт үнемдеу үшін 

қосымша жеке чат ашып алдын-ала дайындалған сабақтарыңызды, тест, 

сауалнамаларыңызды сақтап отыра аласыз. 

Онлайн, офлайн сабақты дайындау ноутбук, компьютер және смартфон 

арқылы  жүзеге асырылатындықтан оларға қажетті бағдарламаларда өзіндік 

ерекшелігіне байланысты болады.  

SnapTube пайдаланушылары MP3/4 және 144-1080p қоса алғанда әр түрлі 

форматтағы видео материалдарды интернеттен жүктей алады. Қосымша телефон 

құралғысына орнатылған соң YouTube-тан қажетті видеоңызды іздеп таңдап 

аласыз. Видеоны тауып қарап шыққан соң егер өзіңізге қажет деп тапсаңыз 

экранда көрсетіліп тұрған Жүктеу батырмасын басасыз. Сіздің таңдаған 

видеоңыз телефон  галереясына сақталады. 

Screencast - бұл біздің мониторда жасап жатқан іс-әрекетімізді бейне 

ретінде жазып алу. Бұл әдіс сабақты PowerPoint немесе инфографика арқылы 

жасап дайындап алып оны скринкаст арқылы қосып қойып қосымша жанама 

экранда өз бейнеңізбен дауыс жазып түсіндіруге мүмкіндік береді. Скринкаст 

жасаудың бірнеше бағдарламалары бар.  

Bandicam - белгілі бір адаммен бейне сұхбаттасуды жазу; 

- қарапайым скриншоттар үшін, бірақ бұл үшін көптеген басқа бағдарламалар 

бар; 

- монитор экранында әрекеттерді жазу; 

- бейне сабақтарды жазу үшін (ақпараттық бизнесмендерге арналған ескерту) 

және т.б. 

oCamPortable - -слайдты немесе ворд материалды  МP4,  AVI форматына 

айналдыру бағдарламасы.  
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Осы бағытта мектепте бірнеше  онлайн платформалар таңдалып, 

семинарлар өткізілді. Атап айтсақ, топтық жұмысты ұйымдастыру үшін Google 

docs, Learningapps; видео жүктеу және таратуды ұйымдастыру үшін Youtube, 

SnapTube; оқу ортасын ұйымдастыру үшін: Screencast, Bandicam, oCamPortable  

және BilimLand; видеоконференция жүргізу, видеоны жазу және тарату үшін 

Zoom видеоқызметі; видеоның субтитрын жүктеп алу үшін: Subdown; бақылауды 

ұйымдастыру мен бағалау үшін: BilimLand, kundelik.kz, Kahoot; қарапайым чат-

бот жасау telegram мессенджерін тиімді пайдалану жолдары үйретілді. 

Осы заманауи технологияларды мейілінше меңгеріп алсақ, өз 

уақытымызды үнемдеп, шебер ұстаз атанамыз. Осы технологиялардың барлығын 

меңгеріп “Online” жүйеде викториналық ойындар ойнатып, оқушыларға зерттеу 

тапсырмаларын беріп, түрлі сайыс сабақтар өткізу  арқылы  оқушыларды 

қызықтыратын әдістерді қолдана білсе, нағыз заманауи педагог болып шыға 

келеді. Ол үшін осы платформаларды нақты меңгеріп алу керек. Жалпы 

мұғалімнің цифрлық сауаттылығы жоғары болса, қағазбастылықтан арылады 

және өз уақытын үнемдеп, сауатты сабақ құра алады. Ал педагогтың цифрлық 

сауаттылығы дегеніміз қалыпты жағдайдағы қарым-қатынастан цифрлық 

коммуникацияның айырмашылығын түсінуі, қазіргі коммуникация құралдарын 

(әлеуметтік желілер,  мессенджерлер) қолдану білігі мен дағдысы, цифрлық 

ортада қарым-қатынас жасай білу этикасы мен нормаларын саналы түсінуі. 

Сондай-ақ, педагогтың технологиялық инновацияларға қарым қатынасы оның 

технологиялық трендтерді түсінуі, қазіргі технологиялармен (гаджеттер, 

қосымшалар) жұмыс жасауға дайындығы, технологиялық инновацияның қоғам 

дамуы мен өзін дамытудағы пайдасын түсінуі ретінде анықталады. 
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«АЛҒАШҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ ПӘНІН ОҚЫТУДА 

 ОҚУ ПРОЦЕСІНЕ ЦИФРЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  

АУҚЫМДЫ ЕНГІЗУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ» 

 КОМБУЛАТОВ АБЛЬХАН БАКАТЖАНОВИЧ 

БҚО, Бәйтерек ауданы 

«Бәйтерек колледжі» МКҚК 

 

             Алғашқы әскери дайындық азаматтарды 

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 

қатарында әскери қызмет атқаруға дайындық жүйесінің бір бөлігі болып 

табылатындықтан, қазіргі кезеңде «Алғашқы әскери дайындық» пәнін 

оқыту Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан 

Республикасының Әскери доктринасы, «Қазақстан Республикасының 

Қарулы Күштері және Қорғанысы туралы» және «Әскери міндеттілік және 

әскери қызмет туралы» Қазақстан Республикасының заңдарының 

талаптарына сәйкестікте жүзеге асып отыр. 

Алғашқы әскери дайындық – Қазақстан Республикасы азаматтарын 

Қарулы Күштерде, басқа да әскер және әскери құрамаларда қызмет етуге 

дайындайтын мемлекеттiк жүйенiң негiзгi құрамы болып табылады. 

Алғашқы әскери дайындық меншік түрі мен ведомствалық 

бағыныштылығына қарамастан,  барлық типтегі жалпы білім беретін 

мектептерде, орта арнаулы оқу орындарында (колледждерде), кәсіптік- 

техникалық мектептерде (кәсіптік мектеп) әскерге шақырылуға дейінгі 

және әскерге шақырылу жасындағы білім алушы жастардың міндетті 

оқытылатын пәні болып табылады. 

  Әскери-патриоттық тәрбие алғашқы әскери дайындықпен тығыз 

ұштастырыла отырылып, жастардың әскери iстi жақсы меңгеруiне, 

төтенше жағдайларда қорғанудың тәсiлдерi мен құралдарын дұрыс 

пайдалана бiлуiне ықпал ете алуы қажет. Қазақстан Республикасы Қарулы 

Күштерінде қызмет ету туралы түсінігін және әскери іс негіздері бойынша 

оқушылардың білімдерін қалыптастыру, оқушылардың өмірлік қабілеттері 

мен дағдыларының дамуын қалыптастыруға ықпал ету.  

 ҚР ҚК туралы Заң қабылдануына байланысты білім беру саласы мен 

мектептегі АӘД сабағына мемлекеттік пән мәртебесі беріліп, әскерге 

даярлау мен жас жеткіншекке отаншылдық тәрбие беру жұмысына Үкімет 
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тарапынан көңіл берілуде. Пәннің міндеті – келешекте Отанын, жерін, елін 

қорғай алатын, ұлттық намысы мол, жігерлі ұл, қыз тәрбиелеу, әскер 

қатарына сауатты, моральдық жағынан дайын азамат даярлау. Оқытудың 

жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларын меңгеру — қазіргі 

заман талабы. ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры, яғни, 

цифрландыру заманы.  

Цифрлық сауаттылық – бұл ақпараттық қоғамдағы қауіпсіздіктің 

негізі, ХХІ ғасырдың ең маңызды білімі, ең негізгі тақырыптарымыздың 

бірі. Цифрлық сауаттылық адам өмірінің барлық салаларында цифрлық 

технологияларды сенімді, тиімді қолдануға дайындығы және қабілеті деп 

түсініледі. Осы технологияны қолдану арқылы халықтың заманға сай өмір 

сапасын арттыруға жол ашылатындығы белгілі.  

Расымен де, адамзат қауымы жыл санап емес, ай санап, тіпті апта мен 

күн санап цифрландыру заманының сиқырлы әлеміне еніп барады. 

Цифрландыру технологиялары дегеніміз – бұл бұрын-соңды адамзат 

бастан кешпеген ғажайып әлемнің жаңа құралдары. Яғни, қазіргі 

таңда  бұл технологиялар жасақталу үстінде. Олар қазірдің өзінде біз 

тамсанып айта беретін ақпараттық технологиялардың өзін жолда қалдыра 

бастады. 

            Бүгінгі таңда тұжырымдамалық түрде білім беру жүйесі негізгі үш 

бағыт бойынша жүргізілуде: білім беру үдерісін цифрландыру, цифрлық 

білім беру контенті және білім беруді басқаруды цифрландыру. Қазақстанда 

мектептік білім беруді цифрландыру оны реформалау үрдісіндегі басты 

тенденциялардың бірі болып табылады. Болашақ мектептерінің көрінісі 

көбінесе барлық пәндердің бұлтты білім беру жүйесіне біртіндеп көшуімен 

байланысты. Біз онлайн оқулықтар мен виртуалды зертханалар туралы, 

ашық білім беру мазмұны, әрбір қатысушыға икемді және жеке көзқарас 

туралы айтып отырмыз. Үй тапсырмаларын студенттер онлайн режимінде 

бірге жұмыс істей алады. Колледж кітапханалары ақпараттық және 

компьютерлік орталықтарға айналды. Оқу үрдісі әрбір білім алушының 

идентификаторымен байланыстырылатын болады, бұл бағалау және 

бағаларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Цифрландырудағы негізгі мақсат – бәсекеге қабілеттілікті арттыру, 

халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, оқу-тәрбие процесін жеделдету 

және жеңілдету, балаларға, ұстаздарға, ата-аналарға жүктемені азайту. Ең 

бастысы – білім беру сапасын арттыру. Біздің балаларымыз халықаралық 

деңгейде әртүрлі салаларда, оның ішінде жасанды интеллект және 

ауқымды деректер жасау саласында бәсекеге қабілетті болуға тиіс. 
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Мемлекет басшысы атап көрсеткендей, елді цифрландыру – бұл мақсат 

емес, бұл – Қазақстанның абсолюттік артықшылыққа қол жеткізу құралы. 

Бүкіл процесс жүйелілікті, реттілікті және кешенді тәсілді талап етеді. 

Білім сферасындағы цифрландырудың ең басты міндеті – білім беру 

сапасын арттыру, яғни халықаралық дейгейде әртүрлі салаларда, оның 

ішінде «жасанды интеллект» және «ауқымды деректер» жасау саласында 

бәсекеге қабілетті Ел жастарын дайындау.  Себебі, цифрлық қоғам – 

адамдардың өмір жағдайына, олардың біліміне және жұмысына, сонымен 

қатар мемлекет, бизнес және қоғам арақатынасына ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар арқылы шешуші әсер ететін,  қоғам 

өмірінің барлық салаларында білім мен ақпараттық доминантты рөлімен 

ерекшеленетін өркениет дамуының заманауи кезеңі. 

Бүгінде колледждерді цифрлық колледжге айналдыру қажеттілігі 

туындап отыр. Егер кез келген педагог заманауи жаңа цифрлық 

технологиялар құралдарының мүмкіндіктерін пайдалана алмаса, онда 

цифрлық білім беру сапасыз білім беруге айналады деп есептеуге болады. 

Оның үстіне жаһандану заманында цифрлық қоғам мен білім беруді 

цифрландыру және электрондық оқыту жүйесін білім беру ұйымдарына 

енгізу жағдайында педагогтердің қашықтықтан біліктілігін арттыру ең 

өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Мұның өзі педагогтердің 

бәсекеге қабілеттілігі мен білім сапасын арттыруға бағытталады. 

Интернет технологияларының дамуына сәйкес, электрондық оқыту 

жүйесінің платформаларымен жұмыс жасауда педагогтердің жұмыс жасау 

деңгейі қалыпты деуге болады. Электрондық журнал мен электрондық 

күнделікті толтыру және оқушылардың білімін электронды түрде тексеру 

– бүгінгі педагогтың күнделікті жұмысына айналуда. Мұндай жағдайда 

педагогтердің қашықтықтан біліктілігін арттыру ерекше мәнге ие. Мұнда 

педагогтың коммуникациялық құралдармен жұмыс жасау сауаттылығы 

негізге алынады. Оның негізгі тетіктерінің бірі ретінде педагогтердің 

телеарналарға шығу мәдениетін арттыру мәселесі туындайды.  

Қазіргі кезеңдегі елдегі жағдайға орай білім жүйесі, оның ішінде 

колледждер қашықтықтан оқытылуына байланысты  «CollageSNATION» 

платформасы енгізіліп білім беру үрдісі жүзеге асырылуда. Бұл  өте тиімді 

және қолданысқа уақытылы енгізілген платформа деуге болады. Өйткені, 

педагогтерді артық есептіліктен арылтып, регламенттерді азайтты.  

Сабаққа қатысуды, оқушылардың белсенділігін анықтау, педагогтің 

шеберлігін, жалпы білім беру үрдісін бақылау жеңілдей түсті. Сонымен 

қоса, сабақ кестесіне арнайы тетік қосу арқылы мектеп әкімшілігіне 
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сабаққа қатысу мүмкіндігінің болуы да уақытты үнемдеді. Автоматты 

есептеудің арқасында күн сайынғы сабақ берілу статистикасын шығарып 

отырмыз. Бұл, бір жағынан, педагог қауымға тиімді болса, екіншіден, 

қазіргі барлық факультатив сабақтарын осы платформа арқылы жүргізіп 

отырсыз. 

Қазіргі уақытта цифрлық, ақпараттық – компьютерлік 

технологияларды кеңінен қолдану оқытушыға өз пәнін оқытуда көп 

мүмкіндік ашады, студенттердің пәнге деген қызығушылығы артады. Білім 

беруде заманауи технологияларды қолдану студенттердің жеке басының 

қалыптасуы үшін қолайлы жағдай жасайды және қазіргі қоғамның 

сұранысына жасау береді.  

Қорыта айтқанда, елімізді цифрландыруға бағытталған жан-

жақтылықты, ұқыптылықты, дүниетанымдылықты талап ететін 

реформалар халықтың заманға сай өмір сапасын, көзқарасын, 

сауаттылығын арттыруға жол ашады. Яғни, бүгінгі таңда мұғалімдеріміз 

көптеген платформаларды игеріп, жаңашыл бағытта жұмыстанудың қыр – 

сырын меңгерген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

48 

 

 

 

МАЗМҰНЫ 

 

 АБИШЕВА ЗАМИРА МЫРЗАХМЕТОВНА 

 ИСАХОВА ДИНА АШИРБЕКОВНА 

 УМУРБЕКОВА  БОЛҒАНАЙ 

 МУКАШЕВА АНАР САТКЫМБАЕВНА 

 ЕСМУРЗАЕВА ЖАНАР КАБДРАШОВНА 

 ЕРТІС ДАСТАН ҚАЙСАРҰЛЫ 

 ТЫШКАНБАЕВА АЙНУР КЫЗДАРБЕКОВНА 

 КЕРИМБАЕВА АКТОТЫ АСАНОВНА 

 САТОВА АЙСУЛУ ИБРАИМОВНА 

 САУРАНБАЕВ ДУЙСЕНБАЙ СЕРИКБАЕВИЧ 

 МАММЕТОВА НАЗИМА УСМАНОВНА 

 ҚАМБАРБЕКОВ АБДИСАЛАМ АМЗЕЕВИЧ 

 ГИЛЬМАНОВА ГУЛЖАНАР КАДЕМОВНА 

 КОМБУЛАТОВ АБЛЬХАН БАКАТЖАНОВИЧ 

 


