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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
элективного курса 
СКАЗКОТЕРАПИЯ

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
а именно с задержкой  психического развития 5-7 классов 

(с казахским и русским языком обучения)
всего – 36 ч., по 1 ч. в неделю

РАХЫШОВА РАЙКУЛ ЖУМАХАНОВНА
Учитель русского языка и литературы школы-гимназии № 172

Рецензенты:
 Исхакова Эльзара Варисовна – к.п.н.  психологических наук, ст. преподаватель кафедры педагогики, 
психологии и социальных дисциплин Академии «Кайнар».
Садвакасова Зухра Маратовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и прикладной 
психологии Казахского национального университета имени аль-Фараби.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа элективного курса «Метод сказкотерапии» предназначена для учащихся ЗПР 
5-7  классов и рассчитана на 36 часов (1 урочный час в неделю). Данная программа предназначена
для проведения коррекционных занятий по русскому языку в 5-7 коррекционных классах, в которых
ведется  обучение  по  общеобразовательной  программе  с  целью коррекции  отклонений в  развитии
познавательной  деятельности,  восполнению  пробелов  в  их  знаниях,  обогащению  и  расширению
словаря и речевому развитию в целом. В организации элективного курса учителя должны обращать на
психические  особенности  учащихся,  так  как они испытывают  затруднения  при  чтении,  не  могут
выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации,
обладают  неустойчивым  вниманием, обладают  бедным  словарным  запасом,  нарушены
фонематический слух, графомоторные навыки. Они работают на уровне репродуктивного восприятия,
основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким
детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными
умениями. 

Данная  программа  предусматривает  особенности  самых  разных  по  характеру  и  по
психическим особенностям детей: тех, кто любит речь, и тех, кому удобнее выражать себя в схемах,
рисунках,  картах;  тех,  кому  очень  важно  общение  с  живыми  людьми,  и  тех,  кто  предпочитает
опосредованное  общение,  например,  через  работу с  текстами;  тех,  кому ближе  замеры,  расчеты,
измерения, и склонных к моделированию. 

К элективному курсу предусмотрено учебное  пособие  «Устное народное творчество». Оно
предназначено  для  учащихся  5-6  классов  казахской  школы  с  государственным  языком  обучения.
Произведения устного народного творчества – сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песни
составляют сокровищницу нашей культуры. Особенностью данного методического учебного пособия
является  наличие  в  нем системы заданий,  при помощи которых осуществляется  индивидуальный
подход  к  каждому  школьнику  с  задержкой  психического  развития.  Изучая  материалы  учебного
пособия «Устное народное творчество» необходимо постоянно формировать у детей ЗПР уверенность
в  своих  силах,  в  возможности  учиться  успешно.  Чтение  сказок,  отгадывание  загадок  требуют
немедленного включения в работу, так как сказка связана с мифологической стадией мышления, в ней
одушевляются силы природы, животные и растения наделяются человеческими свойствами. Малые
формы  фольклора  являются  первыми  художественными  произведениями,  которые  учащиеся  ЗПР,
вслушиваясь  в  слова  потешек,  их  ритм,  играют,  притоптывают,  приплясывают,  двигаются  в  такт
произносимому  тексту  и  запоминают.  Это  дает  активизировать  работу  всех  анализаторов
(двигательного, слухового, зрительного, кинетического и т.д) при усвоении учебного материала.
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Цель данного курса: обогатить и расширить словарный запас учащихся посредством метода 
сказкотерапии, а также способствовать развитию речевой, мыслительной и познавательной 
деятельности.

Коррекционные задачи данного курса:
• повышение интереса (мотивации) к развитию речи;
• способствовать овладению связной речи;
• посредством метода сказкотерапии расширения воображения, содействие преодолению 

речевых барьеров;
• расширение словарного запаса;
• снижение эмоциональной нагрузки (тревожности, страхов и беспокойства);
• обучению искусству расслабления;
• закрепление положительных эмоций посредством жанра сказки.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения данного курса учащиеся должны 
ЗНАТЬ:

• основные сведения о сказочном жанре и методе сказкотерапии;
• классификацию сказок; 
• о значении метафоры и пользе сказок;
• основное предназначение героя в сказках, задача героя;
• уметь находить в сказках смысл (о добре, о бережливом отношении к природе и т. д.);
• видеть как герой преодолевает препятствия в сказке;
• называть основные важные качества героев, помогающие ему одержать победу

УМЕТЬ:
• пользоваться богатством русского языка;
• пользоваться фразеологическими словарями и справочниками;
• конспектировать лекцию;
• редактировать текст;
• делать сообщение по заданной теме;
• уметь писать эссе.
• Данная программа построена в соответствии с требованиями ГОСО и тесно связана со всеми 

предметами гуманитарного цикла в процессе обучения.

КОНСТАТИРУЮЩАЯ (СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ

I. Введение (2 часа).
Вводное занятие. Сказка как литературный жанр. Словари и справочники о сказочном жанре и 
сказкотерапии. 
II. Структура сказки. Сказкотерапия как метод, созвучный природе человека.  (7 часов). 
Структурный анализ В.Я. Проппа (карта сказки). Сюжет, герои сказки, преодоление трудностей, 
борьба, победа – как отображение этапов жизни человека. 
Семинарское занятие «Сказка созвучна жизни человека». 
III. Сказкотерапия как метод раскрытия творческих ресурсов. Виды сказок. Методы 
сказкотерапии (6 часов).
Метафорический язык сказки. Творческий процесс сказки. Виды сказок: сказки о животных, бытовые 
сказки, страшные сказки, волшебные сказки. Художественные сказки (авторские и народные). 
Семинарское занятие «Для чего нужны сказки?». 
IV. Рассказывание сказки. Прослушивание сказки (3 часа).
Рассказывание известной сказки. Анализ и разбор сказки. Назначение героев и их задачи в сказке. 
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Групповое рассказывание сказки. Прослушивание народной сказки. Анализ.  Расширение словарного 
запаса. Развитие рефлексии.
V. Рисование сказки (4 часа). 
Сказочная арт-терапия. Рисование любимого героя. Обсуждение характерологических качеств 
любимого героя. Анализ актуализированных чувств.  Групповое рисование сказки. Совместная 
деятельность в арт-терапии. Снятие эмоционального напряжения, беспокойств и восстановление 
позитивного жизненного настроя.
VІ. Сказочная куклотерапия (4 часа). 
Использование кукол как выражение эмоций. Куклотерапия как метод развития фантазии и образного 
мышления. Куклы как инструмент выражения характера, развитие способности к концентрации 
внимания и чувствования другого человека. Развитие коммуникативных способностей. Развитие 
эмпатии.
VII. Сочинение сказки (2 часа). 
Написание собственной сказки. Приемы, позволяющие начать писать сказку. Анализ сочиненных 
сказок. Разбор сюжета и анализ актуализированных чувств. Главный герой – идентификация с 
характером героя. Терапевтический эффект сочиненной сказки. Развитие воображения и образного 
мышления. Обогащение словарного запаса.
VIII. Песочная сказкотерапия (4 часа). 
Песочная терапия как направление арт-терапии. Песочная сказкотерапия. Песочные картины. Выбор 
фигурок. Создание песочного ландшафта. Выражение чувств посредством построения песочных 
миров. 

Итоговая ученическая конференция (1час)
«Сказочный мир – мир гармонии и доброты»

                                Нормативная часть                                                                        

№ Название темы Цели обучения Количество 
часов

Образователь-
ный продукт 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

я 

П
р

ак
ти

к
а 

                                             I. Введение (2 часа)

1 Вводное 
занятие 
«Знакомство со 
сказкой».
Сказка как 
литературный 
жанр. 

Развитие познавательной и 
эмоциональной сферы, развитие речи, 
развитие воображения и творческих 
ресурсов. Формирование у учащихся 
представления о жанре сказки. 
Идентификация с героем. Развитие 
сильных качеств в себе через 
выбранного героя.

1 1 Вступление 
(направленное 
на подготовку 
учащихся к 
восприятию 
нового 
материала)      

2 Занятие 2. 
«Времена года».
Дидактическая 

Развитие творческого потенциала 
детей, образного мышления и 
фантазию детей, формирование у 

1 1 Дидактическая 
игра «Любимое 
время года» 
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сказка. детей воображения, познавательной и 
эмоциональной сферы, облегчение 
понимания времен года и законов 
природы. Привитие эстетического 
воспитания.  

(домашнее 
творчество 
совместно с 
семьей)

II. Структура сказки. Сказкотерапия как метод, созвучный природе человека (7 часов)

3 Занятие 3. 
«Карта сказки».
Структурный 
анализ сказки 
В.Я. Проппа. 

Развитие логического мышления, 
воображения. Закрепление рефлексии, 
доброжелательного отношения друг 
другу и позитивного настроения

1 1 Игротехника 

4

Занятие 4. 
«Лягушка-
путешественни
ца» (по сказке 
В.М. Гаршина).

Развитие навыков расслабления, 
снятия эмоционального напряжения, 
развитие воображения и творчества.

1 1
Музыкотерапия 
(воздействие 
музыки)
 Методы 
релаксации  

( Занятие 5. 
«Путь героя: 
Доброе сердце»

Развитие эмоциональной 
отзывчивости, развитие и воспитание 
коммуникативных и нравственных 
компетенций, расширение 
представления детей о мире любви и 
добрых чувств, развивать у детей 
чуткость и отзывчивость; воспитывать 
бережное отношение к чувствам других 
людей

1 1 Самостоятельна
я работа «Мои 
добрые 
поступки»

6 Занятие 6. 
«Борьба и 
победа». 
Техника 
решения 
сказочных задач

Развитие творческого мышления и 
воображения, развитие речи, 
сохранение и закрепление 
положительных качеств, 
положительных эмоций.

1 1 Развитие 
сенсорной и 
моторной 
сферы.  
пальчиковые 
игры. 

7 Занятие 7. 
«Удержание 
победы»

Научить находить в себе главные 
индивидуальные особенности. 
Определять свои личностные 
особенности, формирование 
адекватной самооценки

1 1  Словарная 
работа, 
Составить 
список качеств, 
которые 
нравятся в 
людях и себе.

8 Занятие 8. 
«Награда»

Развитие познавательной, 
мыслительной и духовной сферы 
учащегося, развитие адекватной 
самооценки, самоуважения и 
закрепления положительных эмоций

1 1 Хромотерапия 
( воздействие 
цвета на 
организм)
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ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТІҢ
БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЕНГІЗУ

                                 
МАНАПБАЙ АҚЕРКЕ ЕРБАҚЫТҚЫЗЫ 

akerkem.manapbay@gmail.com

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

«IT-технологиялар, автоматтандыру және агроөнеркәсіп
кешенін механизациялау»  факультетінің магистранты

         Ғылыми жетекшісі: ф-м.ғ.д., проф Серикбаев Абдукарим Усерович
                                                  Алматы қаласы 

Бұл  диссертациялық  жұмыста  жалпы  білім  беретін  мектептің  басқару  жүйесін  құру
қарастырылған.  Осы  басқару жүйесінде  мектептің  кезектердің  санын  қысқарту,  оқутышылар  мен
мектеп  жұмыскерлерінің  жұмысын  жеңілдету және  ата-аналарға  ақпарат  алуға  мүмкүндік  береді.
“Уақыт–алтынан да қымбат” деп бекер айтылмаған,  әсіресе қазіргі  уақытта,  бұл  жүйе кез  келген
адамның  уақытын  үнемдеуге  мүмкіндік  береді.  Жүйені  дамытубарысында  келесі  құралдар
пайдаланылды: Java программалау тілі, MySQL, Eclipse даму ортасы. 

Деректерді электрондық өңдеу саласында негізгі ұғымдардың бірі - "ақпарат". 
Ақпарат  күнделікті  өмірде  қолданылады,  біздің  жадымызда  сақталады.  Біз  оны  әртүрлі

көздерден аламыз, мысалы, кітаптар, газеттер, каталогтар, радио, қауесеттер және т.б. 
Кейде орындалатын жұмыс шеңберінде үлкен көлемдегі ақпарат қолданылады, олардың жеке

"бөліктері" құрылымы жағынан бір-біріне ұқсас, мазмұны жағынан ерекшеленеді. 
Ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істеу кезінде ақпаратты іздеу жылдамдығы (немесе оған

жалпы қол жетімділік) өте маңызды. Сонымен қатар, алфавит бойынша сұрыпталған мекен-жайлар
тізімінен  мекен-жай  іздеуді  сұрыпталмаған  карталармен  бірдей  іздеуге  қарағанда  тезірек  жасауға
болады.  Өңделетін  деректер  көлемінің  өсуі  өңделетін  деректерді  ұйымдастыру  құралдарының
тиімділігі мен оларға қол жеткізу мәселесін алдыңғы қатарға шығарады. 

Мұның  бәрі  мәліметтер  базасын  қамтиды.  Белгілі  бір  ерекшеліктерге  қарамастан,  мектепті
кәсіпорын  ретінде  қарастыруға  болатындықтан,  ол  үшін,  кез-келген  кәсіпорын  сияқты,  көптеген
ақпарат проблемалары өзекті.  Сондықтан қазіргі  уақытта мектепті,  білім беру процесін басқаруда
жаңа ақпараттық технологияларды енгізуге ерекше назар аударылуда. 

Оқу процесін ұйымдастыруда жаңа ақпараттық технологияларды енгізу мектеп әкімшілігінің
оқушылардың  үлгерімін,  педагог  кадрлардың  жұмысын  есепке  алудағы  жұмысын  жақсартуға
мүмкіндік береді. Кез-келген ұйымның жұмысында, оның ішінде мектепте де көп жұмыс бар екені
анық.  Құжаттарды электронды түрде дискіде сақтау оларды қағаз түрінде сақтаудан гөрі  орынды.
Қажетті ақпаратты табу проблемалары көп уақыт пен күш жұмсайды, бұл жұмыстың жылдамдығы
мен сапасын төмендетуі мүмкін. Дәл осы үшін осы басқару жүйесі жасалды.

Бағдарламалық өнімді әзірлеудің мақсаты "оқушы" ақпараттық жүйесін құру болып табылады,
ол:  деректерді  сақтауға  және  өңдеуге,  енгізілген критерийлер бойынша жылдам іздеу мен іріктеу
жүргізуге, есептердің барлық түрлерін жасауға мүмкіндік береді. 

Бұл ретте деректер базасының қосымшасы деректерді жергілікті желі арқылы бере алуы тиіс.
Сондықтан бағдарлама оқушылар, ата-аналар және мектеп мұғалімдері туралы нақты және жылдам
ақпарат  алуда  өте  үлкен  көмекші  болады.  Бұл  тапсырманы  іске  асыру  веб-қосымшаларды,
дерекқорларды  құрудың  кең  мүмкіндіктері  бар  Java  бағдарламалау  тілінде,  ең  танымал  дерекқор
форматтарына қол жеткізу үшін қажетті драйверлер жиынтығымен, жергілікті дискіде де, қашықтағы
серверде  де  орналасқан  ақпаратқа  қол  жеткізу үшін  ыңғайлы және  дамыған  құралдармен  жүзеге
асырылады. Eclipse даму ортасы-еркін интеграцияланған даму ортасы модульдік кросс-платформалық
қосымшалар.  Барлық  деректер  MySQL-де  сақталады-еркін  дерекқорды  басқару  жүйесі  (ДҚБЖ).
MySQL қосымшаны әзірлейтін және  қолдайтын Sun Microsystems  компаниясының меншігі  болып
табылады.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В ШКОЛАХ С НЕРУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

НУГМАНОВА ЗАРИНА МУРАТБЕКОВНА
Учитель русского языка и литературы в школе 
с нерусским языком обучения. Педагог- эксперт

Средяя школа  № 36. г Актобе

Формирования  и  развития  коммуникативной  компетенций  учащихся  определяется
практическими задачами, указанными в Типовой учебной программе по учебному предмету «Русский
язык и литература» для основного среднего образования по обновленному содержанию обучения:
подготовить  учащихся  к  самостоятельному конструированию  устного  и  письменного  текста,  для
выражения личностного отношения к объекту речи,  соблюдая академические нормы современного
русского языка. 

Из этого следует,  что программа обучения русскому языку зависит от той роли, которую он
будет  выполнять  в  процессе  формирования  функциональной  грамотности.  В  рассматриваемом
аспекте  цели  обучения  русскому  языку  в  школах  с  нерусским  языком  обучения  определяются
социально-педагогическими  потребностями  системы  образования.  Такой  подход  к  составлению
программы  обучения  целесообразен:  во-первых,  этот  подход  исключает  установки  общего  плана
вроде «полного владения русским языком»,  и,  во-вторых,  тесно связывает содержание обучения с
конкретными языковыми потребностями  как  личностной,  так  и  социальной  среды.  В  этом  плане
русский  язык  в  школах  с  нерусским  языком  обучения  выступает  в  качестве  «второго  языка».
Потребности учащихся, изучающих русский язык и литературу, включают в себя не только знание
языка, но и определенные коммуникативные компетенции. Ученики должны читать на русском языке
художественную литературу, адаптированные учебные тексты научного стиля, понимать содержание,
писать и говорить о личностной позиций по возникающим учебно-ситуативным задачам, критически
высказываться  по  прочитанным  материалам,  демонстрировать  коммуникативную  направленность
речемыслительной деятельности.

Работа по развитию функциональной грамотности по письменной и устной речи проводится
непрерывно в течение всего курса обучения, так как в программе определены ожидаемые результаты
обучения русскому языку:  «По окончании основной средней школыобучающиесядолжны свободно
владеть  языкомна уровне  В2 (продвинутый уровень)  согласно CEFR –  Общеевропейской системе
оценки уровня владения иностранным языком»

Для  достижения  ожидаемых  результатов  обучения  необходимо  совершенствовать
педагогические  условия  применения  интегративного  подхода  в  обеспечении  качества  уровневой
коммуникативной компетенции.

Интегративный подход, в современной методике преподавания, рассматривается как один из
важных составляющих психолого-педагогических условий саморегуляции траекторий личностного
развития.  Важнейшим  требованием  современной  системы  образования  Республики  Казахстан
является комплексный подход к формированию конкурентоспособной личности учащегося. В этом
плане комплексность русского языка и литературы в школе направлена на органическое единство
познавательной,  мировоззренческой,  эмоциональной,  нравственной,  деятельностной  сфер.
Комплексный подход к формированию личности учащихся на уроках русского языка и литературы
предполагает  использование  интегрированного  подхода  как  одного  из  основных  способов
обеспечения качества знаний, умении, навыков и коммуникативной компетенции учащихся школ с
нерусским языком обучения.

Осуществление интегрированной связи между уроками русского языка и литературы – одно из
важных условий обеспечения качества языковой компетенции по русскому языку учащихся школ с
нерусским  языком  обучения.  Анализ  состояния  преподавания  русского  языка  в  средней  школе  с
нерусским  языком  обучения  Республики  Казахстан  показывает,  что  в  работе  по  обновленной
программе  содержания  образования  учителям  созданы  благоприятные  условия  практического
применения  методов  интегрированного  обучения  в  формировании  коммуникативной  компетенции
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учащихся.  Знакомство  с  практикой  учителей  и  с  педагогической  публикацией  показало,  что
выраженная  необходимая  связь  между  грамматикой  и  адаптированным  художественным  текстом
нацелена  на  формирование  знания,  умения  и  навыков  русского  языка,  поэтому  адаптированный
учебный текст используется в качестве иллюстративного материала. 

Когда говорим о связи уроков русского языка с позиции грамматики с уроками литературы в
школах  с  нерусским  языком  обучения,  мы  прежде  всего  имеем  в  виду  необходимость  шире
использовать  лексический  материал  читаемых  произведений  на  уроках  русского  языка,
необходимость  систематической  работы  над  правильным  произношением  не  только  отдельных
языковых  единиц  речи,  но  и  цельной  синтаксической  конструкции,  что  является  важнейшей
предпосылкой последующего теоретического усвоения этих форм. Здесь проявляется необходимость
привития  навыков  сознательного,  выразительного,  исследовательского  чтения  текста.  Все  тексты
тематически связаны с изучаемыми школьными предметами и отбираются не по лингвистическим
соображениям, а по критериям межпредметной связи и пользы для развития метапознания.

Обосновывая принципиальную необходимость интегрированной связи между уроками русского
языка и литературы, мы исходим из следующего:

1.  На  уроках русского языка  и литературы в школах с  казахским языком обучения  учитель
русского языка решает целый ряд одних и тех же частных задач, а именно: установление прочной
связи  между  зрительным  образом  грамматики  и  её  практическим  применением,  выработка
орфоэпических  навыков,  навыков  выразительного  чтения  и  т.п.  и  единая  общая  задача  развития
устной и письменной русской речи учащихся.

2.  В  основу  изучения  русского  языка  и  литературы  положены  практико-ориентированный
подход  и  формирование  функциональной  грамотности.  Из  этих  позиций  необходимо  создать
благоприятные  психолого-педагогические  условия  для  раскрытия  в  учащихся  потенциальных
возможностей к словотворчеству. Учащиеся с нерусским языком обучения приобщаются к русскому
языку  прежде  всего  путем  программного  материала  через  слово  учителя,  а  тексты  и  задания
предоставляют материал  для  речевой практики.  Поэтому мы считаем,  что  интегрированная  связь
между уроками русского языка и литературы в условиях средней школы с казахским языком обучения
занимает препозицию овладения учащимися русской речью, лексикой и грамматикой современного
русского языка.

3. Программа обновленного содержания образования по предмету «Русский язык и литература»
для основного среднего образования, утвержденная Министерством образования и науки Республики
Казахстан,  выдвигает  на  первый  план  задачу  формирования  коммуникативной  компетенции
учащихся. Логика преподавания русского языка в школах с нерусским языком обучения такова, что
грамматика должна как бы завершать путь развития русской речи учащихся, подводя грамматический
материал и задания под обобщающие законы диалектики, что должно обеспечить уровневое развитие
метапознания. 

Опыт и наблюдение показывают, что процесс формирования функциональной грамотности и
развития коммуникативной компетенции учащихся будет соответствовать программным задачам при
условии успешной организации самостоятельной заинтересованной работы учащихся.  Необходимо
постоянно  ставить  перед  учащимися  учебные  проблемы,  побуждающие  к  активной
речемыслительной  работе.  Благоприятные  педагогические  условия,  способствующие
коммуникативной  активности,  создаются  при  работе  с  текстами  из  учебника,  дополненными
заданиями с компонентами занимательности. Навыки самостоятельной работы с книгой при изучении
теоретического  материала  на  примере  художественного  текста  –  один  из  новых  подходов
интегрированного обучения русскому языку в школах с нерусским языком обучения.

Учитель русского языка, зная, что в казахском языке нет приставок и их функцию выполняют
послеслоги, должен обращать внимание учащихся на встречающиеся в текстах такие слова, чтобы у
них  к  тому  времени,  когда  будет  изучаться  грамматическая  тема  «Состав  слова»,  был  накоплен
опреденный лексический материал, а сами учащиеся были бы подготовлены к тем речемыслительным
операциям,  которые  самостоятельно  должны  производить  при  выполнении  упражнений  и
послетекстовых заданий. Здесь за основу берется принцип устного опережения, т.е. учащиеся вначале
учатся понимать отличия, затем отрабатывают навыки правильного воспроизведения, и лишь после
этого – умения использовать в устной и письменной речи. Второй язык, в нашем случае для детей
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школ с  казахским языком обучения  -  русский язык,  воспринимается прежде всего  в  сравнении и
сопоставлении  с  родным  языком,  в  последовательности  реализуется  взамосвязанный  процесс:
слушание – говорение – чтение — письмо. 

Общеизвестно,  что  учащихся  школ  с  казахским  языком  обучения  затрудняет  употребление
предлогов, употребление нужных падежных форм. В этом отношении мы не сможем добиться успеха,
если начнем заниматься этими вопросами только во время прохождения грамматической темы «Имя
существительное».  Необходимо  использовать  все  педагогические  возможности,  которые  дают
учебные  тексты для  выработки у  учащихся  понимания  основных значений падежей и предлогов,
практического усвоения управления как типов связи слов в русском языке.  Прежде всего,  следует
сказать  об  использовании  лексики  художественных  произведений  при  изучении  грамматики  и
орфографии. Например, рассказ «Фантазеры» Н.Н. Носова читался параллельно с изучением глагола.
В  связи  с  этим  из  рассказа  последовательно  выписывались  глаголы для  составления  ментальной
карты.  Таким  образом,  закреплялись  не  только  грамматические  навыки,  но  и  навыки
самостоятельного  изучения  текста.  Для  самостоятельного  изучения  художественного  текста  мы
предлагаем  учащимся  выполнить  художественно-исследовательские  задачи.  Учебный материал  по
литературе предполагает трансформацию для решения лексико-грамматических задач. Например, в
качестве формы использования лексики художественных текстов, входящих в учебник «Русский язык
и литература»,  предложены различные задания.  Например,  по текстам «Душа казаха»,  «Домбра и
перо», «Курмангазы – великий композитор-кюйши» изучаются падежные окончания прилагательных.
На практике мы предложили учащимся задания с объяснительной функцией. Для выполнения задания
предусматривается  индивидуальная  работа  с  учебником.  Учащиеся  самостоятельно  выписывают
слова с приставками в, с, к, за, на, из, под, над (в руки, в пиалах, с домброй, к музыке, за табуном, на
курган,  из  аула)  и  параллельно  пишут  перевод  на  казахском  языке.  Именно  во  время  перевода
выполняется сравнительно-сопоставительная работа учащегося над единицами речи как русского, так
и казахского языка: сравниваются между собой, уточняются, анализируются в контексте, что очень
важно  для  правильного  употребления  слов  в  устной  и  письменной  речи.  Особое  внимание
необходимо уделять таким конструкциям русского языка, которые либо отличаются от конструкций
слов  или  предложений  в  казахском  языке,  либо  вовсе  не  находят  в  нем  эквиваленты  Учебно-
исследовательские задания рассчитаны на «открытие» учащимися уже определенного в науке.  Это
способствует  тому,  что,  выполняя  исследовательские  задачи,  учащиеся  успешно  делают  себе
открытия, они приходят к выводу о том, что в казахском языке значения русских предлогов большей
частью передается посредством послелогов, а также в форме косвенных падежей (в руки - қолына, в
пиалах - кеселерде, с домброй - домбырамен, к музыке - музыкаға, на курган - қорғанға, из аула -
ауылдан).  Таким  образом,  как  было  выявлено  на  практике,  задания  с  объяснительной  функцией
способствуют развитию навыков глубокого погружения в исследование текста. 

В учебных текстах весьма распространены сложные предложения. Однако в практике нашей
работы  мы  сталкиваемся  с  таким  явлением,  когда  учащиеся,  обладая  достаточным  словарным
запасом,  не  могут  правильно  построить  предложения.  Достаточно  посмотреть  на  программу  и
контент,  чтобы понять,  что  грамматическую тему «Сложное  предложение» учащиеся  5-х  классов
практически не изучают. Ученики 10-11-летнего возраста выполняют речемыслительную операцию
на  родном  языке  не  только  простыми,  но  и  конструкциями  сложных  предложений,  поэтому
совершенно верно нацеливать на включение сложных предложений в речевую практику учащихся 5-6
классов. Ответы на предтекстовые или послетекстовые вопросы учащиеся могут давать, используя
конструкцию  сложноподчиненных  предложений,  где  требуется  не  только  составление  ответов  на
вопросы, но и есть необходимость развития навыков рассуждения. В этом отношении прежде всего
хочется  сказать  о  таком  приёме,  как  подготовка  по  содержанию  изучаемых  произведений,
стимулирующих  употребление  учащимися  определенных  грамматических  конструкций.
Последовательные  ответы  на  вопросы  можно  составлять,  выполняя  задания  с  компонентами
занимательности. Задания с компонентами занимательности синтезируют критическое мышление с
речемыслительными навыками,  так  как в  процессе  работы необходимо увидеть  за  занимательной
формой  языковую  задачу,  где  в  решении  поставленной  краткосрочной  задачи  среди  учащихся
происходит  коллаборация.  Примером  задания  с  компонентами  занимательности  являются
кроссворды, чайнворды, метаграммы, разработанные по теме урока или по учебному тексту. 
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Кроме работ, о которых рассказывалось выше, мы систематизировали упражнение «Письмо по
памяти», где ученики самостоятельно воспроизводили текст письменно, акцент внимания делали на
полноту, четкость и грамотность изложения, а взаимопроверка или самопроверка, как было отмечано
самими учащимися, развивают навыки орфографической зоркости. Это еще раз доказывает то, что
текст  служит  моделью  по  обучению  письму.  Главным  упражнением  здесь  является  критическое
мышление.

То, что учащиеся школ с нерусским языком обучения, как уже говорилось выше, в основном
знакомятся с языковыми фактами русского языка при чтении текстов, предусмотренных программой,
и их собственная речь развивается в основном также в связи с чтением этих произведений, заставляет
сделать следующие выводы: 

1.  Органическая  связь  русского языка  и литературы – необходимая  предпосылка  успешного
обучения русскому языку учащихся школ с нерусским (с казахским) языком обучения. 

2. Одним из важнейших путей осуществления интегративной связи является систематическая
работа, нацеленная на результат практического усвоения грамматических форм, что должно привести
к  осознанному  усвоению  метапознания,  так  как  именно  метапознание  занимает  центральную
позицию  в  формировании  системы  саморегуляции,  необходимой  для  эффективного  выполнения
практико-ориентированных коммуникативных задач. 

3.  Изучение  грамматики  на  материале  адаптированного  текста  –  это  обобщающий  этап
изучения  русского  языка,  полученные  учащимися  знания  и  умения  способствуют  развитию
метапознания и формированию метакогнитивных компетенций. 

Усвоение грамматики русского языка возможно только при комплексном подходе организации
работы над связанным текстом, поэтому адаптированные учебные тексты должны соответствовать
принципу спирального  обучения,  т.е.  непрерывно наращивания  компетенции.  При  существующих
учебниках  русского  языка  и  литературы  для  школ  с  нерусским  языком  обучения  осуществление
интегративного подхода возможно только при условии творческой, пошагово продуманной работы
учителя. Использование многообразия активных методов и приемов обучения в учебном процессе
требует  от  учителя  постоянного  самосовершенствования  собственной  профессиональной
компетенции,  творческого  подхода  к  предмету,  умения  органически  включать  сравнительно-
сопоставительные  материалы  по  теме  урока.  Интегративный  подход  при  формировании
коммуникативной компетенции и функциональной грамотности учащихся школ с нерусским языком
обучения требует от учителя русского языка и литературы организации личностно-деятельностного
подхода с целью обеспечения качества ожидаемых результатов субъект-субъектной деятельности.

* * * * *
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БАСТАУЫШ  СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
 ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУДЫҢ  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗІ

ЖҰМАБАЕВА ЛАУРА ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ
Бастауыш сынып мұғалімі

Ақтөбе облысының білім басқармасы
Байғанин ауданының білім бөлімі ММ

«Сағыз орта мектебі» КММ

Адамның  ойлау  процесі   қандай да  бір  сұраққа  жауап  беру,  белгілі  бір  тапсырманы
орындау, іс-әрекеттің  қандай да  бір  түрін  табу және тағы  басқа  да  қажеттіліетер  туғанда  активті
қызмет  жасауға  көшеді. Мұның  барлығы  танымға  объктілер  мен  шынайылық  құбылыстарын
бейнелеуден,  ұғынудан   көрініс   табады.  Кез-келген   тарихи   кезеңде   өмір   сүріп   отырған
мемлекеттің  өзіне  тән  білім  беру  жүйесі  болады.  Білім  беру  тұжырымдамасында  ұсынылып
отырғанжүйенің  қазіргі  және  белгіленген  мерзімде  жүзеге  асатын,  мүмкін  болатын  құрамалары
айқын  белріленген.

Тұжырымдама – ғылыми–теориялық,  әдіснамалық  құжат.  Онда  Қазақстан Республикасының
білім  берудегі  мақсаттары,  міндеттері,  құрылымы,  мазмұны,  дамуының  негізгі  стратегиялық
бағыттары  анықталған. Соған  сәйкес  құрылған  бағдарламаның  негізінде  біз  мектептегі  сабақ
процесін  ұйымдастыруымыз  керек. Өркениетті  елдер  қатарына  қосылу  үшін  әлемдік  деңгейдегі
білім   кеңістігінен   орын   алуға   ұмтылыс   жасау   қажет.  Ұлы   ағартушы-педагог   Ахмет
Байтұрсынұлы «Басқадан  кем  болмас  үшін  біз  білімді,  бай,  әм  күшті  болуымыз  керек.  Білімді
болуға  оқу  керек.  Бай  болуға  кәсіп  керек.  Күшті  болуға  бірлік  керек»  деп  сара  жол  сілтеді.

Өсіп  келе  жатқан  ұрпаққа  шығармашылық  тәрбие  берудің  тиімді нұсқаларын әр  түрлі  жас
мөлшеріндегі   балаларға   мақсаттың   қолайлы  құрылысын   анықтаудан  бастау   керек.  Мұнсыз
оқушылардың  білімін  жетілдіру  жемісті  бола  бермейді. Затқа, объектіге  т.б. көңіл  аудару  көп
жағдайда   оқушылардың   оршаған   ортаны   тануда   жетістікке   жеткізеді,  себебі,  ол   көзбен
қабылдаудың   толықтығын   және   тереңдігін   қамтамасыз   етеді,  ойлаудың  активтілігіне
құбылыстардың  қандай да  бір  нысанасын  үйренуге  бағытталған  оқушының  ерік – күшінің
жиналуына  жағдай  жасайды.

Оқушының  көру  және  есту  қабілеттерін  қалыптастыруда  әр  түрлі   құбылыстар  мен
фактілерді  байқау, шынайылық  объектілерінің  мағынасын, аз  байқалатын  жақтары  мен  белгілерін
есепке  алу  қажет. 

Көз  алдына  елестету  функциясының  сөйлеуді  дамытуға  тәуелді  екенін  Л.С.Выготский
тауып  айтқан  еді. Оның  тұжырымында  көз  алдына  елестету  сөйлеу  дамуына  тәуелді, яғни
балалардың   қоршаған   ортамен   қарым-қатынасының   негізі   болып   саналатын   ұжымдық  -
әлеуметтік  кепілі. Жоғарыда  айтылған  тұжырымнан  көріп  отырғандай, егер  бала  көркемөнермен
байланысты  болмаса, сурет  салу, ән  айту, өлең  оқу  дағдысы  болмаса, оқуға, еңбек  етуге  ынтасы
болмаса  сөйлеу  процесі  тежеледі,  көз  алдына  елестету  қабілеті  жойылады. Ал  бұл  жағдай
баланың  шығармашылық  әрекетін  тоқтатады.  Сократтың  өзі-ақ  оқыту  барысында  шәкірттің
танымдық  іс-әрекетін  арнайы  басқарудың  маңыздылығын  атап  көрсеткен-ді. 

Ы.Алтынсариннің  пікірінше,  педагогикалық  жұмыстағы  ең  шешуші  нәрсе:  мұғалімнің  ең
жақсы  оқыту  әдістерін  таба  білуінде,  балалармен  дұрыс  тіл  табыса  білуінде.  «Үлгілі  жолға
қойылған,  дұрыс  тәртібі  бар  жаңа  типті  мектеп  оқушыларды  қызықтырып,  оларды  мәдениетке,
жұмысқа  және  айналасын,  өз  ортасын  тануға, ой  еңбегін  үйретуге  тиіс»,- деп  атап  көрсетті.  

Шығармашылық   қабілетті   дамытудың  психологиялық,   педагогикалық   ережелерін
басшылыққа  алып  қарастырғанда  мұғалімнің  дидактикалық  дайындығына  мына  компоненттер
кіруі  керек:         

• педогогикалық  қызметті  толық  берілуі, оны  дұрыс  атқаруы;
• ақыл – ой  әрекетін  кезеңмен  қалыптастыру  теориясын  білу;
• бала  психологиясының  жасқа  байланысты  ерекшеліктерін  білу;
• шығармашылық  процестің  негізін  меңгере  білу;
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Психологтардың  зерттеуі  бойынша  әрбір  жас  кезеңінде шығармашылыққа  баулуға  өзек
болардай  өзіндік  ерекше  қабілет, бейімділік  бар  екен.

 Қабілеттілік – оқушының  жеке  психологиялық  ерекшелігі. Ол  жалаң   білім  мен  дағды
емес, соны  тез  игеру  жолындағы  табандылығы. Ол  адам  бойындағы  жақсы  қасиеттер, яғни
олардың   жиынтығы.

Көптеген  психологтар  оқушылардың  жасы  өскен  сайын  нерв  жүйесінің  мүмкіндіктері
кеңейіп,  қалыптасып  отыратындығын,  бірақ   оқушының   дамуы   үшін  ең   қажетті,  құнды
қасиеттерінің  біртіндеп  жоғалып отыратындығымен түсіндіре  келе, бала  қабілетінің  дамуы  үшін
ең  қымбатты  кезеңді, тиімді  пайдаланып  қалуға  асығу  керектігін  ескертеді. Бастауыш  сынып
оқушыларының  жас  ерекшеліктеріне  сай  қабілет  олардың  белгілі  бір  іс-әрекетке  бейімділігі
арқылы  көрінеді.

Балалық  кезде   ерекше   көзге   түсетін   бейімділіктің   келешектегі   олардың  қабілетінің
көрсеткіші  екенін  ескеріп,  оқушының  бейімділігін  дер  кезінде  көре  біліп,  соған  сәйкес  келетін
қабілеттерді  дамыту  біздің  міндетті  борышымыз  екенін  ұмытпауымыз  керек.

Бастауыш   сынып   оқушыларының   шығармашылық   қабілеттері  олардың  өз   бетімен
меңгерген    білімдерін,  іскерліктерін,  дағдыларын  пайдалана  отырып  өзіне  бұрыннан  белгілі
жаңадан  бір нәтиже  алуы. Баланың  жаңа  нәтижеге  қол  жеткізуі  жалпы  білімдерімен  қатар
олардың  осы  нәтиже  алу  жолында  пайдаланылатын  әдіс-тәсілдердің  тиімдісін  таңдай алуына,
тапқырлықтарына  және  жеке психологиялық  қабілеттеріне  байланысты.

Психологтардың   зерттеулеріне   қарағанда,   шығармашылық   іс-әрекеттің   қалыптасуы
өздігінен  тұйыққа  тірелген  процесс  емес. Ол  тек  әлеуметтік  орта  қоршауымен,  адамның  өзіндік
қызмет  сипатымен  ғана  емес,  жеке  тұлғаның  кәсіби  іс- әрекеті,  танымдық  қажеттілігін  оятуға
ынталандыратын оқу  және  тәрбие  үрдісі, сондай-ақ  өзінің  жеке  басының  белсенділігімен  үндесе
жүргізілетін  күрделі  үрдіс.

Бұл   мәселе   белгілі   бір   танымдық   іс-әрекетке   оларды   бағыттайтын,   тәрбиелейтін,
жұмылдыратын,  ынталандыратын  адамдардың  әсеріне  де  тікелей  байланысты.  Сонымен  қатар
шәкірттің  танымдық  іс-әрекетте  ілгері  қарай  басуына  себепкер  болатын  негізгі  күш – түрлі
қайшылықтар. 

Бала  білмеуден  білуге  қадам  басқанда  әртүрлі  қайшылықтар мен  қиындықтарға  кездеседі,
оларды  шешу,  жеңу  нәтижесінде  оқу  міндеттері  жүзеге  асады.  

Оқу  үрдісіндегі  ең  негізгі  қайшылықтармен  оқушының  мүмкіндіктерінің  (білімі, дағдысы,
дамуының   қазіргі   деңгейі)  арасындағы   қайшылық.   Бұдан   тағы  да   оқушының  білімі   мен
біліктілігі  арасындағы  және  шығармашылық  ойлауы  мен  репродуктивті  ойлау  арасындағы т.б.
қайшылықтар  жатады.  

Осындай  қайшылықтарды  шешу  оқушының  саналы  түрде  көп  күш-жігер  жұмсауын  керек
етеді.

Оқытушы  шәкірттің  білім,   білік  деңгейлерін  анықтап,  олармен  жеке  дара  жұмыстар
жүйесін  пайдалануы  керек. Жүйелі,  дұрыс  ұйымдастырылған  шығармашылық  әрекет  түрлері
нәтижесінде  шәкірттің  білімі,  біліктілігі  кеңейіп,  шығармашылық  ізденімпаздығы  қалыптасады.

Оқушының  жұмысты шығармашылықпен  ойлауы,  оны  ұйымдастыра  білуі,  танымдық  іс-
әрекет  түрлерін  таңдап,  оны  жоспарлай  білуі,  ізденімпаздығын  арттыру  маңызды  жұмыс. 

Оқушылардың  шығармашылық  іс-әрекеттерді   жоспарлау  және  іске  асыру  біліктерінің
қалыптасуына  оқу-танымдақ  тапсырмаларды  шығармашылық  тұрғыда  шешудің  маңызы  зор.

* * * * *
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СЫЗДЫКОВА ЗАУРЕ МАЙРАМБАЕВНА
Ортаңғы (аралас) тобы. Тәрбиеші

Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Жеңіс ауылы
Мәншүк Маметова атындағы «Нұрай» шағын орталығы 

Білім беру саласы: «Қатынас»,«Шығармашылық»,«Таным»
Кіріктірілген ұйымдастырылған оқу іс-әрекетті: «Сөйлеуді 
дамыту»,«Жапсыру»,«Мүсіндеу»,«Қарапайым математика»
Тақырыбы: «Күз сыйы»
Мақсаты:Табиғаттың күз мезгіліндегі өзгерістері жайлы білімдерін кеңейту.Балалармен дәстүрден 
тыс әдістер арқылы жұмыс жасай отырып,логикалық ойлау қабілетін дамыту.
Қажетті құралдар:Ақ қағаз,желім,майлық,ермексаз
Дамытушылығы: Түсіндіру,үйрету,көрсету,әңгімелеу
Алдын  ала жүргізілетін жұмыстар: тақпақ жаттату,суреттер
әзірлеу,дидактикалық ойын.
Тәрбиелік:балаларды тапқырлыққа іздемпаздыққа,шапшаңдыққа,бірлікке тәрбиелеу.
Әдіс-тәсілдері:сұрақ-жауап,салыстыру ойын,карточкалар арқылы тапсырмалар,көкөніс пен 
жемістерді жапсыру. 

   Іс-әрекетті             Тәрбиешінің  іс-әрекеті        Балалардың
          іс-әрекеті

Мотивациялық
қозғаушылық

 

Ұйымдастыру-
қозғаушылық

Амандасады нейро-жаттығулар жеке жеке 
баламен 

- Балалар көңіл күйілер қалай?
Менің де көңіл күйім жақсы 
Ал,балалар қазір қай жыл мезгілі?
Күз мезгілінде неше ай бар?

Күз туралы қандай тақпақ,өлеңдер білеміз?
Бекнұр: Қамба толды астыққа
               Алғыс саған алтын күз.
               Бір уыс дән шаштық та,
               Қап-қап қауын алдық біз.

Марьям: Алақай,алақай
                 Шаттанды балақай
                 Күз түсті,дән пісті
                Айтамыз  алғысты.
Ильяс:  Күздің қазан айында,
               Алма,алмұрт піседі
               Жапырақтар сарғайып
               Сыбдыр-сыбдыр етеді.
Медина: Жапырақ ұшты,
                Суық та түсті.
             Сонда да бізге,
             Қызық көп күзде.
Рауан: Күз айы тамаша,
              Ән айттық жаңаша
              Би билеп бәріміз
              Қуанайық балаша.

  Балалар бір-бірден    
кіріп  амандасады

   -Жақсы

     -Күз
    -үш ай
(қыркүйек,қазан,қараша)
 
    -Иә

Балалар  жаттаған 
тақпақтарды айтады

  

   -балалар мұқият            
       тыңдайды

-Адамдар азық жинайды

-Алма, алмұрт, шие, жүзім

Қияр, сәбіз, қызанақ, 
қырыққабат.
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  Осы біз күз мезгілінде ауырмау үшін,тұмау 
болмау үшін біз көкөніс пен жемістерді жеуміз 
керек.Көкөніс пен жемістердің құрамында адам-
ның ағзасына әр түрлі дәруімендер бар,сол 
дәруімендерді жей отырып көкөніс пен 
жемістерді бойымызға әр түрлі бізге қажет 
дәруімендер барады.Сол дәруімендердің арқа-
сында біз күшті боламыз,тұмау бізге жақындай 
алмайтын болады.
Сұрақ-жауап:
-Күз мезгілі бізге қандай сый береді? 
-Балалар жемістерге не жатады? 

-Көкөністерге не жатады?

 - Ал,балалар сиқырлы әлемге  барамыз ба?

-Ендеше бәріміз сиқырлы аяқ киім киік.
 -Міне,балалар біз сиқырлы дәруімендер әлеміне  
келдік
Ал,балалар сендердің сиқырлы аяқ киімдерге 
қарап не байқа-дыңдар?
- Енді балалар мына жаққа қа-раймыз бізде әр 
түрлі тапсырма-лар бар әр түрлі түске бөлінген.
Ендеше аяқ киімнің дөңгелектерінің түсіне қарап 
сол түсіне қарай орнымызға отырамыз.
Сары топ:
Сары түсті топ сендерге қандай тапсырма 
қанекей қарайықшы қандай тапсырма екен не бар
алдымызда (Ермексазбен  мына қарбызды 
бүтіндейміз)
Ал,балалар қарбыздың түсі қандай?

-  Қызыл түсті топ не бар біздің алдымызда ?
Банканы біздің ата-аналарымыз қысқы дайындап 
не істейді?
Алдымызда заттарды  көрсетіп,
сұрап 
 -Дұрыс айтасыңдар қияр,қыза-
нақты жабатын боламыз.
Желімізді жағып банканы жабатын 
боламыз.Жұмыс-
тарын қарап,сұрап,айтқызып қанша қияр,қанша 
қызанақ салдын банканы жауып? түстерді  
айтқызып
- Балалар тапсырманы орындап болдық 
жарайсыңдар! 
-Енді келіңдер ойын ойнайық балалар
Балалар мұнда бізде көкөніс пен жемістердің 
жапырақтары түсіп қалды,сол жапырақтарды 
бүтін-дейміз.Жапырақтарды құрасты-рамыз 
оларды кістіргіштарды арқылы бүтіндейміз.

-Иә

-аяқ киімдерді киіп бір –
біріміздің артынан жүріп 
сиқырлы әлеміне келеді

-жауап береді
Әр түрлі түсті 
дөңгелектер бар екенінді 
айтады

    Балалар түске қарап 
орындарына жайғасады

-балалар алдында не бар 
екенің айтады(қарбыздың 
сурет және ермексаз)

-сырты жасыл,іші қызыл

-қарбызды бүтіндейді

-Банка

-Жабады

  -Қияр мен қызанақ

-Балалар тапсырманы  
               орындайды

Қойған сұрақтарына
жауап береді

Жарайсыңдар балалар біз 
тапсырмаларды толық 
орындап болдық.

          -Иә

  Балабақшаға оралады 
және
сиқырлы аяқ киімдерді 
шешеді
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Рефлекция 
қозғаушылық

Жарайсыңдар балалар біз тапсырмаларды толық 
орындап болдық.
-Сиқырлы дәруімен әлемі ұнады ма сендерге 
балалар?
Олай болса балабақшаға қайта-тын уақыт 
болды.Сиқырлы аяқ киім шешеміз балалар. 

- Балалар бүгінгі оқу іс-әрекетті ұнады ма ?
-Қандай әлемге барып келдік біз балалар?
-Қандай тапсырма орындадық? 

Қандай ойын ойнадық?не жинадық? 

Жарайсыңдар балалар.Сендерге бүгінгі оқу іс-
әрекетті  ұнаған болса күннің суреттің,ұнамаса 
бұлттың суреттің  аламыз бала-лар.Жарайсыңдар 
балалар.Сау болыңыздар.

 -Иә

Сиқырлы дәруімен
әлеміне бардық

Қарбызды бүтіндедік.
Ермексазбен  банка 
жаптық 
көкөністермен(қияр,қызан
ақты)

Көкөністерді,жемістердің
жапырағын бүтіндедік

кістіргішпен

     Балалар қуаныштарын
білдіреді.

 
Күтілетін нәтиже:
Біледі: желіммен,ермексазбен жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасын сақтай біледі.
Игереді:күздің белгілерін және көкөніс пен жемістердің адам ағзасына керек дәруімен екеніңді.
Меңгереді: жапсырмаларды тиянақты жабыстыруды.
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ӘРЕКЕТІН ДАМЫТУ
САЛАСЫНДАҒЫ  МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ

КАЙЫНБАЕВА АЛЬМИРА АДЫЛКАНОВНА
«Мариногорка орта мектебі» КММ

Педагог-сарапшы

«Ұлттық мәдениеттен жұрдай рухта тәрбиеленген ұрпақтан
халқымыздың қажеті мен мүддесін жоқтайтын пайдалы азамат шықпайды»   М. Шоқай

Егеменді  еліміздің  бүгінгі  таңдағы ең басты мақсаты жан-жақты әлемдік  білім  кеңестігінен
орын  алу  болып  табылады.  Бүгінгі  жас  ұрпақ  –  егемен  еліміздің  болашағы,  халық  тағдырын
жетелейтін азамат. Ал сол ұрпаққа әлемдік деңгейде өркениетті негізде білім мен тәрбие беру, ұлттық
құндылықтарды жас ұрпақ бойына сіңіру ғаламдық мәні бар мәселеге айналып отыр. 

Ғаламдану  үрдісінде  ұлттық  құндылықтарды  сақтау  мен  өзінің  бет-бейнесін,  ізгі  дәстүрін
сақтау жолындағы күрес ұлттың сананы сақтау күресі екенін түсіну,  яғни,  ұлттық сана-сезімі  мен
мінез-құлқының ана  тілінде,  ата  тарихын,  төл  мәдениетін  және  ұлттық  салт  –  дәстүрді  меңгеруі
негізінде қалыптасқан жеке тұлғаны тәрбиелеу міндетін айтамыз. 

Методикалық терминдер сөздігінде:  «Құзыреттілік – қандай  да бір  оқу пәнін оқыту үдерісінде
қалыптасатын білім, білік, дағдылар  жиынтығы,  сонымен қатар, қандай да бір қызметті орындай алу
қабілеттілігі», – делінген. 

Дұрыс ұйымдастырылған    әдістемелік  пен оның кәсіби дамуға бағытталған  жұмыстары ғана
жаңашылдық  кепілі болады. Сол себепті, мұғалімдерді кәсіби біліктілігін арттыруда педагогтардың
өздеріне бағытталған іс-әрекеттерін жаңаша ұйымдастыру өте маңызды.

Бүгінгі  оқушы  –  Егеменді  еліміздің  ертеңгі  ұрпағы.  Ұрпақтың  рухани  байлығы,  мәдениеті
саналы ұлттың ойлау қабілеті мен білімі болуы керек.  Қазіргі заманға сай білімді, мәдениетті, оған
қоса  адамгершілік,  кішіпейілділік,  қайырымдылық,  шындық,  адалдық,  үлкендерді  құрметтей  білу
сияқты асыл қасиеттер бала бойына кітап арқылы біртіндеп сіңеді. Баланы кітап оқуға көбірек баулу
және пайдалы оқу үшін, ең басты балаларға кітапты сүюге көмектесу керек. 

Қазіргі  балалардың  көбінің  қиялдары  компьютерлік  ойындарға  ауып  кетуіне  қарамастан,
ұстаздардың  балаларға кітап әлемін сыйлау мүмкіндігі және құқығы қалады. Кітап оқуға үйрету үшін
ең алдымен ата - анарға кеңес беру керек. Балаға бір жасынан - ақ кітап ұстатып үйреткен дұрыс.
Яғни, ол сәби кезінен бастап кітапты көруге тиіс. Баланы кітапқа қызықтыру үшін суретті, санамақ
кітаптардан бастау керек. Үнемі газет - журнал, кітап оқып отырған ата-ананы көрген бала да кітапқа
қызығып өседі. 4 - 5 жастан бастап әңгіме, ертегілер оқуға болады. 

Кітап оқу баланың ой -  өрісін кеңейтеді,  ойлауға үйретеді,  сөйлеу қабілетін,  есте сақтауын,
қиялын дамытады, танымдық және дамытушылық қызметін анықтайды. Баланы кітап оқуға көбірек
баулу  және  пайдалы  оқу  үшін,  ең  басты  балаларға  кітапты  сүюге  көмектесіп,  алдын  ала  бос
уақытында  оқитын кітаптарының тізімін  белгілеп,   ұсынуға  болады.  Баланы жас  кезінен  кітапты
құрметтеуге және оны күтіп ұстауға баулыған жөн.

Немістің ұлы ақыны Гете: «Көкірегі ашық адам оқи білуді үйренудің қаншалықты қиын екенін
біледі,  мен бұған сексен жыл өмірімді  арнадым,  бірақ  әлі  кітап  оқуды толық үйрендім деп  айта
алмаймын» деген екен. 

Балаға кітап оқуды үйретудің алғы шарттары:
1. Кітаптың құдіретін ұғындыру. Оны жыртпауға, тік отырып оқуға үйрету. Авторының кім,

не жайында, қай жылы, қайдан шыққаны туралы білуі шарт.
2. Кітапты түсінбей құр оқудан сақтандыру керек, талғап оқуға, оған көз - қарасын білдіре

алуға, қысқаша фабула жазуға үйрету. (Фабула - баяндалатын оқиғалар желісінің қысқаша мазмұны).
3. Оқыған кітабының ішінде түсінбеген сөзді не мақал - мәтелдерді, не дәйек сөздерді теріп

жазып алуға арнайы дәптер аштыру керек.
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Осыдан келіп ол баланың еңбек етуге құлшынысы туады, зейіні  артады, талғамы өседі,  көп
оқуға тырысады, сөздік қоры молаяды. Кітап оқуға қызығушылық ерте балалық жастан қаланады
және осы жерде көбі ата - анаға байланысты болады. 

Отбасы  баланың  тұлғасын  дамытуға  ортасы  болып  табылады,  оқуға  деген  қажеттілік,
қызығушылық пен сүйіспеншілік  қалыптасады.  Сондықтан баланы уақытында  оқуға  үйретіп қана
қоймай, оны оқуды жақсы көруге ұмтылдыра білуіміз керек. «Өзіңді - өзің тану үшін кітап керек,
өзгені тану үшін де кітап керек» депті атақты авар ақыны Р. Гамзатов. 

Адам айнаға қарап, бет - жүзіндегі өзгерістерді көретіні сияқты кітап арқылы да жаңа әлемді
таниды. Басқа бір елдің, қоғамдық міндетін, тілін, дінін, тұрмысын, салт - дәстүрін біледі. 

Кітап - рухани қазына, байлық, өмір айнасы, замана сыры, тарих шежіресі, оқу - тәрбие құралы.
«Артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге» - деп Абай Құнанбаев атамыз айтпақшы, адам баласы
үшін кітап – тілсіз тәрбиеші. Кітап адам баласына бала кезінен бастап, өмірінің соңына дейін сырлас
досы бола алады.

Кітап оқу - адамзат ойлап тапқан ең ғажайып құбылыстардың бірі. Рухани жан дүниеге демеу
беріп,  адамның  адами  қасиетін  арттыратын  да  осы  кітап.  Тәрбиеміздің  бастауы  ертегі,  жыр,
дастандарымыз да бүгінгі ұрпаққа кітап болып жетті. 

Кітап оқу әр адам үшін қажет, кітап көбірек алғыр ойлауға баулып, албырт сезімді тежеуге,ішкі
барлық  ойлау  және  сезіну  қабілетімізді  қалыптастыратын  сезім  тәрізді  ми  гимнастикасы  болып
табылады. Кітап - ол дос, жұбатушы, басшы, біздің түсініксіз және белгісіз болып қалған ойымыз бен
сезімімізді қалыптастыруға көмекші; кітап өзінің мазмұнымен нәр татқызып,рухани қолдау береді.

Кітаппен шындап жұмыс істей алмау біреулердің кітапқа деген сүйіспеншілігін мұқалтса, енді
біреулерді  жүйесіз,  ойланбай  оқуға  әкеліп  соқтырады.  Ол  үшін  оқу мәдениеттілігін  игеру керек.
Оқу дегеніміз - бұл кітап мазмұнымен танысып, автордың кітаптағы ойын ұғыну. 

Оқу - бұл графикалық белгілермен берілген басқа біреудің ойын меңгеру. Оқу мәдениеттілігі
алдымен оқуға деген көзқарас қалыптастырудан, оқырманнан кітап арқылы әлемді танып және оқудан
өзіне пайда ойлауға тырысуынан басталады. Басқаша айтқанда,оқырман кітапты жеңіл уақыт өткізу
үшін  емес,  өздігінен  білім  алып,  өз  еңбегін  ұйымдастыруға  және  жетілдіруге  пайдаланған  жөн.
   Болашаққа жаңа ғана қадам басқан баланың оқуына ата-ана мен мұғалім бірлесе отырып басшылық
жасап, бағыт беріп жіберу қажет.

Кітаппен  жұмыс  жасау,оқушының білім  сапасын көтерудегі  қажетті  жағдай.Баланың жалпы
дамуы  мектептегі  оқу мен оның өздігінен  оқуына  тығыз  байланысты.  Оқушылардың кітап  оқуға
құмарлықтарын арттыру үшін мұғалім алдын ала жоспар құрады.Мұғалім сынып жоғарылаған сайын
күрделендіре түседі.Бірте-бірте мәнерлеп оқуға дағды қалыптастыруға болады. 

Мәнерлеп  оқу  екпінді  дұрыс  қоя  білу,оқу  мәнерін  меңгеру,тыныс  белгілерін  сақтап,  дұрыс
кідіріс жасау,дауысты сөйлемдегі ой мазмұнына сай баяу,жігерлі оқу немесе тілек,сұрақ,көңіл-күйді
көтеріңкі күйде оқу ескеріледі.

Кітап оқуды жүргізудің бірнеше әдіс-тәсілдері бар:
• Өз таңдаулары бойынша кітап оқу
• Бірде кітапты талқылау
• Бірде бірігіп оқу
• Бірде балалардың әрқайсысының өзінің ұнаған жерлерін оқыту
• Мектеп баласының кітап оқуға ынтасын, көңілінің көзін ашып, қызықтыру.

Кітаптарды қалай тиімді оқу керек?
1-    Ереже. Әр ай сайын ең құрығанда бір кітап оқу.
 Әр кез оқып, өркендеу. Кез-келген табысқа жететін адамдардың берік ережесіне айналу керек.

«Тірі нәрсенің барлығы өседі! Өсуін, дамуын тоқтатқан ағза өле бастайды». Бұл Бодо Шефердің сөзі.
Табысты адамға айналу үшін өзіңіздің өміріңізге мына бір қарапайым ережені енгізіңіз. Әр ар сайын
ең құрығанда табықа  жетуге,  қаржы,  жеке тұлғаның дамуы,  бизнеске  арналған бір кітап оқыңыз.
Жылына төрт рет осы тақырыптарға арналған семинарларға қатысыңыз.

  2- Ереже. Нақты бір оқылайын деп жатқан кітаптың мақсатын анықтау.
Қазіргі  таңда  білім  беру  мекемесін  жақсы  бітірген,  бейбақ  адамдарды  көптеп  кездестіруге

болады. Бізге, өкінішке орай, БАСТЫ нәрсені үйретпейді!!!
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Білім жақсы баға, жақсы емтихан, жақсы студент болу үшін керек емес!
Білім, оны ӨМІРІМІЗГЕ СІҢІРУ үшін керек. Білім ӨМІРІМІЗДІ ЖАҚСЫ АРНАҒА бұру үшін

керек. Білім ТАБЫСТЫ ЖӘНЕ БАҚЫТТЫ өмір сүруіміз үшін қажет.
Осыданбарып: кітап оқудың алдында анық мақсатты қою керек. Нәтижесінде ҚАНДАЙ БІЛІМ

алғым келеді? ОСЫ БІЛІМ маған не үшін қажет? Осы білім арқылы НАҚТЫ НЕНІ өзгерткім келеді? 
3- Ереже. Алған білімді тез арада іске қосу.
Тағы бір маңызды сәт бар! өмірімізді өзгерту мақсатында кітаптарды жай ғана оқуға болмайды!

Алған  білімді  ӨМІРІҢІЗГЕ СІҢІРУ керек.2000  жылы Ақш-та  зерттеу жүргізілген  болатын,  оның
қорытындысы мынандай:

 «Егер адам 72 сағат ішінде алған жаңа ақпаратпен ешқандай әрекет етпесе, онда білім үшін
салынған – қайраттылық, ақша, уақыт, осы алған білім – зая кетті десе де болады».

4- Ереже. Маркермен оқу. Оқығаннан кейін алған мағлұматты бағалау.
 Кейде кітап қызық болғаны соншалық, тоқтай алмай қаласыз! Олай етуге болмайды, себебі біз

жай ғана оқи алмаймыз, оны сіңіру керекпіз!
Өзімнің құпияммен бөлісейін: мен әр кез кітап оқығанда, қолымда қалам ұстаймын. 
Маңызды  жерлерін  тез  арада  белгіліп  отырамын,  оларды  сол  сәтте-ақ  өміріме  сіңіруді

бастаймын. Тағы бір айтарым, кітапты оқи сала, он балдық шкала бойынша бағалаймын.
 Ол  не  үшін  керек?Егер  көп  кітап  оқысаңыз,  сіздер  оны  өмірде  қолданып  үлгермейсіздер,

-дейтін Бодо Шефер.
Сол үшін оқылған білімді бағалау кезінде, мен бірнеше параметрлерді есепке аламын. Алған

білімді өмірде пайдалану қаншалықты оңай? Оқымас бұрын  қойылған мақсатыммен қаншалықты
сәйкес  келеді?  Қалай  алған  білімімді  тезірек,  арзанырақ,  пайдалырақ  қолдансам  болады?  Осы
сұрақтардың жауабын жазып аламын. 

5- Ереже. Оқудан тиімдірек нәтиже алу. 
Қазіргі таңда кітаптардың саны бар, сапасы жоқ. Жиі, оқығаннан кейін өкініп қаласыз.Кітапты

қалай дұрыс таңдау керек? Қалай уақытты, ақшаны, қайраттылықты зая кетірмеуге болады?
«Қаржылық тәуелсіздікке апаратын жол» атты кітабында, Бодо Шефер жақсы ұсыныс береді.

«Сіздер қызықты тұлғамен танысқанда, уақытты бос сөзге жұмсамай, оны тиімді пайдаланыңыз. Ол
кісі  оқыған,  екіүш жақсы кітаптардың атын сұраңыз.  Келесі  қадамыңыз, неліктен осы кітаптарды
үздік санайтындығына бағытталсын. Сол арқылы құзырлы адамнан кеңес аласыз. Бірнеше секундта
осы айтылған кітаптарды оқимын ба, жоқ па деген сұрақтарға жауап аласыз». 

6-Қайта оқу және жаңа түсінікпен сіңіру.
Қайталау ілім анасы. Қайталанып оқылған кітаптан, оны түсінудің тереңдігі пайда болады. Осы

уақытқа дейін байқамаған ЖАҢА білімді табасыздар. Негізі 7-8 баллмен бағаланған кітаптарды қайта
оқып шығамын. 

Міне,  мен де былтырғы оқу жылында бастауыш сыныптан келген 5 сыныптарды осы кітап
оқуға баули бастадым. Әрине, басқа сыныптарға да оқытамын, бірақ нақты осы бастауыш сыныбынан
келген  оқушылардың  тілдері  қысқа  баолып  келеді:  оқулықтарда  берілген  екі-үш  беттік  әңгіме-
ертегілерді бір-екі сөйлеммен ғана айтып береді. 

Мазмұндау дегенді мүлдем білмей келеді  десе болады. Кейбір балалардың ата-аналары үйде
орысша  сөйлегендіктен,  баланың  мүлдем  қазақшасы  нашар  болып  келеді,  сөздердің  мағынасын
ұқпайды,  қате  акцентпен  сөйлейтін  оқушылар  да  болды.  Осыдан  кейін  қыркүйектен  бастап
ақырындап әңгімелер оқытып, қысқа-қысқа әдеби ертегілер көрсете отыра негізгі ойларын айтқызып,
тірек  сөздер  мен  сөйлемдерді  жаздырта  бастадым.  Балалардың ақырындап  көркем  шығармаларға
деген  қызығушылықтарын  оятып,  каникулдарда  кітапханаға  бірге  барып  әдеби  кітаптарды  оқыта
бастадым. Сөйтіп кітаптарды оқытып, каникулдан келген сол шығармаларды кезекпен мазмұндатып,
ең жақсы бір әдіс – Кейворд «Гексагонды» жиірек қолдана бастадым. 

Keyword HEXAGON әдісін қолданудың артықшылықтары:
Тәжірибелі жетекші болмаған кезде де оқылымды талқылау мүмкіндігі;
Аудиториядағы  сабақтарда  сыныпты  бірнеше  командаға  бөліп,  бір  мезгілде  талқылауға

мүмкіндік береді;
Талқылауға арналған жеке тақырыпты анықтамай, қатысушылардың мүдделеріне байланысты

талқылауға еркін өтуге болады;
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Әңгіме  басқа  арнаға  ауыспайды,  өйткені  барлық  талқылау  кітаптан  таңдалған  кілт  сөздер
аясында өтеді;

Әркімнің сөйлеуге мүмкіндігі бар.
Оқудан кейін талқылау әдістері:
Алтыбұрышты кеспелерде барлығы тек кілт сөздерін жазады;
Қатысушылардың бірі алдымен өзі жазған сөздерді жазып, қалағанын айтады;
Келесі  қатысушы  сөздерді  алдыңғы  сөздермен  бірге  орналастырады,  егер  сөздер  немесе

сөздердің мағынасы сәйкес келсе;
Егер  сіз  тиісті  кілт  сөздерді  таба  алмасаңыз,  онда  сөзді  басқа  кілт  сөздерден  қашықтықта

қойылады;
Талқылау аяқталғаннан кейін сіз сөздерді олар ілінген ретпен түзете аласыз;

1. Ы.Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы» қысқа әңгімелерді оқытып, мазмұндаттым.
2. Б.Соқпақбаев «Менің атым Қожа»кітабың  оқытып, Кейворд «Гексагон» ойынын қолдандым.
3.  «Қазына аралы»   шолтандиялық жазушы Роберт Льюис Стивенсонның  романы.  
4. Ал осы жазғы каникулда бірдей кітап берудің мүмкіндігі болмады, сондықтан әр түрлі әдеби

кітаптар бердім. Сонымен қатар ай сайын балалардың оқыған-оқымағандарын тексеріп отырдым.
Міне, бірнеше әдіс арқылы , соның ішінде осы Гексагон әдісін жиі қолданып, «Оқуға құштар

оқушы» , «Оқуға құштар отбасы»  деген  номинациялармен сынып жиналыстарында марапаттауды да
ұйымдастырдым. Өйткені,  каникул кезінде оқылатын кітап жайлы ата-аналарға да ескертіп айтып,
«бірге  оқыңыздар»,  не  «қадағалаңыздар»  ...  деп  айтып  отыратын  болдым.   Осы  бір  жыл  ішінде
балалардың  оқуға құштарлығы артып, «тағы қандай кітап оқимыз», «апай мына кітап өте қызықты
екен», «ана кейіпкердің істеген ісі қате не дұрыс»  деген сияқты пікірлерін еститін болдым. 

Қазіргі кезде «Оқы да, жеңіске жет!» сайысы, мектеп кітапханасында да «Оқуға құштар мектеп»
деген бағдарлама аясында іс-шаралар өтіп тұрады. Бірақ бәрін қадағалап отырмасақ, қазіргі балаларда
кітап оқуға деген сондай құштарлық жоқ. Сондықтан да мұғалім - ата-ана болып болашағы жарқын,
ойы анық, ана тілі айқын болатындай жастарды тәрбиелеу біздің қолымызда деуге болады.  

 Ал сіздер кітапты қалай оқытасыздар? Қандай әдістерді қолданасыздар? 

* * * * *
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕР 
АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН  АРТТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 

БАТЫРБЕКОВА ГУЛЬШАТ АЗЕРОВНА
Ақтөбе облысы, Шұбарши жалпы орта білім беретін мектебі

тарих пәнінің мұғалімі 

Ағылшын  тілі  пәнінің  басты  міндеті  -  білімгерлердің  тілдік  қарым-қатынас  жасай  алу
біліктілігін  жетілдіру.  Ағылшын тілі  пәні  мектепте  білім,  тәрбие  берумен қатар  жасөспірімдердің
жеке бас қасиеттерін тұлға ретінде жетелдіруге қоғамдағы өз орнын табуға ерекше ықпал етеді. 

Ағылшын тілін оқыту кезінде кез келген бір әдістемені қолдану әртүрлі шарттарға байланысты
болып келеді. Ең басты шарттары: ағылшын тілін оқытудың  алдына қойылатын мақсаты,  оны оқып-
үйренуге бөлінген уақыт, сағат саны жатады. Осы шарттардың ішінде  аса маңызды роль  атқаратын-
оқыту мақсаты болып келеді. Бұл шарт қоғамның дамуы, оның басқа елдермен саяси,шаруашылық
және тағы да басқа байланыстары  шетел тілін  оқытудың мақсаттарын анықтауға  тікелей әсер етеді. 

Белгілі  ғалым  Н.  Д.Гальскованың  айтуы  бойынша,  кіші  сынып  оқушылары  шетел  тілдерін
меңгеруге  өте  бейім.  Баланың имитациялық қабілеттері,  табиғи  қызығушылығы әрқашан  жаңаны
меңгеруге қолайлы жағдай жасайды. 

Мотивация факторлары мыналар: 
- Оқу мазмұнының әртүрлілігі; 
- Оқушы мен оқытушы байланысының жанды интенсивті болуы; 
- Оқытушы тұлғасы; 
Қазақ әдебиетінің классигі, Ұлы Абай атамыз: «Шәкірттерің жақсы оқу үшін, оның оқуға деген

ынтасы және қызығушылығы зор болу керек», - деген. Расында да, тек қана жігерлі, әр нәрсені үнемі
білгісі келген, табандылығын, шыдамдылығын көрсеткен адам ғана өз мақсатына жетеді. 

Ағылшын тілі  мұғалімі оқушылардың тіліне деген қызығушылығын арттыру үшін  тек қана
оқулықты ғана емес, басқа да қосымша материалдарды газет, журналдардан, тіпті интернет көзінен де
қолдануы тиіс. Оқушылар материалды толық және тез меңгеру үшін, мұғалім көп көрнекі құралдарды
пайдаланып, сабақты дұрыс ұйымдастыра білуі керек. Оқушылардың ағылшын тілі сабағына деген
қызығушылығын ояту үшін, мұғалім әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолданғаны жөн, бірақ бұл әдіс-тәсілдер
төмендегідей талаптарға сай  болуы тиіс: 

1  Әдіс-тәсілдер  арқылы  өзін-өзі  еркін  сезіну  үшін  жағымды  атмосфера  жасап,  оқушы
қызығушылығын ынталандыру керек, тілді практикада қолдануға деген қажеттілігін тудыру қажет. 

2 Оқушы тұлғасын толығымен оқу процесіне тарту керек, оның эмоциялары, сезімдері оның
қажеттіліктеріменбайланысты болуы керек. 

3 Оның тілдік шығармашылық қасиеттерін ынталандыру керек. 
4 Оқушыны оқу процесінің басты тұлғасы ретінде белсенді етіп, басқа оқушылармен тығыз

байланыстыру керек; 
5 Оқушыға өз физиологиялық, интеллектуалдық, психологиялық ерекшеліктеріне байланысты

өз бетімен жұмыс істей алуына көмектесу керек; 
6  Түрлі жұмыс түрлерін жеке,  жұппен, топпен,  сыныппен және тағы басқа жұмыс түрлерін

қолдану қажет. 
Ағылшын  тілін  оқыту  әдістері  мыналар:  Логикалық  ойлау;  Грамматикалық-аударма  әдісі;

Сатылау;  Тізбектеу әдісі;  Үнсіздік  әдісі;Физикалық  сезіну  әдісі;  Рольдік  ойындар;Мәдени  қарым-
қатынас;  Жобалау  ідісі;  Проблемалық  оқытуәдісі;Анализдеу;Миға  шабуыл;Пікір  алматыру;
Интерактивті  әдістер;  Коммуникативтік,  көру,есту,  кинестикалық,  Витагендік  әдіс,  Ойға  шолу,
Аудиолингвистикалық  әдіс;  Келесі  әдіс;Түсіндіру;  Көрнекілік  әдісі;  Практикалық  әдіс  және
ақпараттық-коммукативтік технология әдісі.

Бұл  оқыту әдістерінің  ішінде  бұрыннан  қолданып келген  әдістер  және  осы замандық жаңа
әдістер қамтылған. Осы ағылшын тілін оқыту әдістерін салыстыра сипаттау аса маңызды. 

Себебі  пайда болған әрбір жаңа әдістің артықшылығы мен кемшілігі  болады.  Оқытушының
сабақ барысында  қай әдісті  таңдауы салыстырмалы сипаттауда аса маңызды. 
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Себебі әдістердің түрлері сан алуан және де бұл әдістердің өзгешеліктерін білмей отырып оны
таңдау мен қолдану қиынға соғады. Енді ағылшын тілін оқыту әдістеріне тоқталайық. Ағылшын тілін
оқыту  әдістерінің  ең  алғашқы  қолданылған  әдісі-«Grammar-translational  method»  (грамматикалық-
аударма әдісі) болды. Бұл әдістің негізі XVIII ғасырдың аяғында қаланып, XX ғасырдың ортасында іс
жүзінде қолданыста болды. Ағылшын тілін меңгеру  грамматика мен сөздікті меңгеру қажет болды.
Сол үшін осы әдіс түрі қолданылды. Бұл әдісте қандай да ьір грамматикалық құрылым меңгеріліп,
кейін сол тақырыптарға орай сөйлем мәтіндері жинақталады. Одан кейін сол сөйлемнің аудармасы
қамтылады.Қандай да бір әдіс түрі сияқты бұл әдістің де өзіне тән ерекшеліктері  болды. 

Біріншіден, бұл әдіс грамматиканы жетік меңгеруге жол береді.
Екіншіден,  логикалық  ойлау  деңгейі  жоғары  азаматтарға  ыңғайлы  болды.  Бұл  тәсіл  50

жылдардың аяғына дейін үстемдік етіп келді.  Себебі уақыт  өзгере келе, қоғамда өзгереді.  Сөйтіп
заман ағымына сай сан алуан әдістер дүниеге келтірілді. Атап айтатын болсам, 60 жылдары пайда
болған «Silenb way» (үнсіздік әдісі) әдісін атауымызға болады. Ағылшын тілін оқытуда бұл әдістің
басты мақматы – тіл үйренушіге кедергі келтірмеу, әрі оған оқытушының көзқарасын араластырмау.
Бұл  әдіс  бойынша  оқытушы  ешнәрсе  айтпайды,  бірақ  ол  оқыту  барысында  күрделі  түрлі  түсті
таблицаларды қолданады. Бұл таблицалардағы белгілер мен түстер  белгілі  бір дыбысты  таңбалап
одан жаңа сөздер құралады. Мысалы ретінде «dog» сөзін айту үшін ең «d»,  кейін «о»,  сосын «g»
дыбысының белгісі  саналатын квадрат  немесе  түрлі  таяқшалар  көрсетіледі.  Содан  сөз  құралады.
Үнсіздік   әдістің  артықшылығы  оқытушының  тілді  меңгеру  сапасы,  оқушының  тілді  меңгеру
сапасына  ықпал етпейді. 

Келесі қарастыратын әдісіміз «Total-physical respone» (физикалық сезіну әдісі) деп аталады. Бұл
әдіс оқыту барысында іс-қимылдар арқылы жүргізіледі. Оқушы  алғашқыда білім алады, ағылшын
сөздерін үнемі тыңдайды. Ал кейін оқығанын не тыңдағанын қимылмен сезінеді. Оқушы физикалық
қимылдарды  білдіретін   сөздер  арқылы  барлық   сөздерді  меңгеруге  мүмкіндік  алады.   Мәселен
«отыр»  деген  сөзді  түсініп  олар  отырады.  Одан  кейін  70  жылдары  пайда  болған  әдістің   бірі-
«Коммуникативтік әдіс» (қарым-қатынас әдісі).  Оның ең басты мақсаты- әңгімелесушілердің сөздері
түсінікті болуы үшін  адам баласын бір-бірімен тілдік қарым-қатынас  жасауға үйрету. Бұл әдіс түрі
ағылшын  тілін  үйретуде  ең  жеңіл  және  қолайлы  әдістің  түрі  болып  табылады.  Себебі
коммуникативтік әдіс қазіргі таңда да жұмыс  барысында жиі қолданылады. Осы әдіс ағылшын тілін
үйретудегі бірқатар үлгілі тәсілдердің үйлесімді көрінісі. 

Ағылшын тілін үйретудегі келесісі-«Audio-Lingual method» (аудиолингвистикалық әдіс) әдісі.
Аудиолингвистикалық  әдіс  70  жылдардың  аяғына  қарай  қолданысқа  енді.  Бұл  әдісте  оқушы
магнитофоннан немесе оқытушының айтқан сөздерін тыңдап, кейін бірнеше рет қайталайды. Оқушы
осы іс-әрекетте сөздердің,  сөйлемдердің немесе тіркестің дұрыс айтылу жолдарымен және оны аз
уақыт көлемінде жаттап алу, оны қарым-қатынас әдісінде қолдану шарттары  бейімделе бастайды. 

Ағылшын тілін үйретудің келесі әдісі-«Sugesto pedia» (ойға шому) деп аталады. Бұл әдіс түрі 70
жылдары қолданысқа енді. Бұл әдіс түрі басқа әдіс – тәсілдерге қарағанда күрделірек болып келді.
Себебі осы әдісті қолдана отырып оқушы қиялға беріледі. 

Бұл әдістің мән–мағынасы мынадай: оқушы ағылшын тілін үйрену кезеңінде өзін мүлдем басқа
адам болып сезінеді. Ол озіне жаңа есім таңдап, жаңа өмірбаян ойлап табады. Сөйтіп, оқушы өзін
мүлдем  бөгде  әлемде  –  ағылшын  әлемінде  отырғандай  күй  кешеді.  Бұл  әрине  оқушылар  үшін
қызықты және жұмбақ болып келеді. Осы әдісте қолданылған барлық тәсілдер оқушылардың оқып-
үйрену процесінде оң әсерін тигізеді. 

Ағылшын тілін меңгеруде сөздік қордың бай болуы да аса маңызды болып келеді. Ағылшын
тілі  сабағында  сөздік  қорды  дамыту  жолдары  мынадай  әдіс-тәсілдерден  тұрады.  Олар:  сөйлеу,
әңгімелесу, сұрақ-жауап, аударма, түсінік, кітап-мәтінімен жұмыс әдіс-тәсілдері. Оқушылардың сөздік
қоры  баю  үшін  оқытушы  сабақ  барысында  кестелер,  видеокассеталар,  түрлі  суреттер,  көрнекі
құралдарды қолдануы керек. Енді ағылшын тілін сөздік қорын дамытатын әдіс-тәсілдерге жеке-жеке
тоқталайық. 

Көрнекілік әдісі – ағылшын тілін үйретуде ең жиі және ең нәтижелі әдіс-тәсілі болып саналады.
Себебі бұл әдіс барлық сабақ түрінде қолданылады. Көрнекілік әдісте әрине көрнекілік құралдар мен
схемалар қолданылады. Олар бірнеше түстен кем болмауы керек. Бұл оқушылардың сабақ барысында
қызығушылығын және сөздік қорларын дамытуда ең тиімді жолы болып табылады. 
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Түсіндіру  әдісі  –  оқытушы  сабақ  барысында,  оқыту  үрдісінің  бастамасы  ретінде  іске
асырылатын әдіс.  Бұл әдісте оқытушы жаңа сөзді,  жаңа тақырыпты немесе сөйлемдерді түсіндіру
үшін қолданылады. 

Сұрақ – жауап әдісі – балалардың тілін дамыту үшін маңызды әдістің бірі. Бұл әдісте оқушылар
коммуникативтік  әдісте  болады.  Бір-бірілеріне  сұрақ  қойып,  кейін  сұрағына  жауап  алады.  Кең
көлемде қолданылатын әдіс түрі болып табылады. 

Практикалық әдіс – оқушылар сабақ үйрену барысында түрлі ойын элементтері бойынша тіл
үйрену іс–әрекеті болып табылады. Оқушының сөздік қорын молайтуда ойындардың ролі зор, себебі
ойындар олардың сөйлеу машығын қалыптастыру үшін қажет. 

Интерактивтік әдіс – сұхбат құруда оқушылардың белсенділігін арттырады. Бұл әдістің мақсаты
– оқу процесінің барлық сатысында біріккен әрекетке жағдай жасау. Оқушылар және тапсырмалармен
жұмыс  істей  отырып,  топ  мүдделерін  де  ойлауға  үйренеді.  Бұл  әдісте  әр  оқушы  өз  міндетіне
жауапкершілікпен қарай отырып, ортақ нәтижеге қол жеткізуге талпынады. Оқушылар бірігіп жұмыс
істеуге үйренеді. Бұл әдісте оқушы сабақ барысында оқушыларға кеңесші, серіктес рөлін атқарады. 

Ағылшын  тілі  сабақ  барысында  компьютер  оқытушыға  оқушының  өз  бетінше  жұмысын
ұйымдастыруға жәрдем береді. Ол үшін ғалымдардың ұсынысы бойынша мынадай жаттығулар мен
әдістемелік тәсілдер қолдану дұрыс: 

1. Сұрақ-жауап диалогы. 
2. Таңдамалы жауаптармен жүргізілетін тапсырма. 
3. Еркін құралған сөйлемдерді стильдік түзету. 
4. Толықтыруды керек ететін жаттығулар. 
5. Сөздікті меңгеруден өзін-өзі бағалауға арналған жаттығулар. 
Компьютерлік  бағдарламалар  уақыт  өте  келе  жетіліп,  қарқынды  даму  үстінде.  Сөйтіп  біз

бүгінде  әлемдік  интернет  жүйесі  арқылы  ақпарат  алып  қана  қоймай,  білім  алудың  жаңа  түрі
аралықтан оқыту әдісі пайда болды. Бұл оқыту әдісінде мультимедиялық технологияның көмегімен
бейне,  мәтін,  графика  арқылы  оқу  курсының  материалдары  жасалады.  Оқу  материалы  ретінде
оқушыға  дәстүрлі  оқулықтар  мен  оқу құралдары және  интерактивті  қасиеті  шектеулі  бейне  және
мультимедиялық материалдар ұсынылады. 

Ағылшын тілін үйрету барысында ескертетін жайттар: 
1 - Ағылшын тілін оқытуды жүйелі түрде жүргізу. 
2 - Үйрету күнделікті өмірде жиі қолданылатын контекстерден басталады. 
3 - Тапсырманы оқушының қабілетіне қарай беру. 
4 - Оқу материалдарын шындыққа сай етіп алу. 
5 - Үйрену – қарапайымнан күрделіге қарай ұстанымы арқылы жүзеге асады. 

* * * * *
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕМЕН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ

ИМАНГАЛИЕВА АЙГУЛ ЛУКПАНОВНА  
Атырау қаласы

№8 "Ақбота' санаторлық бөбекжай бақшасы  әдіскер 
 

Қазіргі  кезде  білім  ғылым  саласындазаманауи  педагогикалық  техналогиялар  қаншалықты
маңызды  болса,  мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  оқыту  мен  тәрбиелеуде  де  педагогикалық
техналогиялар ұғымы кеңінен қолданылатын ұғымның біріне  айналады.  Ендеше мектепке  дейінгі
білім  беру саласының басты міндеттерінің  бірі-өскелең  ұрпақты  оқыту мен  тәрбие  беру үрдісіне
заманауи әдістерін енгізу. Әрине, ол үшін мектепке дейін білім беру мекемелерінде балалардың жеке
басының  қалыптасуы  мен  дамуына  педагоктардың  педпгогикалық  технологияларды  қолдана  білу
сауаттылығына да байланысты.

Мектеп жасына дейінгі  балаларды дамыту мәселесі  мемлекеттік  саясаттың ажырамас бөлігі
болып  отыр.   Егеменді  еліміздің  талабына  сай  мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  білім  беру,  қазіргі
заманғасай білімді де тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу – педагогтар еншісінде. Заман өзгерген сайын әдіс-
тәсілдер көбейіп, жаңарып, толығып жатыр. Балалардың тілін дамытуды, қызықты үйрету үшінжаңа
әдістер мен технологияларды өз тәжірибемізде қолдануға ізденеміз. 

Жаңа технологияны, әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану білім сапасын арттырады.
Жаңа заман баласы-ертеңгі  еліміздің болашағы. Жаңа заман баласын қалыптастырыолллллп,

дамыту үшін, тұлғаның ішкі дүниесі мен оның қыр – сырынаныңтап, мүмкіншіліктері мен қабілетінің
дамуына жағдай түзету қажет. Әрине ол үшін мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде балалардың
жеке  басының қалыптасуы  мен  дамуына  педпгогтардың педагогикалық  технологияларды қолдана
білу сауаттылығына да байланысты. Яғни, педогогикалық технологияны қолдану негізінде келешек
ұрпақтың дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау – қазіргі
таңдағы әрбір педогогтың міндеті.

Қоғамдағы қазіргі даму кезеңінде мектепке дейінгі білім беру жүйесінде оқыту,  тәрбие беру
үрдісін  технологияландыру  –  бастыт  мәселенің  бірі.  Білім  беру  жүйесінде  педогогикалық
технологияны  қолдану  келешек  ұрпақтың  еркін  дамуынағ  жан-жақты  білім  алуына,  белсенді,
шығармашыл болуына жағдай жасау әрбір педогогтың міндеті болып табылады. 

Осыған  орай  мектепке  дейінгі  мекемелердің  тәжірибесіне  оқыту мен  тәрбиелеудің  әр  түрлі
технологиялары жасалып енгізілуде:  ынтымақтастық  педогогикасы,  білім  беруді  ізгілендіру,  ойын
арқылы оқыту,  түсіндіре  басқарып оза  оқыту,  өздігінен  оқыту,  сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту,
оқытудың  компьютерлік  технологиясы,  психологиялық,  педогогикалық  әдістемелік  білімді,
педогогикалық шеберлікті, балалардың жан дүниесіне терең үңіліп оны ұғына білуді талап етеді.

Қазіргі  таңда  мектепке  дейінгі  білім  беру  мекемелерінде  қолданылатын  заманауй
педогогикалық  әдістердің  бірнеше  түріне  тоқталайық.  Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқыту
балалардың  шығармашылығын  дамытуда  интербелсенді  әдістерді  қолдану  бірнеше
міндеттердішешуге  мүмкіндік  береді.  Интербелсенді  әдістер  тәрбиешілердің  басқа  балалармен,
тәрбиешімен диалогқа кірумен, шығармашылық тапсырма орындаумен, оқытудың «субъекті» ретінде
сипатталады. Педогогтың ұстанымы ауысады: ол балаларға басшы емес, білім беру қызметінің тең
қатысушысы. Бала тұлғасын әлеуметтендіру үдерісінің ең басында туындайтын интербелсенді оқыту
баланың интелектуалды қабілеттілігін айтарлықтай шамада анықтайды. 

Интербелсенді әдістер балаларға мінезін қалыптастыруға, байланыс тілді, логикалық ойлауды,
дүниетанымды дамытуға, сыни ойлауды қалыптастыруға және жеке мүмкіндіктерді беретін заттақ-
дамытушы орта құруға мүмкіндік береді.

Еліміздің  мектепке  дейінгі  мекемелері  мемлекеттік  стандартымыздығ  ұлттық  тәрбиемізді
негізге ала отырып, оқу қызметін жүгізумен қатар, бала тәрбиесіндегі әлемнің көптеген мемлекеттері
пайдаланып отырған үздік тәжірибелі италияндық ағартушы-ғалым М. Монтессори әдісімен жұмыс
жасауда  .  мемлекттік  жалпыға  бірдей  білім  беру  стандартында  қарастырылған  бес  білім  беру
салалары М. Монтессоридың әдістемесі бойынша ортаны ұйымдастырумен үндес болып келеді.
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М. Монтессори әдісі балаларға жауапкершілікті сезінуге, өздігінен шешім қабылдауға, топтп да,
жеке  де  жұмыс  жасай  алуына,  таңдау  жасай  алуына  ,  өз  уақытын  ұйымдастыра  білуіне,  өзіне
сеніммен қарауына мүмкіндіктер береді, қолайлы жағдай туғызады.

Бұл әдістің мақсаты – балалардың табиғи мінезін, қабілетін, тәрбиешінің нұсқауымен емес, өз
еркімен  тәуелсіздік  рухына  тәрбиелеу.  «Өзімнің  жасауыма  мүмкіндік  бер»  дейді  мұндағы  бала.
Педагог әрқашан мейірімді, балаға басшылық ете отырып, бала мен дайындалған дидактикалық орта
арасындағы елші болады.

Мектепке дейінгі  шақ адамзат өміріндегі  ең шешуші кезең болып келеді.  Өйткені осы кезде
баланың  бойындағы  табиғи  бар  дарндылық  жан-жақты  дами  бастайды.  Сондықтан  осы  шақта
балалармен анағұрлым жан-жақты дамытушылық әрекеттер жүйелі жүргізілсе, соншалықты жұмыс
нәтижелі  болады.  Міне  осыған  сәйкес  жеке  тұлғаны  дамытуда  Г.С.Альтшуллирдің  «Тапқырлық
тапсырмаларды шешу теориясы» технологиясын республикамыздың мектепке  дейінгі  мекемелерді
қолдауда.  Шығармашылықты  зеттеген  ғалымдардың  бірі  Г.С.  Альтшуллер  50  жылға  жуық
шығармашылығ тұлға іс-әрекеті заңдылығын зерделеумен айналысты.

Кейбір  психологтар  шығармашылықты  былай  деп  бағалайды:  алғырлық,  білімпаздық,
жүйелілік, түпнұсқалық. Ал тапқырлық тапсырмаларды шешу теориясының мақсаты – ойлаустилін
жетілдіру,  ереже  қылу.  Яғни  адамның өмірге  деген  көзқарасын аншығармашылық  туындайды,  ол
өмірдегі өзгерістерді, дамуды қабылдауына байланысты болады.

Мектепке  дейінгі  балалық шаұұа  бейімделген  ТТШТ технологиясы баланы шығармашылық
тапсырмаларды орындауға  үйретеді  және  оның бойында  шығармашылық жүйелі  түрде  жетелеуге
мүмкіндік береді.  Баланың шығармашылық потенциялының тұлға ретінде даму мәселесі  мектепке
дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартындағы білім мақсатының біріне
жатады. Бүгінгі күні осы Тапқырлық тапсырмаларды шешу теориясының әдістері арқылы мектепке
дейінгі балалардың тілдік құзіреттіліктерін, қабілеттерін дамытудағы маңызды орын алатыны айқын.
ТТШТ  әдістерін  дұрыс  қолданудың  арқасында  балалардың  шығармашылық  қиялы,  тапқырлығы,
диалектикалық ойлауы жктіледі.

Бүгінгі күннің заманауи білім беру жүйесі үшін өзекті мәселелердің бірі-балаларды ғана емес,
педагогтардың  да,  кәсіби  құзіреттілігінің  дамытуды  қамтамасыз  ету.  Сондықтан  қазіргі  кезде
облысымыздағы  мектепке  дейінгі  педагогтардың  тәрбиелеу  мен  оқытуда  заманауи  әдістерін
қолдануы, оларға әдістемелік қолдау көрсету – басты назарда. 

Біліктілікті  арттыру  жүйесі  қоғам  сұраныстарына  дер  кезінде  жауап  беруге  мүмкіндігі  бар
үздіксіз білімнің ең бір оралымды құрылымдарының бірі. Білімнің әлеуметтік және өмірлік рөлінің,
адамның танымдық – шығармашылық мүмкіндігінің өзгеруі біліктілік арттыру жүйесіндегі білім беру
ісін  үздіксіз  жаңаша  ұйыдастыруды  талап  етуде.  Осыған  орай,  біліктілік  арттырудың  курс
бағдарламаларында мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқытудың заманауи педагогикалық
технологиялары модульдік оқу бағдарламалары болып негіздерген. 

Педагогтердің кәсіби құзіреттілігін жетілдіруге бағытталған біліктілікті арттырудың мазмұнына
әлемдік және отандық тәжірибе негізінде жаңалықтар енгізуде. Біліктілікті арттыру жүйесінің басты
функциясы педагогтардың заманауи технологияларды пайдалана білу қабілеттерін дамыту ғана емес,
олардың жаңа  әдіс-тәсілдерді  өздері  таба  алатын,  жаңарту мен  даму тенденцияларына сай  өзінің
кәсіби қызметіне рефлексивті өзгерістер енгізе алатын кәсіби құзіреттілігін дамыту болып табылады.
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"ТЕРЕКТІ КОЛЛЕДЖІ" АҚПАРАТТЫҚ 
МОБИЛЬДІК

ҚОСЫМШАСЫ НҰСҚАСЫ

Г.Т.ХАЙРЕДДЕНОВА 
Теректі колледжінің әдіскері, информатика пәнінің оқытушысы
Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Подстепный ауылы

Кәсіптік және техникалық білім беру негізінде инновациялық білім беру технологияларын,
интерактивті  оқытуды,  оқу  іс-әрекетінің  жаңа  әдістері  мен  тәсілдерін  белсенділікпен  қолдану.
Нәтижесінде   жоғары деңгейде  дамыған,  коммуникативті  ептіліктерді  меңгерген,  өзгермелі  ортаға
бейім, алғыр, бәсекеге қабілетті тұлға дайындау.   

Елімізде  жүріп  жатқан  терең  экономикалық  және  әлеуметтік-мәдени  өзгерістер  білім  беру
қызметіне жаңаша қарауды,  кәсіби қызметтің барлық сферасында мамандарды даярлау іс-әрекетін
жаңаша  тұрғыда  ұйымдастыруды  талап  етеді.   Колледж  түлегі  жоғары  деңгейде  дамыған,
коммуникативті ептіліктерді меңгерген, өзгермелі ортаға бейім, алғыр, бәсекеге қабілетті тұлға болуы
тиіс. Сондықтан, барлық жаңалықтар мен өзгерістерге батыл жол ашарлық инновациялық білім беру
технологияларын,  интерактивті  оқытуды,  оқу  іс-әрекетінің  жаңа  әдістері  мен  тәсілдерін
белсенділікпен қолдану – маңызды мәселелердің бірі. 

Колледжде   оқыту   барысында  болашақ  маман  ретіндегі  студентті  еңбек  нарығының
сұраныстарына сай қалыптастыру оқу үрдісін қазіргі білім беру талаптарына сәйкес жоспарлы және
мақсатты  ұйымдастырумен  тығыз  байланысты.  Ол  үшін  оқыту  үрдісіне  жаңа  және  бұрын
қолданылған  озық  тәсілдер  мен  бағыттарды  жетілдіре  енгізу  қажет.  Олардың  ішінде  оқытудың
инновациялық  технологиясы  айрықша  орын  алады. Инновациялық  технологиялар  білім  берудің
сапасын  жақсартады,  сонымен  қатар,  білім  беру қызметі  нарығында  білім  беретін  оқу  орнының
бәсекеге қабілеттілігін арттырып, қамтамасыз етеді.  Білім беру процесінің ең негізгі міндеттерінің
бірі – кәсіби білімі бар маманның ізденгіштік қызметі арқылы құзыреттілігін қалыптастыру, цифрлық
теxнологиялардың негізін дамыту. Соның арқасында жұмыстың сапасы артады.   

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 726 қаулысымен бекітілген
Білім беру мен ғылым саласын дамытудың 2025 жылға дейінгі жоспарын айқындайтын «Білімді ұлт»
сапалы білім беру» ұлттық жобасы барлық деңгейіндегі білім алушылардың оқу сапасын арттыруды
көздейді. Сол сияқты жедел шешімдерді талап ететін және халықтың қажеттілігін қамтамасыз етуге
бағытталған мәселелер бойынша мемлекеттік бағдарламамен сабақтастық сақталған ұлттық жоба 4
негізгі бағыттан, 5 міндеттен, 15 көрсеткіштен және 26 іс-шарадан тұрады.

Төртінші міндет – қолжетімді және сапалы техникалық және кәсіптік біліммен қамтамасыз
ету.  2025 жылға қарай жастардың 100%-ы қажетті  мамандықтар бойынша тегін техникалық және
кәсіптік біліммен қамтамасыз етілетін болады. Жалпы, Ұлттық жобаны іске асыру сапалы білім алуға
қолжетімділікті кеңейтуге мүмкіндік береді. Осы бағытта  кәсіптік білім берудегі жаңарған құрылым
мен мамандарды дайындаудағы өзгерістерді бөлісу, студенттер мен  ата-аналардың және колледждің
өзара  байланысын  нығайту  мақсатында  "Теректі  колледжі"  ақпараттық  мобильдік  нұсқасының
жобасы жасалынды. Жобаның артықшылығы: 

1)  қазіргі  кезде  мобильді  интернеттің  кең  таралуына  байланысты  жасалған  жобаны  ұялы
телефондар арқылы пайдалана алатынымызда; 

2) қосымшаның интернет сайттан мобильдік нұсқаға тез ауыстырылатындығында; 3)мобильді
құрылғы  арқылы  кез-келген  уақытта  қосымшадағы  ақпараттарды  қолжетімді  пайдалану
мүмкіндігінде.
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1-сурет

Жоба iBuildApp бағдарламасы арқылы жасалынды. iBuildApp - бұл iPhone / Android және iPad
сияқты мобильді  құрылғыларға арналған мобильді қосымшаларды жасау,  тестілеу,  қадағалау және
жаңартуды ұсынатын жаңа интернет-сервис. Ол арқылы аз уақыт ішінде жаңадан мәтіндік, суреттер,
аудио- және бейнеформациялық ақпарат және т.б. қосымшаларды құруға болады. 

2-сурет

iBuildApp  бағдарламасының  қарапайым  интерфейсі  және  ыңғайлы  құралдары
пайдаланушыларға  жаңа  қосымшалар  құруға,  және  құрылған  өнімге  қарапайым жылдамырақ  қол
жеткізуге  кепілдік  береді.   IBuildApp  құрастырушылары  бұл  жобаны  арнайы  әзірлеген,  ол  тіпті
тәжірибесі  жоқ  пайдаланушыға  да  түсінікті  болады.  Өнімді  пайдалану үшін  Play Market  арқылы
Lightning QR код бағдарламасын көшіріп телефонға орнатамыз. Сол бағдарлама арқылы қосымшаның
штрих  кодын  сканер  жасап  мобильді  қосымшаға  орнатамыз.  iBuildApp  интернет-сервер  арқылы
қажетті мәліметтерді өз қалауымызға сәйкес енгіземіз  және хабарламалар жібере аламыз.

Еліміздегі  әлеуметтік  желілерді  пайдаланушылардың  басым  бөлігі  ұялы  телефондарды
қолданады. Көшеде кетіп бара жатсыз ба, үйдесіз бе, автобустасыз ба – бәрібір. Жаңа үлгідегі қалта
телефондары қажетті  функциялармен толық қамтылған. IBuildApp сервисі  арқылы оқушылар,  ата-
аналар,  клиенттер  қай  жерде  болса  да  әрдайым  ақпарат  алып  отырады.  Оған  қосымша
бағдарламаларды жүктеп немесе орнатудың қажеттілігі жоқ. Қолдану үшін тек қосымшаны телефонға
орнату  жеткілікті.  iBuildApp  iPhone,  iPad,  Android  ОС  сияқты  платформалармен  жұмыс  істейді.
Мұндай құрылған қосымшалар оқу орындарына,  департаменттер мен ұйымдарға,  бизнесте немесе
достар арасында да пайдалы. 
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3-сурет

Мысалы: біздің колледжге түсуге ниет білдірушілер, ата-аналар, студенттер, т.б. 
қызығушылық танытушылар Теректі колледжі туралы қажетті келесі мәліметтермен таныса алады:

4-сурет

5-сурет
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Қазіргі  жас  ұрпақтың  саналы  да  сапалы  білім  алуының  бірден-бір  шарты  –  оқу
орындарындағы білім  беру процесіне  жаңа  инновациялық  технологияларды  енгізу  екендігі  сөзсіз
түсінікті.  Сондықтан  ғылыми-техникалық  прогрестен  қалыспай,  жаңа  педагогикалық
инновацияларды  дер  кезінде  қабылдап,  өңдеп,  нәтижелі  пайдалана  білу  –  әрбір  ұстаздың  негізгі
міндеті болып табылады. Біздің ойымызша, оқу орындарында инновациялық басқару жүйесін енгізіп,
оны жүзеге асыру негізгі міндет.

Аннотация

В данной статье рассказывается, что единственным условием сознательного и качественного
обучения  современного  подрастающего  поколения  является  внедрение  новых  инновационных
технологий  в  образовательный  процесс  в  учебных  заведениях.  Поэтому  умение  своевременно
принимать, обрабатывать и продуктивно использовать новые педагогические инновации, не отставая
от научно-технического прогресса, является основной задачей каждого учителя.   

* * * * *

ЭЛЕКТРОНДЫ-ЦИФРЛЫҚ РЕСУРС: MACROMEDIA FLASH 
БАҒДАРЛАМАСЫНАН ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК

КЕШЕНІ

Т.Ш.РАХИМГАЛИЕВ 
Теректі колледжінің өндіріс оқыту шебері

Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Подстепный ауылы

Елімізде қазақстандықтардың білім деңгейін көтеру және білікті  мамандар дайындау мәсе-
лесіне ерекше мән беріліп келеді. Қазіргі заман — ғылыми және ақпараттық технологиялар заманы
болғандықтан, күн сайын ақпараттардың таралуы да артуда. Кейінгі кезде ақпараттар көлемінің артуы
мен компьютерлік технологиялардың жылдам дамуына байланысты компьютерлік технологиялармен
оқытуды  белсенді  түрде  дамып  келеді.  Ақпараттық  —  коммуникациялық  технология  электронды
есептеуіш  техникасымен  жұмыс  істеуге,  оқу  барысында  компьютерді  пайдалануға,  модельдеуге,
электронды  оқулықтарды,  интерактивті  құралдарды  қолдануға,  интернетте  жұмыс  істеуге,
компьютерлік  оқыту  бағдарламаларына  негізделеді.  Электрондық  оқулықпен  оқытудың  негізгі
мақсаты:  Оқыту үрдісін үздіксіз  және толық деңгейде бақылау,  сонымен қатар ақпараттық ізденіс
қабілетін дамыту оқу қызметінің мәдениетін қалыптастыру. 

Осы бағытта дайындалған Macromedia Flash бағдарламасынан электрондық оқу әдістемелік
кешені –білім берудің компьютерлік технологиясын  кеңінен пайдалануға негізделген электрондық
оқып-үйрену  құралы.  Әдістемелік  кешенді  оқу  процесінде  тиімді  пайдалану  және  қолдану
оқушылардың  өз  бетімен  ізденісі,  пәнге  деген  қызығушылығын  арттырып,  шығармашылығын
дамытуға, оқу қызметінің мәдениетін қалыптастыруға, дербес жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше
қолайлы жағдай туғызады. Бұл электрондық оқу әдістемелік кешені кәсіптік және техникалық білім
берудегі  06120100  -  Есептеу  техникасы  және  ақпараттық  желілер  (түрлері  бойынша)  мамандығы
бойынша білім алушыларға және өз бетімен оқып үйренушілерге арналған. Оқу әдістемелік кешенге
30  сағатқа  құрылған  оқу  жұмыс  бағдарламасы,  теориялық  материалдар(19  сағ),  практикалық
сабақтар(11 сағ),  тесттер(3  нұсқа),  бейне  сабақтар(17)  енгізілді.  Қажетті  деген жағдайда  қайталау
үшін  бөлімдер  мен  тақырыптар  гиперссылка  арқылы  байланыстырылды.  Әдістемелік  кешеннің
маңыздылығы оқушылар бағдарламаны оқып біле отырып мамандықтары бойынша алған білімдерін
тереңдетсе,  оқытушылар  сабақ  өткізуге  қажетті  материалдарды  дайын  түрде  пайдалана  алады.
Электрондық  оқу  әдістемелік  кешендегі  теориялық  материалдарды  оқып,  практикалық,  тесттік
тапсырмаларды орындаған соң (1-сурет), үйренушілер осы бағдарлама бойынша барлық талаптарды
орындай алады. 
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1-сурет

Электрондық оқу әдістемелік кешені  Macromedia Flash бағдарламасымен жасалынды. 
Электронды оқу әдістемелік кешен:
 — титул беті;
— мазмұн;
— аннотация;
—оқу жұмыс бағдарламасы;
—күнделікті сабақ жоспарлары;
— оқу материалының толық мазмұны (схемалар, графиктер, иллюстрациялар, кестелер);
— тапсырмалар жүйесі;
— бақылау тестік жүйесі;
—бейне сабақтар;
— авторлар жөнінде мәлімет;
— глоссарий;
— әдебиеттер тізімдері; 
— программамен жұмыс істеу тәсілдері жөнінде нұсқаулар жүйесінен тұрады. (2-сурет)

2-сурет 
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Электрондық оқу әдістемелік кешенді оқу процессінде пайдалану негізінде:
 окытудың сапасы артады;
 оқыту жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуге кететін шығындар азаяды;
 оқытушылардың  оқыту  барысында  сабақ  түсіндіру,  бақылау  алу,  тапсырманың
орындалуын  қадағалау,  бағалау,  білім  мен  іскерлікті  игеру  деңгейлерін  анықтау  сияқты
басқару  жұмыстарының  шығармашылық  іс-әрекетке  (ғылыми-ізденіс  және  әдістемелік
мәселелерді шешу, оқу-әдістемелік құралдарды дайындау т.с.с.) көшуіне алып келеді;
 оқытудың  мазмұны  мен  құрылымдарының  өзгерістеріне  қарай  оқу  процесін  оқу-
әдістемелік құралдармен қамтамасыздандыруды жеделдетеді;

 “Электрондық  кешен  жай оқулықтарға тиімді  қосымша мүмкіндіктер береді.  Әсіресе,  кері
байланысты практика жүзінде тез арада қамтамасыз ету;

  жай оқулықтағы ақпаратты іздеу мүмкіндіктері біраз уақыт алатындықтан электронды түрде
қажетті  ақпаратты табуға  тез  мүмкіндік  береді;  гипертекст  түсіндірулерге  өту  барысында
уақыт  үнемделеді. 

Электрондық  оқулықтармен  оқыту  жүйесiнiң  сапасын  арттырумен  қатар  бiрқатар  пайдалы
жақтары бар:
Біріншіден,  әр  оқушы  өзiне  тән  қарқынмен  деңгейiнде  жұмыс  жүргiзедi. Қойылған  
мақсатқа  жету  үшiн  қажеттi  төзiмдiлiктi  қалыптастырады;     Екіншіден, оқушы  өз  еңбегiнiң 
нәтижесiн  көрiп  өзiн — өзi  бағалайды. Өз  бетiмен жұмыс iстеу  оқушының  бiлiмiне  әсер етпей,
мiнез  құлқына  зор  ықпалын  тигiзедi.
Студенттерді  тиянақтылыққа, бастаған  iсiн  жемiстi аяқтауға тәрбиелейдi.  Жауапкершiлiгiн  оятады.
Бұл өз ретiнде  студенттің  iзденiмпаздылығын, 
шығармашылық  қабiлетiн дамытады.  Соның нәтижесінде оқушылардың пәнге деген қызығушылығы
артып, шығармашылықпен жұмыс жасауына кең мүмкіндік ашылды.
Лабораториялық,  практикалық  жұмыстар  компьютер  көмегімен  тез,  жылдам  түсіндіріледі  және
бағдарламаны меңгеруге арналған тест сұрақтарымен қамтамасыз етілген. 

Macromedia Flash бағдарламасынан электрондық оқу әдістемелік кешені пайдаланушыға:
1. Мазмұндау мәтін, сурет, кескін, схема, кесте, график т.с.с түрінде берілген. Сонымен қатар

мұнда,  карапайым оқулықта  мүмкін  емес,  анимация,  видео,  дыбыстық эффектілер  сияқты
компьютерде тән элементтер орын алады .
2. Схема—оқулықтың  мазмұнын  қысқартылған  мәтін  график  түрде  бейнелеу  оқу
материалының  құрылымын,  ондағы  негізгі  идеяларды  түсінуге  септігін  тигізеді.  Оқулық
мазмұнын графикалық түрде бейнелеу мазмұнды ұзақ есте сақтауда үлкен көмек береді.
3. Өзін  өзі  бақылаудың  тестік  жүйесі  —  оқу  материалының  мазмұны  арнайы
интерактивті жүйені пайдалану арқылы сұрақтар мен жауаптар түрінде берілді. Тестік жүйе
көбіне  алынған  білім  деңгейін  тексеруге  арналғандықтан,  бұл  тестер  қорын  сынақ  және
емтихан қабылдау кезінде де пайдалануға болады.

Оқулықты  оқып  толық  меңгергенннен  кейін  төмендегідей  түрлі  оқу  құралдары  жасалынып,
практикалық сабақтарда қолданылуда(3-8 суреттер).

               
              3-сурет                                           4-сурет                                     5-сурет
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                6-сурет                                        7-сурет                                    8-сурет

Сонымен инновациялық технологиялар білім берудің сапасын жақсартады, білім беру қызметі
нарығында білім беретін оқу орнының бәсекеге қабілеттілігін арттырып, қамтамасыз етеді. Білім беру
процесінің ең негізгі міндеттерінің бірі – кәсіби білімі бар маманның ізденгіштік қызметі  арқылы
құзыреттілігін  қалыптастыру,  цифрлық  теxнологиялардың  негізін  дамыту.  Соның  арқасында
жұмыстың сапасы артады.  

 Аннотация

В  статье  автор  указал  основные  цели  обучения  составленного  им  электронного  учебно-
методического  комплекса.   Изложение  в  методическом комплексе  говорит  о  том,  что  с  помощью
текста, рисунка, изображения, схемы, таблицы, графика, анимации, видео, интерактивных и тестовых
заданий можно непрерывно и полностью контролировать процесс обучения.

* * * * *

«ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКА» ЖӘНЕ ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГЕТИКА
 

Жобаның әлеуметтік маңыздылығы: 
«Жасыл» экономиканы дамыту, энергетикалық тиімділікті арттыру мен жаңартылатын қуат көздерін

көбейту.  

Өзектілігі: 
«Жасыл»  экономика  бірінші  кезекте,  қазіргі  уақытта  сарқылуға  ұшыраған  (пайдалы қазбалар  –

мұнай,  газ)  ресурстарды  үнемді  тұтынуға  және  сарқылмайтын  ресурстарды  тиімді  пайдалануға
бағытталған. «Жасыл» экономика және балама энергия көздерінің халыққа тигізер пайдасы –орасан.
Қазіргі кезде Дүние жүзі шаруашылығы жер қыртысының пайдалы қазбаларын көп тұтынуда, соның
салдарынан пайдалы қазбалардың қоры жылдан-жылға азаю үстінде. 
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БҚО, Теректі ауданы, Теректі
колледжінің  өндірістік оқыту шебері
 Биғалиева Алтынай Нұрланқызы

Жоба
авторлары:

БҚО, Теректі ауданы, Теректі
колледжінің  арнайы пән

оқытушысы 
Хамитова Зарина Канагатовна
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Жобаның идеясы мен мазмұнының креативтілігі 
Жасыл экономиканың артықшылықтары: 
4. бүкіл әлемде күн батареяларын қолдану мүмкіндіктері; 
5. газбен жұмыс жасайтын жолаушылар тасымалын ұйымдастырушы көліктерді енгізу;
6. қайта өңдейтін зауыттар салуды арттыру;
7. климаттың өзгеруі жағдайында қолданылатын асфальтбетондық технологияларды        
     қолдану; 
8. қоршаған ортаға зиянсыз эко жеңіл көліктерді пайдалану мүмкіндігі;
9. кәріз қалдықтарын қайта пайдалану  қажеттілігі және т.б.

«ЖАСЫЛ» ЭКОНОМИКАНЫ ДАМЫТУДЫҢ ЖЕТІ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ: 
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Әзірленген өнімді демонстрациялау 

Педальмен электр қуатын қалай өндіруге болады?
 

Электр тогын алудың бұл әдісі жиі қажет, өйткені бұлшықет күші арқылы біз күндіз де, түнде
де жанармай тұтынбай-ақ кез келген жерде электр энергиясын өндіре аламыз. Жабдық арзан және
техникалық  қызмет  көрсетуді  қажет  етпейді.  Олар  негізінен  екі  жағдайда  қажет:  Велосипедпен
саяхаттау кезінде мобильді құрылғыларға арналған батареяларды қайта зарядтау үшін.Стационарлық
педаль генераторларында мүмкіндігінше көп электр энергиясын өндіру үшін.   

Велосипед  генераторын  қалай  таңдауға  болады.  Қозғалтқыш  бекітілген  велосипедке
орнатылады - бұл артқы втулка қозғалтқышы Қозғалтқышта жақсы өнімділік үшін заманауи сирек
кездесетін  тұрақты  магниттер  қолданылуы  керек,  велосипед  генераторы  щеткасыз  дизайн  болуы
керек.  Жақсы Инерция әсерін алу үшін ол ауыр болуы керек және электрлік велосипед дөңгелегі
болуы керек.  Механикалық ысыраптарды азайту үшін қозғалтқыш тісті  доңғалақты болуы керек /
берілістерді  пайдаланбауы  керек.  Адам  ұзақ  уақыт  педальмен  айналысуы  үшін  қозғалтқыш  кем
дегенде 200 ватт қуат беруі керек. Неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы (шығындар азаяды, масса
артады).Қозғалтқыштың  кернеуі  берілген  Шығыс  кернеуінен  асып  кетуі  керек,  сондықтан  ол
критикалық мәннен төмен түспейді, тіпті педаль кезінде де толық қуатқа жетпейді. 

Вело-электрогенератордың сұлбасы 

Артықшылықтары:  Ол таусылмайды және жаңарады. Үнемді. Таза. Қауіпсіз 
Кемшілігі:  Шулы. Сақтау мүмкін емес

Қорытынды:  вело-электрогенератор- тегін  энергия көзін өндіруге арналған, қауіпсіз, табиғи
таза. Адам денсаулығына пайдалы және қоршаған ортаға зиянсыз.  

Аннотация

В  этой  статье  рассматриваются  перспективы   развития   «зеленой  экономики»  и
возобновляемых источников  энергии,  повышение  энергетической  эффективности   производства  и
увеличение  использования  возобновляемых  ресурсов.  Автор  повествует  о  пользе  альтернативных
источников энергии для населения. Автор указал, что «Зеленая экономика» - это новое направление
экономической  деятельности  и  в  современном  мире  назрела  необходимость  перехода  к
использованию «зеленой экономики».
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Вело-электрогенератор
Педальды  велосипед  генераторлары  күн
батареяларын  пайдалану  ыңғайсыз  болатын
шалғай  аудандарда  электр  энергиясын  өндіруге
арналған. Велосипед генераторы 300 ваттға дейін
электр  қуатын  өндіре  алады  (велосипедшіге
байланысты орташа есеппен 40-150 Ватт) 
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РАЗВИТИЕ ТЕПЛИЧНОГО БИЗНЕСА

                                                     

Цель данной  работы изучение и  разработка    бизнес  проекта по выращиванию и продаже
цветов на базе  теплицы Теректинского  колледжа. 

Для этого я сделала анализ цветочного рынка нашей области  и пришла  к мнению, что спрос на
цветы - своеобразный барометр финансового состояния общества. Чем богаче город или регион, тем
большее количество проданных цветов приходится на душу населения. Цветочный бизнес стал одним
из  наиболее  перспективных,  но  в  тоже  время,  рискованных  направлений  розничной  торговли.
Безмолвные палатки с цветами - это рынок, который не требует рекламы. Сегодня цветочный рынок в
Казахстане развивается довольно динамично.                

В последнее  время появилось огромное  количество салонов розничной торговли и оптовых
фирм, не говоря уже о мелких торговых точках. Но, на мой взгляд, место на этом рынке есть всегда.
Вопрос только в том, чем мы будем отличаться от остальных в огромном разнообразии цветочного
бизнеса (стать самому индивидуальным флористом, найти несколько небольших заказов, может быть,
даже корпоративных клиентов, попробовать заняться оформлением банкетов, офисов на различных
мероприятиях).          На  рынке  свежесрезанных  цветов  действует  комбинированный  принцип
ценообразования. Во-первых, цена зависит от издержек, таких как курс доллара (закуп посадочного
материала), цены на отопление, электроэнергия, цена на бензин. Во-вторых, цена ориентируется на
внешние факторы: выше спрос - выше цена.

Казахстанский  рынок  цветов  характеризуется  ярко  выраженной  сезонностью:  наибольший
спрос  на  свежесрезанные  цветы  заметен  в  феврале,  марте,  мае,
сентябре  и  декабре.  В  связи  с  ожидаемым  подъемом  спроса  на
продукцию  на  рынке  стабильно  происходит  повышение  цен  в
несколько раз. 

Данной  исследовательской  работой  охватим  рынок  цветов
Западного региона страны г.Уральск.  Среди крупных игроков в этом
бизнесе  можно  отметить  такие  как:  Green Land,Romantic,  Merci,

Флорист и еще несколько десятков  небольших  бутиков.
Ежегодно весной рынок цветов становится топовой темой.     
Со всей  определенностью  о рынке  цветов  Казахстана  можно  сказать  лишь  то,  что  на 70%

он обеспечивается  экспортом.  Существуют  и свои  производители,  но ввиду  высоких  рисков,
сопутствующих этому бизнесу,  оценить их влияние  на спрос/предложение  непросто.  Как правило,
производитель  всегда  в ущемленном  положении,  ведь,  чтобы  обеспечить  урожай  к началу  марта,
он должен сделать посевы в конце глубокой осени — начале зимы.  Таким образом,  он полностью
зависим от конъюнктуры,  которую сформируют  весной  крупные  поставщики.   Только  14 февраля
и 8 марта  обеспечивают  гарантированные  продажи  цветов.  Помимо  этого,  такие  хозяйства
конкурируют за контракты на работы по благоустройству городской территории. 
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В Казахстане существуют пять крупных тепличных хозяйств, ориентированных на внутреннее
потребление.  Но все внутренние производительные ресурсы пока способны обеспечить лишь 30%
рынка. Могут ли цветоводы страны обеспечить весь спрос? 

По мнению  специалистов,  кризис —  явление  многогранное  и в разных  областях  отражается
нелинейно. В 80% случаев, если есть повод для подарка, люди выбирают именно цветы. 

Казахстан как часть глобальной цветочной сети 
Где  вырастают  цветы,  которые  продают  в Казахстане?  Это  Эквадор,  Кения,  Колумбия

и Голландия.  В силу  исторической  традиции  Голландия  выполняет  еще  и роль  глобального  хаба,
распределяющего потоки этого товара по всему миру.

С первыми тремя странами все ясно: тут идеальные условия для выращивания цветов: средняя
температура,  влажность  и давление.  Голландия же  заняла  место  в списке  первых  производителей
благодаря многовековой традиции выращивания цветов и глобальных аукционов, а также дешевизне
газа, горение которого обеспечивает нужный климат в теплицах.                                          

Для  взрывного  роста  внутреннего  производства  цветов  достаточно  всего  лишь  обеспечить
производителям круглогодичные продажи, сейчас себестоимость выращенных в стране цветов в два
раза ниже цены оптовой закупки цветов экспортных. Конечно, это без учета логистики и встраивания
новых посреднических структур между производителем и покупателем.

Цветов много
Конкуренции мало

Наименее  конкурентная  среда
цветочного бизнеса — как ни странно,
область  прямых  продаж.  При  всем
обилии  точек,  торгующих  цветами,
войти на этот рынок до сих пор можно
в любое  время  года  с минимальными
затратами,  которые  обеспечат  самые
широкие рыночные перспективы.

Основная  целевая  аудитория
сосредоточена  в  селе  Подстепное,
городе Уральск и близ лежащих селах

нашего  района,  ими  являются  мелкие  оптовые  покупатели  (цветочные  ларьки,  флористические
салоны и т.д.), которые реализуют свою продукцию среди населения города в возрасте от 20 до 50 лет
со средним уровнем дохода.

Таким  образом,  идея  организации  тепличного  хозяйства  по  выращиванию  цветов  и  в
дальнейшем рассады овощных культур, является актуальной. Данный бизнес обладает следующими
преимуществами:

- высокая норма рентабельности (в среднем по отрасли – 70%);
- окупаемость инвестиций в течение 6-8 месяцев;
- низкий порог входа в отрасль;
- льготные условия ведения бизнеса, который относится к сельскому хозяйству;
- относительно низкий уровень первоначальных затрат. 

 На протяжении последних лет цветочный рынок  демонстрирует активный рост. О динамичном
развитии цветочного  рынка  свидетельствует  статистика  объемов рынка.  С  каждым годом объемы
рынка увеличиваются – за период с 2018 по 2021 года объем рынка срезанных цветов в натуральном
выражении вырос на 1/3.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ
- простота бизнес-процессов: наличие

земельного участка; отапливаемая и освещаемая
теплица; оптовая база, покупающая цветы;
- высокая норма рентабельности (до  300%, в

среднем по отрасли –70%);
- окупаемость инвестиций в течение 6-8

месяцев;
- низкий порог входа в отрасль;

- небольшие первоначальные инвестиции –
примерно 3000000 тенге;

- круглогодичное производство в любых
климатических условиях

- неравномерный спрос на продукцию (пик в
праздничные дни);

- необходимость обладать знаниями по
выращиванию цветов;

- зависимость затрат от климатических и
погодных условий (чем теплее климат, тем
меньше потребляется электроэнергии для

содержания теплиц);
- государственная поддержка сельского

хозяйства не включает поддержку цветочным
теплицам

Для полноценной работы теплицы необходимо следующее:
 Земельный участок площадью 15м на 12 м.,
 Приобретение стройматериала для постройки теплицы
 Приобретение материалов для отопления
 Приобретение необходимых  инструментов
 Приобретение  посадочного материала и грунта
 Приобретение необходимого оборудования для полива
 Холодильное оборудование.

Вывод: рентабельность теплицы по выращиванию и продаже цветов в нашем районе считаю
целесообразным и  перспективным.  При  наличии теплицы в  нашем колледже с  соответствующим
оборудованием  и  группы плодоовощеводов  можно заниматься  круглогодично,  как  цветами,  так  и
выращиванием рассады в определенный период.  

Аннотация

В  данной  статье  проведен  анализ  цветочного  бизнеса  в  нашем  регионе.   Аналитически
установлено на какие цветы и в какое время года повышается спрос.  Результатом данной работы
является предложение  организация тепличного комплекса на базе Теректинского колледжа и набор
группы плодоовощеводов для дальнейшего обучения студентов основам овощеводства, флористики и
предпринимательства  с изучением алгоритма создания собственного дела. 

 Ключевые слова: тепличный комплекс, цветочный бизнес, рынок цветов, предпринимательсво.

* * * * *

  

37



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА ОҚУШЫНЫҢ РӨЛІ

 УРАЗОВА АЙНУР ПЕРНЕБЕКОВНА 
Шымкент қаласы

№ 136 мектеп информатика пәнінің мұғалімі

 Жаңа  ақпараттық  технологияны  оқу үдерісіне  тиімді  қолдану-сапалы  білім  берудің  негізгі
факторы болып отыр.   Қазіргі  қоғамды ақпараттандыру жағдайында  оқушының жеке  тұлғалығын
қарастырып, ақпараттық қоғамда өмір сүруіне, сонымен қатар, оның ақпарат ағымында дұрыс бағдар
жасап,  тиімді  шешім  табуына  қажет  жаңа  ақпараттық  технологияларды таңдап  алу және  оларды
қолдану қабілеттілігін  қалыптастыруда  информатика  пәнінің  маңызы зор.  Қоғамда  болып  жатқан
әлеуметтік  демократиялық  өзгерістерге  сәйкес  компьютерлік  техника  мен  ақпараттық
технологиялардың қарқынды даму салдарынан информатика  курсын оқытуға  қойылатын талаптар
күн сайын ұлғаюда. Информатиканы оқытуда өзекті мәселелердің бірі – сыныптан тыс жұмыстарды
ұйымдастыру болып табылады. 

Олай дейтін себебіміз оқушылардың шығармашылық қызметінің дамуы көбінесе сыныптан тыс
жұмыстар барысында жүзеге асады. ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан мектепте, арнаулы оқу
орындарында оқытылатын информатика пәнінің орны ерекше және оны сыныптан тыс жұмыстарды
ұйымдастыру барысында жүзеге асады.  

Оқушылардың  информатика  пәніне  қызығушылығын  арттыру,  ой-өрісін  және  танымдық
қабілеттін дамыту, шығармашылыққа баулу, өз ойын еркін жеткізе білу және өткенді шапшаң еске
түсіру дағдыларын қалыптастыру мақсатында сыныптан тыс өткізілетін түрлі шаралардың маңызы
зор.  Бүгінгі  ақпараттық  қоғамда  өмір  сүруге  лайық  жан  —  жақты  дамыған  жеке  тұлғаны
қалыптастыру үшін  мектепте  оқытылатын пәндер  бойынша  оқушының шығармашылық қабілетін
дамытатын әртүрлі сабақтан тыс жұмыстар ұйымдастыру қажет екені белгілі.  

Қоғамның  барлық  салаларында  ақпараттық-коммуникациялық  технологиялардың  (АКТ)
белсенді қатысуы білім беру жүйесіне әсер етпеді. Оқушыны ақпараттық қоғамға дайындау үшін осы
жаңа технологияларды үйрету қажет.

Компьютердегі және АКТ-ның пайда болуы білім берудің негізгі пәндері - мұғалім және оқушы
арасындағы қарым-қатынасты өзгертуге әкелді. Оқушы  белгілі бір еркіндікке ие болды, ол қажетті
ақпараттық  кеңістікте  қалған  ережелердің  шеңберінде  ақпарат  алмасудың  бастамашысы  болып
табылады.

Педагогикалық  әрекеттің  көп  бөлігін  өзіне  міндеттеп  алған  интерактивті  педагогикалық
құралдарды  пайдаланатын  компьютерлік  окыту  технологиясының  таралуына  орай,  мамандар
арасында мұғалімнің рөлі мен міндеттерінің ықтимал өзгерісі туралы пікір – талас болып жатады.
Сабақ барысында мүғалім, оқушылар алдында баяндаушы рөлінде емес, кеңесші немесе нүсқаушы
кейпіне енеді.

Оқушыға білім алудың көптеген бағыттарын ұсынатын гипермәтіндік технологиялардың пайда
болуы,  окытуда  компьютерді  колданудың  жаңа  кезеңі  болып  саналады.  Осыған  орай  окушының
танымдық әрекетінің беталысынан, білім алуды өздігінен баскаруға ауысуы байқалады.

Қазіргі заманғы информатика мұғалімі тақырыптық пәндерге АКТ енгізуге үйрену керек, пән
мұғалімдеріне  сабаққа  дайындық кезінде  компьютерлік  технологияны қолдануға  көмектесу керек.
Компьютерлік сынып жарқын, ақпараттылығы және ұмытылмас. Бірқатар мамандардың айтуынша,
ақпараттық технологиялар сабақтың тиімділігін арттырады және оқушылардың білімін бақылайды.

Ақпараттық технологиялардың оқытуға кедергі жасайтыны іс жүзінде аяқталмаған, керісінше,
компьютерлік сынып мұғалімдері оқушылар компьютерлермен жұмыс істеуге ынталы екендіктеріне
және  олар  қажетті  нәтиже  алған  кезде  бақытты  болғанына  сенімді.  Техникалық  мамандардың
мұғалімдерді алмастыратыны туралы теріс пікір негізсіз, ал ақпараттық технологиялар мұғалімдерге
ұқсамайды және олардың таланты мен шығармашылық қабілеттерін бағалай алмайды.

Оқушының  компьютерде  жүмыс  істеуі  кезінде  басты  рөлді  мүғалім  аткарады,  себебі  оның
білімі  де,  тәжірибесі  де  мол,  енді  ол  оқу  үрдісінің  -  ұйымдастырушысы,  кеңесшісі,  сарапшысы.
Мүғалім оқу және карым-қатынас ортасын ұйымдастыру ережелерін ойлап табады. Әйтсе де енді
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ақпаратпен  алмасуда  бастамашы  жалғыз  мүғалім  ғана  емес:  оқу  жағдайына  байланысты,  ол  оқу
бағдарламасына әдістемелік амалдарды, қарым-қатынас түрлерін өзгерте алады. Оның басты міндеті,
білім алудың жайлы ортасын қалыптастыру болып табылады. 

Компьютерлік  технологиялар  мұғалім  мен  оқушы   арасындағы  диалог  режиміне  сәйкес
байланыс  пен  ынтымақтастықтың  жаңа  жолдарын  ұсынады.  Компьютерлік  және  білім  беру
бағдарламалары  мұғалімге  өзінің  жұмыс  стилін  жақсартуға  көмектеседі,  оның  орныққан
қызметтерімен (оқыту, мәтіндік және т.б.) қамтамасыз етеді. Мұғалім шығармашылығына, біліміне,
біліміне  және  дамуына  адамның  шынайы  міндеттемесін  қалдырады.  Оқу  үрдісінің  маңызды
компоненті,  мысалы,  пікірталас,  пікірталас,  пәнге  қолдау  көрсету  және  әртүрлі  материалдарды
оқушыларға  беру  үшін  қалаушылық  деңгейін  таңдауға  қабілеттілігі,  компьютерден  (мүмкін  өмір
үшін) әлдеқайда күшті.  

* * * * *

КӨРУ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ. КӨРУДІҢ МАҢЫЗЫ.
КӨРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ БҰЗЫЛУЫ. КӨРУ ГИГИЕНАСЫ

БАЛДАНОВА МАРАЛ  БЕКБОЛАТҚЫЗЫ 
Ақтөбе қаласы 

«№ 36 қазақ орта мектебі» КММ-нің биология пәні мұғалімі

Бөлім: Координация және реттелу

Педагогтің аты-жөні: Балданова Марал Бекболатқызы

Күні:

Сыныбы: 8 Қатысушылар саны:                                              Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы Көру  мүшелерінің  құрылысы.  Көрудің  маңызы.  Көру  қызметінің
бұзылуы.  Көру  гигиенасы.  «Көру  жітілігі  мен  көру  аймағының  шегін
зерттеу» ( Зертханалық жұмыс)

Оқу мақсаттары: 8.1.7.1 көруді қабылдаудың ерекшеліктерін зерттеу және көру гигиенасы
ережесін сипаттау

Сабақтың 
мақсаттары

 Көрудің маңызын түсіндіру;
 Көздің құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты анықтау;
 Көру жітілігі мен көру аймағының шегін зерттеу.

Бағалау критерийлері  Көру арқылы қабылдау ерекшеліктерін сипаттайды;  
 Көру  мүшесінің құрылысы мен қызметі арасындағы 
байланысты орнатады;
 Көру жітілігі мен көру аймағының шегін анықтайды; 
 Көрудің маңызы мен гигиенасын түсіндіреді.  

Сабақтың әдісі топтық жұмыс, жұптық жұмыс, сұрақ-жауап

Уақыты Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақта жоспарланған жаттығулар

Мұғалім іс-әрекеті: Оқушы іс - әрекеті
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7 мин

I. Сабақтың 
басы:
1. Ұйымдастыру 
кезеңі. 

Топқа бөліну 
әдісі, білімдерін 
жинақтау (үй 
тапсырмасына 
шолу жаңа 
тақырыпты ашу)

Үй тапсырмасы

«Адамның жеті 
кереметі» видео

Қызығушылық
ты ояту

 Өткен тақырыпқа шолу жасайық.
Лездеме сұрақтар:

1. Сезім мүшелеріне 
арналған видео көрсетіледі 
(қызықты мәлімет беріледі)

2. Біз ақпаратты қалай 
аламыз?

Оқушылардың жауаптары 
тыңдалып,  жаңа сабақтың 
тақырыбы ашылады.

 Мен сендерді 4 топқа бөлемін. Ол 
үшін сендер1 ден 4-ке дейін 
саналыңдар. 

«Шындық», 
«Жалған» сұрақтары 
арқылы өткен 
тақырыпты естеріне 
алады.
Оқушылар сұраққа 
жауап береді 

Оқушылар саналу 
арқылы 4 топқа  
бөлінеді.

25 мин
II. Сабақтың

ортасы  
Видео 
(Мағынаны 
тану, мәтінмен 
жұмыс)
I топ 
тапсырмасы 

II топ 
тапсырмасы

III  топ 
тапсырмасы

 Көздің құрылысына  байланысты видео 
көрсетіледі.

1-мәтін:
1. Сезім мүшелерін атаңдар.
2. Көз  қабықтарын  және
қосымша бөліктерін атаңдар.

Дескрипторлар:
3. Сезім мүшелерін атайды;
4. Көз  қабықтарын  және
қосымша бөліктерін атайды.
2-мәтін: 
5. Көз  қабаттарына  сипаттама
бер;
6. Көз  қабаттарының  бөліктерін
сипатта.

Дескрипторлар:
7. Көз қабаттарына сипаттама 
береді;
8. Көз қабаттарының бөліктерін 
сипаттайды.

             3-мәтін: 
9. Көздің бұзылу себептерін 
түсіндір.
10. Көз ауруларын ата.

Дескрипторлар:
Көздің бұзылу себептерін 
түсіндіреді.

 « Көру 
мүшелерінің 
құрылысы. Көрудің 
маңызы. Көру 
қызметінің 
бұзылуы. Көру 
гигиенасы» 
тақырыбында өз 
ойларын топта 
зерттеп, талқылап, 
ортақ бір шешімге 
келіп, дәптерлеріне 
түртіп алады 
Жасаған 
жұмыстарын 
қорғайды.

Биологиялық диктант
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IV топ 
тапсырмасы

Қызықты 
ақпарат

Сергіту сәті.

Зертханалық 
жұмыс

4-мәтін: 
11. Дұрыс  көрмеушіліктің  алдын
алу жолдарын ата.

Дескрипторлар:
12. Көз  гигиенасын  сақтау
жолдарын атайды.
Қызықты мәліметтер 
(коньюнктивит), 
(жас безі)

13. «Көзіңізге абай болыңыз!» көз 
жаттығуы

Біз қазір зертханалық жұмысты 
бастаймыз. Бұл зертханалық жұмысты 
орындаудағы мақсатымыз – көру 
қабілетін анықтау. 
Ол үшін бізге Свитцев кестесі керек.

Зертханалық жұмыс алдындағы 
сұрақтар:
- Көздің маңызы неде және оны 
не үшін күтуіміз керек?
- Көздің қандай құрылымы 
адамның көзінің түсін анықтайды?
3. Көз бен камераның ұқсастықтары 
қандай?

Құрал-жабдықтар: Сивцев кестесі, 
ұзындығы 5 метрлік рулетка, нұсқар 
(указка (лазер), сантиметрлік таспа.

Жұмыс барысы:
1) Кестені  жарық  жақсы  түсетін
жерге  іліп  қою  керек.  Егер  жарық
жеткіліксіз болса, оған қосымша электр
шамымен жарық түсіріңдер.
2) Зерттелетін  оқушы  кестеден  5
метр қашықтықта тұру керек. Оған бір
көзін  алақанымен  немесе  қалқанмен
жабуды сұраңыз. 
3) Зерттелетін  оқушыға  әріпті
нұсқармен  көрсетіп,  атауды  сұраңыз.
Жоғары  қатардан  бастап  ең  төменгі
қатарға түсіңіз.
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4) Егер  зерттелетін  оқушы  10-шы
қатардағы әріптерді дұрыс атаса, демек,
көру қабілеті қалыпты деп есептеледі. 
5) Егер  оқушы  аталған  әріптерді
дұрыс көрмесе 0,5 метрге жақындайды.
Әріпті көргенше қайталайды. 
Көру қабілетін мына формула арқылы 
өлшеңіз:
V=d/D 
Мұндағы: V – көру жітілігі
                  d – әріпті көргендегі 
арақашықтық,
                  D – өлшеуді бастағандағы 
қашықтық

Нәтижесі:

4 мин Сабақтың соңы Зертханалық жұмыстан кейінгі 
сұрақтар:
1. Жарықтың көз арқылы торлы қабықшаға
өту жолын сипаттаңыз? 
2. Көз қоректік заттарды қалай 
қабылдайды? 
3. Адамның неліктен екі көзі бар?

Оқушылар өз 
пікірлерін білдіру 
арқылы сабақты 
пысықтайды.

2  мин Кері байланыс
 «Көз, қол, 
құлақ»

 Оқушылар сабаққа 
кері байланыс 
жүргізеді

1 мин Бағалау Сабақ барысында «+» жетондарын тарата 
отырып,  балл қою арқылы топты 
бағалайды

Топтық бағалау 
жүргізеді.
Сабақтан алған 
білімдерін бағалайды.

1 мин Үйге тапсырма 
беру

«Көру мүшелерінің құрылысы. Көрудің 
маңызы. Көру қызметінің бұзылуы. Көру 
гигиенасы» тақырыбын оқулықтан оқу.  

Тақырып бойынша 
жұмысты орындайды.

* * * * *
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ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН 
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫНДА ҚОЛДАНУ  

ОРАЗБАЕВА ЗЯМЗАГУЛ СЕРИКОВНА
Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы 

«Абыз ауылының № 27 негізгі орта мектебі» КММ
Дене шынықтыру мұғалімі 

Болашақтың бүгінгі  де нұрлы болуына ықпал етіп адамзат  қоғамын алға апаратын күш тек
білімде ғана. Қай елдің болмасын өсіп-өркенуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық
білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты.  Осыған орай Қазақстан мектептерінің ұлттық
моделін жасауға ұлт болашағы – дені сау ұрпақ тәрбиелеу мақсаты алдымызда тұр. 

Білім берудің жаңа мазмұнын енгізу мақсатында мектепте сын тұрғысынан ойлау мен жазу,
дидактикалық  бірліктерді  ірілендіру,  дамыта  оқыту;  денсаулықты  сақтау  технологияларын
қолданылуда. Соның ішінде дене шынықтыру пәнінің ажырамас бір бөлігі ретінде денсаулық сақтау
технологиясын ерекше атауға болады.  

Денсаулық  сақтаудың  үш  құрамдас  бөлігі:  психологиялық,  медициналық,  педагогикалық
қызметтер. Дәрігер, психолог,  педагог қызметтерінің өзара біріккен әрекеттері  мұғалім мен оқушы
арасындағы оқытудың  ұтымды әдісін  таңдап  алуға  баланың психологиялық  және  физиологиялық
дамуына сәйкес әсерін тигізеді. 

Мектеп қабырғасындағы оқушылардың психологиялық жығдайының қалыптасуына, дамуына
қолдау жасау психологиялық қызметтің міндеті болып табылады. 

Дене  шынықтыру  сабағында  оқу  процесін  ұтымды  ұйымдастыру  үшін  дәргерлік-
психологиялық зерттуе нәтижесін есепке ала отырып жүргізіледі. 

Мектептегі  дене  тәрбиесі  бүкіл  оқу-тәрбие  жұмысының  бөлінбес  бөлігі,  өйткені  ол
оқушылардың өмірге дайындауда маңызды орын алады. Балалардың денсаулығын сақтап нығайтады,
жан-жақты үйлесімді дамытып жетілдіреді. 

Балалардың  денсаулығын  сақтау  мақсатына  жету  үшін  сабақ  және  оның  әдістемелері
оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  және  дәрігерлік-психологиялық  зерттеу  нәтижесіне  қарай
жоспарланады.  Мұнда  денсаулығы  күшті,  дене  дайындығы  орташа  және  іріктелген  дәрігерлік
топтарға саралап оқыту, үзбей үйрену ұстанымдарын қатаң сақтау қажет. 

Сабақ барысында: фронталды – жалпыға бірдей, тасқынды, топтық, ауысымды, жекеше, ойын
әдістері, сабақтың тығыздығы оқушы тұлғасының дене дайындық деңгейінің жалпы дамуына әсерін
тигізеді.  Дәрігерлік-психологиялық  диогностика  –  коррекция  негізінде  анықталған  іріктелген
дәрігерлік топқа жекелеме қарым-қатынас жасап жаттығулар ұсынылады. 

Барлық сыныптан тыс спорттық –  көпшілік  жұмыстар оқу үрдісімен байланысты құрылып,
мектепте әр түрлі бағытта үйірмелер жұмыс жасағанда ғана нәтижеге жетуге болады. 

Үйірме жұмыстарын үздіксіз, жүйелі және денсаулықтарына зиян келтірмей, яғни сауықтыру
технологиясын негіздеп алу барысында, мектеп оқушылардың нәтижелері жоғарлайтыны анық. 

Оқу-тәрбие процесіне үзбей оқушылардың денсаулығын дәрі-дәрмексіз түзету денсаулық сақтау
технологиясын бірден бір әдісі болып табылады. Бұл әдістемені мектеп қолға алып, жұмыс жүргізуде.
Сауықтыруда көп оқушылардың қамту үшін жеңіл де әсерлі  әдістерді қолдану жөн. Осы мәселені
шешуге келесі әдістер қолданылады. 

1. Эфир майларының төменгі концентраттармен иммунитетке дем беру (аромотерапия)
2. Витаминотерапия: қараша айынан бастап витаминдер мен сироптар берілуә қажет. 
3. Көз жаттығуларын жүргізу (көрмеушіліктің алдын алу) 
4. Көрсеткіштер бойынша саралап, ұтымды қозғалыс тапсырмаларын беру. 
5. Ата-аналарға үй жағдайында баланы сауықтыруға ұсыныс-нұсқаулық беру.

Мектептегі  сауықтыру,  ауруларды  алдын  алу  шараларын  ұйымдастырып,  жүргізуде  дене
тәрбиесі пәні мұғалімнің атқаратын жұмысы артып отыр. 
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Денсаулық  сақтау  жүйесінің  алдында  тұрған  басты  міндет  –  аурудың  алдын  алу,  жаппай
диспансерлік  тексеруден  өткізу,  халықтың  өмірін  ұзарту,  оқушылардың  жалпы  хал-жағдайын
жақсарту. Осындай күрделі міндетті орындауға емдік бағыттағы гимнастиканың қосар үлесі зор. Ол
тек аурудың алдын алып қана қоймай, оны емдеуге де ықпал жасайды. 

Денсаулықты сақтау технолгияларын мына төменгі жаттығулар септігін сақтауға тигізеді. 
1. Белсенді қимыл; 
2. Емдік – сауықтыру жаттығулар кешені. (жүру түрлері, қолдар қозғалысы, жауырынды қосу,

аяқтар қимылы, демді ішке тарту – шығару және т.б.); 
3. Жүйке жүйесіне жаттығулар;
4. Тыныс алу мүшелеріне арналған жаттығулар; 
5. Бүйрекке арналған жаттығулар және бүйрек гигиенасы; 
6. Көздерге арналған гигиеналық жаттығулар;
7. Тірек-қимыл жүйесіне арналған жаттығулар; 
8. Жалпақтабандылықтан сақтау жаттығулар.  

Денсаулықты  сақтау  технолгияларын  дене  шынықтыру  сабағында  қолдану,  оқушылардың
денсаулығының зор болып, дұрыс дамып жетілуіне әсерін тигізіп ұзақ уақыт ауырмай өмір сүруіне
себеп болады.  «Тәннің ләззәті – саулығында, жанның ләззәті – білімінде», демекші, денсаулықпен
білімнен артық ешнарсе жоқ. 

Мектептегі барлық пән мұғалімдердің сонымен қоса дене тәрбиесі мұғалімнің орны ерекше,
ендеше  мұғалім  білікті,  білімді  ізденгіш,  бала  жүрегін  түсінетін,  ой  бөлісетін,  ойын  ашық  еркін
айтуға, рухани құндылықтарды меңгеруге тәрбиелейтін тұлға – қазіргі заманның талабы. 

* * * * *

АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ АУЫЗША СӨЙЛЕУГЕ
ҮЙРЕТУДІҢ КЕЙБІР ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ

МӘМБЕТОВА АИДА ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы 
Қожакент ауылы И.Әбікәрім атындағы 

№168 орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі 

Қазақстан  Республикасы  жалпы  орта  білім  берудің  мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартында «Шетел тілін оқытудың басты мақсаты —
оқушыларға шетел тілінде қарым-қатынас жасауды базалық деңгейде игерту» деп көрсетілген[1]. 

Өйткені  қазіргі  нарық жағдайында  шетел тілін,  оның ішінде  ағылшын тілін  меңгеру,  шетел
тілінде сөйлей білу өмірдің өзекті мəселесіне айналды. 

Сондықтан өсіп келе жатқан ұрпаққа шетел тілін оқытуда əр түрлі əдістемелік жаңа тəсілдерді
түрлендіре, күрделендіре түсу қажеттілігі туындап отыр.

Ағылшын тілі  — əлемдегі  тілдер арасынан көркемдігі  мен бейнелілігі,  тазалығы мен сөздік
құрамының  молдығы  жөнінен  дамыған  тілдердің  бірі.  Ауызша  сөйлеу  адам  арасындағы  қарым-
қатынасты атқарады. Ағылшын тілінде сөйлеуді үйрету үшін қолданылатын оқыту əдісінің мазмұны
оқушының  тілдік  қарым-қатынаста  жинаған  білімінің,  қалыптасқан  дағдысының,  игерген
шеберлігінің жиынтығына байланысты. 

Сөйлеуге  үйрету  мoнолог  жəне  диалог  түрінде  жүзеге  асырылады.  Мoнолог  жəне  диалог
түрінде сөйлеу іскерлігі, біліктілігі қарым-қатынас əрекетінің, ақпараттық, регулятивтік, əдептік жəне
сезімдік-бақылау сияқты атқаратын қызметіне байланысты анықталады.

Негізгі  орта білім деңгейіне арналған шетел тілі  курсы жалпы орта  білім деңгейінде оқыту
дайындығына  бағытталған,  яғни  ол  шетел  тілін  меңгерудің  жалпы  еуропалық  А1  деңгейіне
сəйкестірілген.  Шетел тілі  сабағында ойын,  сұрақ-жауап,  өлең сөздерін  толықтыру,  суретке  қарап
мəтін құру, карточкаларды қолдану арқылы ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыруға болады.

Зерттеу жұмысының негізгі  дереккөздері  — философия,  психология,  лингвистика,  педагоги-
калық еңбектер, əдістемелік еңбектер, озат педагогтардың іс-тəжірибелері.
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Зерттеу əдістері ретінде бақылау, мұғалімдердің жұмыс тəжірибесін зерттеу, талдау мен қорыту,
сөйлеу  тілін  дамыту,  оқушылардың  ауызша  жауаптары  мен  жазба  жұмыстарын  талдау  əдістері
пайдаланылды.  Кейінгі  кезде  мультимедиалық,  гипермəтіндік,  желілік  жəне  коммуникациялық
ақпараттық технологиялардың пайда болуы шетел тілін тиімді оқыту үшін үлкен мүмкіндіктерге жол
ашты.  Мультимедиалық  технологиялар  мəтіндік  құжаттарға,  графикалық  суреттер,  дыбыс  жəне
бейне- көріністерін пайдалануға мүмкіндік береді [2].

Ағылшын  тілі  сабағында  оқушылардың  тілін  дамыту,  білім-білік  дағдыларын
қалыптастыру,  сөйлеуге  деген  қызығушылығын,  белсенділігін  арттыру  мақсатында
қолданылатын əдістерге төмендегілерді жатқызуға болады:

 Ауызша əдіс — теория жəне фактіге негізделген білімді қалыптастыруда,  үй тапсырмасын
жəне жаңа сабақты пысықтауда, ережелерді қайталауда пайдаланылады.

 Көрнекі  əдіс — бақылау қабілетін дамыту,  оқылатын мəселеге ықыласын көтеру жəне оқу
материалының мазмұнын көрнекілік арқылы түсіндіруде қолданылады.

 Практикалық əдіс — практикалық іскерлік пен əдетті дамыту үшін жəне тақырып мазмұнына
сəйкес практикалық жұмыстарды жүргізу үшін түсіндірілген материалды оқушылардың қаншалықты
меңгергенін бақылау үшін пайдаланылады.

 Ойын əдісі  — оқушының сабаққа  деген қызығушылығын оятып,  белсенділіктерін  арттыра
түседі, сонымен қатар оқушылардың сөйлеу-білік дағдыларын қалыптастырады.

Аталған  əдістерді  пайдалана  отырып,  түрлі  тапсырмалар  мен  жаттығуларды,  теориялық
мəселелер мен қағидаларды оқушыға меңгерту тиімді болып табылады [3].

Ауызша сөйлеуге үйретудің, біріншіден, белгілі бір көлемде диалогты түрде жəне монологты
түрде сөйлеудің арасында айтарлықтай формасы жағынан да,  мазмұны жағынан да қандай да бір
байланыстың болуы; екіншіден, оқушының өзіне тиісті пəнді жетік меңгеруімен; үшіншіден, қандай
да бір мəтін материалдары мен ауызша сөйлеуде едəуір байланысты болуы. Оқудың бірінші кезеңінде
іштей оқуға  көңіл бөлу керек [4].  Сонымен қатар оқушылардың ағылшын тілінде  ауызекі  сөйлеу
қабілеттерін дамыту бағытында түрлі  іс-əрекет  ұйымдастыруға болады.  Шетел тілі  пəні  бойынша
оқушы ереже мен ұғымдар анықтамасын тек жаттап алғаннан гөрі, оларды іс жүзінде саналы түрде
қолдана алуы қажет [5].  Түрлі  тапсырмалар мен жаттығулар арқылы теориялық білімді  шыңдауға
болады. Мысалы, белгілі бір мəтін бойынша жұмыс істеу үшін мына жаттығуларды беруге болады:

 Мəтінді қатесіз, дауыс ырғағын сақтай отырып оқу.
 Мазмұнын түсіну.
 Тірек-сызба сөздері арқылы баяндау.
 Мазмұнын түсінуі бойынша сурет салып, суреттеу [6].
Келесі жаттығу түрі сөйлеуге үйрету. Диалогты сөйлеуде оқушылар сұрақ-жауап, өтініш айту,

нұсқау беру жəне тағы басқа жұмыстары ретінде қарапайым іс-əрекеттерді жасай алуы тиіс. Балалар
бөлік элементтерден жаңа, тұтас жағдай құрай алуы керек. Оқушылар жалпы арнаулы сұрақтарды қоя
алуы, əр түрлі сұрақтарға жауап бере алуы, өтініш, бір нəрсемен келісетінін немесе келіспейтіндігін
білдіре  алуы  керек.  Оқушылардың сөйлеу қарқынын өсіру қажет  жəне  əр  оқушы сөйлегенде  екі
репликадан  айтуы  тиіс.  Қазіргі  кезеңде  пəн  мұғалімдерінің  кеңінен  қолданып  жүрген  тілдік
жаттығуларының біріне «Warming up» жаттығуы жатады [7–9].

«Warming up» жаттығуы. «Do you know?»
What`s near the Capitol? What`s near the Houses of Parliament? What would you like to see in Wash-

ington D.C.? What would you like to see in London?
Тілдік жаттығудың мақсаты —  сабаққа деген бетбұрыс туғызу.  Тілдік жаттығу барысындағы

мұғалімнің жылы дауысы,  сұрақтардың алдын ала ойластырылып тапсырмалардың дұрыс
жоспарлануы мұғалім мен оқушының арасындағы жақсы қарым-қатынас туғызып,  алдағы сабақтың
нəтижесін жоғарлата түседі. 

Əдетте оқып болғаннан соң түсінік айтылады жəне жаттығулар жасалады.  Сөйлей алудың
əдістерімен қорытындыланады.  Əңгімелесу балалардың логикалық ойлауын,  тілдің қалыптасуына,
қорытынды жасауға көмектеседі.  Оқушылардың ағылшынша сөйлеу дағдысын қалыптастыру үшін
сөйлеудің дұрыс үлгісін көрсету керек.  Оқушының сөйлеу дағдысын қалыптастыру үшін:  сөзді,  сөз
тіркестерін дұрыс айтуға үйрету,  мəтінді,  өлең сөздерді айтқанда дауыстың анық болуын қадағалау,
сұрақтарға жауап беру, дұрыс сөйлеуге үйрету, сұрақ қоя білу мен əңгімені бастау, жалғастыру, аяқтай
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білу қабілетін қалыптастыру сияқты жұмыстар қатар жүргізіледі.  Сондай-ақ берілген мəтіннің
мазмұнын айту мен сөйлеу үлгілерін сауатты түрде құрастыра білуге,  диалог арқылы сұхбаттасу
сияқты жұмыстар кеңінен жүргізіледі.  Осындай жұмыс кең түрде жүрген тұста оқушының сөйлеу
ерекшелігі күннен күнге дамып,  жан-жақты артып отырады.  Ал бұл оқушының сөйлеу дағдысын
қалыптастыру үшін: оқушы меңгерген лексикалық материалдар бойынша талқылауға қатысып, мəтін
бойынша түсінгенін еркін жеткізе білуге дағдыланады.  Қойылған сұрақтарға тез жəне нақты жауап
беру жəне сурет бойынша əңгіме құрастыру, əр түрлі жағдаяттарға байланысты сұрақ қоя білу мен
схема бойынша сөйлемдер құрастырып айту жұмыстары басты рөл атқарады [10–12].

Оқу біліктілігін меңгеру мақсатында ортадан жоғары деңгейде жұмысты күрделендіріп,
көптеген жұмыстарды іске асыруға мүмкіндік туады. Сондықтан ауызша сөйлеуді меңгеруде мəтінмен
жұмыстың да маңызы зор.  Мəтінді ауызша мазмұндау үшін тіл үйренушілерді жазбаша сұрақтарға
жауап беруге дағдыландыру,  жоспар құруға,  сондай-ақ белгілі бір суретке тақырып қоя білуге,  сол
суретке қарап сөйлем құрауға,  өздерінің ойларын,  қызықты іс-əрекеттерін əңгімелеуге үйрету,  жаңа
технологиялар жəне тəсілдерді қолдана отырып,  ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту əдістері
қолданылады. Көлемді мəтінді оқып қана қоймай, көру арқылы мазмұнын түсініп мəтіннің мазмұны
бойынша түсінгенін айта білу.  Сондай-ақ өз бетімен əңгіме құрап,  мəтінге байланысты қанатты
сөздерді,  мақал-мəтелдерді пайдалану арқылы сөйлеуге дағдыландыру.  Бұқаралық,  ақпараттық
хабарларды оқып түсіну (газет, журнал материалдары, теледидар хабары) мен талқылауда белсенділік
танытып, біліктілікті жоғарылату жұмыстары басшылыққа алынады [13–15].

Сөйлеу дағдысын қалыптастыру үшін,  оқыған үзінділері бойынша негізгі кейіпкерлерге
сипаттама беру,  роман,  эсселердің тақырыбын,  идеясын талқылау,  пікірсайыс,  дебат барысында өз
ойын əдеби тілде еркін жеткізе білуге дағдыландыру басты мақсат болып табылады (1-кесте).

Кесте № 1.Төмендегі мəтінді мысал ретінде алуға болады [10; 55]:
My friend Bill is a geologist. He does not stay in town in spring and summer. He goes on expeditions. 

There he lives in a tent and cooks his own meals. He thinks he is a very good cook and when he comes back 
to town he tries to teach his wife and mother in low the art of cooking. He tells everybody that canned meat 
and porridge are the best dishes. His wife in his opinion spends too much time on cooking. So he does not let
her stay in the kitchen. Neither his wife nor his mother in low contradicts him, for he never stays long at 
home. When he lives his children are sorry to part with him but they are glad that grandmother will cook 
their meals again.

Соңғы кезде көп қолданылып келе жатқан жұмыс түрінің бірі — «Brainstroming» əдісі, яғни 
суреттеліп берілген белгілерді қолдану арқылы біртұтас əңгіме құрастыру, оны əңгімелеп айту болып 
табылады (2-кесте).

Кесте № 2. «Brainstorming» 2 əдісі.
Бұл əдісті ағылшын тілі сабағында қолдануға болады:
 Describe the way something is said: whisper, cry, shout, yell, mumble,
 Think of as many things as you can that are
 How many methods of travel can you think of?
 What if you were caught in an avalanche?
 What if tobacco wasn’t brought to Europe?
Сабақта Интернеттен алынған əндермен қоса, əн туралы қызғылықты қысқаша деректер, əннің

нотасын жəне фразаларды қолдануға болады. Əннің мəтінін қағазға шығарып оқушыларға таратып
беру керек. Мысалы: «Twinkle, twinkle little star», «If you`re happy», «Spring is green» т.б. (3-кесте) [8;
43].

Кесте № 3. «Spring is green» əнін толықтыру: [http://lingualeo.com/]
               is green, spring is           

               is bright. Summer is        
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МАЗМҰНЫ

• РАХЫШОВА РАЙКУЛ ЖУМАХАНОВНА

• МАНАПБАЙ АҚЕРКЕ ЕРБАҚЫТҚЫЗЫ

• НУГМАНОВА ЗАРИНА МУРАТБЕКОВНА

• ЖҰМАБАЕВА ЛАУРА ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ

• СЫЗДЫКОВА ЗАУРЕ МАЙРАМБАЕВНА

• КАЙЫНБАЕВА АЛЬМИРА АДЫЛКАНОВНА

• БАТЫРБЕКОВА ГУЛЬШАТ АЗЕРОВНА

• ИМАНГАЛИЕВА АЙГУЛ ЛУКПАНОВНА

• Г.Т.ХАЙРЕДДЕНОВА 

• Т.Ш.РАХИМГАЛИЕВ 

• БИҒАЛИЕВА А.Н.. ХАМИТОВА З.К.

• О.В.ЕСЕНБЕКОВ, Г.ТЕМИРТАСОВА

• УРАЗОВА АЙНУР ПЕРНЕБЕКОВНА 

• БАЛДАНОВА МАРАЛ  БЕКБОЛАТҚЫЗЫ

• ОРАЗБАЕВА ЗЯМЗАГУЛ СЕРИКОВНА

• МӘМБЕТОВА АИДА ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ

• ҚАЛДЫБАЕВА ЗАДАГУЛ БОРАНБАЕВНА

47


	Үй тапсырмасы
	Оқушылардың жауаптары тыңдалып, жаңа сабақтың тақырыбы ашылады.
	1-мәтін:
	1. Сезім мүшелерін атаңдар.
	2. Көз қабықтарын және қосымша бөліктерін атаңдар.
	3. Сезім мүшелерін атайды;
	4. Көз қабықтарын және қосымша бөліктерін атайды.
	2-мәтін:
	5. Көз қабаттарына сипаттама бер;
	6. Көз қабаттарының бөліктерін сипатта.
	4-мәтін:
	11. Дұрыс көрмеушіліктің алдын алу жолдарын ата.
	12. Көз гигиенасын сақтау жолдарын атайды.
	Жұмыс барысы:
	1) Кестені жарық жақсы түсетін жерге іліп қою керек. Егер жарық жеткіліксіз болса, оған қосымша электр шамымен жарық түсіріңдер.
	2) Зерттелетін оқушы кестеден 5 метр қашықтықта тұру керек. Оған бір көзін алақанымен немесе қалқанмен жабуды сұраңыз.
	3) Зерттелетін оқушыға әріпті нұсқармен көрсетіп, атауды сұраңыз. Жоғары қатардан бастап ең төменгі қатарға түсіңіз.
	4) Егер зерттелетін оқушы 10-шы қатардағы әріптерді дұрыс атаса, демек, көру қабілеті қалыпты деп есептеледі.
	5) Егер оқушы аталған әріптерді дұрыс көрмесе 0,5 метрге жақындайды. Әріпті көргенше қайталайды.
	Көру қабілетін мына формула арқылы өлшеңіз:
	V=d/D
	Мұндағы: V – көру жітілігі
	d – әріпті көргендегі арақашықтық,
	D – өлшеуді бастағандағы қашықтық
	Нәтижесі:
	Зертханалық жұмыстан кейінгі сұрақтар:
	1. Жарықтың көз арқылы торлы қабықшаға өту жолын сипаттаңыз?
	2. Көз қоректік заттарды қалай қабылдайды?
	3. Адамның неліктен екі көзі бар?

