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ЖАС МАМАН БОЙЫНАН ЖАҢАШЫЛ ҰСТАЗ ТӘРБИЕЛЕУ 

КАЛЫБАЕВА ЗАДАГУЛ БОРАНБАЕВНА 
ЖББОМ ДИРЕКТОРЫ 

Ақтөбе қаласының білім бөлімі ММ
 «Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы № 66 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 

Оқушы бойына білім нәрін себетін, адамгершілік дәнін егетін басты тұлға - Ұстаз. 
Ұстаздық ұлы қасиет. Ұстаз – білім нәрімен сусындаған жан. 
Абай атамыз «сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та, бар қалан» деп айтқандай әр оқушыға

білім беріп, оған өмірлік бағыт сілтеп өмірге «кірпіш» болып қалануына зор үлес қосушы- мұғалім.
Еліміздің ертеңі,  шың мәнінде жастардың қолында,  ал ұрпақтың тағдыры үшін жауап беру,

отаншыл адамды, тұлғаны қалыптастыру, жастардың жанына нұр себу – ұстаз атаулыға үлкен салмақ
тастап отыр. Сондықтан ұстаздар, күнделікті өмірдің жай ғана адамы емес, болашақты құрушыларды,
адамзаттың  сәулетті  болашағын  жасаушыларды  тәрбиелеп  отырғанымызды  ұмытпауымыз  керек.
Олай болса, егеменді еліміздің тағдыры, жас ұрпақтың тағдыры – бүгінгі ұстаздардың қолында. 

ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі. Жаңа технологияны
меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, қалыптасуына әсерін тигізеді,
әрі  өзін  -  өзі  дамытып,  оқу -  тәрбие  үрдісін  тиімді  ұйымдастыруына  көмектеседі.  Қазіргі  заман
мұғалімі жаңа технологияны меңгеріп, қолданыста кең пайдалана білуі керек. Жаңа ғасыр мұғалімі
шәкірт алдында терең білім, жан-жақты білікті тұлғасымен дараланып қадірленуі тиіс. 

Жас ұрпақты тәрбиелеудегі мұғалімге жүктелген міндет жеңіл емес екенін сезініп те, түсініп те
отырмыз. Білім беру, оқыту мен тәрбиелеу үздіксіз процесс. Қазіргі кезде білім берудегі мақсат жан –
жақты білімді, өнер сүюге бейім, өзіндік ой - талғамы бар, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру.

Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі ғана емес, тарихи танымдық, педагогика –
психологиялық  сауаттылық,  саяси  экономикалық  білімділік  және  ақпараттық  сауаттылық  талап
етіледі. Бүгінгі таңда жаңа мектепке – қазіргі заманғы мұғалім, білім берудің сапасы мен деңгейін жан
– жақты көтерумен жаңаша ойлайтын, оқыту мен тәрбиенің жаңа инновациялық технологияларды
күнделікті жұмысында қолдана білетін, білгір иесі болуы керек. Жаңа ғасыр мұғалімі талапқа сай
болып, сапалы әрі сан алуан салиқалы тәрбиелік, білімділік қызметтерді ойдағыдай атқара білгенде
ғана ұстаздық мақсатына жетеді. 

Жаңашыл ұстаздың ең басты қасиеті  инновациялық әдіс-тәсілдерді  жетік  меңгерумен қатар,
оны  орынды  қызметінде  қолдана  білуі  аса  маңызды.  Жалпы,  білім  бәсекесінде  шек  жоқ,
Сухомлинскийдің «Мұғалім өзінің ізденісін тоқтатқанда,  оның мұғалімдік қасиеті  жойылады» деп
атап  көрсеткеніндей,  күнделікті  сабақ  және  тәрбие  жұмыстарында  шарқ  ұрып  ізденбей  оң
нәтижелерге қол жеткізуі мүмкін емес. 

Неге  десеңіз,  өскелең  заманға  сай  балалардың  интеллектуалдық  дәрежесінің  күннен  күнге
артуына байланысты білім саласында қызмет істеу барған сайын күрделілене түсуде. Сондықтан да
бала тәрбиелеудің,  педагог болудың қиындығы мен жауапкершілігі  артады.  Ұстаз жаратылысынан
өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, естіген және аңғарған нәтижелерінің бәрін жадында ұстайтын
аңғарымпаз, қиын сәтте тың шешімдер таба алатын тұлға болуы тиіс. 

Жас  маманның  кәсіби  құзыреттілігі  рухани  жағынан  дамыған,  педагогикалық  құралдардың
барлық  түрін  меңгерген,  өзін  әрдайым  кәсіби  тұрғыдан  жетілдіріп  отыратын  шығармашыл  тұлға
болуында. Сонда ғана ол баланың табиғатындағы туа біткен қасиеттерді айқындай алады. Өйткені әр
баланың  бойында  жасырынып  жатқан  мүмкіндіктерді  ашу  сол  педагогтың  еншісіндегі  іс.  Егер
педагог шығармашыл болса, ол тәрбиелеген бала да шығармашылық әрекеттерге бет бұрады. 

Белсенділік, отансүйгіштік, бастамашылдық ең бірінші педагогтың өз бойынан табылуы қажет.
Ондай педагог балалардың танымдық қызығушылығын арттыра отырып, қоршаған ортаны тануына
кеңінен жол ашады. Білік бесіктен басталады. Сәбилер мен бүлдіршіндер үшін алтын бесік – мектеп.
Ол – үлкен өмірге жетелеп апаратын алтын көпір.  
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Балаға деген сүйіспеншілік пен жан жылуы жоқ жерде кішкентай періштелерді педагог өзіне
баурап алуы мүмкін емес. Құпияға толы балалар әлемімен бірге өмір сүру мені қуанышқа бөлейді.

 Білім мен ақпарат үстемдік құрған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық экономиканың
негізгі бөлігі болып табылады. Қатаң талаптары қалыптасып келе жатқан инновациялық экономика
қай  салада  болса  да,  бүгінгі  маманның  құзыреттілігін,  яғни  өз  саласы  бойынша  ой-пікірінің
қалыптасуын, кәсібилігін, өмірдің өзгермелі жағдайына бейімділігін, оған сай өз білімін пайдалану
ғана емес, оны қажеттікке қарай толықтырып отыруды талап етеді. 

А.Ф.Присяжная  педагогика  ғылымында  құзыреттілік  -  тұлғаның  белгілі  бір  сферадағы
функциялары мен уәкілеттігін анықтайтын, оның интегративті қасиеті ретінде қарастылатындығын
айтады.  Жас  мамандардың кәсіби  құзыреттілігін  арттыруға  жұмыс  орнының және  оқушылардың,
заман ағымының әсері ерекше болып табылады. 

Құзыреттілік  дегеніміз  жеке  тұлғаның  теориялық  білімін  оқу  процессінің  барысында
практикалық  тәжірбиесімен  ұштастыра  отыра,  жаңа  жұмыс  орнында  білім  беруге  даярлығы  мен
қабілеті.  Ол жансыз жаттанды білім түрінде емес жеке тұлғаның танымға,  ойлауға қатысын және
әрекетке, белгілі мәселелерді ұсынып, шешім жасауға, оның барысы мен нәтижелерін талдауға, ұдайы
түрде ұтымды түзетулер енгізіп отыруға деген икемділігінің белсенділігінен көрінеді. 

Жас маман өз ісінің шебері, жақсы мұғалім болу үшін мамандығына қажетті қабілеттерді және
жалпы әлемдік мәдениетті, өз елінің мәдениетін, қарым-қатынас мәдениетін, тіл мәдениетін игеріп,
интеграциялық үрдістерді меңгеріп, әлемдік білім кеңістігінің өресінен шыға алуға талпынуы керек.

Мұғалім  қоғам  талабына  сай  өзін-өзі  үздіксіз  тәрбиелеп  отыратын,  ортамен,  адамдармен,
балалармен, қарым-қатынасқа тез түсе алатын, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, тәжірибесі мол,
т.б. қасиеттерді жинақтағанда ғана оның бойынан кәсіби құзыреттілігі анық байқалып тұрады.

 Кәсіби құзыреттіліктің негізі оқу орнында теориялық және практикалық дайындық барысында
қаланады. Осы үрдісте педагогикалық практика үлкен рөл атқарады. Ал практика нәтижесі студенттің
кәсіби қызметке дайындығын көрсетеді. Ол педагогикалық оқу орнындағы оқу-тәрбие үрдісінің басты
бір  бөлігі  болып  табылады  да,  болашақ  мұғалімдердің  теориялық  дайындығы  мен  практикалық
ісәрекетін біріктіруін қамтамасыз етеді. 

Педагогикалық  практиканы  өту  кезінде  студенттің  педагогикалық  іскерлігі  мен  дағдылары
жылдам  қалыптасады.  Оның шығармашылық және  педагогикалық  құбылыстарды  зерттеуге  деген
қабілеті дамиды, педагогикалық шеберліктің негіздері қаланады. 

Құзыреттілікті  қалыптастыру  –  білім  беру  саласының  өзекті  мәселесі.  Күн  сайын  адамға
көптеген ақпарат тасқыны келеді.  Ал оқу мазмұны мен оқыту әдістері ескі сарында қалып қоюда.
Сондықтан білім берудегі әлеуметтік қажеттілік пен ол қажеттілікті қанағаттандырудың арасындағы
қарама–қайшылық  білім  беру  саласының  дағдарысына  әкеліп  соғуда.  Сол  себепті  мектеп
мұғалімдерінің әдістемелік шығармашылығын дамытуды педагог-мамандардың біліктілігін жетілдіру
жүйесінде ұйымдастыруды олардың кәсіби құзіреттілігі кезінде жүзеге асыру қажеттігі туындайды. 

Құзіреттілік  тәсіл  идеясы  –  «қоғамға  қандай,  жеке  тұлғаға  қандай  білім  қажет  және  ол
қоғамның  қандай  қажетін  өтей  алады»  деген  сұраққа  жауап  береді.  Мұғалімнің  құзыреттілігін
қалыптастыру – бүгінгі  білім беру саласының өзекті  мәселелерінің  бірі.  Құзырлылық тәсіл,  білім
сапасын арттыруды дәстүрлі тәсіл мен білім мазмұнын ұлғайту арқылы шешудің арасындағы қарама-
қайшылықтан туындаған дағдарыстан шығудың бір жолы деп қарастыруға болады. Бұл тәсіл білім
берудің  нәтижесіне  басты орын береді.  Оның сапасы алған білімнің  көптігінен емес,  сол  білімді
қолдана білумен маңызды. 

Мұғалімнің  басты  рөлі  –  тұлғаның  жеке  дамуына  негізделген,  жан-жақты  зерттелетін,
сараланған  білім  беру  үлгісінің  басым  бағыттарын  айқындау,  нәтижесінде  еліміздің  әлемдік
өркениетке  негізделген  білім  саясатының  стратегиялық  мақсаттарын  жүзеге  асыру.  Осыған  орай,
нәтижеге  бағытталған  жалпы  орта  білім  берудің  жаңа  жүйесіне  ауысу  білім  беруді  басқару
жүйесіндегілерден мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыруда жаңаша көзқарасты, ал мұғалімдерден
негізгі кәсіби құзырлылықтарын дамытуды талап етеді. 
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БИОЛОГИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

ЮНУСМЕТОВА НИЛУФАР АБИТБЕКОВНА 
Шымкент қаласы № 11 ЖОББМ 

биология пәнінің мұғалімі

Жоғары  сынып  оқушыларының  білімін  қалыптастыруда  мультимедиялық  технологияларды
пайдалану даярлығы қалыптастырылғандығының өлшемдері ретінде мотивациясы (қызығушылығы,
ұмтылысы,  т.б.),  мультимедиялық технологияларға  қатысты білімдері,  технологиялық қызметтерді
орындауы алынды.  Осы өлшемдерді  басшылыққа ала отырып, модельдің негізінде жоғары сынып
оқушыларының  мультимедиялық  технологиялар  негізінде   білімін  қалыптастырудың төрт  деңгейі
анықталды, олар: жоғары, жеткілікті,  орта, төменгі деңгей. Жоғары деңгей: технологиялық білімге
деген  ынта-ықыласы,  талпынысы  жоғары,  білімдері  шыңдалған,  өздігінен  дербес  ізденеді,
мультимедиялық технологиялардың жетістіктеріне қажетті  тұрғыда талдау береді,  қазіргі  заманауи
коммуникациялық құралдарымен еркін байланыс жасайды. 

Интернетті  жетік  меңгерген;  мультимедиялық  технологиялардың  білімді  қалыптастырудағы
қажеттілігін   өте  жақсы түсінеді;  компьютер арқылы оқудың мүмкіндігін  жетік  меңгерген,  өзінің
компьютерлік  білімін білім алудағы іс-әрекетте пайдаланады.  Жеткілікті деңгей: білімді меңгеруге
деген қызығушылығы,  білімі  бар;  мультимедиялық технологиялар бойынша мәліметтерді  өңдеуде,
әртүрлі  ақпарат көздерін  іздеуді   біледі;  мультимедиялық технологиялардың қажеттілігін  түсінеді;
технологиялық,  компьютерлік білімінің мүмкіндігін меңгерген,  өзінің компьютерлік  білімін білім
алудағы іс-әрекетте пайдаланады. 

Орта  деңгей:  білімді  меңгеруге  ерекше  ұмтылысы  байқалмайды,    білімі  жеткіліксіз;
мультимедиялық  технологиялар  саласынан  білімі  таяз;  мультимедиялық  технологиялардың
қажеттілігін  түсінуде  өздігінен  ішінара  ізденеді,  компьютердің  мүмкіндігін  түсіне  бермейді,
мультимедиялық  технологияларды  игеруде  кездескен  мәселелерді  өздігімен  шешуде  қиналады,
мультимедиялық технологияларды оқыту үдерісінде пайдалану мүмкіндіктерін мұғалімнің көмегімен
жүзеге  асырады.  Төмен  деңгей:  білімді  меңгеруге  қиналады,  білімі  нашар;  мультимедиялық
технологиялардың  көмегімен  мәліметтерді  өздігімен  өңдей  алмайды;  мультимедиялық
технологиялардың қажеттілігін  түсіне бермейді, өз білімін  компьютер арқылы оқудың мүмкіндігін
және  қажеттілігін  білмейді;  мультимедиялық  технологияларды  оқу  үдерісінде  пайдаланудың
мүмкіндіктерін түсінбейді және білім алуда пайдалана алмайды.

Жоғары сынып оқушыларының мультимедиялық технологиялар негізінде білімін қалыптастыру
педагогикалық жүйеде жүзеге асады. Кез-келген жүйе, соның ішінде жоғары сынып оқушыларының
мультимедиялық  технологиялар  негізінде  қалыптастыру  жүйесі  де  белгілі  бір  шарттарды
орындағанда ғана тиімді жүзеге асады. Сол себепті оны тиімді жүзеге асырудың шарттарын анықтап
алу  қажет.   Біздің  өз  зерттеуімізде,  педагогикалық  шарттарды  жоғары  сынып  оқушыларының
мультимедиялық  технологиялар  негізінде  білімін  қалыптастыруда   жоғары  деңгейге  жетуін
қамтамасыз ететін, өзара байланысқан және өзара әрекеттесуші педагогикалық үдерістер  кешенінің
өлшемі деп түсінеміз. Осыған орай, жоғары сынып оқушыларының мультимедиялық технологиялар
негізінде білімін қалыптастыру мақсатында педагогикалық шарттарды анықтаймыз.  Бұл біріншіден,
жоғары сынып оқушыларының мультимедиялық технологиялар негізінде білімін қалыптастырудың
өлшемдері мен көрсеткіштерін,  екіншіден, білімін қалыптастыру жүйесінің құрылымын және осы
даярлықты қалыптастыруды қамтамасыздандыратын педагогикалық шарттарды (қажетті, жеткілікті)
анықтауға көмектеседі. Жоғары сынып оқушыларының мультимедиялық технология негізінде білімін
қалыптастырудың  педагогикалық  қажетті  шарттарына:  мақсаты  (қоғамның  заманауи  талаптарына
орай  мультимедиялық  технологияларды  оқыту),  оқушы  (оқуға  ынтасы  мен  ықыласы),  мұғалім
(мультимедиялық технологияларды оқытуға білімі, іскерлігі), оқыту мазмұны (оқулық, арнайы курс,
әдістемелік нұсқаулары),  оқыту әдістері (ауызша, көрнекі, практикалық; оқу және оқыту және т.б.),
ұйымдастыру  формалары  (кеңесші,  репетитор,  мұғалім-оқушы,  оқушы-оқушы),  нәтиже
(мультимедиялық технологияларды білімін қалыптастыруға даяр оқушы) жатады. 
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Ал, біздің қарастырып жоғары сынып оқушыларының мультимедиялық технология негізінде
білімін қалыптастырудың педагогикалық жеткілікті шарттарында орындалуды қажет ететін: 

1)  жоғары  сынып  оқушысының  тұлғалық  субъективтік  көзқарасын  іс-әрекеттерде   оның
мультимедиялық  технологияларды  пайдалануға  даярлығын  қалыптастыру  үдерісінде  өзектендіру
(оқушының  білім  алуда  мультимедиялық  технологияларды  пайдаланудағы  тұлғалық  жетістіктерін
ынталандыру,  проблемалық  оқыту  жағдайын  жасау,  бейімдеу,  өздігінен  мультимедиялық
технологияларды пайдалануға бағдарлау); 

2)  жоғары  сынып  оқушысының  кәсіби  іс-әрекеттерде  мультимедиялық  технологияларды
пайдалануға даярлығын қалыптастыру үдерісіндегі басқаруды және өзін-өзі басқаруды жылдамдату
(мұғалім  мен  оқушының  АКТ-ны  оқыту  үдерісінде  пайдалану  даярлығын  қалыптастыруды
мақсаттандыру, педагогикалық үдеріс субьектілерінің өзара әрекеттік жүйесін қолдану); 

3)  оқыту үдерісінде  технология  пәні  бойынша мультимедиялық технологияларды пайдалану
теориясы мен практикасындағы оқу материалын құрылымдауды модульдік технологиялау  (оқытуда
модульдік технологияны қолдану, модуль түрінде берілген оқу бағдарламасымен оқушының өздігінен
жұмыс істеу қабілетін дамыту, оқу материалының мазмұнын модульді меңгеруге бейімдеу, оқушының
өздігінен жұмыс жасауын қадағалау, оқу әрекетінің тиімділігін артыру) мәселелер қарастырылады. 

Ақпараттық технологиялардың әлеуеті  жоғары сынып оқушыларының білімін   жетілдірудің
шынайы  мүмкіндіктерін  ашып  көрсетеді.  Атап  айтсақ,  оқу  үдерісінде  мультимедиялық
технологияларды  іске  асырудың  жүйелі  ғылыми-әдістемелік  жолын  анықтайды;  оқушылардың
практикалық  іс-әрекетінде  мультимедиялық  технологияларды  пайдаланудың  әдістемесін  жасайды;
мұғалімдердің ақпараттық технологияларды  меңгеру және оқу үрдісінде пайдалану бойынша кәсіби
біліктерін жетілдіреді; оқушылардың білім, білік, дағдысын қалыптастыру арқылы мультимедиялық
технологияларды тиімді пайдалануға үйретеді; оқу орындарының материалдық-техникалық базасын
нығайтады.

Жоғары сынып оқушылары мультимедиялық технологиялардың ықпалымен өздерінің біліміне
қажетті  (компьютердің  көмегімен  оқу  және  жазу,  санау  және  сурет  салу,  ақпаратты  іздеу,
бағдарламалармен  жұмыс  істеу,  ақпараттық-компьютерлік  технологияларды  пайдалану  және  т.б.)
білім, біліктерін және дағдыларын қалыптастырады.  

Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерге жасаған талдау да формалар мен әдістердің ұйымдасқан
жүйесін оқу-танымдық, зерттеушілік әрекеттерге және педагогикалық практикаға негіздеп жүргізу
қажеттігін көрсетті. 

Компьютерлік  аудиторияларда  өткізілетін  сабақтарда,  практикалық  семинарларда,
лабораториялық сабақтарда, жеке әдісемелік тақырып тармен жұмыс істеу 

Түсіндірмелі–көрнекілік,   проблемалық  баяндау,  іскерлік  ойындар,  іздеу,  шығармашылық
баяндамалар, проблемалық жағдайларды талдау. 

Ғылыми-зерттеу іс-әрекеті 
Проблемалық  сабақтар,  проблемалық  практикумдар  мен  семинарлар,  ғылыми-зерттеу

тақырыптарымен жұмыс, оқу коммуникациялық жобалары, оқушының өздігінен бетінше жұмысы,
конференциялар 

Ішінара-ізденіс,  зерттеу,   шығармашылық  баяндамалар,  оқу-зерттеу  ойындары,  жобалау
әдістері, кішігірім зерттеу. 

Жоғары сынып оқушыларының ақпараттық технологияны білімді  қалыптастыру әдістемесін
жетілдіру мақсатында біз сонымен бірге оларға «Киімді конструкциялау мен модельдеуге» оқытуда
қолданылатын виртуалдық жұмысты қолданамыз. 

Сабақтың  міндеттері:  жоғары  сынып  оқушыларын  мультимеиялық  технологияның  негізгі
құрылымдарын  қолдана  білуге  үйрету;  сол  арқылы  оқушыларды  ақпараттық  технология
құрылғыларын  таныстыру,  әдіс  қолданысын  жетік  білу  арқылы  технология  пәнін  қажетті
машықтарды практикалық тұрғыда шешу іс-әрекеттерін қалыптастыру және білімді автоматты түрде
дербес  компьютер  көмегімен  шығаруға  дағдыландыру.  Оқушыларды  қарапайым  математикалық
модельдердің,  компьютерлік  бағдарламалардың  көмегімен  мультимедиялық  технологияның  тиімді
әдістерін пайдалана білуге, тиімді нәтиже алуға, оларға талдау бере білуге үйрету. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕ КӨРКЕМ
ЕҢБЕК ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

МАТЕУОВА ЗЕЙНЕГУЛ ЖАКСЫГАЛИЕВНА
Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласы

№ 61 жалпы білім беретін орта мектеп
Көркем еңбек пәнінің мұғалімі

Қазіргі жаңартылған білім беру үдерісінде қалыптасып отырған жаңа атаудағы «Көркем еңбек»
білім беру бағдарламасы кіріктірілген тұрғыда білім берудің теориялық негізіне сәйкес анықталғаны
белгілі.  Бұл  атаудағы  оқу  пәнінің  білім  беру  мазмұнына  талдаулар  жасау  барысында,  оның
тұжырымдық  бөлімінде,  яғни  мақсаты  –  оқушылардың  көркемдіктехнологиялық  білімі  мен
іскерліктерін  қалыптастыруға,  шығармашылық  қабілеттері  мен  ойлауын  дамытуға  бағытталып,
еңбекке  баулу  оқу  материалдарына  басым  бейімделсе,  оның  нәтижеге  бағытталған  оқыту
мақсаттарының  жүйесі  бейнелеу  өнері  оқу  материалдары  кеңінен  қарастырыла  қамтылғаны
байқалады.  

 «Көркем еңбек» пәнін оқытудың құрылуында ескерілетін мәселе, ол кіріктіре білім беру мен
оқытудың теориялық негізін ерекше көңіл аударылуы қажет еді. Ол білім беру тұрғысында екі оқу
пәннің біріктірілуінде бір оқу пәнінің оқу материалының басымдылығымен анықталуды ұсынады.
Бірақ,  ол  оқу  материалы  қоғамдық  қажеттілікті,  оқушы  тұлғасының  сұранысы  мен
қызығушылықтарын  ескеруі  абзал.  «Көркем  еңбек»  оқу  пәнінің  атау  мазмұнында  да  бейнелеу
өнерінің оқу материалына тән белгі – «көркем» ұғымымен ғана байланысты болып қана тұр. Оның өзі
де тек «механикалық» сөз құрауға ғана қажет болғаны байқалады. 

Шын мәнінде «көркем» сөзіне емес «еңбек» ұғымы сөйлемнің және «көркем еңбек» атаудың
түйінді  мәнін ашады.  Олай болса,  «Көркем еңбек» білім  беру бағдарламасының мақсаты орынды
анықталып,  ал,  оқыту жүйелерінің  мақсаттары  және  қолданылатын ресурстар  бейнелеу өнер  оқу
материалдарына икемделіп кеткені анықталып отыр. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда еңбекке баулу (технология) пәнінің алатын
орны ерекше. Жалпы білім беретін орта мектептерде өтілетін еңбекке баулу (технология) пәнінде
бастауыш  мектеп  оқушылары  алғашқы  рет  еңбек  әліппесімен  танысып  отырып,  олардың
байқағыштығы,  ой-өрісі,  олардың  эстетикалық  тұрғыдан  көркем  шығармашылық  белгілері  артып
отырса,  одан  ары  қарай  жоғары  сыныптарда  олардың  ақыл-ой  жүйесі  дами  түсіп  олардың
шығармашылыққа деген ұмтылыстары дами түседі деп түсінідіреді.

Шығармашылық – адамның өмір шындығында өзін-өзі  тануға ұмтылуы,  ізденуі  және еңбек
етуге құлшынысы деп білеміз. Демек, әрбір адам өмірге дұрыс жол табу үшін өздігінше дұрыс ой
түйіп,  саналы  да  сапалы  және  дәлелді  шешімдер  қабыл  дай  білуге  үйренуі  керек.  Демек,
шығармашылық қабілет  тек  адамға  ғана  тән нәрсе  деп білеміз.  Адам  бойындағы қабілетті  үнемі
дамытып отқанда ғана, олардың өшуіне жол бермеуге, адамның рухани күшін нығайтып отыруына
және де өзін-өзі танып білуіне көмектеседі деп білеміз. 

Оқушылардың  шығармашылық  қабілетін  дамытуда  еңбекке  баулу  (көркем  еңбек)  пәнінің
алатын орны ерекше. Жалпы білім беретін орта мектептерде өтілетін еңбекке баулу (көркем еңбек)
пәнінде  оқушыларды алғашқы рет еңбек әліппесімен танысып отырып, олардың байқағыштығы,  
ой-өрісі, олардың эстетикалық тұрғыдан көркем шығармашылық белгілері артып отырса, одан ары
қарай жоғары сыныптарда  олардың ақыл-ой  жүйесі  дами  түсіп  олардың шығармашылыққа  деген
ұмтылыстары дами түседі деп түсінідіреді . 

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда бүгінгі мектеп оқушыларына жан-жақты
білім беруде бүгінге дейін өтіліп келе жатқан мектептегі еңбекке баулу сабағы, қатардағы өтіліп келе
жатқан пәндердің бірі болып саналынады. 

Демек еңбек тәрбиесіне баулу көркем еңбек  пәні арқылы жүзеге асырылып отырылады. 
  Көркем еңбек пәнін оқытуда – еңбек етудің алғышарттарын үйрену арқылы оқушыны жек

тұлға ретінде тәрбиелеу мақсаты көзделеді. 
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Осы мақсатты жүзеге асыру барысында, оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие үрдісін жетілдіру,
жұмыс  мәдениетін,  адамдар  арасындағы  адамгершілік  қарым  –  қатынастарды  жаңарту,  еңбек
біліктілігін қалыптастыру арқылы еңбекке өнімділігін арттыруға ынталандыру міндеттерін мұғалімге
жіктейді.

  Еңбек тәрбиесі  -  барлық тәрбиенің  қайнар көзі.  Еңбек тәрбиесі  арқылы киімді  пішу,  тігу
қолөнер  шеберлігін  меңгерту арқылы ұрпақты адамгершілік  рухында  тәрбиелей аламыз.  Өйткені,
оқушы  алған  теориялық  білімін  іс  жүзінде  қолдана  отырып,  оны  өмірімен,  өзінің  ісәрекетімен
байланыстыра білгенде ғана, өзіне де пайдасын тигізе алады. Технология сабағы арқылы оқушыны
іскерлікке, ұқыптылыққа, әдемілікті сезініп, қабылдауға үйретеміз. 

Біздің  негізгі  ұстанымыз:  «Сөзден  -  іске  көшу».  Еңбек  тәрбиесі  арқылы  киімді  пішіп  тігу,
көркемдеу қол  өнер  шеберлігін  меңгеру арқылы  жас  ұрпақты  адамгершілік  рухында  тәрбиелеуді
басшылыққа  ала  отырып  жұмысты  жүргіземіз.  Оқушылар  әр  түрлі  тігілген  бұйымдарды  зерттей
отырып, баға берумен келешек кәсіби ісіне қажетті эстетикалық, ұлттық, этикалық және т. б. бағалы
қасиеттерін өз бойларына қалыптастырады. 

Көркем еңбек сабағында оқушылардың іске икемділігі мен іскерлігіне, өнерге, шеберлікке деген
бейімділігін дамыта отырып қалыптастырамыз. Оқушылар отбасында да тұрмыстың әр түрлі өнімді
еңбегіне  қатысады.  Баланың  бойындағы  сапалық  қасиеттері,  еңбекке  қызығушылығы,  табиғатты
қорғауы, ұқыптылығы арқылы еңбек адамын көру. 

Қазіргі кезде білім беру кеңістігінде инновациялық үрдістердің бағыттарының бірі - мектепке
бағдарлау  болып  табылады.  Оқушылардың  қызығушылықтары,  қабілеттері  толық  ескеріліп,  сол
қажеттілікке сай тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі. 

Сабақ  -  оқыту  мен  тәрбиелеу  үрдісінің  негізгі  формасы.  Сабақтың  мәнді  өтуі  мұғалімнің
шеберлігіне байланысты. Инновация – оны жеке түсініп, оқу үрдісіне енгізу - оқушылардың саналы
да сапалы білім алудың бірден бір шарты. 

Инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу жаңа білім берудің бірден бір шарты деп айттық. Саралап
оқыту - оқушылардың туа біткен ақыл-ой қабілетінің жеке дамуының жан-жақтылығына негізделген
білім беру жүйесі. 

• оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану
• сабақтарда пайдаланатын негізгі әдістер оқушылардың көңіл күйіне, ынтасына, қабілетіне

қарай, топпен, жеке оқушылармен жұмыс істеу, ойын элементтерін пайдалану тағы да басқа ойынның
түрлері қолданамыз. 

Оқушыларды  кәсіптік  бағдарлау  ақпараттық  үрдісі,  ұдайы  кәсіптік  білім  жөніндегі
ақпараттарды талдауды және қорытындылауды қажет етеді. Бүгінгі еңбектің сипаты, мазмұны өзгеріп,
жаңа талап пен міндеттерді қажет еткенімен, еңбекті  құрмет тұту – халықтар дәстүрінде ежелден
қалыптасқан.      Балаларды еңбекке тәрбиелеу - қол еңбегі сабағынан басталады. 

Адам  баласы туа  сала  емес,  көре-көре,  жүре-жүре  жетіледі.  Бір  адам еңбекке  өте  қабілетті
болып өссе, енді бірі керісінше болады. Баланың жас шағында еңбек тәрбиесін дұрыс алуы немесе
одан шет қалуы оның келешегінеяғни болашақ өміріне тарбиесіне әсері орасан зор болып табылады. .
Баланың еңбек тәрбиесін меңгеруі, қоғам үшін ғана емес, оның жеке басы, өз тіршілігі үшін де қажет.
Еңбекке сүйетін адамның өмірінде реніш болмайды. 

Олар үнемі көтеріңкі көңіл-күйде жүреді.Отбасына еңбек тәрбиесін жүргізгенде, баланы белгілі
бір мамандыққа бейімдей даярлауды ескерген жөн . Егер бала отбасында еңбек тәрбиесін дұрыс алып
шықса, мектепке іскерлікке үйрену оңайға түседі. 

Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі заман талабына сай басқару, білу, ұйымдастыру, іске асыру
жұмыстарына бейімдеу басшылыққа негіз болады. Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішу, тігу қолөнер
шеберлігін меңгерту арқылы ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелей аламыз.

Өйткені,  оқушы  алған  теориялық  білімін  іс  жүзінде  қолдана  отырып,  оны өмірімен,  өзінің
ісәрекетімен байланыстыра білгенде ғана, өзіне де пайдасын тигізе алады. Технология сабағы арқылы
оқушыны  іскерлікке,  ұқыптылыққа,  әдемілікті  сезініп,  қабылдауға  үйретеміз.  Біздің  негізгі
ұстанымыз: «Сөзден - іске көшу». Еңбек тәрбиесі – барлық тәрбиенің қайнар көзі болып табылады. 
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ТАМЫРЫ ТЕРЕҢ ТАРИХЫМ! 

КЕУІЛ СЕРІК МАКСОТҰЛЫ 
Ақтөбе қаласының білім бөлімі ММ

«№ 53 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ
Тарих пән мұғалімі

Бүгінгі сөз қазақ халқының қалыптасып, мемлекеттігінің нығаюында үлкен рөл атқарған тарихи
оқиғалар жөнінде болмақ. Қазақ мемлекеттігінің тікелей басталуы болған Алтын Орда империясының
құрылуы  Жошының баласы Шыңғысханның немересі Бату  ханның атына тікелей байланысты. 

Аты  әлемді  тітіреткен  Шыңғыс  қаған  дүниеден  өткен  соң  Батысқа  жорық  жасау  тізгінін
Шыңғысханның немересі Бату алады. Жеті жылдық жорық орыс кінәздіктерінің жерлерін, Шығыс
Еуропа елдері аумақтарын қамтып, Адриат теңізіне дейін тірелді. Ұлы Ордадағы хан Үгедейдің өлімі,
Батудың Еуропа елдеріне бағытталған жорығын аяқтатпай Дешті Қыпшақ даласына қайта оралуына
мәжбүрледі.  Шыңғыс  хан  балаларының  бір-біріне  деген  ескі  кектері  Шыңғыс  империясының
ыдырауына  әкелді.  Осы  кезде  Жошының  үлесіне  тиген  Ұлысын  негіз  етіп  Бату  хан  өзінің
мемлекетінің шаңырағын көтереді. 

Және  дәурені  екі  жарым ғасырға  жуық  уақытқа  созылған  бұл  мемлекет  (1242-1502)  бұдан
бұрын тарих сахнасында  болған Ұлы Түркі  мемлекетінің  қайталауы  ретінде  келді.  Бұның Түркі
мемлекеті екендігінің дәлелі Алтын орда билік жүргізген аумақтарда түркі атауларының әлі күніге
дейін  сақталуы,  мысалы:  Солтүстік  Кавказ  елдеріндегі  «Ішкері»,  «Қаса  жұрт»,  «Мақашқала»
атаулары. Және де халқымыздың есінде қалған, әлі күніге тіл-ауызында жүрген «Балқан, балқан тау
ол да біздің барған жер» деген сөздер қазіргі  Балқан түбегін меңзеп тұрғандай,  бабаларымыздың
осынау ұлы мемлекетті құрушы супер этнос болғандығы жөніндегі куәлікке шақырып тұрғандай.

Бату хан дүниеден өткеннен кейін билікте болған інісі Берке билігі кезінде Ордада ислам діні
мемлекеттік деңгейге шыға бастауымен ерекшеленеді.

Батудың баласы Өзбек ханның билігі кезінде ислам діні әбден орнығып Орда халқының негізгі
дініне айналды. Алтын Орда хандарының жорықтары, және сол өңірлерде жүрген Орда билігі Кавказ
жерінде  орналасқан  кейбір  халықтардың  түркі  тілін  қабылдап  сол  тілде  сөйлеу  мәнерін
қалыптастырды.  Алтын  Орданың  құлдырап  күні  бата  бастаған  кезеңі  Бердібек  ханның  тұсында
басталады. Орда тарихында бұл жағдай «Ұлы Аласпыран» деген атаумен қалды. 

Бұл жағдай халқымыздың есінде  «Бердібек ханның өлгені,  Нар мойнының кесілгені» деген
атпен қалды. Осы кезден бастап Орданың аймақ билеушілері сұлтандар өз ұлыстарында жеке билікке
ұмтыла бастады. Жошы ұлысының сол қанаты болған Орда Еженнің үлесіне тиген Ақ орда аймағы да
осы кезеңде жеке мемлекет болуға талпына бастады, Әмір Темірдің Ордаға жасаған соққысынан Ақ
Ордадағы Орда Ежен ұрпақтарының билігі әлсіреп, биліке Жошының кіші баласы Шайбан ұрпағынан
шыққан Әбілқайырдың келуіне жол ашты. Тарих жүрісінде Орданың ендігі мемлекеттігі Әбілқайыр
атымен атала бастады. Әбілқайыр билігі кезінде Орда тірлігі аса мазасыз жағдайда, үздіксіз соғыспен
өтіп жатты. Сығанақ түбінде Әбілқайыр әскері ойраттардан ауыр жеңіліс тапты. 

Осындай  жағдайлардың  әсерімен  Әбілқайыр  билігіне  разы  болмаған,  Орданың  заңды
мұрагерлері  Еженнің  ұрпақтары  Керей  мен  Жәнібектің  Әбілқайыр  хандығынан  бөлініп  көшуіне
әкелді. Бұлардың Әбілқайыр билігіне мойынсынбай, бағынбай кетуі екі сұлтанның соңына ерген ру-
тайпаларға «Қазақ» деген атауды ала келді. Осындай оқиғалар тізбегінің нәтиежесінде, келесі кезекте
тарих сахнасына Алтын Орда мұрагері Қазақ хандығы келді. Бұлар өз кезегінде әлсіреген Әбілхайыр
мемлекетіндегі билікті басып алып, тарих сахнасындағы өз орындары үшін күрес жүргізді. Осы күрес
нәтиежесінде  Алтын  Орда  мұрагерлері  болған  хандықтардың  күйреу  процесінде,  олардан  қалған
Түркі тайпаларын Қазақ деп аталған шаңырақ астына біріктірді.  

Жарты дүниені уысында ұстаған ұлы держава Алтын Орданың күні батып, дәурені өткен соң,
көшпенді  елдер  ұрпақтары  ендігі,  әр  жерде  бөлек  өз  шаңырақтарын  тіге  бастады.  Міне,  осы
кезеңдерде тарих сахнасына Қазақ мемлекеттігі келді. 
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Бұл  бір  уақыт,  бір  орталыққа  бағынған  мемлекет  құлап  елден  береке  кетіп,балапан  басына
тұрымтай тұсына кеткен кез еді. Батыстағы Русь кнәздіктері бірігіп бір орталыққа бағынған мемлекет
құра  бастады.  Дәурені  көшіп,  берекесі  кеткен  көшпенді  тайпалар  үшін  қайтадан  қосылып,  бір
мемлекет құру, сыртқы жаудан қорғанумен қатар келешекті сақтап қалудын бірден-бір амалы еді. 

Сол кезеңдерде осындай жерге көз алартқандар болмады деп қалай айта аламыз. осы жерлерді
сақтау үшін бабаларымыздың қаны суша ақты.  Міне осы кезеңде  түбі бір тайпалар бірігіп тарих
сахнасына жаңа мемлекет Қазақ хандығын әкелді. Қазақ хандығының құрылуы жөнінде зерттеулер
әлі де керек ақ.  Хандық құрылып халқы молайып, жері кеңейген сайын елді басқаруда, хабар алысуда
және де толып жатқан жағдайларға байланысты жаңа бір реформа дүниеге келді. 

Бұл реформа толып жатқан көшпенді тайпаларды біріктіріп үш жүзге  бөлу түрінде дүниеге
келді. Бұған себеп қазақ,даласының, сахарасының кеңдігі, көшпенді халық, шаруашылық ыңғайымен
бір-бірінен  алшақ,  шашырай  қоныстануы  еді.   Қазақ  үш  жүзге  бөлінгенімен  бір-бірімен  қарым-
қатынастан,  ынтымақтан  айрылған  жоқ.  Сол  заман  халықты  біртұтас  үш жүзге  бөліп,  ұлылығын
ұлықтап,  елдігін  еңселетіп  ұстаған заман болды.  Сол кезеңдерде  халқымыз ұрпақ  тәрбиесіне  көп
көңіл бөлген.  Батырлар жайлы эпостар жас ұрпақ санасында патриотизм қалыптастырып, үлкенге
құрмет, кішіге ізет, әділетсіздікке қарсы күресуді, әлсізге қамқор болуды және де ең бастысы елін,
жерін, халқын, ұлтын сүюге тәрбиеледі.

Және де бұл империялардың қандай күшті болғанын бүткіл әлем біледі. Және де пантюркизм,
деп  совет  халқын билеген  тоталитарлық билік  неден сақтанды,   нендей  жағдайлардан сақтанды?
Қазірдің  өзінде  көшпенділер   әлемінің,  әлемге  әкелген  өркениет  заттарын  жоққа  шығарушылар
жетерлік.  Осы  қысқаша  баяндалған  өткен  өткен  күндер  тізбегі,  ұлтымыздың  тарихы  терең,
елдігіміздің іргетасы ежелден қаланғанын көрсетеді. 

Бабаларымыздың  бастан  кешкен  тарих  жолдарын  санамызға,   жүрегімізге  бекітіп,  ұрпақ
санасына сіңірсек «Қазақтың осы кезеңге дейін мемлекеттігі  болған жоқ» деген шовинистік  арам
пиғылды әлдекімдердің сандырағына тосқауыл болар еді. 

* * * * * 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІН ЗЕРТТЕУ

ТУРГАНБАЕВА ЖАЙНАГУЛ БАРЛЫКОВНА
Ақтөбе облысы Темір ауданы Кеңқияқ ауылы

"Зере"  бөбекжай-балабақшасы. Психолог

Балалар  психологиясы  өсіп,  кемелденудегі  адамның  санасын,  психикалық  процестерін,  іс-
әрекеттерін,  барша  тұлғалық  сапа-қасиеттері  мен  жедел  даму  шарттарының  заң-заңдылықтарын
зерттейді.

Психикалық процестер – психикалық іс-әрекет  көріністерінің жиынтығы.  Әрбір психикалық
процес жалпы бейнелеу нысаны мен бір текті бейнелеу – реттеу ерекшелігіне ие. Мұндай процестер
танымдық, еріктік және көңіл-күйлік болып ажыралады.

 Танымдық процестер әрекет-қылықтың бағыт-бағдар негіздемесін қамтамасыз етеді және оның
ақпараттық қорын қалыптастырады. Бейнелеу нысанына орай олар бес түрге бөлінеді.  1. Сезімдік
(сенсорлы)  процестер  болмыстық  жеке  қасиеттерін  (физикалық,  химиялық,  т.б.)  бейнелейді.  Бұл
процестердің психикалық нәтижесі түйсік деп аталады. Сенсорлы процестер түр ерекшеліктерімен
бір  қатар  жалпы психикалық  заңдылықтарға  жүгінеді:  олар  сезімталдықтың жоғары және  төмен,
айырма (дифференциалды) табалдырықтарымен шектелген, адаптация (бейімделу), сенсибилизация
(сезімталдық), шұғыл йырма (контраст) және синестезия (қосарлы түйсік) заңдарына бағынады.

2. Қабылдау  (перцептивті)  процесі  заттар  мен  құбылыстардың  мәнді  айырмашылық
белгілерін  саналы  түсіну  арқылы  оларды  біртұтас  күйінде  бейнелеу  әрекеті.  Бұл  процестердің
нәтижесін психологияда қабылдау деп атау қалыптасқан. 
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Перцептивті  процестер  өздерінің  түр  ерекшеліктерімен  (көру,  есіту  және  сезіну)  бір  қатар
ортақ,  жалпы  заңдылықтарға  тәуелді.  Олар  -  қабылдаудың  заттық  тегі;  таңдамалы  бағыты;
біртұтастығы; құрылымдығы;
апперцепциялылығы, яғни өткен тәжірибеге байланыстылығы;

константтығы, яғни заттық шынайы сана бейнесінің затты қабылдау шарттарына тәуелсіздігі.
3.  Ақыл-ес  (интеллектуал)  процестері-  бұл  заттар  мен  құбылыстардың  мәнді  өзара

байланыстары және ерекшеліктерін бейнелеу әрекеттері;
интеллектуал процестер (ойлау) болмысты салыстыру, бейнақтылау,  сәйкестендіру,  ауыстыру,

сырттай заттастыра тану (экстраполяция), іштей ойда бейнелеу (интерполяция) жолдарымен бейнелеу
қызметін  атқарады;  проблемді  мәселелерді  шешу барысындағы танымдық іс-әрекеттер  мен  ойлау
әрекеттері  және  амалдар  келесідей  кезеңдерді  өтуімен  ажырылады:  салыстыру,  қорытындылау,
дерексіздендіру,  нақтылау,  топтастыру  және  жүйелестіру;  формальды  нәтижелерге  жету
ерекшеліктеріне тәуелді ойлау формалары: пікір,

ұғым, түсінік-болып ажырылады. 
  Сонымен бірге ойлау:  практикалық және теориялық, эмпирикалық және ғылыми,  көрнекі-

әрекеттік,  көрнекі-бейнелі  және бейнақты, стандартты және шығармашыл - түрлеріне де бөлінеді;
ашық сана мен астар сананың өзара ықпалдасты қатынасынан сезімдік (көрегендік,

аян)  ойлау қабілеті  қалыптасады.  Тек  өкілінің  ақыл-ес  қабілеттерінің  тұрақты құрылымы –
интеллект деп аталады. Ол тұлғаның ақыл әрекеттері түрінде көрініп, проблемді мәселелерді

шешудің стратегиясын, ой қызметінің өнімді нәтижесін қамтамасыз етеді.
4.  Қиял  –  іс-әрекеттің  алда  күтілген  нәтижелері,  әрекет-қылық  бағдарламалары  ретінде,

сонымен бірге баяндап, суреттеу негізінде пайда болатын жаңа, бұрын соңды көрілмеген бейнелердің
туындауы; қиял бейнелері ақпараттық олқылықтардың орнын толтырады; қиял оқиғалардың алдағы
дамуы мен нәтижесін көрегендікпен сезуді қамтамасыз етеді.

5.  Ес  (мнемикалық)  процестері  -  өткенде  қабылданған  материалды  санаға  түсіру,  оның
сақталуы, қайта жаңғыруы және ұмытылуымен бірге жұретін психикалық әрекеттер; естің келесідей
жіктелуін аңғару қажет: ес түрлері (бейнелі, қисынды, дыбысты, көңіл-күй есі), ес жүйелері (сезімдік,
қысқа мерзімді, нақты іс-әрекеттік, ұзақ мерзімді) және ес типтері (естің

бағдарлануына, оның кейбір түрлерінің беріктігімен, есте сақталу жылдамдығымен, көлемі мен
жетекшілік рөліне байланысты жекеленген – типологиялық ес формалары - ырықты және ырықсыз ес
– ажыралады.

Реттеуші  психикалық  процестер  қатарына  еріктік  және  көңіл-күй  процестері  еніп,  саналы
әрекет-қылық  пен  кенеттен  болатын  бейберекет  (спонтанно-импульсивные)  мінез-құлық  қимыл-
әрекеттерін қамтамасыз етеді.

6.  Ерік  –  жоспарланған  нәтиженің  мәнін  түсінуден  адам  белсенділігінің  өзінен  өзі  іске
қосылуына себепші психикалық процес. Ол белсенділік қарапайым және күрделі ерік әрекеттерімен
көрініс беріп, орындалып жатады.

Қарапайым әрекет – бұл мақсат – әрекет – нәтиже бағасы араларындағы байланыстан белгілі
болады, ал күрделі ерік әрекетінің құрылымы өзгеше:

қажеттік  – ықтимал мақсат  –  сеп-түрткілер күресі  –  шешім қабылдау –  орындау әрекеттері
жүйесі  –  оларды  бағалау  және  түзету  –  қорытынды  әрекеттер  –  ақырғы  нәтижелердің  жинақты
бағасы.  

Ерік  мәні  қажетті  нәтижеге  жету  жолындағы  табандылықтан  көрінеді.  Көңіл  шарпулары
(эмоции) –сыртқы ықпалдардың қажеттілік мәнін, олардың тек өкілі тіршілігіне пайдасы мен зиянын
сезу  арқылы  бейнелеуге  негізделіп,  адам  қылығына  бейберекет  (импульсив)  реттеу  беруші
психикалық процестер.

* * * * * 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАНЫ  ТӘРБИЕЛЕУДІҢ МАҢЫЗЫ 

КАЗБЕКОВА АНАР АЙБОЛАТОВНА 
Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Кеңқияқ ауылы
"Зере"бөбекжай-балабақшасының тәрбиешісі

 Балабақшада балалардың дамуы мен денсаулығының жай-күйіне медициналық бақылау үнемі
жүргізіледі, денсаулықты нығайту үшін алдын-алу шаралары жүргізіледі.  

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен дамытудың салауатты өмір салтын, тазалық
пен дәлдікке деген қажеттілікті, мінез-құлық мәдениеті мен тәуелсіз моториканы қалыптастыруға көп
көңіл  бөледі.   Балабақшадағы  еңбек  тәрбиесінің  басты  нысанасы-  баланы  сәбилік  шағынан
қарапайым еңбек дағдыларына баулу,  еңбек туралы дұрыс көзқарас қалыптастыру.  Балабақшадағы
еңбек тәрбиелік- білімдік жұмыс жүйесін ұйымдастырудың амалы ретінде маңызды орын алады.

Бау-  бақшада,  гүлзарларда  және  табиғат  мүйісінде  үнемі  жұмыс  жасау  өсімдіктер  мен
жануарларға деген ынта- ықыласты арттырады, балалардың табиғаттағы заттарды сүюіне және оларға
ұқыпты қарауына көмектеседі, еңбексүйгіштік пен басқа да адамгершілік саналарының қалыптасуына
ықпал етеді. Істелген істің мәнін, оның мақсатын жете түсінуі үшін балалардың қандай да болмасын
бір  тәсілді  меңгеріп  қана  қоймай,  оның  неліктен  керек  екендігін  де  түсінгендері  өте  маңызды.
Баланың жеке басының еңбекке бейім болып өсуі оны еңбек тәрбиесіне баулуға тікелей байланысты.
Балабақшадағы дұрыс ойластырылған еңбектің орны ерекше, мұндай еңбек тәрбиесі барысында бала
дұрыс әрекет жасап айналадағы орта жайында алғашқы мағлұматтар алады, айналадағының бәріне
қызыға қарайды, еңбекті жақсы көруге әдеттенеді. 

Балабақшаның ересектер тобында тұрмыстық- шаруашылық еңбек пен табиғат бұрышындағы
өсімдіктер мен жануарларды күту, гүл, жеміс, көкөністерді өсіру, т.б. еңбек түрлері жатады. 

Мұндай еңбек түрлері  балалардың білім- құмарлык, бақылағыштық, табиғатқа жаңашырлық,
ұйымшылдық  сиякты  адамгершілік  қасиеттерін  жетілдіреді.  Табиғат  аясындағы  еңбек  тәрбиесі
баланың айнала  қоршаған орта  туралы талғамын дамытып,  әдемілікке  әуестендіріп,  адамгершілік
қасиеттерін  қалыптастырады,  ақыл-ойын,  қиялын  ұштап,  ересектер  еңбегін  бағалауға  үйретеді.
Мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  адамгершілікке  тәрбиелеудің  басты  міндеті  —  адамгершілік
қатынастарды  тәрбиелеу.  Бұл  қатынастардың  қалыптасуы  үшін  адамгершілік  тәрбиесінің
компоненттерін  білу  қажет.  Бұл  ең  алдымен  адамгершілік  сананы,  адамгершілік  сезімдерді,
адамгершілік мінез-құлық дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру. 

Адамгершілік білім беру жүйесінде бұл компоненттер бірлікте әрекет етеді. 
Тұлғаның адамгершілік және әлеуметтік дамуы іс-әрекетте жүреді, оның барысында балалар

моральдық қатынастарға түседі. Қазірдің өзінде мектепке дейінгі жаста бұл қатынастар ересектердің
белгілі бір ережелері, нұсқаулары мен талаптары негізінде құрылады. Адамгершілік тәрбие процесі,
жоғарыда айтқанымыздай, баланың жеке басының әлеуметтік дамуынан тыс мүмкін емес. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың адамгершілік тәрбиесі баланың эмоционалды саласымен,
оның  7  тәжірибесімен  байланысты.  Қайғы  мен  қуаныш,  қуаныш  пен  ұялшақтық  —  мұның  бәрі
мектеп жасына дейінгі балаларға тән. Сондықтан балалардың адамгершілік тәрбиесі мен әлеуметтік
дамуы әдебиеттерден,  фильмдерден, қойылымдардан,  қуыршақ театрын құрудан және т.б.  жарқын
мысалдарды қажет ететіні табиғи құбылыс. 

Адамгершілік  тәрбиесі  әр түрлі  ісшараларда тиімді  өтеді,  өйткені  бұл баланың мінез-құлық
белгілері мен жеке қасиеттерін қалыптастыруда із қалдыратын іс-әрекетке қатысуы. 

Тәрбиешінің  мінез  —  құлқы,  оның  балаларға  деген  көзқарасы,  оған  қойылатын  талаптар
баланың жеке басын қалыптастырады және баланың жеке басының жалпы бағыты өте маңызды-ол
жасампаз, белсенді тұлға немесе тұтынушы, өзімшіл болып өсіп келе ме, өзі үшін мүмкіндігінше көп
нәрсені  алуға  тырысады.  Әр  түрлі  жастағы  балалардың  адамгершілік  тәрбиесінің  мазмұнын
жоспарлай  отырып,  мұғалім  балаларға  қандай  адамгершілік  қасиеттерді  тәрбиелейтінін,  қандай
құралдар мен әдістерді қолданатынын ойлайды.
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Сонымен, мақсаттылықты тәрбиелеу кезінде мұғалім балаларды өз ісәрекетіне мақсат қоюға
үйретеді,  содан  кейін  балаларға  осы  мақсатқа  қалай  жетуге  болатындығын  айтады,  тапсырманы
орындаудың үлгісін береді, балалармен бірге мақсатқа жету жолдарын көрсетеді. Бірте-бірте балалар
ойынның мақсатын, жұмыстың мақсатын өз бетінше қоюды үйренеді. 

Мектеп  жасына  дейінгі  балалар  қарапайымдылықты  тәрбиелейді,  өйткені  балалар  көбінесе
өздері  мен  ата-аналары  туралы  мақтанғанды,  қиялдағанды  ұнатады.  Балаға  өз  мүмкіндіктерін,
қызметінің нәтижелерін сыни тұрғыдан бағалауға көмектеседі, балаларды өзінің қадір-қасиетін дұрыс
бағалауға үйретеді. Позитивті моральдық қасиеттерді қалыптастыру тәрбиешілердің мақсатты дәйекті
жұмысының  нәтижесі  болып  табылады.  Бұрыннан  бар  жағымсыз  қасиеттерді  жеңу  үшін  көп
шыдамдылық  қажет.  Баланың  жаман  мінез-құлқының  себептері  әртүрлі:  баланың  отбасындағы
бүлінуі және, керісінше, оған назар аудармау; балаға шамадан тыс сүйіспеншілік, оның әр тілегін тез
арада  орындау  және  баланың  үнемі  жазалануы,  талаптардың  бірлігі  мен  реттілігінің  болмауы.
Баланың  мінез-құлық  нормасынан  ауытқу  себептерін  анықтайды,  онымен  тәрбие  жұмысының
жолдарын  анықтайды,  мұндай  баланың  барлық  жағымды  көріністерін  мұқият  қадағалайды  және
мадақтау, көтермелеу, сенім жүйесін қолданады. 

Осылайша,  мектеп жасына дейінгі  балалардың адамгершілік тәрбиесі  мен әлеуметтік дамуы
көп  қырлы  процесс  болып  табылады  және  тәрбиешілер  мен  мектепке  дейінгі  білім  беру
мекемелерінің барлық қызметкерлерінің оны жүзеге асыруға шығармашылық көзқарасын талап етеді.
Ақыл-ой  тәрбиесі-бұл  ең  алдымен  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  белсенді  ақыл-ой  әрекетін
дамыту. Мектеп жасына дейінгі балалардың тәрбие процесінің мазмұнына ақылой тәрбиесі де кіреді.
Ақыл-ой тәрбиесі  міндеттерін  іске  асыруға  дұрыс  көзқарас  қалыптастыру үшін  баланың ақыл-ой
дамуының заңдылықтарын терең білу қажет.  

 Мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ой дамуының барлық анықталған заңдылықтарының
негізінде  баланың  жас  ерекшелігінің  әртүрлі  кезеңдеріндегі  ақыл-ой  тәрбиесінің  мазмұны  мен
әдістері  анықталады.  Толыққанды  ақыл-ой  тәрбиесі  тек  педагогикалық  тұрғыдан  дұрыс
ұйымдастырылған іс-әрекетте жүреді. Ақыл-ой тәрбиесінің мазмұны: зияткерлік дағдыларды, қиялды,
қабылдауды, есте сақтауды, ойлауды, қызығушылықты және ақыл-ой қабілеттерін дамыту. 

Баланың  ақыл-ой  дамуы  мен  тәрбиесінің  негізі  сенсорлық  білім  болып  табылады,  ол  ең
алдымен  сезім  мен  қабылдауды  дамытуға  бағытталған.  Бала  әлемді  сезім  мен  қабылдау  арқылы
біледі.  Сезімдер  мен  қабылдаудың  даму  деңгейі  баланың  танымдық  іс-әрекетінің  сәттілігін
анықтайды.  Сенсорлық  білім  мазмұнына  визуалды  сезімдерді  дамыту  кіреді:  балаларға  түстерді
ажыратуға  және  атауға  үйретіледі,  реңктер туралы түсінік  қалыптастырады,  суретті  қарау кезінде
кескіннің көркемдік экспрессивтілігіне қалай қол жеткізуге болатындығын көру қабілетін дамытады.
Дыбыстардың,  түстердің,  реңктердің,  пішіндердің  ұзақтығы  мен  күшін  ажырата  білу  музыкалық
шығармаларды, кескіндемені жақсы түсінуге, музыканы тыңдаудан, өнер туындыларын қарастырудан
эстетикалық ләззат алуға мүмкіндік береді. 

 Балабақшада балалар әртүрлі еңбек түрлерін орындайды: өзіне-өзі қызмет көрсету, тұрмыстық
еңбек, табиғаттағы еңбек, қол еңбегі.  Өзіне-өзі қызмет көрсету еңбегінің көмегімен балалардың өз
бетінше,  ұқыпты  болу,  жеке  заттарын,  ойыншықтарын  ретке  келтіру  дағдылары  мен  біліктері
тәрбиеленеді. Балаларды ерте жастан бастап өзіне-өзі қызмет көрсетуге үйретеді. 

Мектепке дейінгі жаста бұл баланың эстетикалық сезімдерін дамытуға, эстетикалық бағалауды
және  айналамыздағы барлық нәрсеге  эстетикалық қатынасты,  балалардың өмірдегі  және  өнердегі
әдемі  туралы  идеялары  мен  білімдерін  қалыптастыруға  ықпал  ететін  балалардың  өмірі  мен  іс-
әрекетін  ұйымдастыру.  Мақсаты-табиғатта,  күнделікті  өмірде,  өнерде  сұлулықты  қабылдауға,
сезінуге, бағалауға қабілетті шығармашылық тұлғаны қалыптастыру. 

Ойын барысында,  сабақтарда және топ жұмысының режимдік сәттерінде балалар заттардың
орналасуын, бағытын, ұзындығын анықтауды үйренеді. Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу
мен  дамытудың барлық  кешенді  бағдарламаларында  ақыл-ой  тәрбиесі  мен  дамуы  міндетті  түрде
математикалық  идеялар  мен  ұғымдарды  дамытуды  қамтиды.  Мұны  күнделікті  өмірде,  серуендеу
кезінде, дидактикалық ойындарда және арнайы сабақтарда жасау ұсынылады. 

13



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

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ
ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

КАРЖАУБАЕВА ДИНАРА СЕРИКБОЛОВНА
Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Кеңқияқ ауылы
"Зере"бөбекжай-балабақшасының тәрбиешісі

Мектепке дейінгі ұйымдарда бала тәрбиесіне қажетті алуан түрлі жұмыстар атқарылады, соның
ішіндегі маңызды бір саласы дене тәрбиесі болып табылады. 

Мектепке  дейінгі  білім  берудің  мемлекеттік  ұйымдары  нормативтікқұқықтық  актілермен
бекітілген мектепке дейінгі  ұйымдар қызметінің нормалары мен ережелерін сақтау кезінде оларға
мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жөніндегі
қызметті жеткізушілердің тізбесіне қосылады. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбие мен оқытудың негізгі міндеттері: 
• Ұжымға тәрбиелеу, балалардың өзара ұжымда қарым-қатынасын қалыптастыру, Отанға деген

сүйіспеншілікке тәрбиелеу, әр түрлі ұлт өкілдеріне қадір тұту және сыйлау; 
• Баланың  өмірін  сақтау  және  денсаулығын  нығайту,  толыққанды  дене  бітімін  дамыту,

Қазақстан  Республикасы  халықтарының  ұлттық  дәстүрі  негізінде  салауатты  өмір  салты
құндылығын қалыптастыру;

• Толық  кеңістікті  құру  және  мектеп  жасына  дейінгі  баланың  жеке  дамуын  кешенді
сүйемелдеудің  қамтамасыз  ету;  —  Баланың  сөйлеуін  және  ана  тілін,  қарым-қатынас
мәдениетін дамыту, сауат ашу негіздерін меңгеруге даярлау; 

• Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  адамгершілік  құндылық  бағдарын  адамның  оң  мінез-
құлқы, нормасы, тәртіптік ережесі, қазақстандық қоғамда қалыптасқан халықтық салт-дәстүр
үлгісінде қалыптастыру;

• Өз Отаны мен туған өлкесіне сүйіспеншілігін, мемлекеттік рәміздерге құрметпен, қоршаған
орта, отбасы, түрлі ұлт өкілдеріне адамгершілікпен қарауға тәрбиелеу; 

• Балада қоршаған дүние, өзі және әлеуметтік ортасы туралы алғашқы түсініктің тұтас бейнесін
қалыптастыру. 

Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  дене  тәрбиесі  жұмысының  сапасын  және  тиімділігін
арттыру қазіргі педагогика ғылымының және қоғамның алдына қойған маңызды ісі болып табылады.
Баланы өмірінің алғашқы күндерінен бастап тәрбиелеу керек. 

Бірқатар  мұғалімдердің  пікірінше,  жақсы тәрбие  баланың қоғамға  сәтті  кіруін  және  ондағы
өнімді өмір сүруін қамтамасыз ете алады. 

Тәрбиенің негізімейірімділік,  жауаптылық, еңбекқорлық, қамқорлық, адалдық және әдептілік
сияқты жеке қасиеттер. Бұл қасиеттерді бала бойына дарыта білу қажет. 

Мектеп  жасына  дейінгі  баланы  тәрбиелеу  ойынның  жетекші  рөлімен  балалар  іс-әрекетінің
өзара байланысты түрлері жүйесінде жүреді; 

– баланың  жеке  басының  дамуы  субъективті  белсенділіктің  көрінісі,  субъективті  тәжірибе,
субъективті ұстанымның қалыптасуы жағдайында жүреді;

– мектеп жасына дейінгі  балаларды тәрбиелеудің  тәрбие  процесінің  барлық субъектілерінің,
балабақша мен отбасының, мектептің және басқа да әлеуметтік институттардың өзара іс-қимылымен
шарттылығы; 

– тәрбие процесінің үздіксіздігі,  мектепке дейінгі  жастағы барлық сатыларда баланы дамыту
мен тәрбиелеудің бірыңғай желілерінің болуы және бастауыш мектеп жасындағы сатыға өту кезінде
тәрбиелеуде мазмұнды сабақтастықты сақтау. 

Тәрбие құралы – бұл балалар іс-әрекетінің әр түрлі түрлері: коммуникативті, еңбек, танымдық-
зерттеу,  өнімді, ойынның жетекші рөлімен музыкалық және көркемдік. Ол баланың бүкіл өмірінің
матасына, оның өмір сүру кеңістігіне органикалық түрде тоқылған. 
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Ойынның тәрбиелік мәні мынада: мектеп жасына дейінгі балалар ондағы әлеуметтік өмірдің
әртүрлі аспектілерін көрсетеді,  сонымен қатар мектеп жасына дейінгі балалар ойын командасында
құрдастарымен қарымқатынасты реттеу қажеттілігі туындайды, моральдық мінез-құлық нормалары
қалыптасады және моральдық сезімдер көрінеді. 

Ойын  барысында  балалар  белсенді,  бұрын  қабылдаған  нәрселерін  шығармашылықпен
өзгертеді, олардың мінез-құлқын еркін және жақсы басқарады. Оларда дамып субъектные қасиеттері,
мінез-құлқы қалыптасады,  жанама түрде басқа адам.  Оның мінез-құлқын айналадағы адамдардың
мінез-құлқымен үнемі салыстыру нәтижесінде бала өзін, өзінің "Мен"туралы жақсы білуге мүмкіндік
алады.  Мұның бәрі  мектеп жасына  дейінгі  баланың әлеуметтік-жеке  дамуына  тікелей  әсер  етеді.
Тәрбие процесінде мектеп жасына дейінгі бала ересектермен және құрдастарымен тәуелсіз жеке және
бірлескен іс-әрекеттерді ұйымдастыру және қатысу тәжірибесін алады. 

Балалардың тәуелсіз  іс-әрекеті  дегеніміз-әр баланың қызығушылықтары бойынша іс-әрекетті
еркін таңдауын қамтамасыз ететін және құрдастарымен өзара әрекеттесуге немесе жеке әрекет етуге
мүмкіндік  беретін  мұғалімдер  құрған  пәндік-дамушы  орта  жағдайындағы  мектеп  жасына  дейінгі
балалардың еркін іс-әрекеті. 

Ересектер  мен  балалардың  бірлескен  қызметі  деп  бір  кеңістікте  және  бір  уақытта  ортақ
міндеттерді  шешу  бойынша  екі  және  одан  да  көп  қатысушылардың  (ересектер  мен
тәрбиеленушілердің)  қызметі  түсініледі.  14  Ол  ересек  адамның  серіктестік  ұстанымымен  және
ұйымның серіктестік формасымен (ересектер мен балалардың ынтымақтастығы, балалардың еркін
орналасуы, қозғалысы және қарым-қатынас мүмкіндігі) ерекшеленеді. 

Бірлескен  іс-әрекет  жағдайында  бала  құрдастарымен  және  ересектермен  қарым-қатынастың
әртүрлі  формаларын  орнатуда  құнды  жеке  тәжірибе  алады,  адамгершілік  қасиеттерін  көрсетеді.
Тәрбие  жұмысы-бұл  тұлғаны  үйлесімді  дамыту  мәселелерін  шешу  мақсатында  тәрбие  ортасын
ұйымдастыруға  және  оқушылардың  әр  түрлі  ісәрекеттерін  басқаруға  бағытталған  педагогикалық
қызмет. Тәрбие жұмысы мен оқытудың арақатынасын түсіну оқыту мен тәрбиелеудің бірлігі туралы
тезистің мағынасын ашады. 

 Тәрбиешінің басшылыққа алатын негізгі ұстанымдары: 
1. Тәрбиеленуші  мен  тәрбиеші  арасындағы  педагогикалық  әдеп  пен  ынтымақтастықтың

сақталуы; 
2. Тәлім-тәрбие,  ұсынылған ойындарды меңгерту,  оның бала  зердесіне әсер етуі,  қабылдауы,

есте сақтауы; 
3. Балаларға берілген тапсырманың шектен тыс ауыр болмауы;
4. Тәрбие жұмыстары баланың денсаулығын нығайтуға әсер ететіндей болуы шарт; 
5. Ойын тәсілдерінің тиімділігі іс-әрекеті жүйелі, мазмұн сабақтастығын сақтай отырып бірнеше

компоненттерін  құру.  Мектепке  дейінгі  тәрбиешілердің  ынтымақтастығы  бала  тәрбиесінде
өзіндік маңызға ие. 

Оның міндеттері: 
• мектепте,  балабақшада  және  отбасында  білім  беру  мен  тәрбиелеу  процесінің  бірыңғай

тұжырымдамасын әзірлеу; 
• білім берудің әртүрлі сатыларында тәрбиелеудің мақсаттары мен міндеттерінің,  оларға қол

жеткізу тәсілдерінің барынша сәйкес келуі; 
• ата-аналарды  бала  дамуының  негізгі  психологиялық-педагогикалық  бағыттары  бойынша

ағарту; 
• балаларды балабақшадан бірінші сыныпқа көшіру кезінде проблемаларды еңсеру үшін ата-

аналарға сапалы психологиялық қолдау жүйесін құру; 
• балалардың қоғамдағы белсенді қызметіне оң көзқарастың отбасылық тәжірибесін тарату. 

Мектепке  дейінгі  жас-жеке  тұлғаның  қалыптасуындағы  маңызды  кезең.  Бала  адамдардың
қоғамдық  қатынастар  саласына  кіреді.  Мектеп  жасына  дейінгі  баланың  жеке  басындағы  негізгі
өзгерістер  дүниетанымға  қатысты,  әлемнің  алғашқы  бейнесі  пайда  болады,  алғашқы  этикалық
инстанциялар  пайда  болады,  мотивтер  мен  ерікті  мінез-құлыққа  бағыну қалыптасады,  жеке  сана
пайда болады, ересектермен қарым-қатынас жүйесіндегі шектеулі орнын түсіну пайда болады.
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Мектепке  дейінгі  жаста ойын жетекші іс-әрекет болып табылады,  бірақ Еңбек және оқу іс-
әрекетінің  элементтері  де  дамиды.  Баланы  оқыту  және  дамыту  оқу  іс-әрекетінде  емес,  ойын
барысында  жүзеге  асырылады,  балаларға  білім  беру  бағдарламасын  игеру  нәтижелеріне  қатаң
талаптар қойылмайды. 

Мектеп жасына дейінгі балалардағы стандартты оқу сабақтарының орнына тікелей білім беру
қызметі  қолданылады,  ол  балалар  іс-әрекетінің  әртүрлі  түрлерін  ұйымдастыру  арқылы  жүзеге
асырылады,  сонымен  қатар  оларды  әртүрлі  жұмыс  формалары  мен  әдістерін  қолдана  отырып
біріктіреді. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту кезінде оқытудың көрнекі, ауызша, практикалық
әдістері  мен  әдістері  қолданылады,  проблемалық және  зерттеу әдісі  тиімді.  Бірақ  мектеп жасына
дейінгі балаларды оқытуда оқытудың ойын әдістері мен әдістері басым болып табылады. 

Балаларда  жаңа  білімге  деген  қызығушылықты  және  оларды  іс  жүзінде  қолдануға  деген
ұмтылысты ояту,  балаларды ойын дағдыларымен байыту қажет.  Қазіргі  уақытта жеке бағытталған
оқытуға басымдық беріледі. Мектеп жасына дейінгі балалар бала мен ересек адамның бірлескен іс-
әрекеті, тәуелсіз ойын әрекеті барысында оқытылады. 

Мектеп жасына дейінгі  балаларды оқытудың негізгі  формалары:  фронтальды,  жеке,  топтық,
Кіші  топтық  ойын  әрекеттері.  Оқу  сапасының  негізгі  көрсеткіші-баланың  дамуындағы  прогресс.
Проблемалық жағдайларды жасай отырып,  ересектер балаларды гипотезалар жасауға,  қорытынды
жасауға, қателіктер жіберуден қорықпауға үйретеді. 

А. М. Матюшкиннің пікірінше, қателік жасаудан қорқу баланың интеллектуалды мәселелерді
шешуге және шешуге деген бастамасын тежейді.  Баланың айналасындағы заттар мен құбылыстар
туралы жаңа, күтпеген ақпарат алу дәмін сезінуі өте маңызды. 

* * * * * 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ РУХАНИ ДАМУЫ  

ЕСБОСЫНОВА АҚМЕРЕЙ СӘЛІКҚЫЗЫ 
Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Кеңқияқ ауылы
"Зере"бөбекжай-балабақшасының тәрбиешісі

   Мектепке дейінгі білім беру мекемесінде берілген тәрбие - барлық тәрбиенің бастамасы әрі
жан -  жақты тәрбиемен дамыту ісінің түпкі  негізін қалайтын орын.  Мектепке дейінгі  білім беру
мекемесінде оқытуды ұйымдастырудың негізгі нысаны білім беру қызметі болып табылады. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың жетістіктері нақты білімнің, дағдылардың жиынтығымен
емес, жеке қасиеттердің жиынтығымен, оның ішінде баланың мектепке психологиялық дайындығын
қамтамасыз етумен анықталады. Баланың өмірі мен тәрбиесінің қолайлы жағдайларын қамтамасыз
ету,  толыққанды  үйлесімді  дамыған  тұлғаның  негіздерін  қалыптастыру  үшін  балабақша  мен
отбасының өзара әрекеттесуін нығайту және дамыту қажет. 

Мұғалімдер  мен  ата-аналардың  өзара  әрекеті  балаларды  тәрбиелеу  мәселелерін  анықтауға,
түсінуге  және  шешуге  мүмкіндік  береді:  ата-аналар  балалардың  өміріне  белсенді  қатысады,
осылайша  қарым-қатынасты  жақсы  түсінеді  және  орнатады;  мұғалімдер  ата-аналармен  қарым-
қатынас жасай отырып, бала туралы көбірек біледі, бұл сізге тәрбие мен оқытудың тиімді құралдарын
таңдауға мүмкіндік береді. 

Баланы  оқыту  және  дамыту  оқу  іс-әрекетінде  емес,  ойын  барысында  жүзеге  асырылады,
балаларға білім беру бағдарламасын игеру нәтижелеріне қатаң талаптар қойылмайды. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытуға дайындық кезінде сенсорлық тәжірибені жинақтау
бойынша алдынала жұмыс жүргізу керек: серуендеу, әңгімелесу, көркем әдебиетті оқу, зейінді дамыту
ойындары,  визуалды  есте  сақтау,  әлем  объектілерінің  әртүрлі  қасиеттерімен  танысуға  арналған
жаттығулар. 

Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  ойлау  ерекшеліктерін  ескере  отырып,  оқыту  кезінде
көптеген  көрнекі  материалдар  мен  атрибуттарды  (суреттер,  репродукциялар,  тұрмыстық  заттар,
қолөнер бұйымдары, костюм элементтері) пайдалану қажет. Оларды балалар оларға еркін жақындап,
қарап, қолдана алатындай етіп тарату керек.  
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Мектеп  жасына  дейінгі  балаларды оқытудың маңызды  ерекшелігідинамикалық позалар  мен
балалар іс-әрекетінің өзгеруі  (физикалық минуттар,  Денсаулық сақтау технологиялары, релаксация
үзілістері  және  т.б.).  Әр түрлі  іс-шараларға  ауысу балалардың назарын аударуға  көмектеседі,  бұл
сабақтың тиімділігін  арттырады,  шаршау мен шаршауды жеңілдетеді.  Оқыту балалармен олардың
жасына сәйкес жұмыс түрлерін қолдана отырып жүргізілуі керек.  

  Мектепке  дейінгі  тәрбиені  кешеңді  ұйымдастыру нәтижесінде  баланы жан-жақты дамыту
арқылы  жетілдіре  қалыптастыру  негізі  қаланады.  Баланың  денсаулыгын  нығайту,  дене  мүсінінің
сымбатын  жетілдіру,  әуенді  кимыл-қозғалыс  жасату  арқылы  талғампаздыққа  тәрбиелеуге  жағдай
жасалады.  Мектеп  жасына  дейінгі  балалармен  тәрбие  қызметін  жүзеге  асыру және  ұйымдастыру
жүйелі және белсенді тәсілге толық ықпал етеді.  

Балаларды  тәрбиелеудi  жаңа  әдiс  тәсiлдерiнiң  бiрi  ұлттық  тәрбие.  Қазақ  халқының
меймандостық салты ұлттық санаға сiңiп, меймандос халық болдық. Ол салт-сананың бастауы, игi
әдет одан әдет-ғұрып, одан әдеп, әдептен дәстүр, дәстүрден салт-сана қалыптасады. Ұлттық тәрбие
ұлттық мәдениеттi өркендетудiң қайнар көзi болып табылады 

  Барлық тәрбие жүйесі тәрбие-білім беру процесінің негізгі үш компонентіне негізделген: 
1.  Ересектерге  арналған  дамушы  орта  жағдайында  балалардың  тәуелсіз  (эксперименттік)

қызметі.
2. Ересек адамның (мұғалім, ата-ана) балалармен бірлескен (іздеу) қызметі. 
3. Жалпылама  сабақтар,  құрдастарымен  қарым  –  қатынас,"  ақпарат  беруші  балалар  "  -

"ересек тыңдаушы".

Балалардың  тәуелсіз  іс–әрекеті  баланың  жеке  тәжірибесін  алуға,  бірлескен  іс-әрекетте  оны
дамытуға  және  сабақта  жалпылауға  бағытталған.  "Егер  педагогикалық  білім  беру  жүйесі,  ата-
аналардың педагогикалық мәдениетін арттыру бойынша жұмыс атқармаса, кез-келген тәрбие жұмысы
сәтті болуы мүлдем мүмкін емес еді". 

Мектепке  дейінгі  білім  беру  ұйымдарын  жүзеге  асыра  отырып,  тәрбиешілер  отбасына
психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетеді,  балалардың денсаулығын дамыту, тәрбиелеу, білім
беру,  қорғау және нығайту мәселелерінде ата-аналардың құзыреттілігін арттырады.  Балабақшаның
отбасымен жұмысының негізгі мақсаты-атааналарды білім беру процесіне тікелей тарту. 

Мемлекеттік  балабақшада  балаларды  мектепке  дейінгі  тәрбиелеу  жұмысын  жан-жақты
ұйымдастыру болашақ қоғамның мүддесі үшін жұмыс істей алатын, рухани ойлау деңгейі жоғары,
Отанын сүйетін, еңбекқор, іскер әуесқой, қабілетті адамды дайындауға бағытталған.  
   Тәрбие  жұмысын  ұйымдастырудағы  жеке  қасиеттерді  меңгерумен  қатар,  балалармен  белсенді
коммуникативтік іс-әрекеттегі талаптар мен шарттарды орындау қажет.

Бүгінгі  таңда  мемлекеттік  балабақшада  балалардың  тәрбие  жұмысын  ұйымдастыруға
қажеттіліктің арту мен оның теориялық және әдістемелік зерттеудің жетекші қауіпсіздігі арасында
қайырымдылық бар екендігі  белгілі  болды. Осы қарама-қайырымдылықтың шешімін іздеу зерттеу
мәселесін  анықтауға  және  біздің  зерттеу  жұмысымыздың  тақырыбын  "мемлекеттік  балабақшада
тәрбие жұмысын ұйымдастырудың ерекшеліктері"ретінде таңдауға кірісті. 

Егер сабақтастықты қалыптастырумен мақсатты түрде айналыссаңыз,  бұл балаларға  бірінші
сыныпқа  көшу  кезінде  ерікті  күшжігерді,  бастамашылдықты  және  өзіне  деген  сенімділікті,
шығармашылықты және өзіне және жолдастарына жағымды қатынасты көрсетуге көмектеседі.  

Тәрбие  процесін  ұйымдастыруға  жүйелі  және  белсенді  көзқарастың  мақсаты-баланың  жеке
басын тіршілік субъектісі ретінде тәрбиелеу, яғни саналы іс-әрекетке белсенді қатысу. 

Осы процесіне жүйелі және белсенді  көзқарас балалардың білім беру іс-әрекетінің белсенді
қатысушылары  ретінде  әрекет  етуіне,  өз  бетінше  білім  алуға  және  оларды  іс  жүзінде  қолдануға
үйренуіне жағдай жасауға мүмкіндік береді.  

* * * * * 
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ГЕРОИ – КОСМОНАВТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

АБДИРАХМАНОВА АКМАРАЛ ЖУМАБЕКОВНА
Шымкент қаласы №103 жалпы орта білім беретін
мектептің орыс тілі және әдебиеті пәні мұғалімі

Несмотря на то, что на территории Казахстана расположен первый космодром планеты - своих
национальных космонавтов у них до полёта Айдына Аимбетова не было, хотя как и в других странах,
стремящихся обеспечить своё присутствие в пилотируемом космосе,  в Казахстане уже придумано
своё название для исследователей космоса - «гарышкер».

Правда, во многих справочниках казахскими космонавтами называют Аубакирова и Мусабаева.
Да,  действительно,  осенью  1991  года  состоялся  полет  Токтара  Аубакирова  по  так  называемой
казахстанской программе. А дублером у него был Талгат Мусабаев. Но ведь на момент совершения
полета  (2  -  10  октября  1991  года)  еще  не  существовало  независимого  государства  Казахстан.  И
Аубакиров,  и  Мусабаев  были гражданами СССР.  Поэтому будет  правильным считать  Аубакирова
последним советским космонавтом.

Тем  не  менее,  в  самом  Казахстане  Токтар  Аубакиров  и  Талгат  Мусабаев  официально
признаются, соответственно, первым и вторым космонавтами Республики Казахстан. Следует также
отметить, что во время своего первого (с 1 июля по 4 ноября 1994 года) и второго (с 29 января по 25
августа 1998 года) полётов Талгат Мусабаев выполнял на станции «Мир» научные эксперименты по
казахстанским программам «Полёт» и «Полёт-М2».

Первый  национальный  отряд  космонавтов  из  4  человек  (2  основных  кандидата  и  еще  2  в
резерве)  был сформирован в Казахстане только в декабре  2002 года.  А с  16 июня 2003 года два
кандидата в космонавты - Мухтар Аймаханов и Айдын Аимбетов - начали проходить ОКП в РГНИИ
ЦПК  вместе  с  российскими  кандидатами  в  космонавты  набора  2003  года.  На  заседании
Межведомственной  квалификационной  комиссии  (МВКК)  5  июля  2005  года  оба  они  получили
квалификацию «космонавт-испытатель».

В конце 2007 года казахстанские космонавты должны были завершить подготовку в Звездном
городке,  проводящуюся  на  безвозмездной  основе.  После  этого,  в  случае  поступления
соответствующей просьбы казахстанской стороны, они могут быть назначены в экипаж. 

При  этом,  как  отмечал  руководитель  Роскосмоса  А.Перминов,  сам  полёт  может  быть
организован только на коммерческой основе. Позднее, выступая перед казахстанскими СМИ 30 мая
2007 год он заявил: «Перспективы участия казахстанских космонавтов в пилотируемом полете мы
сможем рассмотреть после 2009 года.  То есть в 2010-м возможно их участие в  работе на МКС».
Вопрос  о  возможных  полётах  казахстанских  космонавтов  на  МКС  затрагивался  на  встрече
президентов России и Казахстана в декабре 2007 года. 

Однако,  уже 16 февраля 2008 года глава Национального космического агентства Казахстана
(Казкосмос) Талгат Мусабаев в интервью агентству «Интерфакс-Казахстан» заявил,  что Казахстан
временно  приостановил  свое  участие  в  проекте  создания  многоцелевого  лабораторного  модуля
(МЛМ) ФГБ-2 для МКС - «до полного изучения данного вопроса». 

Принять участие в оснащении данного научного модуля Казахстану в 2005 году предложили
Роскосмос и ГКНПЦ им. Хруничева. «Тогда мы рассчитывали, что коль уж вкладываем средства и
делаем  свое  оборудование,  которое  планировалось  установить  на  ФГБ-2,  мы  тоже  станем
участниками проекта МКС. 

Ничего подобного.  К своему оборудованию мы имели бы лишь опосредованный доступ»,  -
заявил  он,  пояснив,  что  «использование  данного  научного  оборудования  казахстанскими
космонавтами проблематично из-за неопределенности с перспективами их полета на МКС».

В  ходе  визита  президента  России  Дмитрия  Медведева  в  конце  мая  2008  года  в  Казахстан
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вновь поднял тему полёта  казахстанского космонавта.
Медведев, заявил, что Россия будет способствовать тому, чтобы казахстанские космонавты полетели в
космос.
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16 июня 2008 года  Национальное  космическое  агентство Казахстана распространило пресс-
релиз,  в  котором  утверждалось,  что  руководство  Роскосмоса  взяло  на  себя  обязательство
содействовать  решению  вопроса  о  сроках  полётов  казахстанских  космонавтов  на  Совете  стран-
участниц проекта Международной космической станции,  который планировался на 27 июля этого
года. Кроме того, говорилось в сообщении, «Казкосмос обсуждает с заинтересованными сторонами
возможность организации казахстанской космической экспедиции на коммерческой основе». 

В тот же день генеральный директор Spase Energy Нурлан Аселхан сообщил, что в марте 2008
года с компанией Space Adventures, организующей туристические полеты в космос, были проведены
переговоры  о  возможном  сотрудничестве.  В  частности,  обсуждался  вариант  продажи  кресла  для
представителя Казахстана в «Союзе» на 2010-2011 годы. 

«Сейчас  идет  обсуждение  такого  рода  начинания»,  -  отметил  он.  Вместе  с  тем  Н.Аселхан
заявил, что «есть два подготовленных профессиональных казахстанских космонавта», кандидатуры
которых могут быть рассмотрены для полетов на коммерческой основе, добавив, что «республика
может  в  этот  бизнес  внести  соответствующие  средства».  «Есть  предложение  подготовить  свою
национальную программу и для этой цели выкупить корабль «Союз» целиком. 

Буквально недавно компания Space Adventures объявила о том, что достигнута договоренность с
изготовителем «Союза» о  приобретении «Союза».  Вот по такому пути  намерены пойти и  мы»,  -
заключил Н.Аселхан.

Ожидалось, что окончательная ясность по этому вопросу должна была наступить в конце июля
2008 года,  когда состоялось очередное совещание представителей всех стран-участниц программы
МКС  и  среди  прочих  вопросов  планировалось  рассмотрение  вопроса  о  полётах  на  МКС
представителей стран, не участвующих в программе. Однако, в то время никакой информации об этом
не появилось.

14  октября  2008  года  начальник  управления  пилотируемых  программ  Роскосмоса  Алексей
Краснов заявил, что в октябре 2009 года на МКС вместо первого российского космического туриста
Владимира Груздева полетит космонавт Казахстана. 

«В настоящее время ведутся переговоры с Казахстаном об отправке им космонавта на корабле
«Союз» осенью 2009 года, и нет основания сомневаться, что этот полет не состоится», - сказал он. 

По словам Краснова, представители Казахстана проявили полную заинтересованность во всех
вопросах,  включая финансирование своего космонавта.  «Поэтому мы и не рассматриваем никакой
другой  кандидатуры в  качестве  непрофессионального  участника  космического  полета»,  -  уточнил
Краснов.  Наконец,  13  ноября  2008  года  председатель  Национального  космического  агентства
Казахстана  и  Талгат  Мусабаев  заявил  на  открытии  Астане  заседания  межправительственной
комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном: «Достигнуты договоренности и начаты
работы  по  подготовке  к  осуществлению  космического  полета  казахстанского  космонавта  на
российский сегмент Международной космической станции, запланированного на октябрь 2009 года». 

Он  поблагодарил  Федеральное  космическое  агентство  России  «за  изысканную возможность
совершения  краткосрочного  полета  казахстанского  космонавта  в  составе  экспедиции  посещения,
несмотря  на  плотный  график  полетов  как  по  федеральной  космической  программе,  так  и  по
программам международного сотрудничества». 

Руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов подтвердил: «Принципиально решен вопрос о
возможности и порядке участия казахстанских космонавтов в работе по программе МКС. Не просто
рядовыми туристами, а со своей тщательно проработанной научной программой». 

На следующий день, на совместном с А.Перминовым итоговом брифинге, Т.Мусабаев заявил:
«Нами с  российской стороной достигнута  договоренность  о полете казахстанского космонавта  на
МКС, который уже точно состоится осенью 2009 года». 

По  словам  Мусабаева,  в  «настоящее  время» разрабатывается  соответствующий контракт  на
полет казахстанского космонавта, в котором найдут отражение вопросы подготовки и обеспечения
научной программы и, таким образом, вопрос о полёте казахстанского космонавта на МКС можно
считать решённым. При этом отмечалось, что полёт должен производиться на возмездной основе,
однако стоимость не была согласована.
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Согласно  сообщению,  опубликованному на  сайте  Федерального  космического  агентства  16
ноября 2008 года со ссылкой на сайт ЦентрАзия, единственной реальной возможностью для полёта
казахстанского  космонавта  на  МКС  стало  включение  его  в  состав  одной  из  экспедиций
исключительно на коммерческой основе сроком на 10 дней. 

На  осуществление  полета  Казкосмос  уже  получил  разрешение  правительства  Казахстана,  а
Министерство  экономики  и  бюджетного  планирования  заложило  средства  в  бюджет.  «Имя
казахстанского  покорителя  космоса,  -  говорится  в  сообщении,  -  назовет  специальная  комиссия  с
участием руководства страны. 

Второй  космонавт  до  последней  минуты  будет  резервным,  в  качестве  дублёра  у  обоих
определён  Талгат  Мусабаев.  Имена  кандидатов  уже  известны  –  Мухтар  Аймаханов  и  Айдын
Аимбетов.  Они  завершили  подготовку  в  российском  Центре  по  подготовке  космонавтов  им.  Ю.
Гагарина.  (Глава  Роскосмоса  Анатолий  Перминов  пояснил,  что  кандидатуру  первого  космонавта
российская сторона безоговорочно примет. - Так в первоисточнике) 

Но  с  остальными  кандидатами,  как  это  и  положено,  будет  серьезно  работать  медицинская
комиссия, и сдавать приемные экзамены они будут уже российской стороне». О каких «остальных
кандидатах»  идёт  речь  так  и  осталось  непонятным,  как  и  Мусабаеве  в  роли  дублёра  у  обоих
космонавтов, в том числе и резервного! Остаётся только предположить, что автор этой информации
просто не разбирается в терминологии. 

13 февраля 2009 года на форуме Новостей космонавтики появилось сообщение со ссылкой на
ответственного секретаря Казахстанского космического агентства г-на Нургалиева о том, что, вопреки
опубликованному в свое время на сайте Роскосмоса и перепечатанному в НК сообщению, Талгат
Мусабаев вовсе не является дублёром двух казахстанских космонавтов.

Контракт между Казкосмосом и Роскосмосом был подписан лишь 5 марта 2009 года, но уже к
концу первого весеннего месяца его пришлось аннулировать, хотя, по утверждению главы Казкосмоса
Талгата Мусабаева, готовность к полёту с технической и юридической стороны была стопроцентной.
8  апреля  2009  года  на  пресс-конференции  руководитель  Федерального  космического  агентства
Анатолий  Перминов  сообщил,  что  руководство  Роскосмоса  «получило  официальное  письмо  с
уведомлением  за  подписью  главы  Казкосмоса,  что  по  финансовым  вопросам  по  решению
правительства они снимают с полета казахстанского космонавта».

На  следующий  день  Казкосмос  выступил  с  разъяснением  ситуации.  По  сообщению пресс-
службы Национального космического агентства РК, в республиканском бюджете на 2009-2010 годы
были предусмотрены финансовые средства на обеспечение полёта казахстанского космонавта на МКС
осенью  2009  года,  во  время  которого  планировалось  выполнение  научной  программы,
подготовленной Центром космических исследований и технологий. «Однако 20 марта 2009 года на
заседании  республиканской  бюджетной  комиссии  было  принято  решение  об  осуществлении
секвестра средств, предусмотренных на обеспечение полёта в космос казахстанского космонавта в
составе экипажа на МКС», - отмечалось в сообщении пресс-службы.

7 сентября 2009 года глава Казкосмоса Талгат Мусабаев заявил агентству «Интерфакс»,  что
необходимые для полета казахстанского космонавта на МКС финансовые средства не предусмотрены
в  утвержденном  правительством  трехлетнем  республиканском  бюджете.  Однако,  он  отметил,  что
необходимая сумма может быть выделена, «когда для этого появится возможность». Таким образом,
полёт казахстанского космонавта в составе международного экипажа на МКС, планировавшийся на
сентябрь  2009  года,  был  отложен  на  неопределенное  время  из-за  сокращения  финансирования.
Стоимость полета казахстанского космонавта на МКС, согласно подписанному с Россией контракту,
составляла  900  млн  российских  рублей.  При  этом  оставалось  неясным:  в  силе  ли  заключенный
контракт,  который просто отложен в исполнении в связи отсутствием средств, или всё же он был
расторгнут.  11  октября  2009  года  статс-секретарь,  заместитель  руководителя  Федерального
космического агентства Виталий Давыдов заявил на пресс-конференции, что Роскосмос не планирует
в  ближайшее  время  полёта  на  МКС  космонавта  из  Казахстана.  Он,  однако,  не  исключил,  что  в
дальнейшем такая возможность появится.

11 января 2011 года на глава правительства Республики Казахстан Карим Масимов заявил на
заседании коллегии Национального космического агентства, что у президентов России и Казахстана
имеется устная договорённость о включении казахстанского космонавта в план полетов на МКС. 
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По словам Масимова,  президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 декабря 2010 года дал
поручение подготовить проект  от  его  имени на имя  президента России с  тем,  чтобы гражданина
Казахстана  включить  в  космические  программы на  МКС.  Масимов  переадресовал это  поручение
руководителю  Казкосмоса  Талгату  Мусабаеву,  потребовав  «не  затягивать  с  этим  вопросом».
Заместитель  главы  Казкосмоса  Мейрбек  Молдабеков  в  свою  очередь  сообщил,  что  полет
казахстанского космонавта в космос будет возможен не ранее 2013 года. При этом он отметил, что
полет будет возможен при достаточном финансировании. Стоимость планировавшегося на 2009 год
полёта на тот момент составляла 26 млн долларов.

27 июля 2011 года глава Казкосмоса Талгат Мусабаев сообщил агентству «Интерфакс-АВН»,
что вопрос об отправке в полёт на МКС казахстанского космонавта не снимается с повестки дня, но
он требует очень тщательной проработки. «Нам бы хотелось, чтобы это был длительный полет на
уровне члена экипажа», - заявил глава Космического агентства Казахстана. Однако, по его словам,
после прекращения полётов шаттлов вся нагрузка по доставке экипажей на МКС и их возвращению
на Землю легла на российские корабли «Союз». «Для полета на станцию выстроилась достаточно
большая  очередь  из,  прежде  всего,  российских  космонавтов,  астронавтов  США  и  других  стран-
партнеров проекта МКС. Казахстан пока не является партнером проекта МКС и для него место в
очереди не предусмотрено. Это основной фактор, который сдерживает полет», - сказал Мусабаев. Он
отметил, что два кандидата в космонавты прошли двухгодичную подготовку в Звездном городке и их
квалификация  позволяет  им  выполнять  обязанности  бортинженера  станции.  В  настоящее  время
единственной преградой,  которая  мешает  отправить  казахстанского космонавта  на  МКС,  является
отсутствие мест на «Союзах». Как отметил Мусабаев, в 2009 году вследствие кризиса денег на полёт
не оказалось, а сейчас для полёта необходимо всё заново согласовывать. 11 сентября 2011 года Талгат
Мусабаев вновь подтвердил корреспонденту агентства «Интерфакс-АВН», что у Казахстана имеются
финансовые  средства  для  оплаты  полета  своего  космонавта  на  Международную  космическую
станцию  (МКС).  После  того  как  российские  «Союзы»  стали  единственным  средством  доставки
космонавтов на МКС, казахам просто не осталось места, отметил руководитель Казкосмоса. По его
словам,  Казахстан пытался организовать  полет своего космонавта на станцию за счет  российской
квоты.  «Но мы не входим в страны-участницы проекта  МКС, а  Россия не может самостоятельно
принять такое решение. Так нам было объяснено в Роскосмосе», - объяснил Мусабаев, добавив, что
намерен продолжить усилия по организации полёта казахстанского космонавта.

Тем не менее постановлением Правительства Республики Казахстан №502 от 20 апреля 2012
года были утверждены «Правила отбора кандидатов в космонавты и присвоения статуса кандидата в
космонавты, космонавта». Это позволяет утверждать, что мечта о полёте казахстанского космонавта
рукодство этой страны не покинула и следует ожидать продолжения.

В мае  2015  года,  после  отказа  британской  певицы Сары Брайтман от  запланированного на
сентябрь 10-суточного полета на МКС, тема полета казахского астронавта вновь зазвучала в новостях.

26  мая  2015  года  руководитель  пресс-службы Аэрокосмического  комитета  министерства  по
инвестициям  и  развитию  Казахстана  (Казкосмос)  Ербол  Давлетов  сообщил  РИА  Новости,  что
Казкосмос обсуждает вопрос отправки на МКС в сентябре 2015 года космонавта Айдына Аимбетова
вместо британской певицы Сары Брайтман (оказавшейся от 10-дневного полета 13 мая 2015 года). По
его словам, этот вопрос только прорабатывается и окончательного решения нет.

2 июня 2015 года на торжественном собрании, посвященном 60-летию космодрома «Байконур»
первый вице-премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что казахстанский космонавт может
быть отправлен на Международную космическую станцию уже в ближайшее время. По его словам
«благодаря достигнутым договоренностям между президентами Казахстана и Российской Федерации
в ближайшее время со стартовой площадки «Байконура» полетит уже третий казахский космонавт».
Он  так  же  отметил,  что  все  технические  моменты полностью обговорены,  и  российская  сторона
должна определить сроки полета.

26 августа 2015 года в ходе авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском врио руководителя
федерального  космического  агентства  Александр  Иванов  и  глава  Казкосмоса  Талгат  Мусабаев
подписали контракт о полете казахстанского космонавта в качестве бортинженера на МКС.

2 сентября 2015 года стартовав на корабле Союз ТМА-18М космонавт Айдын Аимбетов стал
первым гражданином Казахстана, отправившемся в космический полет.
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АБДИРАХМАНОВА АКМАРАЛ ЖУМАБЕКОВНА
Шымкент қаласы № 103 жалпы орта білім беретін
мектептің орыс тілі және әдебиеті пәні мұғалімі

Раздел Раздел ІV. Через тернии к звёздам

ФИО педагога Общеобразовательная средняя школа № 
103 
Абдирахманова А.Ж.

Дата 12.12.2022

Класс 8 «Б» Количество присутствующих:

Тема урока   УРОК 37 Тема урока:  Герои-космонавты 
Республики  Казахстан

8.3.4.1использовать виды чтения, включая 
аналитическое
8.4.3.1представлять информацию в виде презентации,  в 
том числе содержащей таблицу, схему, диаграмму, 
график
-  Использует  аналитическое  чтение,  раскрывая
содержание текста и его структуру;
- На основе информации  составляет презентацию с  
таблицей; применение, навыки высокого порядка

Цели урока: будут  говорить о героях-
космонавтах нашей республики;
● научатся выделять обстоятельства в 
предложениях, определять их вид по 
значению и употреблять в речи.

Действия педагога Действия учеников Оценивание
1
Организацион
ный момент.

1. Организационный момент.
Стоя под зонтом, представить , что 
это наша вселенная
А) Стих о нашей планете
Б) Загадать загадки
В) Выбрать капитанов команд

Приветствие учащихся 
на двух языках. 
1)Дети рассказывают 
стих о планете Земля
2) Разгадываают 
загадки и делятся на 
группы
3) Выбирают 
капитана 

 Похвала 
учителя

2 
Актуализация 
знаний. Опрос 
домашнего 
задания

По таблице на слайде  проверить 
домашнее задание Упражнение 13
Работа над закреплением 
теоретических знаний. «Путешествие 
по планетам». На каждой  планете 
вопрос. 
1 Что такое грамматическая основа 
предложения?
2 Как называются остальные члены 
предложения?
3 Какими частями речи выражается 
подлежащее?
4 На какие вопросы отвечает 

 По таблице проверяют
домашнее задание
 Отвечают на вопросы

ФО
самооценка

ФО
похвала

22



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

3 Работа с 
учебником.
 Обьяснение 
новой темы.

сказуемое?
5 Какими частями речи может быть 
выражено сказуемое?
6 Когда между подлежащим и 
сказуемым ставится тире?
7 Чем отличается распространенное 
предложение от 
нераспространенного?

8 Что такое дополнение?
9 Что такое определение? 
Обстоятельство - это 
второстепенный член предложения, 
обозначающий признак действия, его 
качество или условие. Отвечает на 
вопросы как? когда? где? куда? 
откуда? зачем? почему? при каком 
условии? вопреки чему?
Обстоятельства часто бывают 
выражены наречиями, деепричастия
ми и деепричастными оборотами, 
словосочетаниями.

Грамматический тренинг. Понятие 
об обстоятельстве. Можете опираться 
к материалу по 

Понятие об 
обстоятельстве. 
Можете опираться к 
материалу по

ФО
2 звезды +1 
пожелание

Конец урока Задания:
Упр. 1, упр.150.  Прочитайте. Какие 
виды обстоятельств используются в 
этом тексте? Проверьте себя по 
«Вашему помощнику» 
(с. 185). 
Спишите, вставляя пропущенные 
буквы и обозначая обстоятельства.
Упр. 2, стр.150. Метод «Снежный 
ком»
Сконструируйте предложения и 
запишите их. Обозначьте 
обстоятельства.Сколько обстоятельств
вы употребили?
Физминутка
Упражнение 3
Метод «Джигсо»
Разделить текст по группам и 
составить диаграмму ВЕННА.
Задание для капитанов. Заменить 
фразеологизмы наречиями.

Каждая группа 
выполняет свое 
задание

ФО
звезда

Задание для обратной связи. стр.153.Продолжите 
предложения.
Задание УС.

Рефлексия. «Солнечная система»  На планетах пишут 
пожелания к уроку.
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА БЕЛСЕНДІ
ӘДІС- ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

МУРАТБЕКОВА ГУЛЬНАРА ТОКТАСЫНОВНА
Алматы облысы,   Райымбек ауданы «Ш. Уалиханов атындағы орта мектеп 

мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

«Бұған дейін жасалғандардың бәрін одан да
жақсырақ етіп жасауға болады». Генри Форд

Бүгінгі таңда оқыту процесі әр мұғалімнен жаңашылдығын талап етіп отыр. 
Қазіргі педагогикаға енген жаңа әдістер мен тәсілдер мұғалімнің тек түсіндіруші, оқушының

қабылдаушы  рөлінде  мүлдем  сыйыспайды.  XXI  ғасырды  бәсеке  ғасыры  десе,  сол  бәсекеде  тек
бәсекеге қабілетті,  өз пікірін нақты жеткізе білетін,  терең білімді игеріп қана қоймай, сол білімін
өмірде қолдана білетін жеке тұлға қалыптастыруда мұғалімдерге үлкен жауапкершілік артылып отыр.
Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық
жаңалықтар  мен  қайта  құру,  өзгерістерге  батыл  жол  ашарлық  жаңа  тәжірибеге,  жаңа  қарым-
қатынасқа өту қажеттілігі туындайды. Білім берудің маңызды шарты- оқу үрдісін жаңарта отырып,
оқушылардың  қызығушылығын  арттыру,  шығармашылық  қабілеттерін  дамыту,  олардың  өздігінен
білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда
мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыру.

«Өз  еңбегін талдай білген адам ғана  тәжірибелі  ұстаз  бола  алады» демекші,  қазақ тілі  мен
әдебиеті  сабақтарында  жаңа  әдіс-тәсілдерді  қолдану  арқылы  оқушылардың  таным  белсенділігін
арттыру,  қазіргі  қоғам  талабына  сай  ой-өрісін  дамыту,  шығармашылығын  кеңейту,  терең  білімді,
бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеп, қалыптастыру болып табылады. 

Оқу құралында соңғы жылдары әдістемемізге еніп жатқан жаңа әдіс-тәсілдер мен жаттығулар,
рефлексия мен кері байланыс түрлері өте көп. Солардың ішінде оқыту барысында тиімділігі жоғары
бірнеше әдіс түрлерін атап кеткенді жөн көрдім. Олар: «Ақындар мен жазушылар» әдісі, «Аквариум»
әдісі, «Алфавит» әдісі, «Ара ұясы» техникасы, «Аударыспақ» әдісі т.б.

Әдіс- тәсілдерді қолдану арқылы өткен сабақтардың тиімділігі неде? 
Біріншіден, мұғалім көп қиналмайды , оқушылар жаңа сабақты оңай қабылдап, тез меңгереді

,сондай-ақ сыныпта артық шу, артық әңгіме болмайды .Екіншіден, оқушы мен оқушы, мұғалім мен
оқушы арасында ынтымақтастық жоғары болады. Сабақ барысында тиімді әдіс- тәсілдерді қолдану
нәтижесінде оқушының сабаққа қызығушылығы артады, нақты өз

деңгейінде  бағаланады,  жеке  қабілеті  айқындалады,  өз  бетімен  жұмыс  істеуге  үйренеді.
Сонымен  қатар  тиімді  әдістерді  тапсырмалар  арқылы  пайдаланғанда  оқушылар:  өз  ойын  ашық,
қысылмай жеткізе алады,өз ойын дәлелдеуге тырысады,өзіне деген сенімділігі  жоғарылайды,оқуға
деген  қызығушылығы  артады,ой  шапшаңдығы,  сөз  байлығы  молаяды,өз  әрекетінің  дұрыстығын
түсініп, қорғай алады.

Қазіргі  таңда  тиімді  әдіс-тәсілдерді  пайдаланудағы  сабақтардың  алғы  шарттарына:  сабақты
белсенді  өткізіп,  әр  баладан  еркін  жауап  алуға  жағдай  жасау;  сенімділікке  баулу  үшін  баланың
жауабын үнемі бағалау; қиялын дамыту үшін «Менің ойымша» деген жауапқа дағдыландыру; әр түрлі
жауапқа бірдей қарау,  жақсысын мадақтап, жаманын сынамау; тіл байлығын дамыту үшін қалайда
жауабын соңына дейін тыңдау; жеке тұлға ретінде «Мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру
жатады. Өзгелерге білгеніңді немесе білу керектіні үйрету үшін, алдымен, соны қалай үйретуді білуді
басты  назарда  ұстаған  жөн.  Сабақты  әртүрлі  әдіс–тәсілдерді  қолданып  ,түрлендіріп  өткізу
оқушыларымыздың білімге ,оқып –үйренуге құштарлығын арттыратыны анық.

Ұстаз қандай әдіс-тәсілді қолданса да,мақсат біреу –ол оқушыларға тиянақты да сапалы білім
беру. Сондықтан кездесетін қиындықтарға қарамастан білім беру сапасын арттыру,баланы жеке тұлға
ретінде алып қарап тәрбиелеу-ұстаздар қауымының міндеті.
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Міне,  сол  мақсатта  дайындалған  «белсенді  оқу»  әдістері,  оқу  мақсаттары  мен  білім  беру
бағдарламасы  жобаға  еніп,  ұстаздар  қауымына  жаңартылған  білім  беру бағытымен  танысу,  жаңа
серпіліс берді. Белсенді оқу оқушылардың бойына белсенді оқуға ынталандыру, жеке, топтық, тұтас
сыныптық жұмыс түрлерін ұйымдастыру, оқу үшін бағалау, сияқты қасиеттерді түрлі әдіс- тәсілдер
арқылы қалыптастырады және дамытады.

Қазақ  тілі  мен  әдебиеті  сабақтарында  «Қабырғадағы  роль»,  «Суреттер  сөйлейді»,  «Пікір
сызығы», «Эмоциялар графигі», «Маңыздылық аймағы» сынды белсенді әдіс- тәсілдерді қолдануға
болады. «Қабырғадағы роль» әдісінің негізгі мақсаты- оқушылар өз ойларын жүйелеп айтады. 

Топпен  жұмыс  жасау  барысында  ынтымақтастық  атмосферасы  қалыптасып,  көру  арқылы
танымдық  деңгейі  артады,  ойлау,  сөйлеу мәдениеті  қалыптасады.  Бұл  әдісте  айтылым,  жазылым,
тыңдалым дағдылары қатар жүреді.

«Әуе  шары» әдісінде  айтылым мен тыңдалым дағдылары жүзеге асады.  Бұл әдісті  қолдану
кезінде оқушының сөздік қоры мен сөйлеу дағдысын бақылау арқылы өзіндік ой- пікірін анықтаймыз.
Әдісті жүзеге асыру барысында оқушылардың ситуациялық сұрақтарға ұтымды жауап беру қабілетін
бағамдап, сабақтағы нақты ақпараттарды қаншалықты меңгеріп, есте сақтағандарын көре аламыз.

«Эмоциялар графигі» әдісін сабақта қолданудың тиімділігі сол, мұнда оқушылар төрт дағдыны
қатар  қамти  отырып,  шығарманы жан-  жақты талдайды.  Оқушылар  шығармадағы ойды анықтап,
эмоциялар графигін сызады.

Мәтіндегі ең құнды ойды анықтауды мақсат етіп, жеңілден күрделіге көшу сипатында белсенді
оқу дағдыларымен «Маңыздылық аймағы» әдісі  іске  асады.  Бұл  әдістің  тиімділігі-  оқиға  мәтінін
шолып оқуға, ой елегінен өткізуге болады. Шеңберді толтыру барысында оқушылар ұсыныстар айта
отырып, жаңа, тың идеялар қосады.

Өзіндік  пікір қалыптастыруда «СМС» әдісінің маңызы зор.  Бұл әдіс  арқылы оқушылар тың
мәліметтермен танысып, бір- бірімен қарым- қатынас орнатады, ойларын өмірмен байланыстырып
түйіндейді.

Қазіргі  таңда мемлекеттік тілді  оқытуда белсенді әдістерді  әр сабақта жан-жақты қолданып,
жаңаша оқытудың тиімді  жолдарын тауып,  жүйелі  түрде  қолдану –  заман  талабы.  Тілді  оқытып,
үйретудің сапасын арттыру әр түрлі жағдайларға байланысты. Орыс топтарында оқытылатын қазақ
тілі  пәнінің  түпкі  мақсаты –  оқушыларға  қазақ  тілін  меңгерту,  ойлау қабілеті  мен  сауаттылығын
арттыру, қазақ тілінде сөйлеп, жаза білетін дәрежеге жеткізу, қазақ халқының әдет-ғұрпын, тарихын
танып талаптандыру,  тілін  құрметтеуге  тәрбиелеу,  сонымен қатар  Отанды,  табиғатты,  айналадағы
құбылысты, тыныс – тіршілігімен жан-жақты терең таныстыру.

Қазақ тілі — әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішіндегі қолдану өрісі жағынан жетпісінші,
ал тіл байлығы мен көркемдігі, оралымдығы жағынан алғашқы ондықтар қатарындағы тіл. Сондай-ақ,
ол дүние жүзіндегі ауызша және жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің, мемлекеттік
мәртебеге ие екі жүз тілдің қатарында тұр. Елбасы өз Жолдауында мемлекеттік тіл саласында жеткен
жетістіктерімізге  тоқтала  келіп,  «...бабалардың  ерлігі,  буындар  бірлігі  және  жас  ұрпақтың
жасампаздығы арасында сабақтастық болса ғана мәңгілік ел боламыз. ...енді, ешкім өзгерте алмайтын
бір ақиқат бар! Ана тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге Мәңгілік тіл болды. Оны даудың тақырыбы емес,
ұлттың  ұйытқысы  ете  білгеніміз  жөн»  –  деп  тамаша  айтты.  Ана  тілімізді  –  мәңгілік  тіл  ету  өз
қолымызда. Яғни, алдына қойған ұлы мақсаттары бар, ертеңіне сеніммен қарайтын, жастары алғыр,
жаңалыққа жаны құмар, рухы биік ел ғана «мәңгілік ел» болып ғасырлар бойы жасайды.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1.  Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  Жолдауы  «Қазақстан  жолы-  2050:  Бір  мақсат,  бір

мүдде, бір болашақ», 17.01.2014ж
2. Қ.Р тілдерді дамыту мен қолдаудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы,

Астана 2011ж
3. Білім технологиялары №3 2014ж
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ
                                           

ЕРЖАН АКЕРКЕ АЙБАРҚЫЗЫ
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 

Алматы облысы Райымбек ауданы 
«Ш.Уалиханов атындағы орта мектеп мектепке

 дейінгі  шағын орталығымен» КММ

Қазіргі  әлемде  шет  тілін  үйрену  заманауи,  табысты  адам  өміріндегі  маңызды  құрамдас
бөліктерінің бірі болып табылады. Шет тілін білу құптарлық қана емес, қажетті білім. Бүгінгі таңда
шет тілін білгісі келетіндер көбейіп келеді, сәйкесінше шет тілін сапалы оқыту қажеттілігі туындауда.

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 әдісі;
§ Проблемалық оқытуәдісі;
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§ Анализдеу;
§ Миға шабуыл;
§ Пікір алмастыру;

§ Интерактивті әдістер;
§ Түсіндіру;
§ Көрнекілік әдіс және т.б.

Практикалық  әдіс  және  ақпараттық-коммукативтік  технология  әдісі.Бұл  оқыту  әдістерінің
ішінде бұрыннан қолданып келген әдістер және осы замандық жаңа әдістер қамтылған. Осы ағылшын
тілін  оқыту әдістерін  салыстыра  сипаттау аса  маңызды.  Себебі  пайда  болған  әрбір  жаңа  әдістің
артықшылығы  мен  кемшілігі  болады.  Оқытушының  сабақ  барысында  қай  әдісті  таңдауы
салыстырмалы сипаттауда аса маңызды. Себебі әдістердің түрлері сан алуан және де бұл әдістердің
өзгешеліктерін білмей отырып оны таңдау мен қолдану қиынға соғады.

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. 
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Оқушылардың сөздік қоры баю үшін оқытушы сабақ барысында кестелер,  видеокассеталар,
түрлі суреттер,  көрнекі құралдарды қолдануы керек. Енді ағылшын тілін сөздік қорын дамытатын
әдіс-тәсілдерге жеке-жеке тоқталайық.

Көрнекілік әдісі – ағылшын тілін үйретуде ең жиі және ең нәтижелі әдіс-тәсілі болып саналады.
Себебі бұл әдіс барлық сабақ түрінде қолданылады. Көрнекілік әдісте әрине көрнекілік құралдар мен
схемалар қолданылады. Олар бірнеше түстен кем болмауы керек. Бұл оқушылардың сабақ барысында
қызығушылығын және сөздік қорларын дамытуда ең тиімді жолы болып табылады.

Түсіндіру  әдісі  –  оқытушы  сабақ  барысында,  оқыту  үрдісінің  бастамасы  ретінде  іске
асырылатын әдіс.  Бұл әдісте оқытушы жаңа сөзді,  жаңа тақырыпты немесе сөйлемдерді түсіндіру
үшін қолданылады.

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

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

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

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

1. Сұрақ-жауап диалогы.    2. Таңдамалы жауаптармен жүргізілетін тапсырма.
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. 

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.
Адамзат  баласының  өз  ұрпағын  оқыту  мен  тәрбиелеудегі  ең  озық,  тиімді  әдістерін

тәжірибелерін  жалғастырып  тың  жаңалықтар  іздеу,  классикалық  педагогиканың  озық  үлгілерін
жаңашылдықпен  дамыту  қашанда  жалғаса  бермек.  Қазіргі  таңда  жеке  тұлғаны  қалыптастыру
оқушының өзі  арқылы, оның іс-әрекетін ұйымдастыру арқылы ойлау дағдыларын дамыта отырып
жүзеге асырылады. Білім – жолы қиында қастерлі жол. Болашақ жастарды оқыту, тәрбие беру, қазіргі
өмір ағысына бейімдеу ұстаз алдында тұрған ең басты міндет.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Ағылшын тілі пәнін мектепте оқыту мен оған педагогтар даярлаудағы сабақтастық: «Қазіргі 

таңдағы ғылым мен білім» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның 
материалдары. Шымкент, 2005. Б.136-138.

2. Мұсырманова О. Жастар руханияты, құндылықтары және тәрбиесі // Т.: «Үкітші», 2000.
3. Педагогикалық қолдану сөздігі / ред. Л.М. Лузина. Псков, 20
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АРТЫКОВА ЕЛМИРА ОМАРКОЖАЕВНА 
Алматы облысы, Талғар ауданы 

Облыстық санаториялық үлгідегі мектеп-интернат тәрбиешісі

Күні:   
Сыныбы: 3«б»
Тақырыбы: Отбасым-бақыт мекенім.
Өткізген: Артыкова Е.О
Мақсаты: Ата-анамен бала арасындағы  жақсы қарым-қатынасты 

орнату
Сенімді,сыйластықты отбасы құндылықтарын сақтауды 
нығайту

                                                    Барысы:
Уақыты Тәрбиешінің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті
2 мин Ұйымдастыру кезеңі.

Қызығушылықты ояту

Амандасу,оқушылардың 
назарын аудару.
Оқушы белсенділігін 
арттыру мақсатында 
«Шаттық шеңбері»
ойыны

Оқушылар 
тәрбиешінің нұсқауы 
бойынша 
қимылдайды.Сол 
арқылы ойларын 
жинақтайды

2мин Топқа бірігу Оқушыларды ата-
аналарымен бірге 
топтастыру

5мин І.Таныстыру
(Әке,Ана,Бала таныстыру)

Сұрақ-жауап Топ атын қорғайды

5мин ІІ.Шардағы сұрақтарға 
жауап беру

Үш топқа үш-үштен сұрақ 
беріледі.

Балалар   ақылдаса 
отырып дұрыс жауап 
береді.

5 мин ІІІ.Жанұядағы жағдаят Жағдаяттарды оқып береді. Оқушылар жауабы.

10мин ІҮ.«Мақалды жалғастыр» Нақыл сөздің жалғасын 
тауып,мағынасын ашу,өз 
пікірлерін сұрау

Оқушылар  нақыл 
сөздің жалғасын 
тауып,өз пікірлерін 
қосады.

5мин Ән  «Ана туралы жыр» Ән айтады

3мин Қорытынды. Отбасының ордасын,
Періштелер қорғасын
Тілек әрбір отауға
Тәңірің жақсылық 
жолдасын!
Жанұя  туралы алған 
түсініктерін кеңейту, отбасы
құндылықтарын сақтау

Отбасының адам 
өмірінде алатын орны 
туралы ой түйіндеу

2 мин.          Рефлексия                  Парақша таратылып            
 беріледі.                                 
                                                 

Алған әсерлерін
жазып, жүрекшеге  
салып жинап береді    
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ШОРМАКОВ МАДИЯР ДОСМУКАМЕТОВИЧ
Тарих пәнінің мұғалімі 

Алматы облысы. Ұйғыр ауданы білім бөлімі
«М. Таипов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 

шағын орталығымен» КММ

Білім беретін мекеме 
атауы

«М. Таипов атындағы орта мектебі» мектепке дейінгі шағын орталығымен»  
Коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Бөлім: 5.4 Сарматтар

Педагогтің Т.А.Ә.     
(болған жағдайда)

Шормаков Мадияр Досмукаметович

Күні: 14.11.2022 жыл

Сынып:5 Қатысушылар саны: 
Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Сарматтардың қоғамдық құрылысы мен шаруашылық өмірі.
Зерттеу сұрақтары: Сармат қоғамы несімен ерекшеленеді?

Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаттары

5.2.2.1 археологиялық ескерткіштерді сипаттау; 
5.2.2.3 ежелгі тайпалардың қолданбалы өнер ерекшеліктерін сипаттау;

*Тарихи ойлау 
дағдысы
*Тарихи концепт

Тарихи талдау мен түсіндіру
Ұқсастық пен айырмашылық.

Ойлау дағдысы Білу,түсіну,қолдану

 Сабақтың мақсаты Сарматтардың археологиялық ескерткіштерді сипаттау; 
Сарматтардың қолданбалы өнер ерекшеліктерін сипаттау;

Сабақтың барысы

Сабақтың
кезеңі/ уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау Ресурстар

 
Ұйымдас-тыру
 

Өткен білімді 
еске түсіру
7 минут

Сәлемдесу. 
Оқушылардың сабаққа 
дайындығын тексеру. 
Оқушыларды  тақырып
мазмұны бойынша 
төрт топқа бөлу
«Серпілген сауалдар» 
әдісі арқылы арқылы 
өткен тақырыпқа 
пысықтау жүргізеді.
- Ежелгі авторлар 
Аттилаға қандай баға 
береді?
 -: Ғұндардың Батысқа 
қоныстануы қандай 
өзгерістерге әкелді?
ЕББҚ:  Сөйлеу
кемістігі  бар  оқушы

Оқушылар өткен 
тақырыпқа 
байланысты 
сұрақтарға жауап
береді

Оқушылар өз 
ойларын ортаға 
салады.

Сөйлеу кемістігі 
бар оқушы 
барлық 
оқушылармен 
бірге жұмыс 
істейді.

ҚБ( қалыптастырушы 
бағалау)

Дескриптор: 
Қазақстан аумағындағы 
алғашқы мемлекеттік 
бірлестіктердің көрші 
елдермен қарым-
қатынасын анықтайды;

 

Сарматтардың 
қоғамдық 
құрылысы мен 
шаруашылық 
өмірін
сипаттайтын 
суреттер, 
слайдтар.
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Жаңа 
тақырыпқа 
қадам
3 минут

туралы жазбаша  түрде
орындайды.
«Ой салу» әдісі 
арқылы оқушылардың 
назарына  жылқы 
суреттері ұсынылады. 
Келесі сұрақтар 
төңірегінде сұрақтарға 
жауап береді:
-Балалар бұл 
суреттерден нені көре 
аламыз?
-Балалар бүгінгі 
сабақтын тақырыбы 
қандай болуы мүмкін?
Оқушылардың 
жауаптары арқылы 
сабақтың тақырыбына 
шығу.
Оқушыларды сабақтың
тақырыбымен, оқу 
мақсаттарымен және 
бағалау
критерийлерімен 
таныстыру.

Дескриптор: 
1. Суретке қарап 
жылқының маңызын 
атайды;

ҚБ( қалыптастырушы 
бағалау) 

Сабақтың 
ортасы
Жаңа білім
5 минут

10 минут

1. «Сарматтардың 
қоғамдық құрылысы 
мен шаруашылық 
өмірі» тақырыбына 
байланысты бейнебаян 
көрсетеді. Мұғалім 
көрсетілген бейнебаян 
бойынша оқушыларға 
«Серпілген сауалдар»
әдісі арқылы 
сұрақтарға жауап 
беруді ұсынады.
-Сарматтардың
археологиялық
ескерткіштерінің
ерекшеліктері қандай?
-  Сармат
тайпаларының
қолданбалы  өнер
ерекшеліктерін ата
ЕББҚ:  Сөйлеу
кемістігі  бар  оқушы
бәрімен   бірге  сармат
тайпаларының
қолданбалы  өнер
ерекшелігімен
танысады

Оқушылар 
бейнебаян 
көреді, 
бейнебаян 
бойынша 
берілген 
сұрақтарға жауап
береді, оқушылар
бір-бірінің 
жауаптарын 
тыңдап, 
толықтырады.
 

Сөйлеу кемістігі 
бар оқушы 
барлық 
оқушылармен 
бірге фронтальді 
жұмыс істейді .

Бейнебаяннан 
Сарматтардың 
қоғамдық құрылысы 
мен шаруашылық 
өмірінің ерекшеліктері 
тақырыбы бойынша 
деректерді көреді.

Дескриптор:
1. Сарматтардың 
археологиялық 
ескерткіштерінің 
ерекшеліктері атайды;
2. Сармат 
тайпаларының  
қолданбалы өнер 
ерекшеліктерін 
сипаттайды;
ҚБ( қалыптастырушы 
бағалау)

 
Дескриптор:
1. Сарматтардың
археологиялық
ескерткіштерді туралы
ақпаратты анықтайды;

Тақырыптық
бейнеролик

https://www.you
tube.com/watch

?
v=NvpRp4IQjlg

Қазақстан
тарихы 5
сынып

Жалпы білім
беретін

мектептің 5
сыныбына
арналған
оқулық
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5 минут

10 минут

Зерттеу мен талдау
Тапсырма №1
 
«Түсін,талда,жеткіз»
әдісі
1-топ:Сарматтардың 
археологиялық 
ескерткіштерді 
сипаттау; 
2-топ:Сарматтардың 
қолданбалы өнер 
ерекшеліктерін 
сипаттау;
3-топ:Сарматтардың 
картада орналасуын 
көрсету; 
4-топ:Сарматтардағы 
әлеуметтік топтардың 
ерекшеліктерін 
түсіндіру
 «Түсін,талда,жеткіз» 
әдісі арқылы  түсінік 
қалыптастырады
ЕББҚ:  Сөйлеу
кемістігі  бар  оқушыға
суреттерді  жазбаша
сипаттайды 
.
Тапсырма №2
Түсіндірме  кестесі
бойынша
Сарматтардың
қоғамдық  құрылысы
мен  шаруашылық
өміріндегі
ерекшеліктерді
жазады.

Археология
лық

ерекшелік
тері

қолданбалы
өнер 
ерекшелік
терін

1.
2.

1.
2.

ЕББҚ:  Сөйлеу
кемістігі  бар  оқушыға
тапсырма  жазбаша
түрде беріледі.
Тапсырма №3
«Ақиқат/жалған»-жеке
жұмыс

Оқушылар 
сарматтар 
туралы 
ақпараттармен 
жұмыс жасайды.
Сөйлеу кемістігі 
бар оқушыға 
тапсырма 
шығарылып 
беріледі.

Оқушылар  
сарматтардың 
қоғамдық 
құрылысы мен 
шаруашылық 
өмірі 
түсіндіреді,өз 
ойларын жазады.

Сөйлеу кемістігі 
бар оқушыға 
тапсырма 
шығарылып жеке
жазбаша түрде 
беріледі.

Сөйлеу кемістігі 
бар оқушыға 
жеке жұмыс 
кезінде 
қасындағы 
сыныптастары 
және мұғалім 
диалог арқылы 
қолдау жасайды

2. Сарматтардың
қолданбалы  өнер
ерекшеліктерін
сипаттайды;
3. Сарматтардың
картада  орналасуын
көрсетеді
4. Сарматтардағы
әлеуметтік  топтардың
ерекшеліктерін
анықтайды;
Мұғалімнің кері 
байланысы
Дескриптор:
1. археологиялық
ерекшелік
тері 1-ші  ерекшелігін
сипаттама жазады;
2.  археологиялық
ерекшелік
тері  2-ші  ерекшелігін
сипаттама жазады;
3 қолданбалы өнер 
1-ші ерекшелігін 
сипаттама жазады
4. қолданбалы өнер 
2-ші ерекшелігін 
сипаттама жазады
5. әлеуметтік топтардың
1-ші ерекшелігін 
сипаттама жазады
6. әлеуметтік топтардың
лігін сипаттама жазады 
2-ші ерекшелігін 
сипаттама жазады

ЕБҚ:  Сөйлеу  кемістігі
бар  оқушыға  дұрыс
жауаптарды  кестеге
жазып отырады 
Дескриптор:
-1-ақпараттың 
ақиқат/жалған екендігін
анықтайды;
-2-ақпараттың 
ақиқат/жалған екендігін
анықтайды;
-3-ақпараттың 
ақиқат/жалған екендігін
анықтайды;
-4-ақпараттың 
ақиқат/жалған екендігін
анықтайды;

Суреттер, 
слайдтар
Оқулық, 
Қазақстан 
тарихы 5 
сынып, 
Б.Е Көмеков,
К.С.Игілікова
Алматы 
«Атамұра»
2017 жыл

«түсініктеме 
күнделігі»-
кесте

Таратпа 
материалдар

«Ақиқат/жалға
н»  кестесі

32



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

Сарматтардың
қоғамдық  құрылысы
мен  шаруашылық
өміріне  қатысты
ақпараттардың
«ақиқат»  не  «жалған»
екендігін анықтайды
Тұжыр
ым 

Ақи
қат 

Ж
ал
ға
н 
+

+
+

+
+

ЕБҚ:Сөйлеу кемістігі 
бар оқушыға жеке 
жұмыс кезінде 
қасындағы 
сыныптастарынан 
және мұғалімнің 
көмегімен қолдау 
көрсетіледі.

-5-ақпараттың 
ақиқат/жалған екендігін
анықтайды;

Сабақтың соңы
5 минут «Бірге ойлаймыз» әдісі

бойынша оқушыларға
қорытынды сұрақ:

Кері байланыс
«Бағдаршам»  әдісі
-Мен барлығын 
түсіндім-жасыл
 -Мен орташа түсіндім-
сары
 -Ешнәрсе түсінбедім-
қызыл

Оқушы тақырып 
бойынша не 
ұнағанын, не 
қиын болғанын,  
не түсініксіз 
болғанын 
жазады. 

Оқушылар бағалау 
жүйесі арқылы өз 
бағаларымен танысады.

Сөйлеу кемістігі бар 
оқушыға бағалау 
парағы шығарылып 
беріледі.

Презентация

Үй тапсыр
масы

 «Сарматтардың қоғамдық құрылысы мен шаруашылық өмірі» тақырыбына 
ауызша хабарлама жасау.
(Сөйлеуде кемістігі бар оқушыға жазбаша деректер дайындап келу тапсырылады)
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ЖАНУЗАКОВА ЛАУРА АБДИКАДЫРОВНА
Бастауыш сынып мұғалімі 

Алматы облысы. Ұйғыр ауданы білім бөлімі
«М. Таипов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 

шағын орталығымен» КММ

Қазақ тілі 18-сабақ

Білім беретін мекеме 
атауы

«М. Таипов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Бөлім Өнер

Педагогтің аты-жөні Жанузакова Лаура Абдикадыровна

Күні: 07.02.2023ж

Сынып: 3 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы Мазмұндама «Ұста дүкені»

Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту 
мақсаттары

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі
ойды анықтау;
3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып 
бойынша әңгіме құрау;

Сабақтың мақсаты Өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды 
анықтайды. Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген 
тақырып бойынша әңгіме құрайды. 

                        Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау

Сабақтың 
басы 

8 мин

Ұйымдастыру кезеңі
Ән саламыз күнде біз
Шаттық толы іргеміз
Біз мәңгіге достармыз
Біз мәңгіге біргеміз
Өткен тақырыпқа шолу, жаңа 
тақырыпты ашу:  
Оқу тапсырмасын тексеру
2 тапсырма 39 бет 
Сабақ тақырыбын жариялау
«Мюссенберг»  әдісі арқылы жүреді:
Берілген әріптер арасынан мағыналы  
сөздерді тауып, тақырыпты 
шығарыңдар.
раэлиащөмазмұндаматқөпывыұстаыке
аозтдүкеніпигннушә

Өлең шумақтарын 
қайталайды

Мәтін бөліктерінің
атауын 
толықтырады

«Басбармақ» әдісі
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-Қандай сөз шықты? 
-Ұста деген кім?

Сабақ мақсатын жариялаймын

 

Сұрақтарға жауап 
береді

Жаңа білім
30 мин

2 мин

(ҰЖ) Мазмұндама 
Мәтінді тыңдау
Жоспар
 Біздің ауыл - Қостөбе.
 Ұста дүкені.
 Өкембай ұста не істейді?

Ұста дүкені
     Біздің ауылымыз Қостөбе деп 
аталады. Ауылда отыз-қырық үй бар. 
Ауылдың ортасында бір үй бар. Бұл 
үй - ұста дүкені. Ұста дүкені әңгіме-
дүкен құруға, демалуға жақсы. Мұнда 
әрқашан маздап от жанады. 
Дүкенінде Өкембай ұста қыздарға, 
келіншектерге алқа, сақина, білезік, 
белдік, шолпы, жүзік, сөлкебай жасап
береді. Ал бозбалаларға бәкі жасап 
береді.
     Өкембай - еңбекқор және өте 
көңілді адам. Оның дүкеніне балалар 
жиі келетін. (61 сөз)
Б. Соқпақбаев

Сергіту сәті: 
Жалғыз саусақ тіпті де,
Ұстай алмас жіпті де.
Екі саусақ бірікті,
Ине қолға ілікті.
Үш саусағым орамды,
Жүгіртеді қаламды.
Өнерлі екен он саусақ,
Қала салсақ, жол салсақ.

ЕБҚ: Ұста сөзіне сөйлем құра.
ЕҚБ: Ұста сөзіне дыбыстық талдау 
жаса.

Мәтінді тыңдайды

Жоспар құрады

Мазмұндама 
жазады

қимыл-қозғалыс 
арқылы көрсетеді

Дескриптор:
- мәтінді тыңдайды-
1 балл
- мазмұнын айтады-
1 балл
-жоспар құрады 
1 балл
- сөз тіркесін 
пайдаланады 1 балл
- сөйлем құрайды 
1 балл
- сөйлемді 
байланыстырады
1 балл
- ойын тиянақты 
жеткізеді 1 балл
- тілдік нормаларды 
сақтайды -1 балл
-  жазу 
каллиграфиясын 
сақтайды-1 балл
- қатесіз, мағынасын
өзгертпей жазады 
1 балл
 

ЕБҚ: Ұста сөзіне 
сөйлем құрайды-
1балл
ЕҚБ: Ұста сөзіне 
дыбыстық талдау 
жасайды-1балл

Кері 
байланыс
5 мин

Кері байланыс «Білім ағашы»
 Қандай зергерлік бұйымдарды 
білесіңдер? 
Оқу  тапсырмасы: анықтамаларды 

Стикерге жазып 
білім ағашына 
іледі

Өзін –өзі бағалау
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қайталап жаттау. 

АХМЕТЖАНОВА АЙЗАДА КАНАЙБЕКОВНА
География пәнінің мұғалімі

Алматы облысы. Ұйғыр ауданы білім бөлімі
«М. Таипов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 

шағын орталығымен» КММ

Білім беретін мекеме атауы «М. Таипов атындағы орта мектебі» мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» Коммуналдық мемлекеттік мекемесі_

Бөлім: 4. Әлеуметтік география  4.1 Халық географиясы

Педагогтің аты-жөні: Ахметжанова Айзада Канайбековна

Күні: 16.02.22ж

Сыныбы: 8 «А»               Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы: Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай

Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

8.4.1.4- елдердің демографиялық көрсеткіштерін графикалық түрде 
ұсынып, түсіндіреді

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар елдердің демографиялық көрсеткіштерін графикалық
түрде ұсынып,талдайды

Сабақ
кезеңі/Уақыты

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-
әрекеті

Бағалау

Сабақтың басы
Қызығушылықты

ояту
1минут

Ұйымдастыру кезеңі:
1.Оқушылармен амандасу, сабаққа даярлықтарына назар аудару.
2. Психологиялық ахуал туғызу «Бір минут» әдісі арқылы
Таңертен төрт аяқты
Күндіз екі аяқты
Кешке үш аяқты    (адамның балалық, есейген, қартайған шағы )

Жаңа сабаққа
кіріспе

   

    4 минут
       

  
Слайда бейнеленген суреттер  мен 
жұмбақтың жауабын   байланыстырып 
сабқтың тақырыбын ашады.
«Графиктегі сұрақтар» әдісі әдісі арқылы 
өткен тақырыппен жаңа сабақты  
байланыстыру мақсатында ой қозғау 
сұрақтарын ұжымдық талқылау.

  
Оқушылар 
слайдта 
бейнеленген 
суреттерге қарап
бүгінгі сабақтың
тақырыбын 
ашады. 

    

Қ/Б: 
мұғалімнің
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1.
Халықтың табиғи қозғалыс дегеніміз не?
2.
Ішкі көші –қонның себептері қандай?
3.
Халықаралық көші –қонның себептері
4.
Бала туылу коэфицентін қалай есептейміз
5.
Демография дегеніміз не?

 

ауызша 
мадақтауы

Сабақтың ортасы
Мағынаны ашу.

10 минут

7 минут

5 минут
 

10 минут

1- тапсырма. «Жұптас, бөліс» әдісі. 3түрлі 
кесте беріледі. Кестеде берілген 
демографиялық көрсеткіштерді графикалық 
түрде ұсынып, түсіндіріңіз

Дескриптор
 Жас- жыныстық пирамиданы 
тұрғызады
 Пирамиданың қай түріне жататынын 
анықтайды 
 Бұл графиктің қандай елдерге тән 
екенін айтады, картадан көрсетеді

2-тапсырма. Топтық жұмыс. Оқулықта 
берілген 2 кестені пайдаланып Microsoft 
Excel бағдарламасында адамзат баласының 
барлық даму кезеңдерінде Жер бетіндегі 
халық саны өзгерісінің графигін 
құрастырыңыздар және күрт өзгеруінің 
себептерін тусіндіріңіздер

3-тапсырма. Топтық жұмыс 
«Ойлан,бөліс,талда» әдісі
Қазақстанның негізгі демографиялық 
көрсеткіштері негізінде қысқа мәтін беріледі. 
Мәтінді пайдаланып әр топ 2 сұрақтан 
құрастырады, құрастырылған сұрақтардың 
жауабын келесі топ шешеді
    
   2017жылы елімізде 17 918 214 адам болды. 
2018 жылдың басындағы жағдай бойынша 

Әр жүп өздері 
қалаған кестенің 
бірін таңдап,
берілген мәлімет
бойынша жас- 
жыныстық 
пирамиданы 
ұсынады, 
талдайды

Microsoft Excel 
бағдарламасынд
а Жер бетіндегі 
халық санының 
өзгеу графигін 
құрастырып күрт
өзгеру 
себептерін 
түсіндіреді

 

Мәтінмен 
танысып әр топ 
2 сұрақтан 
құрастырады, 
құрастырылған 
сұрақтардың 
жауабын келесі 
топ шешеді

       
Қ/Б: 
стикер  

Қ/Б: 
стикер

Қ/Б:  
топтар бір-
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Қазақстан халқының саны – 18 157 337 адам. 
   2017 жылы 390 262 бала туылып, 129 009 
адам қайтыс болды.
    Ішкі көші-қонда жаңа  орынға 946 415 
адам көшіп келсе, 968 545 адам көшіп кетті. 
Сыртқы көші – қонда елімізге 15 595 адам 
келіп, 37 725 адам шегарадан тыс кетті

бірін 
бағалайды

Сабақтың соңы
Қорытынды        

5 минут

3 минут

Білімді бекіту: 4- тапсырма  «Кім жүйрік» 
әдісі арқылы «socrative» платформасында 
тест тапсырмаларын орындайды.
 Жас-жыныстық пирамиданың неше 
типі бар?
 Халық саныда балалар саны басым 
болып, қарттар саны өте төмен болатын жас-
жыныстық пирамиданың типін анықтаңыз
 Халық санында қарттар саны басым 
болып, балалар үлесі төмен болатын жас-
жыныстық пирамида кері кетуші яғни 
регрессивті типке жатады
 Суретте бейнеленген жас-жыныстық 
пирамиданың типін анықтаныз
 Жас-жыныстық пирамидас - екі 
жақты жолақты диаграмма.Ордината (y) осі 
бойынша халықтың белгілі бір жастағы 
адамдар саны, ал абсцисса (х) осі бойынша 
еркін масштабта жас ерекшелігі тобының 
шәкілі көрсетіледі
 
 «2 жұмсақ 1 қатты » әдісі

 Мен ... түсіндім,білдім
 Маған ерекше ұнағаны...
 ...қиындық тудырды

Сабақты 
жинақтауға сай 
берілген 
түсініктерді 
дамыту арқылы 
тапсырманы 
орындау 
барысында ой 
өрісін жетілдіру 
арқылы 
бәсекелеседі

 
Қ/Б: өзін-
өзі 
бағалайды
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УМАРОВА АЙНУР КОШКУМБАЙЕВНА
Биология пәнінің мұғалімі 

Алматы облысы. Ұйғыр ауданы білім бөлімі
«М. Таипов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 

шағын орталығымен» КММ

Білім беру ұйымының атауы
«М. Таипов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Бөлім: Өсімдіктер

Педагогтің Т.А.Ә. Умарова Айнур Кошкумбаевна

Күні:  20.02.2023ж

Сынып: 9 Қатысушылар саны: 11

Сабақтың тақырыбы
Өнімділікті  арттыратын заманауи  ауыл  шаруашылық 
технологиялары.Өнімділігі  жоғары  ауыл 
шаруашылықты  жүргізудің жаңа баламалы жолдары.

Оқу бағдарламасына сәйкес 
оқыту мақсаттары

9.2.4.11 мәдени  өсімдіктердің өнімділігін  арттыру  үшін  
заманауи ауылшаруашылық  технологияларды 
қолданылуын зерттеу

Сабақтың мақсаты
мәдени  өсімдіктердің өнімділігін  арттыру  үшін  заманауи 
ауылшаруашылық  технологияларды 
қолданылуын түрелерін біледі.

  Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңі/ 
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар

Сабақтың
басы

Ұйымдастыру кезеңі 
Оқушылармен амандасу. 
Сыныпты түгендеу. Сыныпта 
психологиялық ахуал тудыру. 
Үй тапсырмасын сұрау.
1. Адам генетикасының 
зерттелу әдістерін ата?
2. Генеологиялық шежіре 
дегеніміз не?
3.Медициналық генетика нені 
зерттейді?
4.Цитогенетикалық әдістің 
дамуына үлес қосқан ғалымдар
мен олырдың еңбектерін ата?
5.Тұқым қуалайтын ауруларды 
ата?

Өткенді қайталу 
мақсатында сұрақтарға 
жауап береді. 

Қалыптаст
ырушы 
бағалау

Суреттер, 
плакаттар
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Сабақтың
ортасы

«Миға шабуыл» әдісі арқылы 
өткен тақырыппен жаңа 
сабақты  байланыстыру 
мақсатында ой қозғау 
сұрақтарын ұжымдық 
талқылау.
1. Гені түрлендірілген ағзалар 
дегеніміз не? Бұл молекула не 
үшін керек? Ол қандай 
болады?
2. Гендік инженерия дегеніміз 
не?
3. Модификация ұғымдарына 
сипаттама беріңдер.

Жұптық жұмыс. 
Терминдерге анықтама бер.
Гетерозис-
Бағытты мутагенез-
Жасанды мутагенез-
Полиплоидия-
Гендік инженерия-

Топтық жұмыс. Жарнама 
әдісі.
1-топ:
Неге бағытталшған мутагенез 
көбінесе микроағзалар 
селекциясында, ал 
өсімдіктерде сирек, 
жануарларда өте сирек 
қолданылатынын түсіндіру
2-топ: 
 Селекциядағы жаңа әдістер 
мен оларды қолдану болашағы 
арасындағы байланысты 
анықтау
3-топ: 
 Г.Д.Карпеченко қалай 
түраралық шағылыстыруды 
жүзеге асырғанын сипаттау.

   Оқушылар сұрақтарға 
жауап беріп, өзара 
ұжымдық талқылау және
дене жаттығуларын 
жасағаннан кейін 
мұғалім оқушыларға 
сабақтың тақырыбы, 
мақсатымен 
таныстырады.

Оқушылар терминдерді 
тауып, дәптерге жазады.

Оқушылар топтарда 
тапсрмаларды талқылап, 
ортада постер қорғайды

Тапсырма 
дескрипто
ры:
Бағытты  
мутагенезді
ң 
қолданылу
ын  
түсіндіреді.
Селекцияда
ғы жаңа 
әдістерді 
анықтайды.
Г.Д.Карпече
нко қалай 
түраралық 
шағылысты
руды 
жүзеге 
асырғанын 
сипаттайды
.

Сабақтың
соңы

Оқушылар рефлексия 
жүргізеді: 
1. Мен енді білемін .....
2. Маған ұнағаны ..... 
3. Менің түсінбей 
қалғаным .... 
4. Мен жақсы түсіндім .....
1) Менің келесі сабақта 
білгім келетіні ....

Оқушылар рефлексия 
жүргізеді

Өзін – өзі 
бағалау
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА
«КӨРКЕМ ЕҢБЕК» ПӘНІ АРҚЫЛЫ

ШЫҒАРМАШЫЛ ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

ЗИКИРЯЕВ БАКБЕРГЕН ЖАНАДИЛОВИЧ
Алматы облысы, Райысбек ауданы “Ш.Уалиханов атындағы 

орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен”коммуналдық
мемлекеттік мекемесінің көркем еңбек пән мұғалімі 

Қоғамдағы  ақпараттық  инновациялар,  жаһандық  үрдістер,  еңбек
нарығындағы  жоғары  сұраныстар,  білім  кеңістігіндегі  бәсекелестік 
креативті   ойлайтын, жаңаша шешім қабылдайтын, шығармашыл тұлғаны

 қалыптастыруды талап етеді. Бүгінгі білім беру парадигмасы өзгерді, «өмір бойы білім алу» моделі
тұлғаның  іс-әрекеті  мен  өмірлік  ұстанымын  жаңаша  қабылдауға  мүмкіндік  туғызды.  Білім
мазмұнының жаңаруы, жаңа реформаның жүзеге асуы  тұлғаның дамуы мен қалыптасу факторына
ерекше әсер етуде.  Сондықтан да мектептің алдында   тұрған негізгі  міндеттердің бірі-әр адамның
табиғи  бейімділіктері  мен  құндылық  бағдарларын  ескере  отырып,  өзін-өзі  жетілдіруге,  өзін-өзі
дамытуға, өзін-өзі өзектендіруге  мүмкіндігі бар шығармашыл  тұлғаны қалыптастыру.

Шығармашыл  тұлғаны  қалыптастыру  күрделі  әрі  көпфакторлы  процесс.  Философия
ғалымдарының  пікірінше,  шығармашылық  танымдық  іс-әрекеттің  ең  жоғары  формасы  болып
табылады, оның барысында объективті материалдық және рухани құндылықтар жасалады.

Шығармашылық ұғымы ғалымдардың зерттеулерінде әртүрлі аспектіде қарастырыла бастады.
Оның  әдіснамалық  деңгейі  педагогика  ғылымында  С.Лысенкованың,  В.Шаталовтың,
Ш.Амоношвилидің  еңбектерінде  терең  зерттелді.  Олардың  тұжырымы  бойынша,  жеке  тұлғаның
толыққанды дамуына іс-әрекеттің екі түрі әсер етеді: оқу және шығармашылық.

С.И.Ожеговтың  сөздігінде:  «Шығармашылық-  мәдени  және  материалдық  құндылықтарды,
жаңа идеяларды құрастырудың жоғары формасы»- деп айтылған болатын[2].

Энциклопедиялық  сөздікте  шығармашылық ұғымына  мынандай  анықтама  беріледі:
«Шығармашылық — ойлау іс-әрекетінің ең жоғарғы формасы».

Шығармашылықты дамыту оқушылар төмендегі іс-әрекеттерді меңгереді:
 көркем ойлаудың қарапайым дағдыларын меңгеруі;
 көркем бейнелерді өзара салыстыра білуі;
 кескіндеменің бейнелі мазмұнына эмоционалды көңіл бөлуі мен көркем бейнелердің көңіл-

күйін түсінуі;
халықтық-қолданбалы өнері туралы мағлұматты білуі;
 сəндік іс-əрекеттің дағдыларының болуы
Жеке  тұлға  оқу  үрдісінде  қарым-қатынас  жасау   арқылы  дамиды,  білім,  білік,  дағдыны

қабылдайды жəне  шығармашылық əрекеттер орындау негізінде  өзінің  мүмкіндіктерін  жетілдіреді.
Шығармашылық құзыреттілік музыка, қолөнер, сурет салу т.б. іс-әрекеттің нəтижелі түрлері арқылы
қалыптаса  бастайды.  Баланың  интеллектісін  жан-жақты  дамытуда  көркем  еңбек  пәнінің  маңызы
ерекше.  Себебі,  шығармашылық  қабілеттің  маңызды  бөлігі  еңбек  арқылы  дамыйды.  Мектепте
оқытылатын  әр  пәннің  мазмұны  оқушының  жан-жақты  дамуына,  оқушының  шығармашылық
дағдысының қалыптасуына  мүмкіндік береді. Сол пәндердің бірі «Көркем еңбек» пәні.

Бұл пән мектеп бағдарламасында кіріктірілген (интерактивті) пән болып табылады. Бейнелеу
өнері  мен технологияның   мазмұндық кешенін  құрайды.  Бұл  пәннің  мақсаты оқушыларға  көркем
ойлаудың  қарапайым  дағдыларын  меңгерту,  эстетикалық  талғамын  ояту,  қолдаңбалы  өнердің
түрлерінен мағлұмат беру, сәндік-қолдаңбалы технологияның маңызды бөлігімен таныстыру т.б. [3].

Бағдарлама мазмұны мектеп оқушыларының пәнаралық үйлесімділігін дамытуға негізделген.
Атап айтқанда, бейнелеу өнері мен технологияның тақырыптарын оқыту нәтижесінде білім алушы
әртүрлі  біліктер  мен  дағдыларды  игереді.  Сонымен  қатар  бағдарлама  мазмұнында  заманауи
технологияның түрлері мен ерекшеліктеріне талдау жасалынған. 
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Қыз  балаларды  халық  педагогикасының  негіздері  арқылы  үй  мәдениетінің  элементтерімен
таныстыруға  да  ерекше  мән  берілген.  Бұл  ұлттық  тәрбиенің  үйлесімділігі  мен  сабақтастығын
дәріптеу,  болашақ ұрпақтың ұлттық санасын қалыптастыру болып табылады.  Осындай тенденция
білім беру парадигмасының ұлттық сипатқа ие болуының бірден-бір кепілі болмақ.

Оқу пәнінің білім беру  мазмұны төмендегі бес бөлімнен тұрады:
1) визуалды өнер;
2) сәндік-қолданбалы өнер;
3) дизайн және технология;
4) үй мәдениеті;
5) тағам дайындау  мәдениеті[4].
Бағдарламадағы  тақырыптар  оқушының  көркем  өнер,  заманауи  дизайн  және  технология

саласындағы  білімдерін  кеңейтеді.  Әртүрлі  ғылымдардың  интеграциялық  байланыстары  арқылы
 оқушылар көптеген мәліметтермен танысады. Оқушылардың танымдық қызығушылықтары оянып,
белсенділіктері пайда болады, жаңа затты әдемі жасауға деген ұмтылысы артады.

Визуалды өнер бөлімінде бейнелеу өнерінінің құралдары, классикалық бейнелеу өнерінің үздік
туындылары,  қазақстандық  суретшілердің  шығармашылығы,  бейнелеу  өнерінің  түрлері  мен
жанрлары,  натюрморт  өнері,  ұлттық  сәндік  натюрморт,  пейзаж,  табиғатпен  үйлесімділік,
индустриалды  пейзаж,  қала  пейзажы,  сызықтық  перспектива,  пластикалық  пішіндер  өнері,  мүсін
өнері, шығармашылық жұмыс, көрме ұйымдастыру т.б. тапсырмалар беріледі. 

Шығармашылық  тапсырмаларды  орындау оқушылардың  зерттеушілік  және  креативті  ойлау
мүмкіндігін  дамытады.  Визуалды  өнер  бөлімінде  берілген  бейнелеу  өнерінің  құралдары  арқылы
оқушылар әртүрлі тапсырмаларды орындайды. Бейнелеу өнерінің құралдарымен танысып, олардың
ерекшеліктерін, түрлерін ажыратуға үйренеді. Нысананы елестету, санаға бейнелеу, зейінді бір арнаға
шоғырландыру    сияқты үрдістер психологиялық қабілеттерді қажет етеді.

Классикалық  бейнелеу  өнерінің  туындылары  ұлттық  болмысты,  ондағы  дүниетанымдық
көзқарасты  бейнелейді.  Креативті  идеялар  мен  қиялдарды  санада  бейнелеуге  мүмкіндік  береді.  
Пейзаждағы түстік  үндестік  керемет  кескіндікдік  колорит  қалыптастырып,  оқушының қиялы мен
арманын шыңдайды.

Тылсым  табиғат  әлемінің  тұңғиық  сыры  мен  шынайы  болмысын  бейнелеу  өнері  арқылы
жеткізу оқушының дүниетанымын, табиғатқа деген ерекше қасиетін қалыптастырады.

Сәндік-қолданбалы  өнер  бөлімінде  сәндік-қолданбалы  өнердің  мазмұны,  негізгі  формалары
мен  ерекшеліктері,  Қазақстан  халқының  сәндік-қолданбалы  өнерінің  тарихы,  сәндік-қолданбалы
өнердегі заманауи және дәстүрлі емес материалдар, сәндік бұйым, бұйым дайындау, өру өнері, өру
түрлері т.б. мәселелер берілген.

Қазақстан халқының өнерінен мағлұмат бере отырып, оқушылардың дүниетанымын кеңейтеді.
Дизайн  және  технология  бөлімінде  оқушылар  конструкциялық  материалдарды  өңдеуді

үйренеді.  Әртүрлі  сымдарды  қолдану  негізінде  пішіндер  жасайды.  Қарапайым  нысандардың
дизайнын  дайындау  бойынша  тапсырмаларды  орындайды.  Инновациялық  және  креативті  әдістер
негізінде  оқушылар  жобалауды,  жоспарлауды,  графикалық  сызуды  үйренеді.  Дизайн  оқушының
шығармашылық мүмкіндіктерін дамытуға негіз болады. Дизайн пәнінің құрылымы мен принциптерін
үйрену арқылы оқушының шығармашылық ойы қалыптасады, белгілі бір пішінді немесе кеңістікті
өзгертуге әрекет жасайды. Оның әдемілікке, сұлулыққа деген ішкі түйсігі оянады. Сыртқы әлем мен
ішкі  дүниенің  арасындағы  гармония  маңызды  болып  табылады.  Заманауи  тенденциялар,
архитектуралық өзгерістер, интерьер құралдары, эстетикалық талғам т.б. бұл ғылымның өзектілігін
нақтылай түседі. Жаңа мәдени сұраныстар мен қажеттіліктердің пайда болуы заманауи мәдениеттің
дамуына ықпал етеді. Себебі, мәдениет қоғам дамуының алғышарты және шешуші факторы болып
табылады. Тамақтану мәдениеті бөлімінде адам ағзасына пайдалы және зиян заттармен танысады.
Дұрыс  тамақтанудың  ережелерін  меңгереді.  Жоғарыда  аталған  көркем  еңбек  пәнінің  мазмұны
оқушылардың іскерлігі мен ептілігін дамытады.

Сабақта  мұғалім  оқушылардың  еңбекке  деген  икемділігі  мен  іскерлігін  қалыптастырудың
әдістері  мен  технологияларын үйретеді.  Еңбек  етудің  алғашқы белгілері  отбасында  қалыптасады.
Баланың тұрмыстық іс-әрекеттерді орындау барысында оның белгілі бір сапалары көріне бастайды.
Баланың бойындағы әртүрлі қабілеттерді ашу мұғалімдердің құзыреттілігінде.
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Бейнелеу  өнері  мен  Технология  пәндерінің  интеграциялануы  арқылы  пайда  болған  көркем
еңбек  пәні  оқушылардың  шығармашылық  қабілеттерін  дамытуға,  рухани-адамгершілік
құндылықтарын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Көркем  еңбек  пәнінің  мазмұнына  халықтың  қолөнері,  ою-өрнек  түрлері,  дизайн,  витраж,
мозайка құрастыру сияқты қызықты тақырыптар беріледі.

Көркем еңбекте шығармашылық жұмыстарды орындау барысында қазақтың ұлттық мәдениет
элементтерін пайдаланады. Қолөнердің түрлерін жасау оқушының эстетикалық талғамын, іскерлігін,
еңбекқорлығын жетілдіреді.

Қолөнер бұйымдарын оқушыларға жасату әсемдікке, сұлулыққа тәрбиелеуге мүмкіндік береді.
Еңбек  әрекеті  арқылы  қоғамға  қажетті  қолөнер  бұйымдарының  сан  алуан  түрлерін  өз

қолдарымен  дайындап,  оны  өмір  қажеттілігіне  қолдануға  мүмкіндік  береді,  ол  біріншіден  жеке
тұлғаның  шығармашылық  идеясын  дамытады,  екіншіден  жеке  кәсіпкерлікті  дамытуға  ықпал
жасайды.  Көркем  еңбек  пәні  қолдың  моторикасын  жақсартады.  Сонымен  қатар  психологиялық
процестері, атап айтсақ, түйсік, қиял, елестету т.б. дамыйды.  Оқушы белгілі бір заттың бейнесін салу
үшін, ойша өзі образ жасайды, соны қағаз бетіне түсіреді.

Қорыта  айтқанда,  жаңартылған  білім  мазмұнында  бұл  интеграциялық  пән  ретінде,
оқушылардың шығармашылық, креативтілік, жаңаша ойлау, жоспарлау, жобалау т.б. мүмкіндіктерін
ашуға көмектеседі.
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ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫ ҮРДІСІНДЕ
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН НЫҒАЙТУ

ЕРГАЛИЕВ САБИТ АЙТКАЛИЕВИЧ
Алматы облысы, Талғар ауданы 

Облыстық санаториялық үлгідегі 
мектеп-интернатының дене шынықтыру пәні мұғалімі 

Жеке адамды жан – жақты дамытуда дене тәрбиесінің маңызы өте зор.
оқушыларға  арналған  дене  тәрбиесінің  бағдарламасында  көрсетілген  басты  міндеттерге

сүйеніп, дене тәрбиесінің кейбір мәселелерін қарастырайық.
• оқушылар денесінің дұрыс дамуы, денсаулығының нығаюы, жұмыс қабілетінің артуы сыртқа

ортаның  қолайсыз  жағдайларына  қарсы  тұрады.  жақсы  денсаулық  адамның  еңбек  және
қоғамның іс — әрекеті жемісті қатысуының маңызды кепілі.

• оқушылардың денсаулығына қамқорлық жасауға біздің қоғамымыз мейлінше мүдделі. барлық
оқушылардың сабақтарда,  сабақтан тыс уақытта,  спорт секцияларында дене тәрбиесін күн
сайын ұйымдастырып қолайлы жағдайлар жасау қажет.

• оқушыларға дене тәрбиесін беру үшін спорт ұйымдары мен клубтардың, кәсіпорындар мен
мекемелерде базасы кеңінен пайдалануы керек.

• өмірге  қажетті  дағды  және  іскерлік  табиғи  қозғалыстың  барысында  қалыптасады.  табиғи
қозғалыстың түрлері: жүгіру, қарғу, жүзу, лақтыру, шаңғы, коньки, велосипед тебу, акробатика,
снарядта жаттығу.
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• дене  тәрбиесі  саласында  ырғақ  және  гигиена,  дене  шынықтыру мәдениеті,  туризм,  спорт
ерекше орын алады. сабақтар мен сыныптан тыс дене тәрбие жұмыстарында күн ырғағы, дене
жаттықтыру,  организмді  шынықтыру,  тамақтану  гигиенасы,  ұйқы  т.б.  жөнінде  оқушылар
нақты білім алуы тиіс.

• мектепте  дене  тәрбисін  мұғалім,  сынып жетекшісі,  тәрбиеші  басқарады.  олардың істейтін
жұмыстарының мазмұнына кіретін негізгі мәселелер:

• шәкірттерге оқу,  еңбек және демалыс ырғағын ұтымды пайдалануды үйрету,  оқушылардың
денсаулығын үнемі бақылау, жұмыс қабілетін жақсарту, оларға жағдай туғызып, қамқорлық
жасау.

• мектеп ғимаратына, жұмыс жабдыттарын спорт өткізілетін орындарға қойылатын санитарлық
– гигиеналықталаптарды орындау, оқушыларды жеке және қоғамдық гигиенаға дағдыландыру.

• оқу  күні  және  оқу  жылы  бойында  қозғалыс  жасау,  қозғалтқыш  әрекетке  үйрету  және
қозғалтқыш сапаларын дамыту дене шынықтыру және суықтыру жұмыстарын тиімді өткізуді
қажет етеді.

• дене тәрбиесін мектепте және мектептен тыс оқу орындарында, спорттықө базаларда іске іске
аыру үшін төмендегі талаптарды — міндеттерді еске алған жөн:

• оқушылардың бойында жоғары адамгершілік сапаларын тәрбиелеу.
• шәкірттердің денсаулығын нығайту, жұмыс қабілетін көтеру.
• спортпен шұғылдануға оқушылардың тұрақты қызығуын және
• қабілетін дамыту.
• негізгі қозғалтқыш сапаларын дамыту.
• дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары және құралдар
• мектепте дене тәрбиесін ұйымдастыру формаларына дене шынықтыру сабақтары, сыныптан

және мектептен тыс жаппай спорт жұмыстарына жатады.
• сабақ  –  дене  тиәрбиесін  ұйымдастырудың  негізгі  формасы.  дене  шынықтыру  сабақтары

мемлекеттік оқу бағдарламасына сәйкес жүргізіледі.
• мектеп ұжымында спорт секциялары жұмыс істейді, спорттың түрлерінен жаппай жарыстар

өткізіледі,  қоғамдық  нұсқаушылар  мен  төрешілер  дайындауда  жоспарлы  түрде  жұмыс
ұйымдастырылады, оқылар спорт жұмысының көптеген түрлеріне қатысады.

• дене тәрбиесінің негізгі құралдарына дене жаттығулары, гимнастика, ойын, туризм, спорт ,
табиғи факторлар жатады.

• дене жаттығулары – бұл саналы түрде орындалатын қимылдар және қозғалтқыш әрекеттер.
дене жаттығулары бұлшық ет жүйесін, қан айналымын және тыныс алу мүшелерін дамытады,
буын сүйектерін қозғалмалы етеді,  жалпы жұмыс қабілетін жақсартады. дене жаттығулары
бүкіл организмнің дамуына, жетілуіне қолайлы ықпал жасайды.

• гимнастика. мұның  бірнеше  түрлері  бар:  негізгі  және  гигиеналық  гимнастика,  спорттық
гимнастика, акробатика, көркемдік гимнстика, өндірістік және емдік гимнастика.

• оқушылардың  дене  тәрбиесінде  негізгі  гимнастика  үлкен  роль  атқарады.  осы  гимнастика
бойынша дене жаттығулары дене шынықтыру бағдарламасының басты бөлімдерін құрайды.
негізгі гимнастика құрастыратын жаттығулар: саптағы қозғалыс, жалпы дамыту жаттығулары
(әр  түрлі  бұлшық  е  топтары  мен  буындар  қимылы),  музыка  арқылы  орындалатын  ерікті
жаттығулар,  қимылды билеу формалары,қимылдың тұтас табиғи формалары (жүру,  жүгіру,
қарғу,  өрмелеу  т.б).  негізгі  гимнастика  көбінесе  дене  шынықтыру  сабақтарында
пайдаланылады.

• ойын балалар  өмірінде  үлкен  орын  алады.  дене  тәрбиесінде  қозғалыс  ойындары
пайдаланылады.  қозғалыс  ойындары  оқушылардың  ептілігін,  тапқырлығын,  өзін  —  өзі
билеушілігін дамытады, қозғалтқыш дағдыларын жетілдіреді.

• мұндай ойындар оқушыларды жылдамдыққа, төзімділікке тәрбиелейді. дене тәрбиесінде оқу
бағдарламасына сәйкес спорттың ойындар: футбол,  баскетбол,  волейбол,  қол добы,  теннис
пайдаланылады. оқушылар әрбір ойынның тәсілдерін зерттеп үйренеді.

•
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• туризм дене тәрбиесінде серуен, саяхан, туристік жорық түрінде пайдаланылады. туризмге
оқушылардың  барлығын  қатыстыруға  болады.  туризм  оқушыларды  төзімділікке,
ұжымшылдыққа,  еңбек  сүйгіштікке  және  қолайсыз  сыртқы  жағдайларда  кездесетін
қиыншылықтарды жеңуге тәрбиелейді.

• спорт біздің  елімізде  біріңғай  бағдарлама  және  ережелер  бойынша  өткізіледі.  спорттың
көптеген түрлерін атауға  болады.  олар – жеңіл атлетика,  гимнастика,  шаңғы спорты,  жүзу
туризмнің спорттық түрлері т.б.

• дене  тәрбиесіндегі  маңызды құралдардың бірі  – табиғат факторлары. күн  көз,  ауа,  суға
шомылу, душ қабылдау суықтыру ретінде пайдаланылады. табиғат факторлароын балалардың
сауықтыру жұмысы кезеңінде пайдалану өте тиімді болады.

• балалардың сауықтыру жұмыстарын қоғамдық пайдалы еңбекпен үйлестіріп жүргізудің үлкен
тәрбиелік  мәні  бар.  мысалы,  туған  өлкенің  табиғи  байлығымен  танысу,  орман
шаоруашылығын, қорықтарды, бассейндерді қорғау, кейбір жеңіл – желпі ауылшаруашылық
жұмыстарын шефке алу т.б.

• қазақ  халқының  ұлттық  қозғалмалы  және  спорт  ойындарының  дене  тәрбиесіндегі
орны.

• қазақ халқы материалдық мұраларға қоса мәдени қазыналарға да аса бай халықтардың бірі.
сондай  қомақты  дүниелер  қатарына  ұлт  ойындары  да  жатады.  ұлт  ойындары  халықтың
әлеуметтік — экономикалық жағдайларына үйлесімді жасалған әсер береді.

• ойын  өнер  ретінде  әдебиет  пен  мәдениеттің  сан  алуан  түрлерімен  қабысып,  бірін  –  бірі
толықтырып, байыта түседі.

• өзінің  өлең  –  жырларында  халық  ойынды  тәрбие  құралы  деп  танып,  оның  бойындағы
жастарды ойландырып, толғандырып қасиеттерін аша түседі. ойын тек жас адамның дене күш
– қуатын молайтып,  оны шапшаңдыққа,  дәлдікке,  т.б.  ғана  тәрбиелеп  қоймай,  оның ақыл
ойының толысуына, есейіп өсуіне де пайдасын тигізеді.

• ұлттық ойындар өзінің бастауын халықтық педагогикасының тұңғиығынан алады. қазақтың
ұлттық  ойындары  ерлікті,  өжеттікті,  батылдықты,  шапшаңдықты  ептілікті,  тапқырлдықты,
табандылықты т.б. мінез – құлықтың ерекшеліктеріен бірге күш – қуаты молдығының, білек –
күшін,  дененің  сомданып  шығуын  қажет  етеді.  сонымен  бірге  бұл  ойындар  әділдік  пен
адамгершіліктің жоғары припциптеріне негізделеді.

• қазақтың ұлттық ойындары: көкпар, сайыс, күрес, теңге алу, қыз қуу т.б. спорттық сипатпен
бірге үлкен тәрбиелік маңызға да ие болды.

• қазақ  халқының ұлттық ойындары елдің  өмірімен тығыз байланысты,  оның шаруашылық,
экономикалық, әлеуметтік тұрмысынан туған. сондықтан, оның тәрбиелік маңызы аса жоғары,
әрі құнды.

• бастауыш  мектептердегі  балалардың  дене  тәрбиесі  барысында  қозғалмалы  ойындарға
жетекші  роль  беріледі.  дене  тәрбиесінің  негізгі  құралы  мен  әдістерінің  бір  ретінде  көп
қозғалысты ойындар суықтыру және тәрбие, білім беру міндеттерін тиімді шешуге мүмкіндік
ашады.

• спорттық ойын нышандары бар ойындар балалар қимыл – қозғалыс ойындарына қарағанда
балалардың  жинақылықты,  ұйымшылықты  бқылағыштықты,  айқын,  қолайлы  қимыл
техникасын  ұшқыр  қимыл  сезімін  қөбірек  талап  етеді.  мысалы:  “ақ  серек,  көк  серек”,
“айгөлек”,  “соқыр  теке”,  “орамал  тастау”,  “ақ  терек”,  “жаяу жарыс”,  “әуе  таяқ”,  “жанды
дөнгелек”,  “төспа доп”,  “қара құлақ”,  “доп тебу”,  “ақ сандық”,  “тең көтеру”,  “кім түртті”,
“ұшты  ұшты”,  “саққұлақ”,  “қуалап  соқ”,  “қан  көбелек”,  “арқан  тарту”  спорттық  ойын
нышалдары бар ойындар қатарына жатады.

• ойынның тіл дамуындағы ролі ерекше. м.горький айтқандай, бала сөзбен де ойнайды. осы
сөзбен ойнағанда, өз ана- тілінің нәзік қасиеттерін үйренеді, тілдің музыкасын ұғынады.

• қазақтың  ұлттық  ойындарының  тағы  бір  ерекшелігі  —  оған  өлең  сөздің  араласып  келіп
отыратындығы.
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• қазақтың ұлт ойындарының бір қыдыруы “ойлануды қажет ететін ойындарға” жатады. олар
көбінесе,  логикалықойлау  мен  математикалық,  философиялық  ойлануды  дамытуға
негізделген. солардың төресі “тоғыз құмалақ” . оймен келетін ойындарды сөз еткенде шахмат,
дойбы ойындарының болғанын да  атап өтуіміз  керек.  шахмат,  дойбы қазақтар мекендеген
кезде түрік заманынан белгілі екенін көрсететін деректерде бар.

• оқушыларға дене тәрбиесін берудегі отбасы мен мектептің байланысы.
• ұлттық  қимыл  –  қозғалыс  және  ұлттық  ойындарды  үзілістердегі,  ұзартылған  күн

топтарындағы  ерптеңгілік,  кештердегі  оқушылар  ұжымында  еркін  сезіну,  саналы  тәртіп,
еңбексүйгіштік , мақсатқа жетудегі табандылық атмосферасын қалыптастыруға ұмтылу қажет.
осыдан халық ойындарын сыныптан тыс тәрбие жұмысында пайдалану шартары, әдістері мен
түрлерін қарастыру қажеттігі туады. тек осындай жағдайда ғана халық ойындары тек ермекке
кетпей,  оқу  –  тәрбие  мақсаттарына  бағындырылып,  пайдасын  тигізеді.  халық  ойындарын
тәрбие жұмысында пайдалану мектеп келесі шарттарды орындаған жағдайда нәтиже береді.

• сынып жетекшілері, тәрбиешілер және тағы басқалар халық ойындарына жауапты қарап, кез –
келгенде ғана емес, жоспарлы және күнделікті пайдалану;

• оқу жылы баында тәрбие жұмысының жалпы мектептік жоспарын, басшылыққа алып, сынып
жетекшілер және пән мұғалімдері өздерінің жоспарларына міндетті түрде халық ойындарына
енгізу.

• тәрбие ісі меңгерушісі халық ойындарының тәрбие жұмысы жоспарларына кіруін бақылау.
• мектеп әкімшілігі халық ойындарын үйрену және өткізу мәселелері бойынша мұғалімдер мен

белменді оқушылар семинарларын өткізу.
• оқушылардың ойынға  қызыуын көтеру үшін оларды оларды ұйымдастырушылар мазмұны

мен регін біліп қана қоймай, оларды өткізуге өздері де қатысу.
• халық  ойындарын  сабақтарда,  тәрбие  сағаттарында,  кештер  мен  ертеңгіліктерде  қолдану

мектептің кәсіптік бағдар жұмысының мазмұнына енгізу.
* * * * *

ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН
ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ

ШАҒАНСАРИЕВА АЙНУР ДАУЛЕТКЕЛДИЕВНА
Алматы облысы, Талғар ауданы, Ақдала ауылы

№ 44 жалпы білім беретін орта мектептің информатика пәні мұғалімі 

ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам,  технологиялық мәдениет дәуірі.
Ғылыми  -  техникалық  әлеумет  және  оның  өзін-өзі  дамытуға  қабілеттілігі
жалпыға  бірдей  бәсекелестік  жағдайында  басты  фактор  ретінде
қарастырылуда.

Ақпараттық  технология  –  экономиканың  және  бүкіл  қоғам  мен  мемлекеттің  “ілгерілеуінің”
белгісі.  Біздің  өркениетті  дамуымыздың  барлық  маңызды  өмірлік  салалары  бүгінде  ақпараттық
технологиялармен және жасалымдармен тікелей байланысты десем, асыра айтқаным емес...

Заманауи  ақпараттық  қоғамның  қалыптасуы  мен  дамуына  үлес  қосатын,  оқу  үрдісінде
оқушылардың интернет желісіне қол жеткізудің спутниктік жүйелерін, шұғыл корпоративтік және кең
жолақты байланыс, навигацияларды үйреніп отырғандығы жасырын емес.

Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің
ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі - маңызды мәселелердің бірі. Жас ұрпақты әлемдік сапа
деңгейіндегі білім, білік негіздерін меңгеруіне ықпал ететін жаңаша білім мазмұның құру – жалпы
білім беру жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі. 

Мұғалімнің бағыттауымен бала білімді меңгеріп қана қоймай, оны өмірде,кез келген уақытта өз
іс-тәжірибесінде тиімді қолдана білуі шарт. 
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Осыған орай информатиканы оқытудың негізгі мақсаты - әрбір оқушыға информатика ғылымы
негіздерінің алғашқы фундаментальды білімін беру, оқушыларға осы білімді мектепте оқытылатын
басқа  ғылымдарының негіздерін  түпкілікті  және  сапалы түрде  меңгеруге  қажетті  іскерліктер  мен
дағдыларды қалыптастыру болып табылады

Қазіргі  таңда  оқытудың сан алуан  тәсілдерін  қолдана  отырып,  нәтижеге  бағытталған оқыту
болады.Мұғалімнің сабақ алдында қоятын басты мақсаты – оқушыларды пәнге қызықтыратын терең,
сапалы, тиянақты білім беру. Оған мұғалім тынымсыз іздену еңбегінің нәтижесінде ғана қол жеткізері
хақ.  Бұл  жағдайда  мен  пәнге  оқушыларды  жалықтырмай  қызығушылығын  арттыру  мақсатында
сабақты түрлендіріп  өткізуге  назар  аударамын.Әртүрлі  әдіс-тәсілдерді  тиімді  қолдану балалардың
тілін дамытып ,  жан-жақты терең білім  алуына жағдай жасап қана  қоймай,  оқушы бірде басқаға
көмектессе, бірде басқаның көмегін өзі алады. Оқу білімді өз ізденісімен, өз білімділігімен алады,
іскерлік дағдылары қалыптасады. Әрбір технология жаңа әдіс-тәсілдермен ерекшеленеді. 

Осы тәсілдерді мұғалім іздену арқылы жетілдіре түседі. Қызықты сабақ болса оқушының сол
пәнге қызығуы артып қана қоймай, мұғалім жаңалығы, ізденісі, қолданған әдісі арқылы ерекшеленіп,
оқушы  жүрегінен  орын  алады.Сын  тұрғысынан  ойлау  жүйесі  оқытуды  жаңаша  ұйымдастырудың
негізгі міндеттерін: қызығушылықты ояту, мазмұнды ашу, рефлексия (ой-толғаныс) жүзеге асыруды
қамтамасыз етіп оқушылар оқу үрдісін басқарысып қана қоймай, көбіне дербес басқаратын болады,
жеке жұмыстың көлемі азайып, ұжымдық іс - әрекет білім игеруде орта қарым-қатынас құралына
айналады,  балалардың  деңгейіне  қарап  сараланып,  ерекшелігіне  қарап  даралануы  мұғалім  емес,
балалардың өз еркімен жүзеге аса бастайды.

Әрбір ұстаз алдындағы міндет -өзі оқытатын пәнінен көкірегінде сәуле бар, талантты шәкіртті
тани  біліп,  оқушы  дарынын  ашып,оған  бағыт-бағдар  беріп,  оны  дамыта  білу.  Оларды  баулып,
қамқорлыққа алып тәрбиелеу -ортақ шара.  Оқушы бойындағы дарынын қырағылықпен көре білу-
мұғалім үшін аса қажетті қасиет. Ол үшін әр мұғалім өзі ізденіп, ерінбей еңбектеніп, баланың ерекше
қабілеттерін байқауда  күнделікті  сабақта,  тәрбие жұмысында,  үйірме  жұмысында оқушыны үзбей
бақылап, бала бойындағы дарындылықты немесе жүйелі білім алуға қабілетті тұлғаны анықтайды.
Сол  тұлғаның  пәнге  деген  қызығушылығын  туғызып,  танымдық  іс-әрекетті  қалыптастыру  үшін
интерактивті оқыту үрдісін пайдалану қажет. 

Интерактивтік оқыту – бұл, ең алдымен оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы тікелей жүзеге
асатын сұхбаттасып оқыту болып табылады.  Ақпараттық  қоғамның  негізгі  талабы –  оқушыларға
ақпараттық білім  негіздерін  беру,  логикалық құрылымдық ойлау қабілеттерін  дамыту,  ақпараттық
технологияны  өзіндік  даму  мен  оны  іске  асыру  құралы  ретінде  пайдалану  дағдыларын
қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу. Олай болса, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы
әлемнің  жүйелік  – ақпараттық бейнесін  оқушылардың шығармашылық қабілеттері  мен құндылық
бағдарларын дамыту арқылы қалыптастыруды көздейтін, адамның дүниетанымының құрамдас бөлігі
болып табылатын интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы. 

Сондықтан сабақ барысында оқушылардың өзара қарым-қатынасын және шығармашылығын
арттыру үшін интерактивті әдістің ролі ерекше деп ойлаймын. Себебі информатика сабағын оқытуда
интерактивті  әдістерді  қолдану  оқушылардың  танымдық  белсенділігін  арттырады,  өздігінен  оқу
ынтасын  дамытады,  ұжыммен  жұмыс  істеу  дағдысын  қалыптастырады,  қарым-қатынас  дағдысын
қалыпастырады және дамытады, ал ең бастысы оқуға деген белсенділікті көтереді.

Интерактивтік оқытудың тиімділігі сол, сыныптағы барлық оқушы қамтылады, олар өздерінің
білетін және ойлайтын нәрселері арқылы түсінуге және қарсы әсер етуге мүмкіндік алады. 

Оқу материалын игеруде, оқушылардың біріккен әрекеттері мынаны білдіреді; әр оқушы өзіне
тән ерекше еңбегін сіңіреді, білім, идея, әрекет ету тәсілдерін алмасу үздіксіз жүреді. Сонымен қатар,
мұнда өзара қолдау және бір-біріне деген жанашырлық қалыптасады.

Информатика  сабағын  жүргізуде  дидактикалық  тапсырмаларға  сәйкес  әдістерді  таңдау  өте
маңызды. Сабақта қолданылып жүрген рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, пікір-талас, оқушылардың
баяндамалары  мен  ақпараттық  хабарлары,  дәріс,  диалог,  тренинг,  ұжымдық-танымдық  оқу,
иммитация әдістері осы жоғары белсенділікті дамыту әдісінің белгілері болып табылады.

47



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

Интербелсенді әдістер өте көп. Мен өз сабақтарымда  қолданатын әдістерге тоқталып кететін
болсам:  «Ми  шабуылы»–  бұл  әдіс,  берілген  сұраққа  кез-келген  оқушы  жауап  бере  алатын  әдіс.
Маңыздысы  айтылған  көзқарасқа  бірден  баға  қоймау  керек,  барлығын  қабылдау  қажет  және
әрқайсысының пікірін тақтаға немесе парақ қағазға жазған дұрыс. Қатысушылар олардан негіздеме
немесе сұраққа түсініктеме талап етілмейтінін түсінулері керек. «Миға шабуыл» әдісі информатика
пәнін  оқытуда  қолдануда  өте  маңызды.  Себебі,  бұл  әдісті   оқытуда  қолданудың  нәтижесінде
оқушылардың пәнге  деген  қызығушылығы артады,  шығарашылық қабілеті  дамиды,  өзара  қарым-
қатынас деңгейі артады.

Оқушыларға “Карусель” деп аталатын  жұмыс түрі қатты ұнайды:
Екі  сақина  жасалады.  Ішкі  және  сыртқы  сақиналар.  Ішкі  сақина  -  бұл  қозғалмай  отырған

оқушылар.  Сыртқы  сақинада  –  оқушылар  ауысып   тұрады  және  ішкі  сақинадағыларға  сұрақтар
қояды.. Бұл әдісті бір тарауды қайталау бойынша пайдаланған қолайлы. Мысалы «Ms Word» тарауын
қайталау барысында, сыртқы сақина сұрақтар қояды, ал ишкі сақина оқушылары сұраққа жауап беріп
ноутбуктан  көрсетіп  отырады.  Осы  әдіс  арқылы  әрбір  оқушының  тақырыпты  қаншалықты
меңгергендігі айқын көрінеді.

Сондай-ақ  мен  сабақтарымда  мәтіннен  алған  түсінігін  қорыту,  өмірмен  байланыстыру,
дәлелдеуді  қажет  ететін  «Фишбоун» әдісін  жиі  пайдаланамын.    Оқушылар   берілген  балық
қаңқасына  қара сөзбен проблеманы , оның туындау себептерін анықтайды,  дәлелдерін келтіреді,
қорытынды жасайды.  Мысалы «Интернет желісі» тақырыбында оқушыларға проблеманы анықтау
және  оны  шешу  жолдары  деген  тапсырма  беріледі.  Оқушылар  өз  ойларын  күнделікті  өмірмен
байланыстырып, жан- жақты  жауап береді.

БББ  стратегиясын сабақта пайдаланудың маңызы зор. Мысалы Ms Excel тақырыбында сабақ
басында  кестенің  «Білемін» бөліміне  Ms  Word  тарауы  бойынша өткен  кесте  туралы  білетіндерін
жазса, «Білдім» бөліміне Ms Excel бойынша алған білімдерін жазады, ал «Білгім келеді» бөліміне
болашақта үйренгісі келеді сұрақтарды жазады.

 «Қораптағы  тапсырмалар» әдісін  практикалық  сабақтарда  пайдалануға  болады.  Қорапқа
қағазға  жазылған  әртүрлі  тапсырмалар   салынады.  Оқушылар  өздері  алған  тапсырмаларды
компьютерде орындайды.

Сабақтың жаңа тақырыпты түсіну бөлімінде «Кластер» әдісін пайдалану тиімді. Бұл тапсырма
шағын  топтарда  орындалады,  оқушылар  бірігіп  жұмыс  жасайды.  Оқу  материалдарын  тиімді
меңгеруге бейімдейді.

Сонымен бірге мен сабақтарымда рөлдік ойындарды пайдаланамын. Мысалы «Компьютерлік
құрылғылар»  тақырыбында  оқушыларға  принтер,  сканер,  колонка,  камера,  флешка  кейіпіне  ену
тапсырмасы беріледі. Бұл әдіс оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытады және сөздік қорын
арттырады.

Олай болса,  ХХІ ғасыр -  информатика ғасыры, яғни ақпараттандыру технологиясы дамыған
заманда  мемлекетіміздің  болашағы  –  жас  ұрпаққа  заман  талабына  сай  білім  беріп,  жан-  жақты
дамуына ықпал ету мұғалімнен шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді. Компьютер
және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі  оқушының жаңаша ойлау
қабілетін  қалыптастырып,  оларды  жүйелік  байланыстар  мен  заңдылықтарды  табуға  итеріп,
нәтижесінде  -  өздерінің  кәсіби  потенциалдарының  қалыптасуына  жол  ашады.  Бүгінгі  таңдағы
ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік
оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі
жоғары деп есептеймін.
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МҰНАЙ РЕСУРСТАРЫН БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
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Аннотация Бұл  мақалада  мұнай  ресурстарын  бағалаудың  теориялық  негіздері  егжей-

тегжейлі  қарастырылады.  Мұнай  ресурстарын  өндірудің  кейбір  әдістері  қарастырылады,
мұнайдың  маңыздылығы  туралы  мәселе  қозғалады,  сонымен  қатар  ғалымдардың  осы  табиғи
ресурстың  пайда  болуы  туралы  кейбір  теориялары  сипатталған.  Мұнай  ресурстарының  санын
бағалау әдістерінің сипаттамасы келтірілген. Сондай-ақ, кен орындарының санаттарын және кен
орындарының  белгілі  бір  санатындағы  мұнай  мөлшерін  қандай  тәсілдермен  анықтайтындығын
сипаттау жүргізіледі. Жаңа кен орындарын геологиялық барлауды қай жерде жүргізу керек екендігі
туралы негізгі ұғымдар сипатталған. Бұл мақалада мұнай ресурстарын бағалау жөніндегі ғылыми
мақалаларды талдау, мұнай өндіру жөніндегі геологтардың жұмыстарын талдау сияқты әдістер
қолданылды.

Түйінді сөздер: мұнай, мұнай ресурстары, қабат, кен орны, сандық әдіс, мұнай фракциялары.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ НЕФТЯНЫХ РЕСУРСОВ

Тилек Н.Н, Толеген Ә.Е.,  Шоканов А Ж., Космбаева.Г.Т Султанова.Д.Д  Жанабаев.М.А
Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, 

tilek.nuralla@mail.ru, alibi.t_7132@mail.ru. shokanov.arman@mail.ru

Аннотация.  В  данной  статье  подробно  рассматриваются  теоретические  основы  оценки
нефтяных ресурсов. Рассматриваются некоторые способы добычи нефтяных ресурсов, затрагивается
вопрос  важности нефти,  также описываются  некоторые теории ученых о  происхождении данного
природного ресурса.  Приводится описание методов оценки количества нефтяных ресурсов.  Также
проводится  описание  категорий  месторождений  и  то,  какими  способами  определяют  количество
нефти той или иной категории месторождений. Описываются базовые понятия о том, где лучше всего
стоит проводить геологическую разведку новых месторождений. В данной статье были использованы
такие методы как: анализ научных статей по оценки нефтяных ресурсов, анализ работ геологов по
нефтедобыче. 

Ключевые слова:  нефть,  нефтяные ресурсы,  пласт,  месторождение,  количественный метод,
фракции нефти.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE OIL RESOURCE ASSESSMENT SYSTEM

Tilek N. N.,  Tolegen A. E.,  Shokanov A. zh.,  Kosmbaeva.G.T Sultanova.D.D Zhanabaev.M.A
Aktobe Regional University named after K. Zhubanov, 

tilek.nuralla@mail.ru, alibi.t_7132@mail.ru. shokanov.arman@mail.ru

Abstract. This  article  discusses  in  detail  the  theoretical  foundations  of  the  assessment  of  oil
resources. Some methods of extracting oil resources are considered, the question of the importance of oil is
touched upon, and some theories of scientists about the origin of this natural resource are also described. The
methods of estimating the amount of oil resources are described. It also describes the categories of deposits
and the ways  in which the amount of oil  of  a  particular  category of  deposits  is  determined.  The basic
concepts of where it is best to conduct geological exploration of new deposits are described. In this article,
such methods were used as: analysis of scientific articles on the assessment of oil resources, analysis of the
work of geologists on oil production.

Keywords: oil, oil resources, formation, deposit, quantitative method, oil fractions.
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Кіріспе. Мұнай мен газ адамзатқа біраз уақыттан бері белгілі. Біздің дәуірімізге дейінгі алты
мың  жыл  ішінде  адамзат  мұнайды  жарықтандыру  және  жылыту  мақсатында  қолданды.  Каспий
теңізінің  жағасындағы  Александр  Македонскийдің  әскерлері  мұнайды  шамдар  үшін  жанғыш
сұйықтық ретінде пайдаланды. Қытайда 220 жыл ішінде жаңа дәуірге дейін бамбук құбырлары тұз
өндіру мақсатында Ұңғымаларды бұрғылап, жанғыш сұйықтық – "НАФТА"алды. 

"Нафта" - грек сөзінен ағып, ағып, уақыт өте келе "мұнай" сөзіне өзгерді. Жарықтандырудан,
сондай-ақ  жылытудан  басқа,  мұнай  ежелгі  уақытта  емдік  құрал  ретінде  кеңінен  қолданылған.
Кейінірек  мұнай  жауынгерлік  мақсатта  қолданыла  бастады.  Шыңғыс  ханның  әскерлері  Х11-Х111
ғасырларда Бұхара бекінісін иемденді. Олар оны мұнай ыдыстарымен лақтырып, содан кейін жанып
тұрған жебелермен атқылады, нәтижесінде көптеген өрттер болды. Румынияда мұнай ұңғымалары
1640 жылы пайда болды. Адамдардың кеңінен қолданған көмірсутектердің біріншісі  - асфальт. Ол
құрылыс  кезінде  цементтің  орнына  байланыстырушы  зат  ретінде  қолданылды.  Ұлы  Қытай
қорғанының ескі телімдері табиғи битум қолданылып салынған [1].

Отын-энергетикалық кешен (ОЭК) әр мемлекеттің өмірінде ерекше рөл атқарады, оның өнімі
болмаған жағдайда экономиканың қалыпты қызметі  үшін мүмкіндік болмайды. Қарапайым адамға
күніне 300 грамм шартты отын жеткілікті болды, бүгінгі күні дамыған мемлекеттерде жылына бір
адамға 13 тоннаға дейін шартты отын жұмсалады, ал оны тұтыну әр 10 жыл сайын екі есе артады.
Мұнай мен газды іздеу,  өндіру және өңдеу шығындарының өсуіне қарамастан,  оларды пайдалану
үнемі  артып келеді.  Ағымдағы жылы жалпы әлемдік  мұнай өндіру көлемі  3,9  миллиардқа  жетті.
тонна [2].

Зерттеу нысаны: отын-энергетикалық кешені (ОЭК)
Зерттеу әдістері. Бұл мақалада мұнай ресурстарын бағалау жөніндегі ғылыми мақалаларды

талдау, мұнай өндіру жөніндегі геологтардың жұмыстарын талдау сияқты әдістер қолданылды.
Зерттеу нәтижелері. Мұнайдың пайда болуы туралы көптеген еңбектер жарияланды, әртүрлі

гипотезалар ұсынылды. 1866 жылы француз ғалымы М. Бертло мұнай жер қойнауында минералды
элементтерден  пайда  болды  деген  пікірін  білдірді.  Ол  бейорганикалық  материалдардан
көмірсутектерді жасанды синтездеуге сәйкес бірнеше эксперименттер жүргізді. Негізінен сарапшылар
екі:  органикалық  және  бейорганикалық  теорияны  ұстанады.  Мұнайдың  қандай  жағдайда  пайда
болғанын нақты түсіну мұнай кен орындарын іздеу мен барлау үшін өте маңызды. 

Жер  қыртысының  шөгінді  қалыңдығы  қабаттарда  жиналады.  Мұнай  және  газ  кен
орындарының көп бөлігі шөгінді жыныстармен шектелген, олардың көпшілігі жақсы коллекторлар
(құмдар,  құмтастар,  конгломераттар,  жарықтар,  сондай-ақ  кавернозды  әктастар  мен  доломиттер).
Мұндай  тау  жыныстары,  саз,  тақтатас  және  тағы  басқалар  сияқты,  резервуардағы  газ-сұйық
консистенцияларға  дерлік  өтпейді.  Тығыз  жыныстар  мұнай  немесе  газдың  жиналуына  жағдай
жасайды.  Жер  қыртысында  жасалған  тектоникалық  қозғалыстар  қабаттардың  бастапқы  көлденең
орналасуын сақтамайды, бұл олардың иілуіне, мыжылуына, жыртылуына әкеледі. Жергілікті дөңес
(жоғары  қарай  иілу)  бар  қабаттың  бөлігі, әдетте  антиклинальды қатпар,  ал  төмен  қарай  дөңес
синклинальды деп аталады [3].

Геологиялық барлау процедурасы белгілі бір өндірістік, сондай-ақ академиялық зерттеулерде
қолданылатын өзара тәуелді кешен ретінде анықталады, олар қажетті қазбаны ашуға, геологиялық-
экономикалық  бағалауға  және  зерттеуге  дайындалуға  кепілдік  беруі  керек.  Мұнай  мен  газдың
жиналуын анықтау, іздеу және зерттеуге дайындық айтарлықтай уақытты алады. Геологиялық барлау
барысында  мұнай  мен  газға  геологиялық,  геохимиялық,  геофизикалық  және  өзге  де  тәсілдер
пайдаланылады. 

Кен орындары 1-кестеде келтірілген жіктемелерге бөлінеді.
Кесте 1 - Кен орындарын қорлар бойынша жіктеу

Кен орны Мұнай, млн.т. Газ, млрд. м³
Шағын До 10 До 10
Орташа 10-30 10-30

Ірі 30-300 30-300
Алыптар 300-1000 300-1000
Бірегей 1000 жоғары 1000 жоғары

50



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

Мұнай  қорлары:  баланстық және  баланстан  тыс болып  2  санатқа  бөлінеді.  Біріншісі -
заманауи техниканы неғұрлым абсолютті және оңтайлы пайдалану кезінде жер қойнауынан алынған.
Екіншісі - жер  қойнауынан  алынбайды,  сонымен  қатар  мұнайдың  сапасының  төмендігі,
ұңғымалардың  өнімділігінің  төмендігі,  резервтердің  шектелуі  немесе  пайдалану  жағдайларының
ерекше  қиындығы  салдарынан  қазіргі  уақытта  зерттеуге  енгізуге  барлық  мүмкіндігі  жоқ,  бірақ
кейіннен индустриялық зерттеу мақсатында қарастырылуы мүмкін [4]. Қорларды бағалау кезінде кен
орындарына мынадай санаттар: А; В; С; С2; С3; Д1л; Д1; Д2 беріледі.

А санаты - кен орнының нысанын білдіреді, сондай-ақ көлемін абсолютті белгілеу, мұнай-газ
қабатының тиімді қуаты, мұнайдың жоғары сапалы және сандық құрамы белгіленген.  А тобының
ресурстары мұнай және газ кен орнын зерттеудің расталған жобасымен келісе отырып, бұрғыланған
кен орындарына сәйкес есептеледі.

В санаты - мұнай-газ санаты мұнай мен газдың индустриалды ағындары нәтижесінде, сондай-
ақ кәсіптік-геофизикалық талдаулар мен өзектің  қолайлы көрсеткіштері  негізінде  анықталды.  Кен
орнын игеру жағдайларын сипаттайтын кен орнының барлық параметрлері  мен тән белгілері  кен
орнын зерттеу жоспарын қалыптастыру мақсатында қажетті дәрежеде зерттелді. В тобының қорлары
мұнай  кен  орнын  зерттеудің  расталған  ғылыми-техникалық  схемасымен  не  газ  кен  орнын
тәжірибелік-өнеркәсіптік зерттеу жобасымен келісе отырып, бұрғыланған кен орнына (оның бөлігіне)
сәйкес есептеледі.

С1 санаты - кен  орындарының  резервтері  (оның  бөліктері),  мұнайдың  өнеркәсіптік
ағындарының негізінде анықталатын мұнай-газдылығы (ұңғымалардың үлесін қабаттарды сынаушы
тексерген), сондай-ақ сыналмаған ұңғымалардағы геологиялық және геофизикалық талдаулардың оң
қорытындыларын  білдіреді.  Ұңғымалардың  тиімділігі,  қабаттың  гидроөткізгіштігі  мен
пьезоөткізгіштігі,  қабаттық қысымдар,  температура,  мұнайдың,  сондай-ақ конденсаттың дебиттері
ұңғымаларды  сынау  және  зерттеу  қорытындыларына  сәйкес  зерттелді.  Гидрогеологиялық  және
геокриологиялық  талаптар  ұңғымаларды  бұрғылау  қорытындыларына  сәйкес  және  көршілес
барланған кен орындарымен ұқсастығы бойынша айқындалған. С1 тобының резервтері геологиялық-
барлау  жұмыстары  мен  бұрғылау  қорытындыларына  сәйкес  есептеледі  және  мұнай  кен  орнын
зерттеудің  технологиялық  схемасын  қалыптастыру  мақсатында  бастапқы  деректерді  сатып  алуды
қамтамасыз ететін дәрежеде зерттеуге міндетті.

С2 санаты - кен орындарының қорлары (оның бөліктері), олардың болуы геологиялық және
геофизикалық  зерттеулердің  мәліметтерімен  негізделеді:  ең  үлкен  санаттағы  резервтері  бар
учаскелерге іргелес жатқан кен орындарының барланбаған бөліктерінде; барланған кен орындарының
сыналмаған кен орындарында. С2 санатындағы қорлар кен орнының мүмкіндіктерін белгілеу және
геологиялық барлау жұмыстарын жоспарлау мақсатында қолданылады, олар ішінара кен орындарын
зерттеу үшін жобалау құжаттарын қалыптастыру мақсатында қолданылады.

С3 санаты - мұнай-газ  телімінің  шекарасында  болатын  тұзақтарды  тереңдетіп  бұрғылау
мақсатында дайындалған мұнай мен газдың перспективалы ресурстары.

D1l санаты; D1; D2 - болжамды мұнай ресурстары. Болжамды ресурстарды сандық бағалау
бірыңғай геологиялық идеялар негізінде гипотетикалық сипаттамаларға сәйкес, сондай-ақ неғұрлым
зерттелген өзге өңірлермен ұқсастыққа сәйкес орындалады.

Кен  орнындағы  мұнай  қорларын  есептеу  үшін  көлемдік  әдіс  қолданылады.  Есептеу
формуласы (1):

                                         (1)
где: Q – тоннадағы мұнайдың өндірістік қорлары;

F – мұнай көлемі М;
h – мұнай қаныққан қабаттың тиімді қалыңдығы м;
m – тиімді кеуектілік коэффициенті;

 - мұнаймен қанығу коэффициенті;

 – мұнай беру коэффициенті;

 – мұнайдың үлес салмағы (стандартты жағдайларда);

 – қайта есептеу коэффициенті (мұнайдың азаюын ескеретін) [5].
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Қорытынды.  Мұнай-газ  өнеркәсібі - бұл  жұмысшылардың  жоғары  біліктілігі  мен  жақсы
дайындығын қажет  ететін  өте  күрделі  өндіріс  саласы.  Мұнай өндірудің  күрделілігіне  қарамастан,
табиғи ресурстың бұл түрі жер тұрғындары үшін қажет, өйткені ол басқа өндірістік салалардың отын
компоненті  ретінде  кеңінен  қолданылады.  Мұнай  өңдеу  өнімдері  химия  және  фармацевтика
өнеркәсібінде де қолданылады. Экономикалық тұрғыдан мұнайдың рөлі де жоғары. Мұнай-газ өндіру
кәсіпорны - бұл  мұнай  мен  газ  өндіруге  және  оларды  белгілі  бір  тауарлық  талаптарға  дейін
дайындауға арналған коммерциялық жабдықтардың күрделі кешені. Көмірсутек шикізатын өндіруді
ұлғайту бойынша көзделген бағдарламаларды іске асыру үшін инженерлік-техникалық кадрлар да,
білікті жұмысшылар да қосымша кадрлар қажет болады.
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 БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА

ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА БАҒЫТТАЛҒАН ОҚЫТУДЫ ІСКЕ АСЫРУ

ЖҰМАБЕКОВА ДИНАРА ЖҰМАБЕКҚЫЗЫ 
Ақтөбе қаласы № 39 қазақ орта жалпы білім беру

мектебінің  математика пәні мұғалімі

XXI  ғасыр  мектебі  жедел  өзгеріп  жатқан  заманға  бейімделуге  мүмкіндік  беретін  түбегейлі
өзгерістер  енгізуді,  өз  кәсіби  шығармашылығымызды шыңдауды талап  етеді.  Ойы жүйрік,  ақылы
жетік,  бәсекеге  қабілетті,  өзгерістерге  бейім  жеке  тұлғаны  тек  қана  жаңа  тұрпатты  педагог
қалыптастырады.  Сондықтан  да  қазіргі  заман  талабына  сай  ғалымдану кезеңінде  жиырмасыншы
ғасырдың мұғалімі қандай болу керек, бұрыңғы жұмыс істеу тәсіліне үйреніп қалған мұғалімі қандай
болу керек, келешекте өзіне қандай талап кою керек деген сұрақтар туындайды.

Мектептегі  оқу  үрдісі  оқушылардың  танымдылық  белсенділігін  арттырып,  шығармашылық
әрекетінің дамуына жол ашуы қажет. Қазіргі жаңа оқыту технологияларының алдына қойған мақсаты
бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын емес, оның жеке тұлғасын білім арқылы дамыту.

Баланың жеке тұлға ретінде дамуы, өзіндік көзқарасының қалыптасуы, ой – өрісінің кеңеюі
мектеп қабырғасында  басталады.  Мектеп баланың дамуында  негізгі  рөл  атқарады.  Баланың жеке
тұлға ретінде жан - жақты дамуы, өзіндік көзқарасының қалыптасуы мен ой - өрісінің кеңеюі мектеп
қабырғасында қаланады. Онда жан - жақты дамып, өз ой - пікірін еркін жеткізе алатын болады. 

Бұл мәселені  шешудің  тиімді  жолдарының бірі  –  білім беруде оқушының жеке  және кәсіби
дамуын  қамтамасыз  ететін  тұлғаға  бағытталған  тәсілді  қолдану.  Сондықтан  да  12  жылдық  білім
беретін  мектептегі  оқыту  процесі  жеке  тұлғаға  бағдарланған  оқыту  принциптеріне  негізделіп,
баланың  жеке  ерекшеліктеріне  қарай  қоғамды  өзгерістерге  бейім  даму  мүмкіндігін  айқындауды
қарастырады.

Жеке  тұлға -  бұл адамның психологиялық,  рухани мәні,  ол әр түрлі  жинақталған қасиеттер
жүйесіне  тән.  Жеке  тұлғаның өзіндік  әрекетінің  нәтижесінде  оның  бойында  мынандай  қасиеттер
қалыптасады:

1. Өз бетінше ойлау біліктері мен іздемпаздығы.
2. Оқуға деген қабілетінің артуы.
3. Берілген білімді игеру ғана емес, оны жаңалап және тиімді игеру жолдарын түсіне білу ниеті.
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4. Басқа оқушылардың түсіндірмелеріне сын көзбен қарау.
5. Өз ойының дербестігі.
6. Жеке  тұлғаның өз  бетінше  кітаппен  жұмыс  істеу,  бақылау,  жаттығу,  эксперимент  жүзінде

іскерлігі мен дағдысын қалыптастыру.

Жеке  тұлғаға  бағытталған  сабақ  дегеніміз  -  бұл  мұғалімнің  шығармашылық  орта
қалыптастыруы  ғана  емес,  оқушылардың  субъект  ретіндегі  өмірлік  тәжірибиесін  үнемі  назарда
ұстауы,  сол  тәжірибиеге  сүйенуі.  Ең  маңыздысы  –  әр  оқушының  ерекше  болмысын,  тұлғалақ
қасиеттерін  мойындау.  Жеке  тұлғаға  бағытталған  сабақ  дегеніміз  –  оқушыға  деген  құрмет,  ізгі
қатынас,  оқушылардың тұлғалық ерекшеліктері  ашылады, қасиеттері  қалыптасатын, мүмкіндіктері
жүзеге асырылатын оқыту алаңы. Жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың тұжырымдамасы баланы жан
– жақты дамытумен бірге, жеке және жас ерекшеліктеріне қарай қоғамдағы өзгерістерге бейім даму
мүмкіндігінен  айқындауды  қарастырады.  Жеке  тұлғаға  бағытталған  бағдарламамен  оқыту
проблемалы  бағыттағы  шығармашылық  сипатқа  ие  бола  отырып,  жаңа  білімді  іздену  арқылы
тәжірибеде қолдана білуде ықпал етуде, мұндағы басты міндет - баланың жалпы және өзіне ғана тән
қабілеттерінің  даму  мүмкіндігі  мен  білім,  білік,  дағдыларын  қалыптастыру  және  қолдану.  Жеке
тұлғаға арналған бағдарлама барысында білім беру жүйесінде шығармашыл, техникада, эканомика
мен  басқаруда  жаңа  жолдар мен әдістерді  таба  білетін  батыл да  жаңашыл,  ақыл  –  ойы дамыған
адамдарды  даярлауды талап етеді. Сондықтан математиканы оқу процесін жетілдіру оқушылардың
танымдық белсенділігі  мен іздемпаздығын арттыруға негізделген. Мұғалім оқушының пәнге деген
қызығушылығын туғызуда басты рол атқарады. Біріншіден, оқушының мүддесіне сай жеке тұлғалық ,
өзіндік қызыметін қалыптастырады,  бұл істің келешектегі  мәнін түсіндіріп береді.  Сонымен бірге
мұғалім жаңа мәселелерді шешетін қызмет мәнін жаңартып оқушы тұлғасының білімінің артуына
септігін тигізеді. Әр сабақ тиімді өту үшін, сабаққа дайындалу  барысында әр сынып оқушыларының
ерекшеліктерін есепке алу қажет. Әр сабақты жақсы өткізу үшін мүмкіндік беретін ережелерді есте
сақтап , оның орындалуын қадағалап отыру керек. Бұл ережелер:

• 1.     Сабақтың тақырыптағы орнын анықтау , сабақтың жалпы міндетін бөлу.
• 2.     Сабақ  тақырыбына  қатысты  үш  түрлі,  ғылыми,  ғылыми  –  көпшілік,әдістемелік

кітаптарды таңдап алу, олардың мазмұнымен танысу.
• 3.     Оқу  бағдарламасын  қарап  шығу,  түсіндірме  хатты  қайта  оқып,  берілген  тақырып

бойынша стандарт талаптарын анықтау.
• 4.     Оқулық материалын еске түсіру, тірек білім, білік, дағдыны бөліп алу.
• 5.     Сабақ міндеттерін нақтылау , басты міндеттерді бөліп алу , оны оқушыларға түсінікті,

олар қабылдай алатындай етіп тұжырымдап жоспарға жазу.
• 6.     Сабақта оқушы нені түсіну керек ,  нені  есте сақтау керек ,  нені  біліп ,  сабақтан нені

үйренуі керектігін анықтау.
• 7.     Оқушыларға оқу материалын қандай көлемде , қандай мөлшерде баяндау керек,  жетекші

идеяларды дәлелдейтін қандай қызықты деректерді келтіруге болатынын анықтау.
• 8.     Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай жеке бастарының психологиясын жете біліп ,

әр оқушының жүрегіне жол таба білу.
• 9.     Әр сабақты  өз дәрежесіне жеткізу.

Әр оқушыға жеке тұлға ретінде қарау үшін келесі ой – пікірлерге назар аудару қажет:
• –         жеке тұлға бұл білімнің мақсаты;
• –         білім деңгейі орташа оқушы жоқ;
• –         кемшіліктерге шыдамдылық;
• –         қатеге құқықты;
• –         тиым салмай, бағыттау ; бұйрық бермей , ұйымдастыру ; шектемей, өз шешімін 

қабылдай білу;
• –         мектепте оқу оқушыға мереке болу үшін оны жетістікке жеткізу, әр уақытта оқушының 

табысын жариялап отыру.
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 Сабақ барысында  «топ арқылы оқыту» әдістемесінде жұмыстанған жөн. Бұл технологияда
топтық  және жекелендіру элементтерін қолдануға тиімді. 
Бұл  технологияда  көптеген  жұмыстар  білім  деңгейі  төмен  оқушылармен  арнайы  жұмыстар
жүргізіледі және де  дарынды оқушыларды шығармашылық жұмыстарға жетелейді. 
Сабақ барысында топпен жұмыс  істеу келесі этаптар арқылы орындалады:

• –         бірігіп жұмыс істеу арқылы жаңа сабақты бекіту;
• –         өзіндік жұмыстарды оқыту;
• –         өз білімдерін бақылау арқылы тексеру;
• –         әр деңгейлі есептерді таңдау арқылы шығару.

Жеке  тұлғамен  арнайы  жұмыстар  жүргізу  үшін  оқушымен  сөйлесу  және  оның  ерекше
тұлғасына көңіл бөлу, ерекше тұлғаны оқу барысында есепке алу, психолого – педогогикалық  жағдай
жасау  арқылы  сыныпта  барлық  оқушылардың  қабілеттерін  арттыру  арқылы  әр  оқушының  жеке
қабілетін дамыту қажет. Әр тұлғамен жеке жұмыс істеу сабақтың ең бірінші кезеңі болып табылады
және  бұл  оқушылардың  өзіндік  оқыту  жұмыстары  арқылы  жүзеге  асырылады.  Мұндай  кезеңді
сабақтың басында қолдану керек. Себебі бұл кезде мұғалім әлі әр оқушының бұл материалды қалай
түсінгенін анықтай алған жоқ. Білімдеріне қарай «төмен» және «жақсы» оқитын оқушыларға бөлмей,
әр оқушының бұл сабақта  жақсы баға  алғысы келетінін  ескере отырып,  олардың білім деңгейіне
байланысты әр түрлі тапсырмалар дайындалады. Оқушылар өздеріне ұнаған тапсырмаларын таңдап
алады  және  қанша  тапсыпма  орындау  керектігін  өздері  шешеді.  Әдетінше  білім  деңгейі  төмен
оқушылар есепті бірінші тапсырмалардан батап орындайды, ал білім деңгейі жоғары оқушылар ең
ақырғы тапсырмадан бастайды. Бұл тапсырманы тексеру барысында орындалған тапсырмалардың 
көлеміне, олардың деңгейіне, әр оқушының жеке тұлғасына назар аударамын.Мұндай өздік жұмысын
орындау  барысында  мұғалім  әр  оқушымен  жеке  жұмыс  жүргізе  алады,  дер  уақытында  олардың
жіебрген  қателерін  анықтап,  білімдерін  толтырып  отыруға  мүмкіндік  береді.  Үй  жұмысын  беру
барысында  да  олардың  әр  түрлі  деңгейлерін  есептеп  отырамын,  олардың  қайсысын  орындауда
оқушылар өздері таңдап алады.
Ал оқушылардың білімін бақылаудың әр түрлі формаларын пайдалану үлгермеушіліктің алдын алу,
әр оқушының  жеке белсенді жұмыс жасауын қамтамасыз етеді.Әр оқушының білімін жеке бақылауда
келесі мынандай жұмыстар атқарамын:

• 1.  Ауызша  бақылау  жұмыстарын  жүргізу –  бұл  оқушылардың  ойлау қабілетін,  зейінін,
жеделдетіп  есептеу  білігін  дамытуға  ықпал  етеді.Ауызша  жұмыс  жүргізудің  көбінесе
мынандай түрің қолданамын: 4-5 оқушыны тақтаға шығарамын да оларға тапсырма беремін.
Дайындалғаннан  кейін  әр  оқушы  жеке  –  жеке  өз  сұрақтарына  жауап  береді,  ал  басқа
оқушылар  осы жұмыс  процесіне  қатысады,  жауаптарын өз  мүмкіндіктерінше  толықтырып
отырады. Осындай жұмыс барысында көптеген оқушылардың білімі тексеріліп, бағаланады. 

• 2.  Математикалық  диктант –  қайталауға  берілген  тақырып  бойынша  сұрақтар,  бұнда
ережелерді, формулаларды, алгоритімдерді, қасеттерді, яғни теориялық білімді қаншалықты
меңгергенін  және  оларды  пайдалану  білігі  мен  дағдысын  тексеруге  болады.Диктантқа
енгізілген сұрақ, тапсырмалар қысқа және анық болу керек. 

• 3.  Тест –  бұл  белгілі  бір  кезеңде  оқушының  дайындығының  сапасын  диагностикалауға
мүмкіндік береді. Мысалы 6-сынып. «Рационал сандарға амалдар қолдану» тақрыбы бойынша
тест.

• Білімді анықтауға берілген тапсырмалар  бұл арқылы оқушылар осы материалды қалай
үлгергендерін тексеруге болады. 

• Білімді  қолдануға  берілген  тапсырмалар орындау  арқылы  есептер  шығаруда  олардың
бірнеше жолдары  бар екендігін түсіндіре білу. 

• 4.  Жазбаша  бақылау  жұмыстарын  жүргізу  оқушылардың  математикадан  білім,  білік,
дағдысын ағымды және қорытындылап тексеру үшін аса маңызды.
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Математика,  физика  сабақтарында  қызықты,  ойын есептер шығаруға  көп  көңіл  бөлу керек.
Қызықты  есептер  оқу  материялының  меңгерілуін  және  ойлау  процесінің  тиімділігін
анықтайды.Мұндай есептер оқушының ойлау операцияларын дамытуға, математикалық түсініктерін
қалыптастыруға жағдай жасайды. Қызықты есептер шығару көбінесе  байқап көріп іздену процесімен
жүреді.  Ойша  болжай  білу  әр  жеке  тұлғаның  бойындағы  тапқырлық  пен  аңғарымпаздықты
байқатады. Тапқырлық – шығармашылықтың ерекше көрінісі, оны талдау, салыстыру, байланыстарды
анықтау,  тұжырымдау, ой қорту нәтижесінде байқауға болады.

 Мұсабеков Ө. Тұлғаға бағытталған білім. Қазақстан мектебі. 2007/1
 «Математика және логика» әдістемелік журналдары
 «Математика және физика» ғылыми-әдістемелік журналдары     

Аннотация. Благодаря новой технологии ученики могут самостоятельно учиться, развивать свои
творческие работы.  Самостоятельная работа на уроке и вне её повышает внимание к изучаемой теме,
активизирует мышление, воспитывает школьников серьёзное и ответственное отношение к учебной

работе.

* * * * * 

РАЗРЯДТАН АТТАМАЙ ҮШ ТАҢБАЛЫ САНДЫ БІР ТАҢБАЛЫ САНҒА КӨБЕЙТУ

КЕНЖЕБЕКОВА ҚАЛИЯ ТӨРЕХАНҚЫЗЫ
Түркістан облысы Жетісай ауданы          

"Аманкелді атындағы №19 ЖОМ коммуналдық мемлекеттік мекемесі"
Бастауыш сынып мұғалімі

Қысқа мерзімді жоспар
      Математика 104-сабақ

Бөлім: Атақты тұлғалар
Мұғалімнің  аты-жөні
Күні: 21.02.2023.
Сынып: 3 «Д» Қатысушылар саны: 18 Қатыспағанда

р саны:
Сабақтың тақырыбы Разрядтан аттамай үш таңбалы санды бір таңбалы санға 

жазбаша көбейту
Қазақ халқының ұлы ағартушылары

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту 
мақсаттары

3.1.1.3 үш таңбалы сандардың разрядтық және кластық құрамын 
және разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтау, разрядтық 
қосылғыштар сомасына жіктеу

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: үш таңбалы сандардың разрядтық құрамын
анықтап, үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша көбейту 
тәсілін түсіндіре алады.
Көптеген оқушылар: өрнектердің мәнін баған түрінде есептеп, 
дұрыстығын тексере алады.    
Кейбір оқушылар: ұқсас тапсырмалар құрастыра алады.  

      Сабақтың барысы
Сабақтың кезеңі/ 
уақыт

Педагогтің  әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау Ресурстар

Ұйымдастыру Ынтымақтастық атмосферасын 
қалыптастыру   Ы.Алтынсарин 
әңгімелеріндегі тәлім-тәрбиеге 
байланысты сөздермен ынтымақтастық 

Ширату 
жаттығуларын 
жасайды.
Қолымда бар 

«Ауызша 
мадақтау 
жүреді. 

Суреттер 
стикер, 
плакаттар,
шарлар т.б
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Топқа бөлу

өзін –
өзі тексеру

Өткен білімді 
еске түсіру

3 мин

Жаңа сабақты 
жариялау

құру. 

Топқа бөліну «Қанатты сөздер» 
арқылы топқа бөлу.
 «Шоқаны бар ел – шоқтығы биік 
ел».Ш.Уәлиханов                                 

«Жаста берген тәрбие жас шыбықты 
игендей».Ы.Алтынсарин.                             
«Адамзаттың бәрін сүй - бауырым деп». 
А.Құнанбаев

1-топ Абай                                                      
2-топ Ыбырай                                                
3-топ Шоқан 

Өткен тақырыпқа шолу:
 «Кім жылдам?» Математикалық диктант.
1.120 минут  неше сағатқа тең?(2 сағат)

2. 3 жұмыртқа 3 минутта піседі, ал 5 
жұмыртқа неше минутта піседі? (3мин)

3. Үстел беті төрт бұрыш, оның бір 
бұрышын кесіп алсақ, неше бұрыш 
қалады?(5)
4.  1 т мақта ауыр ма, 1 т темір ауыр ма?
(тең)
5. 8 бен 9 дың көбейтіндісі. 72
6. 2 сағ 2 мин қанша болады? 122 мин
7. 9 бен 9 дың көбейтіндісі. 81
8. Периметрдің формуласы.Р=(а+в)*2
9.48 бен 6 ның бөліндісі.  8                          
10. Ауданды қалай табамыз? а*а           
11.Көбейтудің компоненттерін ата.            
12.Текшенің неше қыры,неше жағы,неше 
төбесі бар?   6 жағы,12 қыры, 8 төбесі 
болады 

Оқу материалын жариялау «Ой қозғау» 
әдісі арқылы жүреді:
- Өткен сабақта қандай тақырып өттік?

он саусақ
Бес саусағым 
қолдағы
Бес 
жұлдыздың 
тармағы
Талап, еңбек, 
терең ой,
Қанағат, 
рақым, ойлап 
қой
Балалардың 
бес ісі.

Топқа бірігеді.
Сұрақтарға 
жауап береді. 
Тақырыпты 
ашады. 

Тез есептеп,тез
ойланып 
табады

Оқушылар 
жауаптары 
толықтыры-
лады.

Сұрақтың 
шешімін 
дұрыс табады 
1балл

Жасырылғ
ан қанатты 
сөздер
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- Ендеше бүгінгі сабағымызда үш таңбалы
санды бір таңбалы санға жазбаша көбейту
тәсілін үйренетін боламыз.

Оқу мақсаты жарияланады. 
Жаңа білім
10 мин

2 мин

(Ұ, Д) 1- тапсырмада тақтамен жұмыс 
жүзеге асады.
1)Есептеудің ауызша тәсілдерін есіңе 
түсір және түсіндір.
142*2=100*2+40*2+2*2=200+80+4=284
21*4=20*4+1*4=80+4=84
32*3=30*3+2*3=90+6=96
 Есепте. Өрнектің жұп мәндерін атасаң, 
Ш.Уәлихановтың кім болғанын, ал тақ 
мәндерін атасаң, Ы.Алтынсариннің кім 
болғанын білесіңдер.
Шоқан
142*2=284 –тарихшы
21*4=84-журналист
32*3=96- саяхатшы 
Ыбырай
31*3=93-жазушы  
231*3=693-аудармашы   
221*3=663-педагог
Есептеудің жазбаша тәсілін түсіндіріңдер. 

Тапсырма 
-ларды 
орындайды. 

Дескриптор:
Өрнектің жұп 
мәндерін атап,
Ш.Уәлиханов,
Ы.Алтынсари
ннің кім 
болғанын 
анықтайды -2 
балл.

Оқулық
дәптер
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15 мин

5 мин

Бекіту
10 мин

 
3.Өрнектерді баған түрінде жаз және 
есепте. Топтық жұмыс
142*2=284        122*4=488         242*2=484
134*2=268        132*3=396         312*3=936
321*2=642        143*2=286         113*3=339

Сергіту сәтінде «Сандар сыр шертеді» 
мақал-мәтел жарыс.
1. Екі жақсы қас болмас, екі жаман дос 
болмас.
2) Бес бармақ жиналса, жұдырық болады.
3)  Отыз тістен шыққан сөз, отыз рулы 
елге жетеді.
4) Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім
біл.

5)  Жүз сомын болғанша, жүз досын 
болсын.
6)  Бір тал кессең, он тал ек.
7)   Бес саусақ   бірдей емес.              
8)Досынды үш күн сынама, үш жыл сына.

9) Айдың он бесі жарық, он бесі қараңғы.

10) Бір кісі қазған құдықтан  мың кісі су 
ішеді…  т.б.

(Т,Д)  2- тапсырма «Ойлан, жұптас, 
талқыла» әдісі.
3) Есепті шығар.
ХІХ ғасырда қазақтың тұңғыш ашылған 
мектептерінде бар –жоғы 211 қыз оқыған. 
Бұл ұлдарға қарағанда 4 есе кем еді. 
Алғашқы мектептерде барлығы қанша 
оқушы оқыған?
Ш:211+211*4=1055
Ж: Алғашқы мектептерде барлығы 1055 
оқушы оқыған.
4) Есепті шығар.
А) Мәнерлеп оқудан өткізілетін байқауға 
48 ұл және 36 қыз қатысты. Оларды әр 
топқа 4-тен бөлді. Барлығы қанша топ 
болды?
Ш:(48+36):4=84:4=21
Ж: Барлығы 21 топ болды.
Ә) Шешуі осындай есеп құрастыр.
Саралау тәсілі: «Тапсырма» арқылы 
жүзеге асады
Кейбір оқушыға:
- Ұқсас тапсырмалар құрастыр.

Тапсырма 
-ларды 
орындайды. 

Шартын өздері
түзеді

Тапсырма 
-ларды 
орындайды. 

Шартын өздері
түзеді

Тапсырма 
-ларды 
орындайды

Өрнектерді 
баған түрінде 
жаз және 
есептейді-
2балл.

Әр мақал 
тапқанға 1 
балл

Дескриптор:
- Есепті 
шығарып, 
шешуін, 
жауабын 
анықтайды 
-2балл. 

Дескриптор:
Өрнектердің 

Оқулық 
дәптер

Оқулық 
дәптер
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(Т, Д)  3- тапсырма дәптермен жұмыс.
6) Есепте. Өрнектердің біреуіне есеп 
құрастыр. 
720-360:90=716  
Дүкенші бүгін барлығы 720 дана зат 
сатты.Оның ішінде әрбірі 90 тг тұратын 
қаламды 360 тг сатты,қалғаны 
дәптер.Дәптер қанша сатылды?

50*10-360=140
Дүкенде 10 қорап шоколад бар.Әр 
қорапта10 шоколадтан тұрады.Егер 360 
шоколад сатса,қаншашоколад қалады?

700+270:9=730
Дүкенші бүгін 700 дәптер және 270 тг ге 9
қалам сатса,онда барлығы қанша зат 
сатады?

7) Өрнектерді баған түрінде жазып, 
есепте.
318+498=816         300-195=105         
1000-654=346        676-167=509          
784-206=578          68+525=593
Саралау тәсілі: «Қарқын» арқылы 
жүзеге асады

14-(1+3)=10
14-(1+2)=11
14-(3+5)=9

мәнін 
есептейді 
-2балл. 
- Өрнектерді 
баған түрінде 
жазып 
есептейді-
2балл.

 өрнектің 
мәнін дұрыс 
есептейді 
1балл

суреттер

Кері байланыс
5 мин

Кері байланыс: «Шар»рефлексиясы  
әдісі бойынша өтеді.
Оқушылар жауабын талдап, ҚБ қояды.
Оқу тапсырмасы: 5-тапсырма 54-бет.

Кері байланыс 
жасайды.

ҚБ қойылады. стикер

 
 *****
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ

ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ДЖУМАТАЕВА АЙМАН ЖУСИПБЕКОВНА
Түркістан қаласы № 31 Абай атындағы жалпы орта мектебі

Бастауыш сынып мұғалімі 

Қазіргі  білім  берудің  жаңа  парадигмасы  нәтижеде  білім  алушылардың  құндылықтар
жүйесін  қайта  қарауға,  көп  білетін,  тіпті  оны  қолдана  да  білетін  адам  ғана  емес,  өз  әрекетін
бағдарлай, дұрыс ұйымдастыра, оны қайтадан ой елегінен  өткізіп  саралай  мүмкіндіктері  мол тұлға
қалыптастыру мақсатын  көздейді.  Мұндай  тұлғаларды дамыту ерте  қолға  алынатын  болса,  онда
елдің  адами  капиталы  артатыны  белгілі. 

Қазіргі кезде білім беру ісінде, жеке тұлғаны жан-жақты жетілдіріп, танымдық іс-әрекеті мен
ой-санасын дамытып, қалыптастыру барысында білім берудің ұлттық, педагогикалық, психологиялық
негізін айқындау керек.Елімізде болып жатқан әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени өзгерістерге
байланысты оқу-тәрбие процесін ұлттық сипатта ұйымдастыру- өмір талабы. 

Әр  халықтың  ұлттық-тарихи  дәстүрі,  оның  азаматтық  білім  берудегі  мәдениеті  мен
дидактикалық  білімі  осы  оқу-тәрбие  процесіне  тікелей  байланысты.  Сондықтан  біздің  көтеріп
отырған  мәселесіміз  біріншіден –  ұлт,  екіншіден –  тәрбие  мәселесі.   Қазіргі  психологияда  ойлау
ұғымына әр түрлі түсінік беріледі, ойлау дегеніміз — әлеуметтік жағдаймен ұштасқан, тілмен тығыз
байланысты психикалық процесс, сол арқылы болмыстың, дүниедегі нәрселердің жалпы және жанама
бейнеленуі. Бұл бейнелену адам ойының талдау және біріктіру әрекеттері арқылы танылады. 

Ойлау  –  сыртқы  дүниедегі  болмыстың  жалпы  жанама  жолмен  біздің  санамыздағы  ең  биік
сатыдағы бейнесі. Ойлау адамның өмір тәжірибесі мен практикалық іс-әрекеттері нәтижесінде пайда
болып, тікелей сезім процесінің ш Ойлау – адам соның арқасында заттар мен шындық құбылыстарын
олардың елеулі белгілері бойынша бейнелендіретін және олардың ішінде сондай-ақ арасында болатын
әр түрлі байланыстарды ашатын психикалық процесс.

Ойлау  –  аса  күрделі  психикалық  процесс.  Оны  зерттеумен  бірнеше  ғылым  айналысады.
Бұлардың ішінде логика мен психологияның орны ерекше.

Психология түрлі жас мөлшердегі адам ойының пайда болуы, дамуы, қалыптасуы жолдарын,
яғни жеке адамның ойлау ерекшеліктерінің заңдылықтарын қарастырса,  логика  – бүкіл адамзатқа
ортақ  ой  әрекетінен  заңдары мен  формаларын айқындайды,  адам ойының нақты нәтижесі  болып
табылатын ұғым, пікір, дәлел, ой формаларының табиғатын зерттейді.

Дегенмен, әуелгі уақытта мектептегі жаңа жағдайға бала әлі бейімделе алмағандықтан,   оқу  
үстінде   мына   сияқты   қиыншылықтар   кездеседі: 

Біріншіден,  бала  мектептің  жағдайына  бейімделе  алмай  (мысалы,  белгілі  уақытта  тұрып,
мезгілінде жатуға,  сабақтан қалмауға,  сабақ үстінде үнсіз тыныш отыруға үйрене алмағандықтан)
қиналады. Осының нәтижесінде тез болдырып шаршауы да ықтимал.

Екіншіден,  мұғалімнің өзіне тән мінезіне және құрбыларымен қалай қарым-қатынас жасауға
үйрене алмағандыктан бала киналады, сыныптың мұғалімі қанша жақсы болғанымен, бала оған бата
алмай,  бірдеңені  сұрау  үшін  сескенеді.  Бірақ  көп  ұзамай  бала  үйреніп  жатырқауын  тоқтатады.
Сонымен қатар,  бала оқуға  кіргеніне мәз болып,  әке-шешелеріне еркелеп,  кейде бір үлкен міндет
атқарып жатқан сияқты болып, өзіне ерекше   көңіл бөлуді талап етеді. 

Осы кезде әке-шешелері оны көп еркелетпесе, осының өзі қиыншылықтардан бас тартпауға,
қиыншылықтарды жеңуге пайдасын тигізеді.

Үшіншіден,  1-сыныпта  оқушыларға  койылатын  талаптар  тым  жеңіл   келеді.  
Тапсырмалардың     жеңіл   болуы   баланы  қиыншылықпен  күресуге  жетелемейді,  дегенмен  бала
оқиды. Оқығысы келуі мектептегі жағдайдың оған қызық көрінуінен. 

Мектепке келу қызық болып көрінгенімен, оқуға арналған баланың қажеттілігін жөнді дамыта
алмайды.  Осының  нәтижесінде  мектептің  жағдайына  қызығу  балада  бірте-бірте  сөнеді  де,  оқуға
немқұрайлы қарайтын болады. 
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Немқұрайлықпен күресу үшін баланың оқуға ықыласын тудырып, тапсырмаларды бірте-бірте
қиындату қажет. Әдетте, оқу материалы жеңіл келсе, әлі жете алмағандықтан үлгерем деуден күдер
үзіп, одан бас тартатын болады. Осы екі жағдайдың екеуі де қолайсыз,   сондықтан   тапсырманың  
қиындығы   оқушы   үшін   қолайлы дәрежеде   құрылуы   тиіс.   Егер   қолайлы   етіп   ықшамдау  
киын   келсе, тапсырманың жеңіл болғанынан гөрі — қиынырақ келуі әлде қайда ұтымды.

Себебі азды-көпті қиындығы бар тапсырмалар баланың қиналуына. акыл-ойының алға қарай
өрістеуіне жағдай туғызады. Осы үш түрлі қиыншылықтардың кездесетінін 1-сыныптың бас кезінен
бастап еске алу қажет. Ал алдағы (2-3) сыныптарға келсек, мұндағы оқушылардың жағдайы бірінші
сыныпта  қалай  оқығанына  байланысты.  Әдетте,  баланың  бәлендей  объектіге  кызығуы  мен  оның
ықыласының  барлығын  ажырату керек.  Қызығу  деп  —  бір  объектінің  бір  жағы  сырттай  біреуге
ұнайтынын айтады. Қызығу көбіне аз уақытта кездеседі де, кейін сөніп кетуі ықтимал. Ал ықылас
балада іштей ұмытылып іске берілуінен пайда болады.

Балалар  алдына  шешілу  жолдары  мен  құралдарын  белсенді  анықтауды  талап  ететін
тапсырмалар жүйесін  беру бірінші  сынып оқушыларын әуел  бастан-ақ  ақыл-ой  ізденісі  саласына
жетелейді,  олардың алдына жан-жақты пікірлер  мен тұжырымдар негізінде  іс-әрекеттің  табылған
әдістерін негіздеу қажеттігін ашады. Осындай белсенді ойлау іс-әрекетінің арқасында балалар қажетті
білім мен іскерлікті саналы түрде меңгереді.

Ойлау ерекшеліктерін таным мен ой процесінің сатысы ретінде зерттеу,  ойлаудың білім мен
тікелей  байланысты  екендігін  көрсетеді.                                          
Ойлауды дамыту – оның мазмұны мен формасын өзгерту болып табылады.

Психологияда ойлаудың үш түрі қарастырылады.
1.Практикалық іс-әрекеттілік.

2.Көрнекі-бейнелік
3.Сөздік – логикалық.
Ойлауды дамыту процесі төмендегілерді қамтиды.

1.Ойлаудың  барлық  түрлері  мен  формаларын  дамыту  /практикалық  іс-әрекеттік,
көрнекі-бейнелік, сөздік-логикалық/

2.Ойлау амалдарын қалыптастыру және жетілдіру /анализ, синтез, салыстыру, жалпылау,
классификациялау/ т.б.

3.Заттың мәнді белгілерін ажырата білуін дамыту.
4.Қоршаған орта құбылыстары мен заттары, қатынастары мен маңызды байланыстарын

табу.
5.Өз пікірінің дұрыстығын дәлелдеу.
6.6.Өз ойын анық, жүйелі, қарама-қайшылықсыз және негізді түрде баяндау.
7.Ойлау тәсілдері мен амалдарын бір саладан екіншіге көшіре білу.
8.Құбылыстың дамуын көре білу, негізделген қорытынды жасау
9.Формальды  логикаға  негізделген  ойлаудан,  диалектикалық  логикаға  негізделген

ойлауға көшу процесін стимулдау.
10.Оқушылардың оқу және оқудан тыс іс-әрекеттерінде формальды және диалектикалық

логика заңдары мен талаптарын қолдану дағдылары мен біліктіліктерін жетілдіру.
Сын есімді оқыту процесінде оқушылардың ойлауын дамыту дегенде ойлаудың барлық түрлері,

формалары  мен  амалдарын  қалыптастыру  және  жетілдіруді  танымдық  және  оқу  іс-әрекетінде
тәсілдерінің білімінің бір облысынан екіншісіне көшіруді жүзеге асыра білуді түсінеміз.

Ойлау  амалдарын  қалыптастыру  және  жетілдіру  арқылы  біз  оқушылардың  ойлауын
дамытамыз.Ойлауды дамыту критерилері ретінде оқушылардың ойлауын дамытудың қандай да бір
деңгейінің жетістігін көрсететін көрсеткішті түсіндіреді.

Деңгей-ойлауды дамытудың дәрежесі, критерий – деңгейдің өлшемі.
Оқушылардың ойлауын дамыту деңгейлерін анықтау үшін,  психологтар ойлауды дамытудың

сегіз шартын тұжырымдайды:
Оқыту арқылы ойлаудың төмендегі сапаларын дамытуға ықпал етуге болады:

1.Ойлаудың икемділігі.
2.Ойлаудың тереңділігі мен кеңділігі.
3.Ойлаудың сынилығы.
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4.Ойлаудың мақсаттылығы.
5.Ойлаудың жалпылығы.
6.Ойлаудың өз бетіншелдігі.
7.Анықтылығы, дәлелдігі.

Ойлауға  тән  осы  сипаттар  оқушылардың  ойлауының  мәдениетін  көтеруге,  олардың
интеллектуалдық потенциалын дамытуға  көмектеседі.Ойлаудың жүйелі  түрде қалыптасуы тек оқу
процесінде ғана емес, жеке тұлғаның жан-жақты дамуына да көмегін тигізеді. Ойлау мәдениеті жеке
тұлғаның туа біткен қасиеті болып табылмайды, ол таным процесі барысында қалыптасады. Ойлау
аппаратының  дамуы  арқылы  адамның  танып-білу  мүмкіндігі  ұлғаяды,қарастырылып  отырған
мәселенің түп мәніне тереңірек үңілуге мүмкіндік алады.

Ақыл-ой  еңбегі  мәдениеті  —  ойлау  мәдениеті  —  сыншыл  ойлау  мәдениеті.Осылайша,  оқу
бағдарламаларына сәйкес білімді меңгеру оқушыдан күрделі ақыл-ой еңбегін, жақсы есті дамыған
қиялды және оқуға

Оқушылардың  белгілі  бір  бөлігі  ғана  өз  бетінше  еңбек  ету  және  еңбек  ету  мәдениеті
дағдыларын меңгереді. Бұл оларда өзінің жұмыс орнын қарапайым ұйымдастырудан бастап, дәл және
дұрыс ақыл-ой, сонымен бірге практикалық әрекет дағдыларына дейін барлығынан көрініс табады.
Олар ақыл-ой әдістерінің бірқатар қорын жинақтайды.  Олардың таным әрекеті  жоғарғы дәрежелі
ойлау  операцияларымен,  ойлаудың  шапшаңдығы,  икемдігі,  оралымдығымен,  оқушылар  бұрын
кездеспеген жаңа, тың тапсырмаларға өзінің білімін, интеллектуалдық біліктілігі мен дағдыларын өз
бетінше көшіріп қолдана алуымен ерекшеленеді.

* * * * *

ЖАС ҰРПАҚТЫҢ БОЙЫНА
 ОТАНҒА ДЕГЕН СЕЗІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

БЕСПАЕВ ҚАНЫШ ЖАКИНОВИЧ 
Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Қарақұдық ауылының

 «Амангелді орта мектебі» КММ 
АӘТД оқытушы-ұйымдастырушы мұғалімі

Қазiргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлесі қалыптасуда. Бұл процесі білім
программасының өзгеруімен қатар жүреді. Білім берудегі ескі мазмұнның орнына жаңасы келуде. Ол
балаға өзін-өзі өзектелендіруге, өзін толытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын дамушы тұлға
ретінде қалыптастыруға бағытталған. Дене Декарттың трактатында: «Өзін-өзі тану жолындағы еңбек 
- ең құнды еңбек», деп көрсетілген. Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білім, білік,
дағдысын емес, оның тұлғасын, білім арқылы дамуын қамтып отыр. 

Қазіргі  уақытта  педагогика  ғылымының  бір  ерекшелігі  -  баланың  тұлғалық  дамуына
бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығарып, оқу үрдісіне еңгізу. Сол себептен де білім беру
саласы қызметкерлерінің алдында – оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі
заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру міндеттері қойылып отыр.

Ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекеттің
ғылыми – педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. 

Жаңа педагогикалық технологияны меңгеруге  мұғалімдерді  даярлау – оларды кәсіби білімін
көтеруге дайындау аспектісінің бірі және тұлғасын қалыптастыру үрдісіндегі іс - әрекеттің нәтижесі
болып табылады. Оқытудың жаңа технологияларының принциптері – оқытудың ізгілендіру, өздігінен
дамитын,  дұрыс  шешім  қабылдай  алатын,  өзін-өзі  жетілдіріп,  өсіруші,  тәрбиелеуші  жеке  тұлға
қалыптастыру болып табылады. 

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық жаңа технологияларын меңгермейінше сауатты,
жан-жақты жетік маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің өзін-өзі дамытып,
оқу – тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастырылуына көмектеседі. 

Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған заманында оқытудың жаңа технологиялық әдістерін
пайдалану оқушылардың білім деңгейін заман талабына сай арттырады. 
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Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-
әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. 

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-
ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты
міндеті болып отыр. Алғашқы  әскери  дайындық пәні арқылы патриоттық тәрбие - жауынгерлердің
әскери  қызметін  отеуге  қажетті  қасиеттерін  қалыптастыру  және  соғыс  қиыншылықтарына  төзіп,
дұшпанды жеңіп шығуға дайындығын, қабілеттілігін арттыру мақсатында олардың рухани және тұлға
жағынан дамып, жетілуіне жүйелі әрі нысаналы түрде ықпал ету үрдісі. 

Әскери  патриоттық  тәрбие  жауынгерлердің  бойына  жоғары  имандылық-жауынгерлік
қасиеттерді, әскери моральдық рухты сіңіруге бағытталған. Ол ҚР Конституциясының Президенттің -
ҚР ҚК-нің  Бас  қолбасшының әскери  мәселелер  жөніндегі  шешімдерінің,  Әскери  ант  пен  Әскери
жарғы  талаптарының  негізінде  жүзеге  асады.  Әскери  патриоттық  тәрбиенің  мән-мазмұны  -  өз
Отанына  адалдық,  сүйіспеншілік  және  өзге  халықтарға  достық  сезімдерін  қалыптастыру  болып
табылады

Қазақстан Республикасы - өзінің тәуелсіз мемлекет екендігін бүкіл әлемге дәлелдеді. Енді басты
міндет  –  осы  мемлекеттің  өркендеп  өсуі,  халықтың  әлеуметтік,  экономикалық  жағдайын  көтеру.
Қазақстанды – Отаным деп таныған әрбір азаматтың осыған өз мүмкіндігінше үлес қосуы тиіс. Осы
мақсатқа  жету жолында  біздер  мұғалімдер  қауымы  көп  тер  төгуімізге  тура  келеді.  Ол  дегеніңіз,
болашақ жастар, оқушылардың бойында патриоттық сезімін ояту. Отанын, елін, жерін, Ата Заңын,
Мемлекеттік Рәміздерін құрметтеуге үйрету.

Балаларды Отанды, туған жерді, өзінің халқын сүюге тәрбиелеу-мұғалімнің аса маңызды, аса
жауапты  да  қадірменді  парызы.  Әр  дәуірдің  тарихи  кезеңдерінде  Отансүйгіштікке  тәрбиелеудің
өзіндік мүдделері болады. Ол ең алдымен, "ұлтжандылық", отансүйгіштік", " патриотизм", ұғымдары
сол заманның ақиқаты - наным - сенімінен туындайды. Еліміз егемендік алғаннан бері жас ұрпақ
тәрбиесінің темірқазығы - қазақстандық патриотизм болды.

Елдің мәселелері де, келешегі де барлық адамға жақын әрі түсінікті болуы тиіс. Әрбір адам бала
кезінен Қазақстан – менің Отаным, мен үшін жауапты екені сияқты мен де ол үшін жауаптымын деген
қарапайым ойды бойына сіңіріп өсетіндей істегені  жөн».  Қазақстандық патриотизм" ұғымы біздің
тәуелсіздігімізбен  қоса  туған  жаңа  сөз  болып,  еліміздегі  саяси-әлеуметтік  ахуалдың  ерекшелігін
көрсетеді.  Елімізде  жүзден  аса  ұлттар  мен  ұлыстардың  өкілі  өмір  сүруде.  Қазақстан  олардың
көпшілігінің  туған  отаны және  бұдан  былай  да  мәңгі  тұрақтап  қалар  мекені  болмақ.  Сондықтан
олардың  әрқайсысы  Қазақстанды  ата-жұртым  деп  танып,  оның  тәуелсіздігін  қорғауға  және
материалдық  байлығын  арттыруға  еңбек  етуі  тиіс.  Сол  себепті  қазақстандық  патриотизм  ұғымы
күнделікті өмірде жиі қолданылып, кеңінен қалыптасып келеді.

Патриотизм дегеніміз  –  Отанға  деген  сүйіспеншілік,  жеке  адамның  аман–  саулығының
қоғамдық  –  мемлекеттік  қауіпсіздікке  тікелей  байланыстығын  сезіну,  ал  мемлекетті нығайту
дегеніміз – жеке адамды күшейту екенін мойындау, қысқасын айтқанда, патриотизм мемлекет деген
ұғымды жеке адаммен, яғни оның өткенімен, бүгінгі күнімен және болашағымен қарым-қатынасты
білдіреді.

Ерлік дегеніміз – табиғат сыйы емес, ең алдымен, өзінің ар-намысын және адамзаттың қасиетті
абыройын ұятқа қалу, опасыздық пен масқара болу сезімінен қорғай отырып, адамның ең ұлы сезімін
– азаматтық парызын орындау үшін, осындай адамгершілік теңдікті өзіңмен сайысқа түсе отырып
тұтас ұжым өмірінің игілігіне ғана емес, оның қауіп қатерін де бөлісіп, жауды барынша жою, жанға –
жанмен, қанға - қанмен аяусыз кек алу жолымен жеке басыңды және отандастарды қауіпсіздік етуге
ұмтылу, саналы түрде қауіп-қатерге бас тігу.

Батылдық – қимыл, әрекет есебін тәуекелдеумен үйлестіре алушылық.
Табандылық – батырлардың қалқаны.
Өжеттілік, қайсарлық – адамның тіпті мүмкін емес деген жағдайдың өзінде абыроймен өлімге

бас тігуге тәуекел етушілік, игілікті құлшыныс.
Патриоттық тәрбие, ұлттық намыс, ұлттық сана-сезім рухани байлықтан көрініс табады. 
Олай болса, рухани байлыққа, ең алдымен, тілімізді, дінімізді, салт - дәстурімізді жатқызсақ, тіл

- қазақ болуымыз үшін, дін - адам болуымыз үшін, салт – дәстүр - ұлт болуымыз үшін қажет. 
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Патриотизм сезімінің оянуы мен қалыптасу үрдісін белгілі бір асқақ сезімдерден, мақтаныш -
сүйініштен  бөле  -  жара  қарауға  болмайды.  Ол  елінің  өткен  тарихын  мақтаныш  тұту,  жерінің
байлығына,  әсем  көркіне  сүйсіну,  атадан  балаға  жалғасып,  жақсы  үрдісін  тапқан  ұлттық  тілді
құрметтеу.  Осы  сезімдерден  туатын,  санада  орнығып  қалыптасатын  асыл  қасиеттер  ұлттық
патриотизм деңгейінде өркен жайып, азаматтық патриотизм биігіне ұласатын сыңайлы. 

Әрине, бұл өздігінен бола салатын нәрсе емес, ол да нақты тәрбиенің жемісі. 
Бұл тәрбиенің жемісін еккен әрине, мектеп жасына дейінгі балалар үшін - тәрбиеші, ал орта

білім мен жоғарғы білім алушылар үшін –ұстаздар қауымы деп айта алар едім.
Алғашқы әскери дайындық пәні мектептегі негізгі патриоттық жұмысты жүргізуші,үйлестіруші

пән.Себебі оқушылар осы пән арқылы тек әскери істерді ғана үйреніп қоймай отаншылық рухтағы
тақырыптарды талқылайды.Оқушы мемлекет, мемлекеттік рәміздер, Конституция, Әскери Ту, Әскери
Жарғы ,  Әскери  ант,  Отан  тарихы,отанының әскери тарихы туралы дәрістер  тыңдап,  патриоттық
білімдерін шыңдайды.

АӘТД  пәні  дәрістері  ең  бірінші  оқушыға  отаншылдық  рухта  тәрбие  беруге
бағытталған.Сондықтан білім беруді жаңғырту жағдайында АӘТД пәні арқылы патриоттық тәрбие
беру өзекті болып қала бермек.  

* * * * * 

«БИОЛОГИЯ» ПӘНІНЕН ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРДЫ
ӨТКІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

КАСАРИ КУНСАУЛЕ  
Қарағанды облысы «№ 137 негізгі орта мектебінің» КММ

биология пәнінің мұғалімі

Биология пәнінен зертханалық сабақтарды ұйымдастыру – өсіп келе жатқан ұрпаққа тіршілікті, 
өмірді аса үлкен зор құндылық деп түсінуді қалыптастырады. Биология оқу – биосфераны қорғау 
азаматтың тіршілік етуі ғана емес, бүкіл тіршіліктің (оның ішінде адамда бар) сақталуы және дамуы 
үшін аса қажет жағдай екенін сезінуге әсерін тигізеді.

Жұмыстарды орындау үшін:
1.Жұмыстың мақсатын анықтап, орындау барысын оқушыларға түсіндірген жөн.
2.Қажетті құрал-жабдықтарды түгелдеп, тексеріп алу талап етіледі. Кейбір жағдайда керекті 

заттарды алдын-ала дайындауға тура келеді. Әрбір жұмыс алдында көрнекілік суреттер 
берілгендіктен, оқушылардың жұмысты саналы әрі дербес орындауына мүмкіндік бар. 

3.Егер жұппен немесе топпен жұмыс жасау керек болса, алдын-ала сыныпты топқа бөліп, топтағы 
жеке оқушының міндетін айқындап алу ұсынылады.

4.Жұмыс нәтижесін арнайы зертханалық дәптерге жазып отыруды есте сақтаған жөн.
Ұлы ойшыл, қытай философы Конфуцийдің “Естігенді-ұмытамын, көргенді-есте сақтаймын, ал өз 

ақыл-ойыммен істеген ісімді түсінемін”деген даналық сөзін еске алсақ, бұл жұмыстарды орындау 
барысында оқушылар теориялық білімдерін практика жүзінде көріп, дәлелдеп биология пәніне деген 
қызығушылығын арттырады.

Зертханалық сабақтар
Лаборатория деген латын тілінен аударғанда “Laborare”-“жұмыс істеу” дегенді білдіреді. 

Зертханалық жұмыс бұл- мұғалімнің басшылығымен және алдын-ала белгіленген жоспар бойынша 
тәжірбие жасау немесе белгілі бір зертханалық жұмыстарды орындау және сол процесс барысында 
жаңа оқу материалын қабылдау және ұғыну болып табылады.

Зертханалық жұмыстар оқу процесін ұйымдастырудың ерекше формасы ретінде аса маңызды оқу-
тәрбиелік рөл атқарады. Оларға тән мынадай төмендегідей белгілер бар:

Алдын-ала арнайы қарастырылған мерзімде сыныпта немесе биология кабинетінде мұғалімдердің 
тікелей басшылығымен өткізіледі.

Зерттелетін объектілер, тәжірибе қоюға қажетті құрал-жабдықтар оқушыларға тікелей сезініп, 
нақтылы оқып үйренетіндей етіп беріледі.
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Оқушылар мұғалімдердің ауызша немесе жазбаша тапсырмасы негізінде алынған объектілерді оқып
үйренеді.

Зертханалық сабақтар оқушылардың биологиялық ғылым әдістерімен қарулануына мүмкіндік 
туғызып, бақылағыштығын дамытады, оқу пәніне және тірі табиғатты зерттеуге деген танымдық 
қызығуын оятып, мектеп оқушыларының танымдық әрекет белсенділігін арттырады, оқушылардың 
биологиядан алған білімдерін, практикалық іскерлік пен дағдыларды тереңірек меңгеруіне мүмкіндік 
жасап, еңбек мәдениетіне төселдіреді.

Зертханалық сабақтардың тиімділігі оның әдістемелік ұйымдастырылуына байланысты. 
Оған мына төмендегідей талаптарды орындау арқылы жетуге болады.

1. Алдағы зертханалық сабақтардың мазмұнына тікелей байланысты білім қорын, іскерлік пен 
дағдыларды оқушылардың есіне түсіру. 

2. Оқушылардың зертханалық сабақтарды ойдағыдай орындауы үшін зертханалық сабақтардың 
қойылу мақсатын белгілеу.

3.Оқушыларға өздігінен жұмыс істеуді орындауы алдында мұғалімнің нұсқау беріп, оолардың 
келешекте орындайтын тапсырмаларын түсіндіруі.

4. Тапсырмаларды жүйелі түрде күрделендіру жолымен оқушылардың танымдық дербестігін 
біртіндеп дамыту.

5. Оқушылардың әрқайсысын белсенді жұмыс істеуге, толық тәртіп пен жинақылыққа, әсіресе өткір
заттармен жұмыс істегенде қауіпсіздік ережесін сақтай білуге дағдыландыру.

6. Оқушылардың өздігінен жұмыс істеуін ақыр аяғына дейін толық жеткізу. Тапсырманы орындау 
кезінде кемшіліктер жіберетін немесе қиналатын оқушыларға мұғалімнің дер кезінде көмектесуі.

7. Оқушылардың зертханалық сабақтарға арналған ерекше дәптерге тәжірибе нәтижелерін жазба, 
схема түрінде т.б жазып алуы.

8. Жұмыстың мұқият орындалуына, жазбалардың, суреттердің схемалардың, диаграмммалардың 
ұқыпты дайындалуына, жұмыс орнының тазалығын сақтауға талап қоя отырып, мектеп оқушыларын 
еңбек мәдениеті мен эстетикасына тәрбиелеу.

9. Оқушылар орындаған тапсырмаларға әділетті баға беру. Тапсырманы орындау барысында алдын-
ала, дәптерлеріне жазып, суретін салуын, схема жасап, кесте толтыруын т.б қоса есептелгенде 
жұмысты толық аяқтағанда нәтиже түбегейлі болуы мүмкін.

Ескерту: Зертханалық жұмыс әдісін мұғалімнің тәжірибені демонстрациялау әдісінен айыра білу 
керек.

Жаңа оқу материалын игеру мақсатында зертханалық жұмыстарды өткізуге төмендегідей 
әдістемелік тәсілдер еңгізіледі.

1.Сабақтын тақырыбын қою және зертханалық жұмыстардың мақсат, міндеттерін айқындау.
2. Зертханалық жұмыстың тәртібін немесе оның жекелеген кезеңдерін айқындау.
3. Оқушылардың зертханалық жұмыстарды өзіндік орындауы және қауіпсіздік техникалық ереженің

сақталуын, сабақ барысын мұғалімнің қадағалауы.
4. Негізгі қорытындыларды тұжырымдап айтуы және зертханалық жұмыстардың қорытындысын 

шығару.
Ұзақ жүретін тәжірибелердің әрқайсысында 3кезеңнен тұрады:
1.тәжірибе жасау
2.оның жүрісін бақылап, нәтижесін ашу
3.қорытындылау кезендері болады.
Оқушылар зертханалық сабақтарда барлық 3 кезенді де немесе бірінші және екінші кезеңдерді 

орындай алады, үшіншісін сабақтан тыс уақытта жүзеге асырады. Зертханалық сабақтар тиімділігінің
өте бір маңызды жағдайы оқушылардың өздігінен жұмыс істеуді орындауға зерттеуші ретінде кірісуі 
болып табылады. Оқушылар мәселені ойластыра отырып, оны шешудің әдісі туралы ұсыныс 
жасайды. Сол мәселені ұжыммен талқылау қорытындысында алдағы жұмыстың жоспары жасалады, 
соңынан мұғалім нұсқау береді, бірақ тәжірибенің болашақ нәтижесі туралы хабарламайды.

Зертханалық сабақтардың иллюстрациялық сипатта болуы да мүмкін. Онда зртханалық сабақтар 
басқаша өткізіледі. Мұғалім оқушылардың алдына проблемалық міндет қоймай, тақырыпты баяндап 
береді де, тәжірибені қалай қойып, одан қандай нәтиже алатындығын түсіндіреді. Содан кейін 
оқушылар бір вариантта тәжірибе жасап, бірнеше күннен кейін алынған нәтижені тексеріп, 
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мұғалімнің баяндауының дұрыстығына көздерін жеткізеді.
Зертханалық жұмыс көбіне зерттеушілік сипатта болғандықтан дидактикада жоғары бағаланады. 

Олар оқушылардың қоршаған ортаға деген қызығушылығын оятады, фактінің мәнін түсініп ұғынуға, 
тиянақтылыққа талпындырады, қоршаған орта құбылыстарын зерттеп білуге, теориялық және 
практикалық мәселелерді шешуде игерілген білімді қолдануға үйретеді. Бұл жұмыс қорытынды 
жасауда адал, парасатты ойлауға тәрбиелейді. Зертханалық жұмыс техникалық білім алуына 
алғышарт жасай отырып, оқушылардың қазіргі өндірістің ғылыми негізімен танысуына мүмкіндік 
туғызады, реактивтермен жхұмыс істеуге, құрал-жабдықтармен жұмыс істеуге дағдыландырады.

Зертханалық сабақтар – оқушылардың оқу іс- әрекетінің бір түрі; мақсаты мен міндеті ұқсас. 
Зертханалық жұмыстар оқу бағдарламасына енгізіліп, курс бөлімін немесе тақырыпты оқығаннан 
кейін жүргізіледі.

Мазмұны мен тәсілдері оқу пәнінің ерекшелігіне байланысты өткізіледі. Бұл әдіс оқушылардың әр 
түрлі іс-әрекеттерінде қолданылады.

Практикалық жұмысқа оқушылар алдымен теориялық білім алғаннан кейін ғана кірісе алады. Бұл 
оқушының алдымен теориялық білімді терең меңгеріп, жасалған жұмыстың нәтижесін дұрыс 
түсінуіне мүмкіндік береді.  

* * * * * 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫ
САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫНА БАУЛУ

ДЮСЕМБАЕВА ТОЛКЫН САЛХИМБАЕВНА  
Қарағанды облысы, Бұхар-Жырау ауданы, Ақжар ауылы

«Сарытау негізгі орта мектебі» КММ жанындағы 
«Күншуақ» мектепке дейінгі шағын-орталығының тәрбиешісі 

Мeктeп  жacынa  дeйiнгi  бaлaлapмeн  жұмыcтaғы  нeгiзгi  мiндeттepдiң  бipi  –  салауатты  өмір
салтына баулуды дұpыc жүpгiзy бoлып тaбылaды.Салауатты өмір салтына баулу – жaлпы тәpбиeнiң
құpaмды бөлiгi.  Oл дeнeнi жeтiлдipyгe,  яғни дeнcayлықтың,  дeнe дaмyының жәнe дeнe әзipлiгiнiң
жoғapы дeңгeйiнe  жeтyiнe  бaғыттaлғaн.  Oл  тәpбиeнiң  бacқa  түpлepi  –  aдaмгepшiлiк,  эcтeтикaлық,
aқыл-oй,  eңбeк тәpбиeлepiмeн бaйлaныcты.  Coндықтaн дa  бiздiң  eлiмiздe  салауатты өмір  салтына
баулу  пpoцeciндe  жaлпы  тәpбиe  мaқcaтынaн  тyындaйтын  пeдaгoгикaлық  мiндeттep  дe  шeшiмiн
тaбaды.

Дене мәдениет бiлiмi –  салауатты өмір салтына баулу caлaлapының бipi;  oл apнayлы бiлiмдi,
қимыл-қoзғaлыc дaғдылapы мeн icкepлiктepдi мeңгepiп қaмтиды.

Салауатты өмір салтына баулу мәдeниeтi – жaлпы мәдeниeттiң бip бөлiгi, қoғaмның aдaм дeнeciн
жeтiлдipy caлacындa қoғaмдық  — тapиxи пpaктикa пpoцeciндe жинaлғaн тaбыcтapының жиынтығы.
Салауатты  өмір  салтына  баулу  мәдeниeтi  –  салауатты  өмір  салтына  баулу  тeopияcының  бapлық
ұғымдapының iшiндeгi  eң кeң ұғым.  Oл жoғapыдa қapacтыpылғaн ұғымдapдың бәpiнiң  мaзмұнын
қaмтиды.

Салауатты өмір салтына баулу тeopияcы – aдaм дeнeciн жeтiлдipy пpoцeciн бacқapyдың жaлпы
зaңдapы  тypaлы  ғылым.  Oл  пeдaгoгикaлық  ғылымдap  жүйeciнe  eнeдi,  пcиxoлoгиямeн  жәнe
пeдaгoгикaмeн,  cпopттың жeкeлeгeн  түpлepiнiң  тeopияcы жәнe  мeтoдикacымeн  тығыз  бaйлaныcтa
бoлaды.

Салауатты  өмір  салтына  баулу  құзipeттiлiгi caлayaтты  өмip  caлтын  ұcтaнy  ниeтi  мeн
қызығyшылығының apтyынa бaйлaныcты — қaжeттi гигиeнaлық шapaлapды, күн тәpтiбiн opындay,
қимыл-қoзғaлыc бeлceндiлiгiн peттey, қoзғaлыcын жeтiлдipy cияқты әpeкeттepдeн көpiнic бepeдi.

Салауатты өмір  салтына баулу тeopияcы cпopттың жeкeлeгeн түpлepiнiң  жaлпы жәнe  өзiндiк
зaңдылықтapын cпopтпeн aйнaлыcaтындapдың әp түpлi құpaмындaғылapмeн caбaқтap oқy жәнe өткiзy
әдicтeмeciн тaлдaп жacay кeзiндe ecкepiп oтыpaды. Мәceлeн, cпopттың жeкeлeгeн түpлepi бoйыншa
жүpгiзiлгeн зepттeyлepдiң мәлiмeттepi  мeктeп жacынa дeйiнгi  бaлaлapмeн caбaқ өткiзy әдicтeмeciн
тaлдaп жacayғa көмeктeceдi. 
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Мeктeп  жacынa  дeйiнгi  бaлaлap  салауатты өмір  салтына  баулудың  тeopияcы тәpбиeлey жәнe
oқытy пpoцeciндe бaлaның дaмyын бacқapyдың жaлпы зaңдылықтapын тaнып бiлeдi.

Мeктeпкe  дeйiнгi  жacтaғы  бaлaлap  салауатты  өмір  салтына  баулудың  бacты  мiндeтi  —
бaлaлapдың өмip қopғay жәнe дeнcayлық нығaйтy, opгaнизмiн шынықтыpy бoлып тaбылaды.

Aл, жaқcы дeнcayлық бapлық opгaндap мeн opгaнизм жүйeлepiнiң нopмaғa caй жұмыc icтeyiмeн
aнықтaлaды.

Бaлaлap дeнeciнiң дұpыc дaмyы, дeнcayлығының нығaюы, жұмыc қaбiлeтiнiң apтyы cыpтқы
opтaның  қoлaйcыз  жaғдaйлapынa  қapcы  тұpaды.  Дeнcayлығы  мықты  aдaмның  eңбeк  жәнe
қoғaмның ic-әpeкeтiнe жeмicтi қaтыcyының мaңызды кeпiлi.

Бaлaлapдың  дeнcayлығынa  қaмқopлық  жacayғa  бiздiң  қoғaмымыз  мeйлiншe  мүлдeлi.
Бapлық бaлaлapдың дeнe жaттығyлapын күн caйын ұйымдacтыpyынa қoлaйлы жaғдaйлap жacay
қaжeт.  Әpбip  oқy-тәpбиe  мeкeмeлepiндe  жaбдықтapмeн жәнe  құpaлдapмeн  жaқcы жapaқтaлғaн
cпopт зaлдapы мeн aлaңдapы бoлyы тиic.  Бaлaлapғa дeнe  жaттығyлapынaн бepy мeкeмeлepдiң
бaзacы кeңiнeн пaйдaлaнылyы кepeк. 

Мeктeп  жacынa  дeйiнгi  бaлaлap  салауатты  өмір  салтына  баулу  тeopияcының  қaзipгi  кeздeгi
пpoблeмaлapын  oдaн  әpi  дaмытy  қoғaмдық  өмip  тaлaптapымeн  бaйлaныcты.Өмipдiң  шaпшaң
қapқыны, ғылыми – тexникaлық пpoгpecc, eңбeктiң aлyaн caлacындaғы caн түpлi шығapмaшылық ic-
әpeкeт қaбылдay, ecкe caқтay, oйлay пpoцecтepiнiң aктивтiлiгiн, дәл жәнe тeз бaғдapлayғa жәнe түciп
жaтқaн aқпapaттap жayaп қaйтapyдaғы тyдыpуғa дeгeн қaбiлeттi тaлaп eтeдi.

Мeктeп  жacынa  дeйiнгi  бaлaлap  салауатты  өмір  салтына  баулу  тeopияcының  қaзipгi  кeздeгi
пpoблeмaлapын  oдaн  әpi  дaмытy  қoғaмдық  өмip  тaлaптapымeн  бaйлaныcты.Өмipдiң  шaпшaң
қapқыны, ғылыми – тexникaлық пpoгpecc, eңбeктiң aлyaн caлacындaғы caн түpлi шығapмaшылық ic-
әpeкeт қaбылдay, ecкe caқтay, oйлay пpoцecтepiнiң aктивтiлiгiн, дәл жәнe тeз бaғдapлayғa жәнe түciп
жaтқaн aқпapaттap жayaп қaйтapyдaғы тyдыpуғa дeгeн қaбiлeттi тaлaп eтeдi.

Ocығaн бaйлaныcты cәби  жacтaн  бacтaп  бaлaлapдың салауатты өмір  салтына баулуды дұpыc
ұйымдacтыpy,  дeнcayлығын  нығaйтy  жәнe  жaн-жaқты  дaмытy,  мeктeпкe  жәнe  aлдaғы  қoғaмдық
өмipгe дep кeзiндe дaяpлayды жүзeгe acыpy мaңызды бoлып тaбылaды.

Өpкeниeттi  eл  қaтapынa  қocылaмыз,  кeлeшeктe  көш  бacтaйтындaй  ұpпaқ  өcipeмiз  дeйтiн
бoлcaқ, тәpбиe cыpлapын, тaғылымдapын eш yaқыттa дa eстeн шығapмayымыз кepeк.

Бaлa дeнcayлығының мықты бoлып, қoзғaлыc, дeнe кұpылыcының дұpыc жeтiлyi мeктeп жacынa
дeйiнгi кeзeңдe кaлыптacaды. Coндықтaн, бaлa opгaнизмiнiн қызмeтiн жeтiлдipy, қaбiлeтiн apттыpy
ocы кeздeгi eң бacты мiндeт бoлып тaбылaды. Бұл мiндeттepдiң мaңыздылығы мынaдa: opгaнизмнiң
қopғaныc қaбiлeтi нaшap қaлыптacқaн кiшкeнтaй бaлaлap cыpтқы opтaның қoлaйcыз әcepлepiнe тeз
ұшыpaйды.  Coндaй-aқ,  бaлaның  қoзғaлыcын  жeтiлдipy,  қимылдық  дaғдылapып  жәнe  дeнeнiң
икeмдiгiн,  шaпшaндық,  күштiлiк,  төзiмдiлiк  cияқты  қacиeттepiн  кaлыптacтыpyғa  тұpмыcтa  жәнe
салауатты  өмір  салтына  баулу  caбaқтapындa  кaжeттi  жeкe  жәнe  қoғaмдық  гигиeнa  дaғдылapын
дaмытyғa  бaca  нaзap  ayдapылaды.  Мeктeпкe  дeйiнгi  ұйымдapдaғы  салауатты  өмір  салтына  баулу
бaлaлapдың aқыл-oй,  aдaмгepшiлiк,  eңбeк жәнe  эcтeтикaлық жaғынaн тәpбиeлey жұмыcын жүзeгe
acыpyғa,  oлapдын cepгeк,  шaт  көңiлдi  жәнe  бeлceндi  бoлyлapынa  мүмкiндiк  тyдыpaды.  Мeктeпкe
дeйiнгi  ұйымдapдa  денe  тәpбиeciнiң  мaзмұнды  жүpгiзiлyiнe  дeнe  жaттығyлapы,  тaбиғaттың
cayықтыpyшы күшi, гигиeнaлык жәнe әлeyмeттiк - тұpмыcтық фaктopлap қoлдaнылaды.

Қopытa  кeлгeндe,  мeктeп  жacынa  дeйiнгi  бaлaлap  салауатты  өмір  салтына  баулу  –
бaлaлapдың  oқyғa  дeгeн  ынтacын  apттыpyдың  мaңызды  құpaлы.  Мeктeпкe  дeйiнгi  ұйымның
тaбaлдыpығын aлғaш aттaғaн бaлa әлi oйын бaлacы. Coндықтaн дa, oлap дaйындық бapыcындa
oйынды көп қaжeт eтeдi. Oлapғa пaйдaлaнaтын дeнe жaттығyлapы мeн oйындap бaлaлapдың жac
epeкшeлiктepiнe қapaй күpдeлeнiп oтыpaды. Яғни, жacынa бaйлaныcты бaлaлapмeн oйнaлaтын
oйынның  мaзмұны  жeңiл  бoлaды,  aл  жacы  жoғapылaғaн  caйын  бұл  oйынның  мaзмұны  дa
күшeйeдi.  Coндықтaн  oйынды  бaлaлapдың  жac  epeкшeлiгiнe  жәнe  өтiлeтiн  caбaқтapдың
тaқыpыбынa,  мaзмұнынa  caй  eтiп  тaңдaп  aлғaн  дұpыc.  A.C.Cyxoмлинcкий  cөзiмeн  aйтқaндa
«Oйынcыз aқыл-oйдың қaлыпты дaмyы дa жoқ жәнe бoлyы дa мүмкiн eмec. Oйын дүниeгe қapaй
aшылғaн  үлкeн  жapық  тepeзe  icпeттec,  oл  apқылы  бaлaның  pyxaни  ceзiмi  жacaмпaз  өмipiмeн
ұштacып, өзiн қopшaғaн дүниe тypaлы түciнiк aлyынa жәpдeмдeceдi».
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

МАРАТОВА АСЫЛ НҮРКЕНҚЫЗЫ 
Қарағанды облысы білім басқармасының

Қарағанды қаласы білім бөлімінің «№14 мектеп- гимназиясының» 
бастауыш сынып мұғалімі

Қазақстандық  білім  берудің  өзіндік  ұлттық  үлгісі  мен  жаңа  мазмұндағы  жүйесінің  басты
міндеті  –  қазіргі  заманғы  ғылым  мен  тәжірибенің  жетістіктері  негізінде  алынған  білімді  қажет
жағдайда  пайдалану  икемділігін  меңгерген,  өз  бетінше  дұрыс,  тиімді  шешімдер  қабылдайтын,
бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Бұл міндетті жүзеге асыру оқушыны
іс-әрекетті атқарушы объектіден нәтижесінде жеке тұлғаның өз ісін өзі басқаруға, орындауға қабілетті
субьектіге көшіру арқылы мүмкін болады, демек нәтижелерге негізделген білім беру моделі жүзеге
асырылады. Жас жеткіншектердің бойындағы ерекше қабілеттілікті, дарындылықты тани білу, оның
одан әрі дамуына бағыт-бағдар беру, оны сол бағытта жетелеу — ұстаз парызы.

Әлемдік  тәжірибе  бойынша  тілді  тиімді  меңгерту  төрт  дағды  арқылы  жүзеге  асырылады.
Оқылым,  тыңдалым,  жазылым,  және  айтылым  дағдылары  коммуникативтік  дағдылар  болып
табылады.  Аталған дағдылардың әрқайсысының өзіне тән ішкі дағдылары мен оны үйрету жолдары,
яғни ерекшеліктері бар. Сабақты аталған дағдылар ерекшелігін ескеріп құру, тілді тиімді меңгертуге
септігін  тигізеді.  Коммуникативтік  дағдыларды  басшылыққа  алып  оқыту  функционалды
сауаттылықты  қалыптастыруға  мүмкіндік  береді.  Грамматикалық  білім  тілдік  төрт  дағдыны
қалыптастыру барысында жүзеге асып отырады.

Тыңдалымға арналған әдістер
Тыңдалым дегеніміз  –  өте  маңызды  тілдік  дағдыны  қалыптастырады.  Мендельсон  (1995)

мұғалімге оқушылардың білімін тексеруге емес, оның тыңдалым дағдыларын машықтандыруға баса
назар  аударуды ұсынған.  Яғни  оқушылардың тыңдалым дағдысын шыңдау арқылы тіл  байлығын
арттыруға  қол  жеткізуге  болады.  Тыңдалымға  аудио,  видео,  лекция,  сұхбат  т.б.  жұмыс  түрлерін
қолдануға  болады.  Бұдан  басқа  көптеген  әдіс-тәсілдерді  келтіруге  болады,  мысалы:  «Автор
орындығы», «Жұппен диктант», «Концерт көру», «Көріністер», «Монолог», «Бейнебаян», «Сыдырма»
т.б.  Тыңдалымнан  оқушылар  ақпаратты  түсінуге,  болжай  білуге,  сұрақтарға  жауап  беруге
дағдыланады және тілдік қоры дамиды.

Айтылымға арналған әдістер
Айтылым бірнеше мақсатта орындалады:  қатысу үшін сөйлеу,  түсіндіру үшін сөйлеу,  өз

білімін байқату үшін сөйлеу, бағалау үшін сөйлеу т.б. Айтылым дағдысына үйрету де жоспарлы түрде
жүзеге  асуы  қажет.  Айтылымда  баланың  сөйлеу  тілі  дамиды,  сондықтан  әр  сабақта  айтылымға
байланысты мынандай әдіс-тәсілдерді қолданған жөн: «Блиц кездесу», «Дебат», «Мен кіммін?», «Үш
қадамдық  сұхбат»,  «Шындық  па,  жалған  ба?»  немесе  «Дұрыс  па,  бұрыс  па?»,  «Егер  мен...»,
«Серпілген сауалдар», «Ақылдың алты қалпағы», «Қар кесегі», «ДЖИГСО», «Ыстық орындық», «Ақ
терек, көк терек», «Сандық логика».

Оқылымға арналған әдістер
Оқылым  белсенді  немесе  бейтарап  болуы  мүмкін.  Яғни  әңгімені  түсініп  оқу  немесе  көз

жүгіртіп оқу. Бастауыш сыныптарда оқу жылдамдығын арттыру да бар. Ол жүгіртіп оқуға жатады.
Мәтін ішіндегі цифрды немесе бір маңызды даталарды тауып алуда жүгіртіп оқу жүзеге асады. Ал
мәтіннің  мазмұнын айту үшін оқуда  түсініп  оқу жүзеге  асады.  Оқылым бөліміндегі  әдіс-тәсілдер
мәтін бойынша сұрақтар қоя білуге, мәтіннің идеясын, құрылымын анықтауға, мәтінге анализ жасауға
негізделеді.

Оқылымға мынандай «Бір мәтінмен жұмыс» әдісі тиімді: сыныпты бірнеше топқа бөлеміз.
Бірінші топ – әңгіменің мазмұнын айтады.
Екінші топ – әңгімені зерттейді (мысалы антоним, синонимді табады)
Үшінші топ – жоғары деңгейлі сұрақтар құрастырады.
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Төртінші  топ  –  әңгіме  бойынша  сурет  саладыБесінші  топ  –  әңгімеге  байланысты  өлең
құрастырады.Сыныпта бала саны аз болса жұптарға бөлген де дұрыс немесе кейбір тапсырманы алып
тастап өзіңіз қажет деп тапқан тапсырмаларды қосуыңызға болады.

Жазылымға арналған әдістер
Жазылым әр  сабақта жүзеге  асатын қалыпты жұмыс. Оқушылар  жазылымды күнделік

толтырғанда, сынып және үй жұмысын орындағанда, сондай ақ құттықтау, эссе жазу, хат жазу сияқты
жұмыстарды орындағанда да қолданады. Жазылым кезінде қатесіз жазу, оқып алып жазу немесе өз
ойыңды жазу,  суретке  қарап жазу және естігеніңді  жазу сияқты бірнеше түрлері  бар.  Жазылымға
сөздік  және  көру  диктанттары,  шығармалар  т.б.  жатады.  Жазылым  үшін  әр  балаға  сыныптағы
оқушылардың фотоларын таратып, сол оқушы туралы қысқаша әңгіме жазуға тапсырма берген өте
қызықты болады.  «Аялдама» әдісімен де жазылымды ұтымды әдіс  қолдануға  болады:  автобустың
артына сөйлемдерді жалғастырып мәтін құрастыру ойынын өткізу тиімді.

Айтылым тілдік төрт дағдының бірі және ол жазылым сияқты продуктивті дағдылар қатарына
жатады. Яғни тілді қабылдап үйренуден гөрі оны қолдану, сөйлеу көрініс тауып отырады. Қарапайым
тілмен айтқанда айтылым дегенімізөзге адамдармен қарым-қатынасқа түсу барысында ойымызды
жеткізу үшін тілдік бірліктерді қолдану.

Сөйлесу барысында кейбір әрекеттерді жиі қолданамыз және олар мыналар:
Сөздерді  дыбыстау,  сұрақтарға  жауап  беру,  интонацияны  қолдану,  бірнәрсені  түсінбеген

жағдайда түсіндіріп беруді өтіну,  сөйлеген сөзін бақылау және өзін-өзі түзетіп отыру,  пікірталасқа
қатысу,  жест,  мимиканы  қолдану,  оқиғаларды  баяндап  беру  т.б.  Айтылымның  ерекшелігін  білу
мұғалімге  оны  терең  дамытуға,  әртүрлі  әдіс-тәсілдерді  қолдана  отырып  сабақты  жоспарлауға
мүмкіндік береді. Айтылым әртүрлі ішкі дағдыларды қамтиды. Оқушылардың айтылымдағы жетістігі
олардың әрқайсысын практикалық жаттығулар арқылы дамыту арқылы көрініс табады.

Жазылым  продуктивті  дағдылар  қатарына  жатады.  Яғни  продуктивті  дағды  дегеніміз  тілді
қолданып  сөйлеу  немесе  жазу.  Жазылым  хабарды  қағаз  бетіне  түсіруді  қамтамасыз  етеді.  Жазу
арқылы  коммуникацияға  түсу  үшін  біз  әріптер  мен  сөздерді  пайдалана  отырып,  сөйлем  құрай
алуымыз керек, ал сөйлемдерді топтастыру арқылы біздер өз ойымызды жеткізе аламыз.

Жазылым түрлеріне мыналарды жатқызуға болады: тізім жасау, құттықтау қағазы, электрондық
хат, күнделік, хабарлама, әңгімелер, эссе және т.б. Әр жазылымның өзіне сай ерекшелігі болады: жазу
стилінің  деңгейлері:  ресми  (ғылыми,  іс  қағаздар  стилі)  және  бейресми  (ауызекі  сөйлеу  сөздері,
хабарламалар); қағаз бетіне орналасу тәртібі; ақпараттарды орналастыру реті.

Жазылымның ішкі дағдыларын екі топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі- сауаттылық, ал
екінші тобы- идеяны (ойды) жеткізе білуі.

Жазылымды үйретудің бірнеше жолдары бар. Солардың ең бастылары продуктивті жазылым
және процесті жазылым.

Егер үлгі беру арқылы жазылымды үйретсек, мұны продуктивті жазылым деп атаймыз. Яғни
оқушыларды жазылым түрлерінің үлгісімен таныстырып, мәтінмен жұмыс жасатуы керек. Ал егер
мұғалім  оқушыларға  жазылымның  барлық  қадамдарымен  жұмыс  жасауды  қамтамасыз  етсе,  бұл
процесті жазылым деп аталады. Толығырақ айтқанда, оқушыларға тақырыпты талқылаудан бастап,
жазылымды  жоспарлау,  алғашқы  нұсқасын  жаздырту,  түзету,  тексеруге  соңғы  нұсқасына  дейін
орындата отырып, белгілі бір мәтінді құрастыру. Бұл оқушыларға жазылымның әртүрлі аспектілерін
кез келген уақытта жаза білуге дағдыландырады.

Оқылым рецептивті (қабылдаушы) дағдылар қатарына жатады. Яғни оқылым дағдысы мәтінді
жазу, айтуда гөрі, оған жауап қайтару немесе мақсатқа сай әрекет етуді білдіреді. Қарапайым тілмен
айтқанда жазба тілдегі мәтінді түсіну. Ол үшін біз мәтін тілін сөздер деңгейінде, сөйлем деңгейінде
және тұтастай мәтін деңгейінде түсіне алуымыз қажет.

Оқылымның ішкі дағдылары:
Мазмұнын түсіну үшін оқу немес көз жүгіртіп оқу –мәтіндегі жалпы идеяны түсіну үшін тез

оқып шығу.
Тыңдалым оқылым сияқты рецептивті дағдылар қатарына жатады. Тыңдалым дегеніміз тілге

сай  әрекет  ету,  яғни  тілдің  дыбыстық  мағынасын  түсіну.  Тыңдалым  ауызекі  сөйлеу  тілін
қамтығандықтан, оның тілі жазба тілден өзгеше болып келеді.

Тыңдалым түрлері:
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Әңгімелесу (диалог), әңгімелер, хабарландыру, әндер, нұсқау, лекция және жарнама және т.б
Сөйлеушінің  қарым-қатынасын  анықтау  үшін  тыңдау-сөйлеушінің  көңіл-күйін  не  айтқысы

келіп отырғанын түсіну үшін тыңдау.
Интенсивті тыңдалым-сөйлеу барысындағы сөйлемдердің грамматикалық құрылымын, белгілі

бір тақырыпқа арналған сөздерді талқылау үшін тыңдау. Мұндағы мақсат-оқушылардың тілді дұрыс
қолдана білудегі білімін арттыру.

Экстенсивті тыңдалым-үлкен көлемді мақала немесе шығармаларды тыңдау.
Оқушылардың  коммуникативтік  дағдыларын  арттыруда  тиімді  әдіс  тәсілдер  қолдану

барысында  оқыту техникасы туралы ғылым, сондықтан, оқыту ғылыми түрінде жүзеге асуы керек,
яғни  мұғалім  қалай  оқыту,  неге  олай  оқыту  керек  деген  түсінік  болуы  тиіс.  Оқытудың  тиімді
стратегиясы арқылы қалай оқыту керек деген ғылыми тұжырымдамамен тығыз байланысты,  яғни
қандай үдерістер арқылы, қандай әдістер арқылы, қандай оқыту құралдары арқылы, оқытуды қалай
ұйымдастыру керек, қандай  факторларды ескеру қажет  деген сұрақтарға жауап іздейді. Сонымен,
тәжірибелер  мен  зерттеулер  нәтижесі  бізге  білім  мазмұны  мен  оқыту  әдістерін  жаңалау  керек
екендігін көрсетті.

Қазіргі  кезде  оқытудың  тиімді  стратегияларына  ерекше  назар  аударуда.  Оқытудың  тиімді
стратегиялары  тілдің  коммуникативтік  қызметін  ескере  отырып,  оны  коммуникативтік  танымдық
жағынан меңгертуді көздейді.

Әдіс шынайы жағдайда баланы қадағалау мен оны бар болмысымен қабылдауға негізделген.
Баланы өзін өзі тәрбиелеуге, өз бетімен оқуға және өзін өзі дамытуға бағыттау.

Бастауыш  сынып  оқушыларының  коммуникативтік  дағдыларын  қалыптастыруда  сындарлы
оқыту  тәсілдері  оқушылардың  алдыңғы  білімдерін  ұштастыра  отырып,  жаңа  білім  алуы  туралы
тұжырымдамаға негізделеді. Бұл жерде ең маңыздысы: оқушылардың алдыңғы алған дағдылары жаңа
дағдыларды меңгеруге үлкен ықпалын тигізеді, ал егер ол ескерілмесе, онда білім тереңге бармай,
үстірт  меңгеріледі.  Мұндай  үстірт  білім  оқушыға  қазіргі  әлемде  жетістікке  жету  үшін  қажетті
жоғарыда  аталған  сын  тұрғысынан  ойлау,  рефлексия  және  басқа  да  дағдыларын,  алған  білімін
қолдануына кері әсерін тигізеді.

Бастауыш  сынып  пәндерінің  аясындағы  педагогикалық  тәсіл  белсенді  оқуды  көздейтін
сындарлы оқуға негізделеді.  Бұл тәсіл аясында оқушылар оқу үдерісіне белсенді атсалысады, сол
арқылы өздері үшін оқудың маңызын өздері анықтайды. Бұл мұғалім селқос қана тыңдап отырған
оқушыларға  өтіліп  жатқан  тақырыпты  хабарлағанға  қарағанда  анағұрлым  қуатты  құрал  болып
табылады.

Оқылым, жазылым,  айтылым және тыңдалым бастауыш сыныптардағы барлық пәндер үшін
маңызды болып табылатын қарым-қатынас жасау дағдылары. Сондықтан да оқушыларға осы төрт
дағдыны барынша жетілдіруге мүмкіндік берудің маңызы зор. Нақты белгілі бір дағдыны жақсарту
тәсілдерінің  бірі-осы  дағдыға  ерекше  назар  аудара  отырып,  содан  кейін  бірнеше  тілдік  дағдыны
қамтитын  жаттығуларды  біртіндеп  енгізу  болып  табылады.  Мысалы,  тақырыпты  талқылау  тиісті
лексиканы қолдануды көздейді, сол арқылы оқылым бойынша тапсырмаға қызығушылық туғызады,
осыдан кейін оқығанның негізінде жазбаша тапсырма орындаудың үлгісі ұсынылады. Дағдыларды
осылайша  біртіндеп  енгізудің  тағы  бір  жолы-аудио-мәтін  тыңдап  немесе  бейнематериал  немесе
бейнематериал  көрсетуге  болады,  содан  кейін  пікірталас  жүргізуге  немесе  жазбаша  тапсырма
орындауға болады.

Бастауыш білім беруде негізгі  коммуникативті  дағдыларды қалыптастыруда белсенді  оқудың
стратегияларының сипаттамасына тоқталатын болсам: 

Белсенді  оқу — оқушыларға  эксперимент  жасауға,  мағына  құрып,  түсінік  қалыптастыруға,
жаңа білім мен бұрынғы меңгерілген білімнің арасында байланыс орнатады, қателік жіберу, барынша
терең түсінуге жетелейді.

Бірлескен оқу -құрылымдалған топтық жұмыс. Тұлғааралық және қарым- қатынас дағдыларын
жақсартады; оқушылардың арасындағы кедергілерді жояды.

Саралау — Әр оқушының оқудағы жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру:
 түсінік пен дағдыларының дамуын қамтамасыз етеді;
 Өз күшіне сенім мен уәжді арттырады;
 Оқушыларға идеяларды терең түсінуге көмектесе отырып шығармашылыққа ынталандырады;
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 Барлық оқушылар үшін пайдалы;
 Барлық оқушылардан күтілетін нәтижені арттыра алады;
Моделдеу-сарапшы мысал келтіреді және оны көрнекі үдерістердің көмегімен түсіндіреді:
 Оқушыларға пән мазмұнын зерделей отырып, сарапшы ретінде ойлануға жетелейді;
 Оқушылардың  барынша  тәуелсіз  болуына  жағдай  жасай  отырып,  тапсырманы  кезеңдерге

бөледі;
 Үдеріс барысында рефлексия жасауға ынталандырады.
Оқу диалогтері -оқушылардың тапсырмаларды талқылауы
1. Тапсырмаға өз үлесі бар екенін сезіндіреді;
2. Оқушылардың өзара білімі мен дағдылар алмасуына жағдай жасайды;
3. Барынша терең түсінуге ынталандырады;
4. Оқушылардың өздерінің ілгерілеуі туралы рефлексия жасауына және әрі қарай не істеу

керектігі туралы шешім қабылдауына мүмкіндік береді;
5. Оқушыларды қызықтырады және уәждейді.
Оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру
- Оқудың дұрыс жүріп жатқанын білу мақсатында оқуды тексеру және кері байланыс ұсыну;
- Уәждік және өзіндік бағасын арттырады;
- Оқыту үдерісіне бағыт береді;
- Оқушыларға оқу үдерісін жақсартуға мүмкіндік береді;
- Оқушыларға барынша тиімді оқу жолдарын түсінуге көмектеседі.
Белсенді оқу оқушының мұғалімді енжар тыңдап қана қоймай, белсенді жұмысқа тартылуын

көздейтін оқыту және оқу әдістерінің бірі болып табылады. Қызметтін мұндай түрлері оқушылардан
өздері тапқан ақпаратты талдау және түсіндіру үшін зерттеу және жоспарлау дағдыларын қолдануды
талап  етеді,  болашақта  өз  дағдыларын  жақсарту мақсатында  басқа  нәтижелерді  бақылауды  және
талдауды қажет етеді. 

*****

ТАРИХ ПӘНІН ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 
САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ

ЖАНТЕМИРОВА ЖАНАР ЖУМАГУЛОВНА  
Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Абыз ауылының 

№27 негізгі орта мектебі КММ
Тарих пәнінің мұғалімі 

Функционалдық  сауаттылық  дегеніміз  –  адамдардың  әлеуметтік  мәдени,  саяси  және
экономикалық қызметтерге белсене араласуы,  яғни бүгінгі  жаһандану дәуіріндегі,  заман ағымына,
жасына  қарамай  ілесіп  отыруы,  үнемі  білімін  жетілдіріп  отыруы.  «Функционалдық  сауаттылық»
ұғымы алғаш рет өткен ғасырдың 60 жылдары ЮНЕСКО құжаттарында пайда болды және кейіннен
зерттеушілердің қолдауына енді.  Ол адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсе алу қабілеті
және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарым-қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. 

Олай болса, функционалдық сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүруі үшін
қажетті деп саналатын және оның әлеуметтік қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін білім, білік,
дағдыларының жиынтығынан құралады. 

Болашақ азамат өз ұлтының асыл мұрасымен сусындау арқылы туған халқының тарихымен,
мәдениетімен  жете  танысып,  білімін  кеңейтеді.  Оқушылардың  функционалдық  сауаттылығын
дамытуда оқу бағдарламасындағы әрбір пәннің рөлі зор. Соның ішінде тарих пәнінің алатын орны
ерекше. Осы ретте,  оқушыға халықтың қоғамдық өмірін,  арман-мүддесін таныту,  оларға идеялық-
саяси,  рухани  –адамгершілік,  этикалық-эстетикалық  тәрбие  беру,   дүниеге  көзқарасын,  мінезін,
жалпы мәдениетін қалыптастыру тарих пәнінің басты міндеті болып табылады.

Көбінде балалар бұрын алған білімін өмірде қолдана алмайды;  талдау жасап,  содан нәтиже
шығаруды білмейді; берген мәліметті жинақтай алмайды; сабақ мақсаттарын анықтап, сол мақсатқа
жету жолын таба алмайды. 
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Сабақ барысында оқушылардың аз сөйлеп,  өз ойын нақты жеткізе алмауы осының барлығы
үлкен  проблема  болып  табылады.  Яғни  оқушыларда  функционалдық  сауаттылық  дағдылары
қалыптаспаған. 

Осы мәселені шешу үшін білім берудің сапасын жақсарту мақсатында Сын тұрғысынан ойлау
технологиясын өз сабақтарымда қолданып жүрмін.  Сын тұрғысынан ойлау технологиясының мені
қызықтырғаны баланың өзі ізденіп дәлелдеуі. Ол бұрын тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойлаушы өз
ойын дәлелдеуші, ал мұғалім осы әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы. Сын тұрғысынан ойлауды
дамыту технологиясы жұмыс жасағанда оқушылар өз алдына қойған сұрақтарға жауап іздеп, жан-
жақты пікірлесіп, талдау жасап отырады. Сын тұрғысынан ойлау мәселесіне байланысты оқушылар
өз пікірін еркін сөйлеу арқылы айтуға, ойын жеткізуге, оны дәлелдей алуға, сонымен қатар қасындағы
оқушы пікірін де тыңдауға, сол пікірлерді салыстыруға, қасындағы досына құрметпен қарауға, зер
салып тыңдауға,  топпен жұмыс істеуге жетелейді,  оқушылардың қызығушылығын оятады, барлық
ескі ақпаратты басшылыққа ала отырып, мол ақпараттар ағынынан өзіне қажеттісін таңдап алады,
мәселенің  ең  негізгі  түйінін  табуға  дағдыланады,  сын  тұрғысынан  ойлай  отырып,  өзіндік
белсенділіктің  болуы  да  білімге  құлшынысты,  жаңалықты  ашуға,  ізденуге,  қиындыққа  төзуге
уйретеді. Технология бойынша әр сабақ үш кезеңнен тұрады.  

1-кезең: «Қызығушылықты ояту». Бұл үйрену үрдісі. Оқушының бұрыңғы білетіні мен жаңа
білімді ұштастырудан тұрады. Сондықтан да сабақта қарастырғалы тұрған мәселе жайлы оқушы не
біледі, не айта алатындығын анықтаудан басталады. Бұнда ойды қозғау, ояту арқылы әсер ету жүзеге
асады.  Қызығушылықты  ояту  кезеңінің  екінші  мақсаты  –оқушының  белсенділігін,  ынта-жігерін
арттыру. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, қағазға жазады. Жұбымен, тобымен талқылайды. 

2-кезең: «Мағынаны тану». Бұл кезеңде оқушы жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша
жұмыс  істейді,  тапсырмалар  орындайды.  Оның  өз  бетінше  жұмыс  жасап,  белсенділік  көрсетуіне
жағдай жасалады. Оқушылардың тақырып бойынша жұмыс жасауға көмектесетін оқу стратегиялары
бар. Соның бірі INSERT кестесі. Ол бойынша оқу тақырыбымен, мысалы 6 сыныпта «Сақтар тарихы»
тақырыбымен танысу барысында, 

Ү-білемін;
-- білмеймін;
+- мен үшін жаңалық;
?- мені таң қалдырды;
белгілерін қоя отырып, мәтінді оқу тапсырылады. Оқушылар білетіндерін анықтап, 5 сыныпта

өткенді естеріне түсіреді, білмейтіндерін белгілеп сұрауға әзірленеді. 
3-кезең:  «Ой толғаныс».  Күнделікті  оқыту процесінде оқушының толғанысын ұйымдастыру,

өзіне,  басқаға сын көзбен қарау,  баға  беру назардан тыс қалып жатады.  Бұл кезеңде оқушыларға
«Тарихи  диктант»,  «Венн  диаграммасы»,  «Даталар  сөйлейді»  т.б  осы  сияқты  стратегиялар  әр
сабақтың ерекшелігіне қарай лайықты қолданылады. Олар оқушылардың бір-бірімен ой алмастыруын
қамтамасыз етеді. Әр оқушы өз шығармашылығын көрсете алады. 

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы қолданылған сабақтың нәтижесі төмендегідей
болады.

Мұғалімнің мақсаты: Сабақтың нәтижелілігі:
1. Оқушыға жаңа сабақты өз бетінше меңгерту. 1. Қосымша әдебиеттермен жұмыс жасау.
2. Топпен жұмыс жасауға үйрету. 2. Қарым- қатынас жасауды үйренуі.
3Бір-бірін  шынайы бағалауға тәрбиелеу 3. Басқаларды тыңдай білуі.
4. Сабақтың тәрбиелік әсерін жеткізу. 4. Белсенділігінің артуы
5. Өз көзқарасын қалыптастыру. 5. Өз ойын тұжырымдай білуі.

ХХІ ғасырдың жан-жақты, зерделі, дарынды, талантты адамдарды қалыптастыруда білім беру
мәселесі,  оның оқыту жүйесін заман талабына сай үйлестіре алу міндеті  туындап,  жаңа талаптар
қойылуда. Соған орай ұстаздардың алдында тұрған міндет: табысты және әрекетке дайын қабілетті,
әлеуметтік рөлін сезінетін құзырлы тұлғаны қалыптастыру. Тұлға құзіреттілігін дамыту –ұстаздың
құзіретті тәсілдерді меңгертуі, білім беру мазмұнын жетілдіру. Ол үшін баланы субъект ретінде қарап,
оқу ісіне өзінше қызықтыратын, оған қабілетін арттыратын жағдай туғызу керек. 
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Мақсатқа  жету оқушының өзі  арқылы жүзеге  асады.  Жоғарыда айтып кеткендей мұғалім-
бағыт беруші, ұйымдастырушы. Осы мақсатта мен өз сабағымда Блум таксономиясын да қолдануға
тырысамын. Себебі Блум таксономиясы бір ізбен реттелген мақсаттар жүйесі арқылы оқушылардың
білім деңгейлерін жетілдіріп, шығармашылық деңгейге жетуді ұсынады. 
Мақсаттар жүйесі Оқушылардың когнитивтік іс - әрекеті

Білу Оқушы меңгеретін және берілетін білім негіздері
Түсіну Оқушы білімді қабылдайды, түсінеді, түсіндіреді.

Қолдану Алған білімді қолданады

Талдау Білімді жай қабылдамайды, талдайды, саралайды, салыстырады

Жинақтау Алған білімнен жаңа өнім жасап шығарады.

Бағалау(сыни
өзіндік пікір)

Өз пікірін білдіреді, сынайды, жоққа шығарады, не мақұлдамайды.

Біліктілігі Оқушы іс-әрекеті

Білу Тәуке хан. Кімнің баласы, қай жылдары билік етті? «Жеті Жарғы» деген не?

Түсіну Сызбаға Тәуке хан жайлы білгенінді жаз. Берілген мәтінді түсініп оқы.

Қолдану Мәтін бойынша тапсырмаларды орындау. (Топпен жұмыс)
Тәуке хан тұсындағы ішкі-сыртқы жағдай қандай болды? Тәукенің «Жеті Жарғы»
заңы  бойынша  ханның  құқығы  қандай  болды?
«Жеті Жарғы» заңы мен ҚР Конституциясын салыстыр 

Талдау Сөздікпен жұмыс: «хандық кеңес», «жарғы» т.б

Жинақтауы Тәуке ханның сүреті бойынша әңгімелеу. Постер қорғау

Бағалауы Шағын эссе жаз

Қайталау  сабақтарында  оқушылардың  өткен  тақырыпты  толық  меңгергенін   білу  үшін
оқушыларды  баяндаушы-сынаушы  (критик)-талдаушы  (аналитик)-сұрақ  құрастырушы  деп  бөліп
тапсырмалар беремін. Оқушылар өздері талдап, өздері бір-бірін бағалауға мүмкіндік алады. 

Баяндаушы-әңгімені мазмұндайды;
Сынаушы- баяндаушының жіберілген қателерін айтады;
Талдаушы- баяндаушының жақсы жақтарын айтатып, қорғап шығуы керек;
Сұрақ құрастырушы-сұрақтар даярлайды.
Функционалдық  сауаттылықтың  тағы  бір  тетігі  ретінде  қосымша  білім  мен  сабақтан  тыс

сабақтармен қамтуды жатқызуға болады. Басты назар ғылыми-зерттеу жобаларына, шығармашылық
жұмыстарға,  дебат  сайыстарына  аударылады.  Мектепте,  колледжде  дебат  клубын  құрып,  оның
мүшелері  мен  президентін,  жылдық  жұмыс  жоспарын  бекітіп,  жүйелі  жұмыстың  арқасында
шығармашылық  табыстарға  жетуге  болады.  Оқушылар  6-10  сыныптар  аралығында  дебат
сайыстарына қызығушылықпен қатысады. Дебат клубы өз жұмысын аудандық сайыстарда көрсетіп
келеді.  Дебат  сайыстарына  қатысу арқылы  оқушылар  бір-бірімен  қарым-қатынас  мүмкіндігіне  ие
болады,  яғни ой,  сөз,  іс  бостандығына жол  беріледі.  Өзіндік  пікір  қалыптасады,  шығармашылық
жұмыстармен айналысады, тарихи білімге синтез жасай алады, сөйлеу мәдениеті артады, өз бетінше
ізденеді,  зерттеу  жұмысын  жүргізеді.  Оқушының  шығармашылық  белсенділігі  артады.  Дебат
сайыстарына қатысуға оқу үлгерімі төмен оқушылар да ниет білдіреді. Олардың тіл байлығы жетіліп,
тарих пәніне деген қызығушылығы артады. 
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БАҒДАРЛАМА 
Қазақстан экологиясы. 10-сынып  (36 сағат аптасына 1 рет)

НУСИПКОЖАЕВА РИММА БОЛАТОВНА
Алматы қаласы №172 мектеп-гимназиясы география пәнінің мұғалімі

Пікір жазған: Каймулдинова К.- География ғылымының докторы, профессор

Алматы қаласы №172 мектеп-гимназиясының география пәні мұғалімі
Р.Б.Нусипкожаеваның жаңа бағдарлама негізінде жасалып 

10 сыныпқа арналған «Қазақстан экологиясы» 
элективті курсының бағдарламасына

ПІКІР
    «Қазақстан экологиясы» элективті курсы Қазақстан Республикасында экологиялық білім
мен тәрбие берудің  мемлекеттік бағдарламасына толығымен сәйкес келеді.   Жалпы білім
беретін мектеп жағдайында «Экология» пәні негізгі пән ретінде  анықталмағанымен, оның
маңызы ерекше. Осы тұрғыдан алғанда, элективті курстың ұсынылуы мен оның мазмұндық
сипаты аса өзекті болып табылады. 
       Бағдарлама 36 сағатқа құрылғын, білім мазмұны география мен экология пәндерін
кіріктіру  және   оқушылардың  ғылыми-ізденістерін  дамыту  мақсатын  көздейді.  Оқу
материалының құрылымдық сипаты мен көлемі 36 сағаттық жүктемеге толығымен сәйкес
келеді және оқытудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкестендірілген.  Жас ерекшеліктері
мен пәндердің сабақтастығы толығымен ескерілген.
Бағдарлама құрылымы кіріспе, 6 бөлімнен және қорытындыдан тұрады. Кіріспеде элективті
курстың мақсаты, міндеті, оқушылардан күтілетін нәтиже, мектеп географиясындағы орны,
мазмұндық  ерекшеліктеріне  түсіндірме  берілген.  Курс  мақсаты  мен  міндеті  нақты
анықталған.  Бөлімдердің  мазмұны,   теориялық  бөлігі  мен  практикалық  бөліктері
үйлестірілген. Сарамандық жұмыстар оқушылардың қолданбалы мақсатта алған білімдерін
бекітуге, жинақтауға көмектеседі.
Бағдарламада  элективті  курс  мазмұнын  беруде  бірізділік  байқалады:   әр  тақырыптағы
берілген тақырыпшалардың мазмұны мен оқу мақсаттары жалпы тақырып мазмұнын ашады
және мазмұндары жағынан бірізділікке құрылған.
        Бағдарлама мазмұны жағынан Қазақстан Республикасында экологиялық білім мен
тәрбие  беру  тұжырымдамасының  негізгі  желісіне  толығымен  сәйкес  келеді,  география
пәнінің  негізгі  білім  мазмұнына  сүйене  отырып,  экологиялық  білім  мен  тәрбие  берудің
сабақтастығын қамтамасыз етуші жүйеге сәйкестігі білім деңгейін қалыптастыра алады деп
есептеймін.        Осылардың негізінде Алматы қаласындағы №172 мекетеп-гимназиясының
география пәні  мұғалімі  Р.Б.Нусипкожаева құрастырған 10-сыныпқа арналған  «Қазақстан
экологиясы»  элективті курсын Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері
мен гимназияларында оқу үрдісінде  пайдалануға және басып шығаруға ұсынуға болады деп
есептеймін

Абай атындағы ҚазҰНУ 
Жаратылыстану және география 
институтының директоры, 
г.ғ.д., профессор,                                                    К.Д.Каймулдинова

74



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

                                 
Түсініктеме хат мазмұны

     Қазіргі  уақытта  елімізде  әлемдік  білім  кеңістігіне  бағыт  алған  жаңа  білім  беру  жүйесі
қалыптасуда.   Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Жолдауында  айтқандай:  «Болашақта өркениетті  дамыған
елдердің  қатарына  ену  үшін,  заман  талабына  сай  білім  қажет.  Қазақстанды  дамыған  елу  елдің
қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін-білім» деп көрсеткен болатын. Қазіргі уақытта жалпы білім
беретін мектеп пен жоғары оқу орындарында экология пәнін оқытуды жақсарту, оның оқулықтарын
жазу, жаратылыстану пәндерін экологияландыру жаппай сипат алуда.

      10-сыныптарға  арналған  бұл  бағдарлама  жаңартылған   оқу  бағдарламасы  негізінде
оқушылардың  білімі  мен  біліктілігін  дамытуға  бағытталған.Олaй  болсa,  құрылғaн  бұл  қосымшa
бaғдaрлaмa  өмірлік  қaжеттіліктерді  қaмтaмaсыз  етуге  көмектеседі.  Яғни  функционaлдық
сaуaттылықты қaлыптaстыра отырып, жaсaлынaтын әртүрлі зерттеу  жұмыстaры оқушылaрдың aлғaн
білімдерін өмірде қолдaнa aлуынa мүмкіндік береді. Сонымен   қaтaр география ғылымының әртүрлі
саласына  қызығушылығы  бaр  оқушылaрды  кәсіпке  бaулуғa  жетелейді.Қазіргі  кезде  адамның
қоршаған ортамен қарым-қатынасы ерекше маңызға ие болып отыр. Экология ғылымының бүгінгі
күнгі маңызы да осында жатыр. Қазіргі экология барлық ғылымдардың мақсаты мен мәнін ашатын
кешенді ғылымдар жиынтығына айналды.

     Бағдарламаның   мақсаты:   Оқушылардың  ғылыми-экологиялық  дүниетанымын,  этика,
эстетикалық  мәдениетін,  адамгершілік  ізгілігі  мен  жауапкершілігін  арттыру.  Қоршаған  ортаға
экологиялық   факторлардың  әсерінен  туындайтын  табиғаттың  әртүрлі  өгерістерін  зерттеуге
оқушылардың  қызығушылығын  дамыта  отырып,оқушылардың  қоршаған  ортаны  қорғау  жайлы
мәселелерді шешу қабілеттілігін арттыру. 

    Бағдарламаның   міндеттері:  экология  ғылымының  қазіргі  заманғы  проблемалары,  оның
себептеріншеше  білу  мүмкіндіктерін  жетілдіру.  Әртүрлі  сарамандық  жұмыстар  жүргізу  арқылы
оқушылардың   қызығушылығы   мен   икемділігін  арттырып,  оқушылардың  болашақта  мамандық
таңдау жолында дұрыс шешім қабылдауына бағыт-бағдар беру.

    Бағдарламаның  жаңашылдығы:   Бағдарлама жаңартылған білім беру аясында күнделікті
өмірде  экологиялық  білімді  пайдалануы,  экологиялық  теориялық білімді  практикамен  ұштастыру,
туған  өлкенің  табиғатын  тани  білуге  оқушылардың  ғылыми  жаратылыстану  көзқарастарын,
экологиялық ойлауларын азаматтық жауапкершілікке, ұлтжандылыққа тәрбиелеукөзделген, сондай-ақ
оқушылар ғылыми зерттеу, шығармашылық жұмыстарды орындайды, экология бойынша зерттеушілік
қызметтердің  негіздерімен  танысады,  әртүрлі  ақпарат  көздерімен  жұмыс  дағдылары  дамиды,
ғаламтор желісінен алынған деректермен, ғылыми әдебиеттермен жұмыс істейді.

       Бағдарламаның  өзектілігі: Курсты  іске  асыру  үрдісінде  теориялық  және  практикалық
сабақтар,  іздестіру  жұмыстары  нәтижесінде  алынған  ақпаратты  талдау,  бақылау,  зерттеу,
жобалар  әзірлеу  сияқты  оқушылардың  қызметін  ұйымдастырудың  әр  түрлі  әдістері  мен
түрлерін пайдалану көзделеді.

     Оқушыларға қойылатын талаптар:  орындауға берілген тапсырмалардың мақсатын білу,
түсіну және бағалау;оларды шешудің тиімді жолдарын іздеу; әртүрлі дерек көздерін пайдалана білу,
ақпаратты жинақтау және сұрыптау; өз бетінше шешім қабылдай білу, дәлелдеу, түсіндіру.

      Күтілетін нәтижелер:  пәнге деген қызығушылығы қалыптасады, тапсырмаларды орындау
барысында өзара түсіністік және сыйластық қарым-қатынас пайда болады. Тұлғаның өзін-өзі тануы
қалыптасады. 

                                                 ІІ.Тұрақтылау (мазмұндық) бөлімі  
"Қазақстан кологиясы". 

элективті курсының мазмұндық бөлімі.
Оқу пәнінің құрылымы мен мазмұны барынша толық және нақты бейнеленген бағдарлама мәтінінен

тұрады.  Бағдарламада  экологиялық  факторлардан  бастап,  еліміздің  экологиялық  проблемалары
туралы  материалдар  берілген.  Бағдарлама  36  сағатқа  негізделіп  жазылған.  Пәндік  теориялық
бөлімнен және  тәжірибелік (практикалық) бөлімнен құрылған.
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Бағдарлама негізгі  5 бөлімнен тұрады:
   І-бөлім. Кіріспе. Экология жайлы түсінік  (2 сағат)
  Экология  пәнінің  мақсаты  мен  міндеттері.  Қазақстан  Республикасындағы  экологиялық  білім

берудің жағдайы. Бұл бөлімде экологияға жалпы түсінік беріледі. 
Бөлімнің негізгі  мақсаты: Оқушыларды экология  ғылымымен жақын таныстыру.  Экологияның

пән  ретіндегі  мақсаты  мен  міндеттері  және  экологиялық  білім  берудің  еліміздің  мектептеріндегі,
арнаулы орта, жоғарғы оқу орындарындағы бүгінгі күндегі жағдайы таныстырылады  

    ІІ-бөлім: Экологиялық факторлар. Геосфералардың ластануы. (8сағат) 
Екінші бөлім бірнеше тақырыптарды қамтиды Экологиялық факторлардың түрлері. Табиғатқа әсер

ететін  антропогендік  факторлар.  Қоршаған  ортада  табиғи  айналымдардың  бұзылуы.  Ластанудың
түрлері, атмосфераның ластану индексі (АЛИ), шекті мөлшердегі концентрация, қоршаған ортаның
химиялық  ластануы.  Қоршаған  ортаның радиациялық ластануы.  Қоршаған  ортаның  биологиялық
ластануы Зертханалық жұмыс. №1 Тірі организмдердің қолайлы  ортасын анықтау

Бөлімнің негізгі мақсаты: оқушыларға экологиялық факторлардың түрлерін, олардың  организмге
тигізетін  әсерін,  организмдердің  негізгі  тіршілік   ортасын  түсіндіру.  Табиғатқа  әсер  ететін
антропогендік факторларды топтастыра отырып, түсіндіру. Қоршаған ортада табиғи айналымдардың
бұзылуына  әсер  ететін  факторларды  анықтау,  оның  алдын  алу  және  жою  жолдарын  түсіндіру.
Оқушыларды  қоршаған  ортаны  ластаудың  көздерімен  таныстыру.  Адамдар  тұратын  жерлердегі
ауаның,  топырақтың,  жер  асты,  жер  үсті  суларының  химиялық  ластануы  мен  ластаушы  көздері
өндіріс  қалдықтары оларды шығаратын шаруашылықтар,  қоршаған  ортаға  үлкен  қауіп  төндіретін
радиациялық ластануы, оның адам денсаулығы мен тірі организмге кері әсері, биологиялық ластану
вирустар,  бактериялар,  короновирустың таралуы мен күресу жолдары туралы білім қалыптастыру.
Сабақ  барысында  алған  теориялық  білімдерін  "Тірі  организмдердің  қолайлы  ортасын  анықтау"
кезіндегі зертханалық жұмыста жүзеге асырып, зерделей алады.

ІІІ-бөлім: Адам және қоршаған орта- 3 бөлімшеден тұрады:
  1.Қоршаған ортаның адам денсаулығына әсері (4 сағат)  Медициналық география. Адамның

тіршілік етуіне қолайлы және қолайсыз аудандар. Сарамандық жұмыс. №3.Кейбір жұқпалы аурулар.
Оның алдын алу, емдеу

  2.Ауылшаруашылық экологиясы (7сағат) Атсосфера және онымен байланысты экологиялық
проблемалар.  Жер  ресурстары,  оның  экологиясы.  Топырақ  экологиясы.  Эрозия,  эрозияның
түрлері.Топырақтың  құрамын  анықтау.  Ауылшаруашылық  жерлерінің  экологиясы  (жайылым,
егістікт.б.). Су көздері (өзен, көл,  жер асты сулары). Ауыз судың экологиясы. Сарамандық  жұмыс
№4. Ауыз судың құрамын анықтау.

  3. Қазақстанның табиғи ортасындағы экологиялық шиеленіс деңгейі (6сағат). Апатты деңгей.
Қауіпті деңгей. Шиеленіскен деңгей. Қанағаттанарлық деңгей. Қолайлы деңгей. Сарамандық жұмыс.
№5. Әр аймақтың экологиялық жағдайын анықтау 

Бөлімнің  негізгі  мақсаты:   Қазақстанның  әрбір  аймағындағы  экологияның  бұзылуына  түрткі
болып  отырған  қозғаушы  факторларды  анықтау.  Қазақстандық  геоэколог  А.В.Чигаркин  ұсынған
экологиялық шиеленістің бес деңгейін, критерилерін, геожүйенің бұзылуын және сол ауданға кіретін
аймақтарды   анықтау.  Нақты  табиғат  компоненттерін  айқындайтын  критерийлер  негізінде
экологиялық  тұрғыдан  жіктеу,  кешенге  сипаттама  беру.  Үлкен  қалалар  мен  өндіріс  орындарынан
шығатын  қалдықтар  туралы  мағлұматтар  беру.  Қазақстанның  экологиялық  апатты  аймақтарының
картасын жасау.

 ІҮ-бөлім:  Қазақстанның  экологиялық  проблемалары  (6  сағат). Қазақстанның  ғаламдық
экологиялық  проблемалары: (Арал, Каспий,Балқаш). Ғаламдық экологиялық мәселелерді шешудегі
әлемдік  тәжірибе.  Экологиялық  мәселелерді  шешудегі  инновациялық  технологиялар  Еліміздегі
"Жасыл  экономика"  тұжырымдамалары.  ЭКСПО-2017.  №5  сарамандық  жұмыс.  "Менің  жобам"
Қазақстанның экологиялық мәселелерін шешу жолдары. 

Бөлімнің  негізгі  мақсаты:  Елімізде  түйіні  шешілмей  қордаланып  отырған  әлемдік  деңгейдегі
экологиялық  мәселелерді  анықтау.  Каспий  теңізі  алабындағы  мұнай-газ  кен  орындары,  Семей
ядролық  полигоны,  Арал-Балқаш  экологиялық  проблемалары,  оларды  шешу  үшін  елімізде  және
әлемдік деңгейде атқарылып жатқан іс-шаралар туралы таныстару. 
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Ғаламдық  экологиялық  мәселелерді  шешудегі  әлемдік  тәжірибелермен  және  олардың  қайсысын
Қазақстанға  қолдануға  болатыны  туралы,  таныстыру.  Экологиялық  мәселелерді  шешудегі
инновациялық технологиялар,  олардың еліміз  үшін   тиімді  жақтары,  еліміздегі  жүзеге  асырылып
жатқан "Жасыл экономика" тұжырымдамалары түралы түсінік қалыптастыру.  Одан әрі  өз бетінше
ізденуге, алған білімдерін болашақта шынайы өмірде қолдана білуге үйрету. 

Ү-бөлім:  Қорытынды
    Курс бойынша өтілген тақырыптарды қайталау.  Алған,  үйренген білімдерін жинақтау.  Сынақ

тапсыру барысында алған білімдерін қорытындылау.

ІІІ          Нормативтік бөлім. 
«Қазақстан экологиясы»

10 сынып
(36 сағат, аптасына 1 сағат)

№
Тақырыбы Оқу мақсаты

Сағат
саны

Білім
өнімі

Бпрлы
ы

Ле
ки
я

Пра
ктк
а

Өткізілу
түрі

І. Кіріспе. Экология жайлы түсінік 2-сағат
Барлығы-2 сағат,  теория- 2 

1. Экология 
пәнінің
 мақсаты 
мен
міндеттері

10.1.1- экология 
ғылымының мақсаты мен 
міндетімен танысу

1 1 Дәріс    
Қосым
ша  
ақпара
ттарме
н 
таныса
ды

2. ҚР-дағы 
экологиялық
білім 
берудің
 жағдайы.

10.1.2.-ҚР-дағы әр түрлі
білім беру салаларында 
экологияны оқыту 
жағдайымен танысу

1 1 Дәріс, 
семинар

  
Қосым
ша  
ақпара
ттарме
н 
таныса
ды

ІІ.  Экологиялық факторлар  Геосфералардың ластануы (8-сағат)
барлығы-8 сағат  теория-6, практика-2

3.  
Экологиялы
қ 
 
факторлард
ың  
 түрлері.

10.2.1.1- экологиялық 
фокторлардың түр 
құрамын анықтау

1 1 Дәріс, 
ізденіс 
жұмыста
ры

Талдай
ды, 
ізденед
і

4. Табиғатқа 
әсер ететін 
антропогенд

10.2.1.2-  қоршаған ортаға 
антропогендік
 факторлардың ықпалын  

1 1 Дәріс, 
семинар

Сипатт
айды,
зертте
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ік 
факторлар.

анықтау
10.2.1.3- антропогендік 
факторларды  топтастыру

йді

5. Қоршаған 
ортада 
табиғи 
айналымдар
дың 
бұзылуы

10.2.1.4- қоршаған ортада 
табиғи айналымдардың 
бұзылуына әсер ететін 
факторлармен танысу

1 1 Дәріс, 
семинар

Сипатт
айды,
зертте
йді

6. Геосферадағ
ы 
ластанудың 
түрлері

10.2.1.5- ластанудың
 түрлері, атмосфераның 
ластану индексі (АЛИ), 
шекті мөлшердегі 
концентрация туралы білім 
қалыптастыру

1 . 1 Зерттейд
і, 
тәжірибе
, 
анықтай
ды.

Сипатт
айды,
зертте
йді,
талдай
ды

7. Қоршаған 
ортаның 
химиялық 
ластануы.

10.2.1.6- қоршаған ортаның 
химиялық ластану,
10.2.1.7-қоршаған ортаның 
химиялық ластанудың алдын
алу, күресу  жолдары

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Сипатт
айды

8. Қоршаған 
ортаның 
радиациялы
қ ластануы.

10.2.1.8- қоршаған
ортаның радиациялық  
ластануы
10.2.1.9-радиациялық 
ластанудың адам 
денсаулығына кері әсері

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Жалпы
шолу

9. Қоршаған 
ортаның 
биологиялы
қ
 ластануы.

10.2.1.10- қоршаған
ортаның биологиялық 
ластану

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Сипатт
айды, 
зертте
йді

10. Зертханалық
жұмыс 
 №1. Тірі 
организмдер
дің 
қолайлы 
ортасын
 анықтау

10.2.1.11- тірі 
организмдердің 
қолайлы ортасын анықтау,
10.2.1.12- тірі 
оргнизмдердің тіршілік 
етуіне қолайлы аудандардың 
картасын жасау

1 1 Зерттейд
і, 
тәжірибе
, 
анықтай
ды.

Сипатт
айды,
зертте
йді,
талдай
ды

IІІ. Адам және қоршаған орта   
барлығы- 17сағат,  теория-6, практика-11

3.1.Адам экологиясы. (3-сағат)

11. Қоршаған ортаның 
адам денсаулығына 
әсері.

10.3.1.1- қоршаған
ортаның адам 
денсаулығына 
әсері

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Жалпы
шолу

12. Медициналық 
география.

10.3.1.2- 
медициналық 
географияның 
мақсат-міндеттері
10.3.1.3- еліміздің 

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Сипатт
айды, 
зертте
йді, 
қосым
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аймақтарындағы 
кездесетін 
сырқаттар

ша 
ақпара
ттарме
н 
таныса
ды

13. Адамның тіршілік 
етуіне қолайлы 
және қолайсыз 
аудандар.
Сарамандық 
жұмыс. №2.  
Кейбір жұқпалы 
аурулар. Оның 
алдын алу, емдеу

10.3.1.4-адамға 
тіршілік 
етуге қолайлы 
және 
қолайсыз 
аудандарды 
анықтау
10.3.1.5- қолайлы, 
қолайсыз 
аудандардың 
картасын жасау
10.3.1.6- кейбір 
жұқпалы аурулар 
туралы білу.
Оның алдын алу, 
емдеу жолдарын 
анықтау

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры
Зерттейд
і, 
анықтай
ды.

Сипатт
айды, 
зертте
йді
талдай
ды

3.2.Ауылшаруашылық экологиясы. (7-сағат)

  14 Атмосфера және 
онымен 
байланысты 
экологиялық 
проблемалар.

10.3.2.1- 
атмосферадан 
туындайтын 
экологиялық 
мәселелерді 
анықтау
10.3.2.2- еліміздің 
әр аймағында 
кездесетін 
атмосфералық 
қолайсыз 
құбылыстар 
туралы білу

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Жалпы
шолу

  
15.

Жер ресурстары, 
оның экологиясы.

10.3.2.3- жер 
ресурстарына 
байланысты 
туындайтын 
экологиялық 
мәселелер туралы 
білу

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Зертте
ушілік 
іс-
әрекет

  
16.

Топырақ 
экологиясы. 
Эрозия,эрозияның  
түрлері. Топырақтың 
құрамын анықтау.

10.3.2.4- 
топырақтың 
экологиясын 
тудыратын 
эрозияның 
түрлері, 
эрозиямен күресу 
шараларымен 

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Зертте
ушілік 
іс-
әрекет
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танысу
10.3.2.5-
топырақтың 
құрамын анықтау

  17 Ауылшаруашылық 
жерлерінің
экологиясы (жайылым,
егістікт.б.)

10.3.2.6-
ауылшаруашылығ
ына 
қолданылатын 
жерлердің 
экологиясы 
туралы білу

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Зертте
ушілік 
іс-
әрекет

  
18.

Су көздері (өзен,
 көл,  жер 
асты сулары).

10.3.2.7- су 
көздерінің 
бұзылуына әсер 
ететін 
экологиялық 
жағдайларды 
анықтау

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Зертте
ушілік 
іс-
әрекет

  
19.

Ауыз судың 
экологиясы.

10.3.2.8- ауыз 
судың 
экологиялық 
жағдайларын 
анықтау

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Зертте
ушілік 
іс-
әрекет

  
20.

Сарамандық  
жұмыс №3.Ауыз судың
құрамын анықтау.

10.3.2.9- ауыз 
судың 
құрамын 
анықтауды 
үйрену

1 1 Зерттейд
і, 
тәжірибе
, 
анықтай
ды.

3.3 Қазақстанның табиғи ортасындағы экологиялық 
шиеленіс деңгейі  (7-сағат)

  
21.

Қазақстанды 
геоэкологиялық 
аудандастыру.
А.В.Чигаркиннің 
экологиялық 
тұрғыдағы 5 
деңгейі

10.3.3.1-
геоэкологиялық 
аудандастыру 
түрлерімен танысу
10.3.3.2- 
А.В.Чигаркиннің 
экологиялық 
тұрғыдағы 5 
деңгейімен танысу

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Зертте
ушілік 
іс-
әрекет

  22 Апатты деңгей: 
Арал теңізі, Кенді 
Алтай өндірістік 
ареалы, Семей 
полигоны т.б.

10.3.3.1-көптеген 
табиғат 
компоненттерінің 
түбегейлі, 
қайтарымсыз 
өзгерістері тән
 аумақтармен 
танысу

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Зертте
ушілік 
іс-
әрекет

  
23.

 Қауіпті деңгей: 
Балқаш, Жезқазған, 
Шымкент, Теміртау 
өндірістік 
ареалдары т.б.

10.3.3.2.-көптеген 
табиғат 
компоненттерінің 
үлкен, бірақ қайта 
қалпына келтіруге

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Зертте
ушілік 
іс-
әрекет
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болатын 
өзгерістері тән 
аумақтармен 
танысу

 24. Шиеленіскен 
деңгей: Ембі, 
Ақтөбе мұнай 
өнеркәсібі, 
Қарашығанақ т.б.

10.3.3.3-  
жекелеген 
табиғат 
компоненттері, 
едәуір қолайсыз 
өзгерістерге 
ұшыраған, 
бірақ қалпына 
келтіруге болатын 
аумақтармен 
танысу

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Зертте
ушілік 
іс-
әрекет

  
25.

Қанағаттанарлық 
деңгей:  Нұр-Сұлтан, 
Көкшетау, Орал 
қалаларының урбо-
өндірістік
 кешендері

10.3.3.4- табиғат 
компоненттерінің 
айқын, алайда тез 
арада қалпына 
келтіруге болатын 
өзгерістер тән 
аумақтармен  
танысу

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Зертте
ушілік 
іс-
әрекет

  
26.

Қолайлы деңгей: 
Қазақстанның адам аз 
қоныстанған 
аймақтары: шөлейттер,
шөлдер, таулы 
аймақтар т.б.

10.3.3.5- қолайсыз 
экологиялық 
өзгерістер 
байқалмайтын 
аумақтармен  
танысу

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Зертте
ушілік 
іс-
әрекет

  
27. 

Сарамандық жұмыс 
№4. Әр аймақтың 
экологиялық
жағдайын анықтау

10.3.3.6- әр 
аймақта 
кездесетін 
экологиялық 
факторларды 
анықтауды, оларға
баға беруді 
үйрену

1 1 Зерттейд
і, 
тәжірибе
, 
анықтай
ды.

ІV. Экологиялық проблемалар
Қазақстанның экологиялық проблемалары. (8-сағат)

барлығы-8сағат, теория-4 практика-4
  
28-
  29

Қазақстанның 
ғаламдық 
экологиялық  
проблемалары 
(Арал, Каспий,Балқаш)

10.4.1.1- 
Қазақстанда 
кездесетін  
ғаламдық 
экологиялық  
проблемалары 
туралы танысу
10.4.1.2-  Арал, 
Каспий, 
Балқаштың
экологиялық 
проблемасы және 

2 1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Жалпы
шолу
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шешу 
жолдарымен 
танысу

  
30-
  31

Ғаламдық экологиялық
мәселелерді 
шешудегі әлемдік 
тәжірибе

10.4.1.3- ғаламдық
экологиялық 
мәселелерді 
шешудегі әлемдік 
тәжірибелермен 
танысу

2 1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Зертте
ушілік 
іс-
әрекет

  32 Экологиялық 
мәселелерді 
шешудегі
инновациялық 
технологиялар

10.4.1.4-  
экологиялық 
мәселелерді 
шешудегі
тнновациялық 
технологиялармен
танысу

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Зертте
ушілік 
іс-
әрекет

  
33.

Еліміздегі "Жасыл 
экономика" 
тұжырымдамалары
ЭКСПО-2017

10.4.1.5-  
Еліміздегі 
"Жасыл 
экономика" 
тұжырымдамалар
ымен
танысу

1 1 Дәріс, 
семинар,
ізденіс 
жұмыста
ры

Зертте
ушілік 
іс-
әрекет

  
34-
 35

№5. Сарамандық 
жұмыс. "Менің жобам"
Қазақстанның 
экологиялық 
мәселелерін шешу 
жолдары

10.4.1.6-"Менің 
жобам"
Қазақстанның 
экологиялық 
мәселелерін шешу
жолдарын ұсыну  

2 2 Зерттейд
і, 
тәжірибе
, 
анықтай
ды.

Зертте
йді. 
қорыта
ды

V.  Қорытынды бөлім 1-сағат

  36 Курсты қорытындылау 1 Конференция.
Қорытындылайды.

Барлығы 36 сағат

 
Ақпараттық әдістемелік бөлім

Бағдарламаны  оқыту кезінде оқушылардың білімі, іскерлігі, дағдылары, шығармашылық
қабілеттері бағаланады Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі А,В,С,Д

деңгейіне қарай жүзеге асады. 
А деңгейі төмендегідей  талаптарды орындаған жағдайда қойылады:
-Инетернет арқылы мәлімет жинастыра алатын;
     -  Сөздікпен жұмыс істеуді білетін
     -  Тарихи-әдеби кітаптарды көп оқыған
     -  Картамен жұмыс істеуді білетін

 В деңгейі төмендегідей талаптарды орындаған жағдайда қойылады:
     - Тақырыпты меңгерген
     - Іздену жұмыстарымен айналысқан
     - Реферат жасауға дағдыланған
     - Сөздікпен жұмыс істеуді білетін
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 С деңгейі төмендегідей талаптарды орындаған жағдайда қойылады:
     - Тақырыпты орташа меңгерген
     - Іздену деңгейі орташа
     - Тақырыпты орташа меңгерген
 Д  деңгейі төмендегідей талаптарды орындаған жағдайда қойылады:
- Тақырыпты меңгеру деңгейі төмен
     - Іздену деңгейі төмен

Пайыздық көрсеткіш Әріптік жүйе Дәстүрлі жүйе
85 – 100 A Үздік

65 – 84 B Жақсы
50 – 65 C Қанағаттанарлық
0 – 49 D Қанағаттанарлықсыз

Қосымша тапсырмалар
6. Алматы қорығының таңбасында қандай аңның суреті берілген? 

Дұрыс жауапты белгілеңдер
а) қабылан;
ә) арқар;
б) елік;
в) қар барысы
7. «Табиғат» деген ұғымды қалай түсінесіңдер?
а) табиғат – бұл бар дүние, бүкіл болмыс, материалдық өмір, әлем кеңістігі;
ә) табиғат – тіршілік көзі;
б) табиғат – қоршаған орта,
в)табиғат – ортақ үйіміз.
8. Өлкетану іс-әрекеті дегеніміз не?
а) белгілі бір нысанды тарихи тұрғыда талдау;
ә) туған жеріміздің экологиялық-демографиялық жағдайы;
б) туған жеріміздің тарихын, табиғатын зерттеу, оқып-үйрену;
в) туристік маршруттармен жүріп өту.
9. Туған өлке табиғатына _______ жатады
а) климат
ә) топырақ, өсімідік жамылғысы
б) жер бедері
в) барлығы
10. Топсеруен дегеніміз не?
а) оқушылардың далалық практикасы
ә) табиғат нысандарымен танысу үшін шығу
б) көпкүндік жорық түрі
в) жинақтау, қорытынды сабақ.
11. Табиғаттың өзгеруіне болжам жасаудың маңызы:
а) табиғаттың кейбір нысандарын сақтап қалу
ә) апатты табиғат құбылыстарынан сақтану
б) қорықтар ашу мақсатында
в) ұлттық бақтар ашу
12. Жетісу өлкесіндегі қорықтарды ата 
а) Наурызым, Қорғалжын
ә) Ақсу-Жабағылы, Үстірт
б) Марқакөл, Үстірт
в) Алматы, Алакөл
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13. Реликт шағала қай қорықта кездеседі?
а) Алматы
ә) Алакөл
б) Марқакөл
в) Үстірт
14.  Іле өзені жағасындағы «Әнші құмы» Аққұм-Қалқан құм төбесі қай қорық аумағында?
а) Алматы
ә) Батыс Алтай
б) Үстірт
в) Наурызым
15. Алматы облысы аумағындағы ұлттық бақтарды ата:
а) Іле Алатауы, Алтынемел, Жетісу Алатауы, Көлсай көлдері, Шарын шатқалы
ә) Баянауыл, Көкшетау, Іле Алатауы, Көлсай көлдері, Шарын шатқалы
б) Қарқаралы, Іле Алатауы, Көкшетау, Бурабай, Қатонқарағай
в) Зеренді, Көкшетау, Қарқаралы, Алтынемел, Шарын шатқалы 

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Мұғалімдерге
 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (ҚР БжҒМ 31.10.2018 ж. №604 

бұйрығы).
  Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға 

арналған ұлттық іс-қимыл жоспары (ҚР үкіметінің 2012 жылғы 25 маусымдағы №832 Қаулысы).
 «2019-2020 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін 

ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы» әдістемелік нұсқау хат. –Астана, 
2019 жыл.
 Ж.Жатқанбаев. Экология негіздері. Оқулық – Алматы:
 А.Көшербаев.Тау–кен және байыту өндіріс экологиясы. Әдістемелік
 Е.Шілдебаев. Қызық экология. Әдебиет 
 Оспанова. Экология негіздері. Алматы: 2002ж. 
 Асқарова Ұ. Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау, Атматы – 2004
 Бродский А. К. Жалпы экологияның қысқаша курсы, Алматы, 1998
 Баешов А. Экология және таза су проблемалары, Алматы, 2003
 Бейсенова Ә. С. Экология, Алматы – 2001
 Бейсенова Ә. Экология – ел тағдыры//Егемен қазақстан, 2005, 13 шілде
 Соколов Л. Өскемен экологиялық апатқа айнала ма?//Атамекен, 2013, 3 желотоқсан

2. Оқушыларға: 
1. https://ult.kz/post/ekologiya-pani-1 -kyrkuyekten-bastap-zhuyeli-turde-bastalady-askhat-aymagambetov

2. Жаратылыстану: Жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған оқулық/ Б. Ш. 
Әбдіманапов, С.Е. Нүркенова, А.Ұ

3.К.Каймулдинова, С.Әбілмәжінова  География. Оқулық, 10сынып-Алматы. Мектеп баспасы, 2019ж
4. Әбілғазиев,Г.У. Әуезова. Алматы: Атамұра, 2018. – 240 бет
5. Баешова А.К. Өндірістік экология негіздері. Оқу-әдістемелік құрл.-
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИТІ ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

АШАМАЕВА ГУЛИМ ЖАКАНОВНА
Қарағанды облысы білім басқармасының Абай ауданы білім бөлімінің 

«Ақбастау жалпы білім беретін мектебінің» КММ
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

«Қaзaқ әдeбиeтi» пәнiн oқытyдың мaқcaты – oқyшылaрдың қaзaқ xaлқының көркeм әдeбиeт
тyындылaрымeн, әдeбиeт тeoрияcымeн жүйeлi түрдe тaныcтырып, coл нeгiздe oқyшылaрғa жaн-жaқты
тәрбиe  бeрe  oтырып,  әдeбиeтiмiздiң  үздiк  тyындылaрымeн,  көркeм  мәтiндeрдi  oқытy  бaрыcындa
ayызшa жәнe жaзбaшa cөйлey тiлiн дaмытy, қaзaқ әдeбиeтi шығaрмaлaрын өз бeтiншe oқып, түciнe
aлyын қaмтaмacыз eтeтiн тiлдiк нeгiз қaлыптacтырy. Eлiмiздeгi өзгe ұлт өкiлдeрiнiң мeмлeкeттiк тiлдi
мeңгeрyi бүгiнгi күннiң өзeктi мәceлeci бoлып oтыр. 

Ұcтaздaрдың кeлeшeктeгi мaқcaты – рyxaни жaн дүниeci бaй, жaн-жaқты жeтiлe дaмығaн жeкe
тұлғaны қaлыптacтырy.

Жeкe  тұлғaны  жaн-жaқты  дaмытy  мeн  қaлыптacтырy  мәceлeci  Aбaй  Құнaнбaeв,  Ыбырaй
Aлтынcaрин,  Мaғжaн  Жұмaбaeв,  Шәкәрiм  Құдaйбeрдиeв,  Жүciпбeк  Aймayытoвтaрдың
шығaрмaлaрының нeгiзгi aрқayы бoлғaн. Әciрece ұлы ғұлaмa Aбaйдың eңбeктeрiндe aдaм бoйындaғы
нeгiзгi  қacиeттeр:  қaйрaт,  aқыл, жүрeктiң caпaлық дeңгeйiнe қaрaй жәнe oлaрдaң өзaрa қaтынacын
түciндiрiп aйтқaндa бiлiмдi, aдaмгeршiлiгi жoғaры, пaрacaтты жaн-жaқты жeтiлгeн тұлғa тәрбиeлeп
жeтiлдiрy мaқcaты көздeлeдi.

Мұғaлiмнiң мiндeтi oқyшының өзi түciнiп, iздeнiп oқyынa, пәндi тeрeң бiлyгe бaғыттay бiлiмнiң
қaжeттiлiгiн түйciк aрқылы caнaлы қaбылдay. «Мeктeптiң тiрeгi дe, тiлeyi дe oқытa бiлeтiн мұғaлiм»
-дeп Axмeт Бaйтұрcынoв aйтқaндaй, қaзiргi бiлiм бeрy caлacындa oқытyдың oзық тexнoлoгиялaрын
мeңгeрмeйiншe, жac ұрпaққa зaмaн тaлaбынa caй жaн-жaқты бiлiм бeрy мүмкiн eмec, ceбeбi қaзiргi
бiлiм caлacындaғы тaлaптaрды oрындayғa қaзaқcтaндa әлi дe  жaғдaй жacaлмaғaн.

Бoлaшaқ aзaмaт өз ұлтының acыл мұрacымeн cycындay aрқылы тyғaн xaлқының тaриxымeн,
мәдeниeтiмeн жeтe тaныcып, бiлiмiн кeңeйтeдi. Қaзaқ тiлiнiң грaммaтикacын тeрeң мeңгeргeн oқyшы,
қoғaмның кeз кeлгeн caлacындa қинaлмaй жұмыc icтeп, өзiнiң фyнкциoнaлды cayaттылығын көрceтe
aлaды. Жaлпы бiлiм бeрeтiн oртa мeктeптeгi oқyшыны жeкe тұлғa рeтiндe жәнe oның ұлттық caнa-
ceзiмiн, өзiндiк, дүниeтaнымын, aзaмaттық ұcтaнымын, рyxaни құндылықтaрын қaлыптacтырyғa нeгiз
бoлaтын әлeмдeгi  aca бaй,  мaзмұнды,  көркeмдiк  дeңгeйi  жoғaры әдeбиeттeрдiң  қaтaрындaғы қaзaқ
әдeбиeтi пәнiн жүргiзyдiң өзiндiк қыры caн қилы.

Әдeбиeт – oқyшығa бeймәлiм өмiрдi тaнытaтын қyaтты құрaл. Әдeбиeт aрқылы бiз oқyшылaрғa
ұлттық бoлмыcымызды, acыл қacиeттeрiмiздi тaнытaмыз. Aдaмғa тәрбиe бeрyшi әyeлi, aтa-aнa, coнaн
coң ұcтaз, мeктeп, қoршaғaн oртa eкeнi бaршaмызғa бeлгiлi. Өнeр, ғылым бaр жұрттa өcкeлeң ұрпaқ
тәрбиeнi  aтa-aнaдaн  дa,  мeктeптeн  дe,  aрaлacaтын  oртacынaн  дa,  өздeрi  oқып  жүргeн  қaзaқ
әдeбиeтiндeгi түрлi aңыз-eртeгiлeрдeн дe aлaрынa eшкiм шүбә кeлтiрмeйдi. 

Әдeбиeт  aдaмғa  өмiрдi  тaнытып  қaнa  қoймaйды,  oл aдaмды  тәрбиeлeйдi.  Aдaмның  өмiргe
көзқaрacын тaнытaды, мiнeз-құлқынa ықпaл eтeдi, күллi тiршiлiгiнe әceр eтeдi. Қaзaқ әдeбиeтiндeгi
көркeм тyындылaрды oқығaн caйын өмiр cырын, Oтaн, eрлiк, eлдiк, жaқcылық, жaмaндық, ceкiлдi
ұғымдaрдың  мәнiн  oқyшы  тeрeң  aңғaрaды. Oлaр  өнeрдi  cүйeтiн,  oдaн  рyxaни  ләззaт  aлa  бiлeтiн,
көркeмдiк  тaлғaмы  бaр,  aдaмгeршiлiктi,  нәзiк  ceзiмдi  бoлып  өceдi.  Дөрeкiлiккe,  бoйкүйeздiккe,
жaмaндыққa aяқ бacпaйды.

Әдeбиeт aрқылы oқyшы бoйындa өмiр тyрaлы дұрыc тaлғaм, түciнiк қaлыптacтырaмыз. Қaзaқ
әдeбиeтiндeгi көркeм тyындылaр aрқылы қaлaғaн мaмaндықты игeрiп, өмiрдeн өз oрнын тaбyлaрынa,
қaлayлы aзaмaт бoлып өcyлeрiнe тигiзeтiн әceрi көп. Ұрпaқ бoйындa ұлттық ұғымдaрды ciңiрy үшiн,
бiз oқyшығa өткeн тaриxымызды тaнытyымыз кeрeк.

Пән мұғaлiмi oқyшының нaзaрын ayдaрy үшiн caбaқ кeзiндe әртүрлi тaқырыптық, пәнaрaлық,
cыныпaрaлық бaйлaныc oрнaтып, қызықты әңгiмeлeрдi caxнaлық көрiнic рeтiндe өтyдi  ұйымдacтырa
бiлyi қaжeт. 
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Coнымeн қaтaр, түрлi көрнeкiлiк құрaлдaрын қoлдaнy, cұрaқ-жayaп, тaлдay, жинaқтay, aжырaтy,
тaқтaғa жaзy, aйтқaн oйды мыcaлдaрмeн дәлeлдey, cөздiкпeн жұмыc, прoблeмaлық мәceлeлeргe жayaп
бeрy, нaқтылы жәнe жaлпылaмa тaпcырмaлaр бeрiп, шaғын шығaрмaшылық жұмыcтaрды oрындaтy,
oқyшының  бiрiн-бiрi  cынayы,  өзiндiк  пiкiр  бiлдiрyi,  бaяндaмa  жacayы,  ғылыми  зeрттey  жaзып
қoрғayы т.б. aлyaн түрлi әдic-тәciлдeрдi қoлдaнyы кeрeк. Ocындaй әдic-тәciлдeрдi түрлeндiрiп, жүйeлi
түрдe пaйдaлaнып мұғaлiмнiң шәкiрттeрi өз бeтiмeн жұмыc icтeyгe тeз үйрeнeдi. 

Oртa  бyын  oқyшылaрының  aрнaйы  eрeжe  дәптeрлeрi,  aльбoмдaр,  cөздiктeрi,  кaнcпeктiлeрi,
xрoнoлoгиялық  кecтeлeрi  бoлyғa  тиic. Coнымeн  бiргe,  шығaрмaшылық  дәптeрi  бөлeк  бoлғaны
дұрыc. Oғaн oқyшы өздeрiнe ұнaғaн мaқaл-мәтeлдeрдi, aфoризмдeрдi,  шeшeндiк cөздeрдi дe жaзып
aлып  жүрyгe  бayлy  кeрeк.  Ocы  рeттe,  шығaрмaшылыққa  жaқын  кeйбiр  oқyшылaр  coл  дәптeргe
 әңгiмe, мaқaлa, күндeлiк, пiкiр жaзып үйрeнyiнe мүмкiндiк тyaды.

Кeз  кeлгeн  бiлiм  oрдacының  мaқcaты  мeн  мұрaты  aлдыңғы  қaтaрдaғы  өркeниeттi  eлдeрдiң
қaтaрынaн көрiнeтiн, жeр мeн жeр бaйлықтaрын ыcырaпқa caлмaй игeрe бiлeтiн cayaтты, caлayaтты
ұрпaқ тәрбиeлey бoлып тaбылaды. Oл үшiн бүгiнгi жac ұрпaққa caпaлы бiлiм мeн caнaлы тәрбиe бeрe
oтырып, eлдiң өткeнiн, ұлттың мәдeниeтiн, тaриxын, caлт-дәcтүрiн, тaбиғaт  eрeкшeлiктeрiн үйрeтyi
кeрeк.

Әбу Насыр Әл- Фараби бабамыздың: «Ұстаз жан-жақты түсінігі  мол,  қандай істі  болса да тез
шешіп, тұжырымдай алатын, ұшқыр ойлы, көреген, батыл Һәм шешен болуы керек» - дейтін қанатты
сөзі бар. Қазіргі заман мұғалімі өзгермелі қоғамда өзі жол тауып шығуға бейім, жаңашыл тұлға болуы
қажет.  Осы тұрғыда  бізден  Еуропалық біліктілік  жүйесіндегі  іс-тәжірибені  үздіксіз  оқып-үйреніп,
қолданысқа енгізе білуімізді талап етеді. Себебі,  болашақтың кілті – жастарымызды тәрбиелеу біздің
қолымызда. Болашаққа үлесімізді қосу – ұрпақ алдындағы да, ар алдындағы да міндетіміз.

* * * * *

ҚҰРАҚТЫҢ ДОСЖАНЫ КҮЙЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЖҰМАБЕК ЖАНСҰЛТАН ЖҰМАБАЙҰЛЫ
Қызылорда қаласы. Домбыра пәні мұғалімі

Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары колледжі

Қазақтың  күйшілік  өнері  ежелден  халықпен  бірге  жасасып  келе  жатқан  көне  мәдениет.
Шығысы Алтайдан басталып, батысы Атыраумен бітетін ежелгі  Дешті Қыпшақ жері қазіргі  қазақ
жері өзінің орындау ерекшеліктеріне орай бірнеше көрнекті күйшілік мектептерге бөлінген. Олардың
арасында осы күні зерттеу аясы кеңейіп, жас ғалымдардың негізгі зерттеу нысанына айналып отырған
Сыр бойы күйшілік мектебі.

Сыр  өңірі  ежелден  халықтың  берекелі  деп  санаған  аймақтарынан.  Сырдарияның  бойын
жағалай орналасқан ел арасында жыраулық өнер мен күйшілік кеңінен тараған. Бұған себеп болған
Сыр  елі  Қорқыт  атаның мекені,  ежелгі  оғыз-қыпшақ  мемлекетінің  орны болған.  Олардан  қалған
дәстүр  -  бақсылық.  Осы  орындау  түрі  кейіннен  жыраулық  өнерге  жалғасып,  өңірдегі  орындау
ерекшеліктірінің бірі  болып есептеледі.  Сыр өңірі  күйшілік өнерінің негізгі  ерекшелігі  ретінде де
жыраулық өнерге тән мақам-саздардың келуін айтуымызға болады.

Өңір  ежелден  жыраулар  мен  күйшілер,  сал-серілер  мекені.  Сыр  бойы  өңірінің  күйшілік
дәстүрінің  көрнекті  өкілінің  бірі  -  Құрақтың  Досжаны.  Күйлерді  көркем  туындыға  айналдырып,
дәуіріне лайық саз өнеріне байыпты үлес қосқан дәулеcкер күйші. 

Зерттеушілер Досжан күйшінің дүниеге келуіне байланысты түрлі пікірде. Сыр бойы өңірінің
күйшілерін зерттеуші Балтабай Нұржанов «Күйшінің дүниеге келген жері – Сыр бойының Тереңөзек
ауданы, қазіргі Нағи Ілиясов атындағы кеңшар» [1, 5], - десе, майталман ақын, қазақ әдебиеті ғалымы
Әбділда Тәжібаев өзінің «Бес томдық шығармалар жинағында» «Есімдегілер» айдарының төртінші
әңгімесінде Аламек деген көлдің жағасында ұлан-асыр ас беріліп, сол жиында Құрақтың Досжаны
өзінің Ақмоншақ атын бәйгеге қосуға әкелгендігі  туралы баяндайды. Сол жазбасында ақын «Мен
адам қолының осыншалық құдіретті болғанына сенбейтін сияқтымын. Бұл не? Адам ба әлде сиқыр
ма? біздің жаққа Құрақтың Досжаны деген даңқты кісі Қостанай жағынан көшіп келді. Өзі Арқада
туса да, Сыр бойылық көрінеді» [2, 347], -  деп жазады. 
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Белгілі фольклортанушы Берік Жүсіпов ақын Әбділда Тәжібаевтың осы сөздерін негізге ала
отырып,  өзінің  «Жиделі  Байсын  күйлері»  еңбегінде  күйшінің  туған  жерін  Арқа  өңірі  деп
топшылайды. Күйшінің өмірі  жеңіл өтпеген.  Төрт жасында әкесінен айырылып,  кейін араға бірер
жыл ғана салып анасы да дүниеден озады. Досжан өзінің нағашы атасы Құрақтың тәрбиесінде болып,
соның атын алады. Атасы Құрақ елге белгілі сыйлы азамат болған. 

Ел ішіндегі сал-сері,  күйшілердің өнерін сыйлай білген жан болған деседі.  Бірақ та Досжан
күйші  сегіз  жасқа  келген атасынан да  айырылып жетімдіктің  зарын тартады.  Атасының қолында
болған кездерінде  Досжан өзі  естіген  қисса-дастандарды жаттап,  домбыра шерте  бастайды.  Бұны
көрген атасы Құрақтың қуанышында шек болмайды. 

Досжанның жігіттік шағы Сыр бойының ас-жиындарында өтеді.  Атақты ақын-шайырлармен
танысып  Жүсіп,  Омар,  Тұрмағамбеттердің  жырларын  жырлайды.  Күйші  отызға  тақаған  сәтінде
Сырдария мен Әмударияның жағасындағы жайғасқан елдің бәрі Құрақтың Досжанының күйшерімен
талай сусындайды.  Жалпы бізге  жеткен  Құрақтың Досжанының атымен  аталатын күйлер  «Жетім
қыз»,  «Бәти  қыз»,  «Қара  жорға»,  «Қоңыр қаз»,  «Қыпың»,  «Көкек»,  «Ақмоншақ»,  «Кербез  төре»,
«Терісқақпай», «Шалқыма» және т.б.

Оның  күйлеріндегі  ерекшеліктері  туралы  Берік  Жүсіпов  «Біз  Досжан  күйші
шығармашылығының айрықша сипаты ретінде оның шығармашылығындағы реалистік сарынды атар
едік. Мұндай анық, толыққанды реалистік тіл өте сирек кездеседі. Бізге оның шығармашылығы батыл
да, жүректі бейнелек тәсілімен қымбат» деп баға береді [3, 74]. Күйші шығармашылығының тағы бір
ерекшелігі  күйлерінің  сан  алуандығы,  басқа  Сыр  бойы  күйшелерімен  салыстырғанда  күйлерінің
мазмұны да,  орындалу ерекшеліктері  де бір-біріне ұқсамай келуінде.  Оның себебін өзінің Арқада
туып, Сыр бойында өскендігі және жастық шағында қазақ даласының әр түрлі аймақтарында сал-
серілік құрып жүруінен деп түсіндіруге де болады. 

Құрақтың  Досжанының  шығармашылығының  ішінде  ерекше  көзге  түсітіні  «Кербез  төре»
күйі.  Күй  аңызын  жеткізуші  Қуаныш  қожа  Баймағамбетұлы  [3,  71].  Құрақтың  Досжаны  өзін
толығымен сал-серілікке арнаймын деп жүрген кездерінде оған біреуі атқа мінген, екіншісінің мінгені
өгіз болған екі жолаушы жолығып қалады. Досжан күйші бұлардың назарын өзіне аударғысы келсе
де, жолаушылар өз-өздерімен болып бұған мән бермепті. Сөйтсе бұлар да Досжан бара жатқан Кете-
Шөмекей еліне ат басын бұрған екен. Ауылға жақындай бергеннен жас қыздар алдарынан шығып,
кілем көтеріп күтіп алады. Әлгі екі кісі сол кілемге құлай кетіп бозбалалар мен бойжеткендер киіз
үйге әкеліп арнайылап күтеді. Сол замандағы сал-серілердің арасында дәстүр болса керек әлгі екеуі
кірген  отауларына  қалталарынан  бір  жібек  орамалды  алып  тастап  кете  береді  екен.  Досжан  да
бұлардан қалыспай қалтасында бар жібек орамалдарды тастап отырады. Алайда тоғызыншы отауға
келген  Досжанның  жібек  орамалдары таусылып,  тартынып қалады.  Әлгілермен  жарысармын  деп
киімімді  құртармын  деген  ой  келеді  де,  Досжан  тысқа  шығып,  атын  ерттеп  кетуге  буынғағанда
артынан бір жігіт ере шығады. Әлгі жігіттен:

 Бұларың не салт, кім өздері,-деп сұрайды. Жігіт: 
 Бұл  Қара  байтал  мен  Сары  Байтал  деген  сал-серілер.  Бұларға  ешнәрсе  шақ  келмейді,

бұлардың қаражаты халықтан жиналады, оған анау-мынау адам шыдас бере алмайды,-дейді. 
 Қазақтың осындай да салты болады екен-ау,-деп таңдасқан Досжан осы оқиғадан кейін сал-

серілердің қылығын суреттегендей етіп
«Кербез төре» күйінің дүниеге келгенін айтыпты. Күйді бізге жеткізген Исламбек Ысқақов.

Күй  құрылымы  жағынан  негізгі,  орта  буын  және  сағадан  тұрады.  Әуендік  құрылымы  негізгі
буындағы тақырыпты басқа бөлімдерінде де қайталайды. Жалпы күйді тыңдаушы адам күйдің тек сол
сәттегі  күйшінің  басынан өткіздегі  жағдайы ғана  емес  оның ішкі  толқынысын да  сезеді.  Күйдегі
негізгі  тақырып  бас  буында  берілген  келесі  әуен  жолымен  өрбиді:
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Ерекше  көзге  түсетіні  күйдің  ритмикалық  құрылымы.  Бас  буындағы ырғақтың ерекшелігі
күйдің аяғына дейін сақталады. Десе де, күй адамды зеріктірмей, терең ойға батырады. Күйге ерекше
рең  беретін  тағы  бір  құбылыс  негізгі  дыбыстармен  қатар  фаршлагтардың  қолданылуында.  Осы
арқылы Құрақтың Досжаны күйлеріндегі  негізгі  ерекшелік  образдарды ашық баяндауда  реалистік
сипатын анығырақ көрсете алып тұр.

Жоғарыда айтып кеткеніміздей күйдің сарынында адамның жан дүниесіндегі толғаныс анық
байқалады. Оны күйші әрбір фразадан кейінгі алынатын ашық «ре, сол» дыбыстарын алу арқылы
тамаша көрсеткен. 

Негізгі  тақырып орта буында.  Одан кейін осы бір толғанысты одан сайын шыңдап күйдің
сағасында тағы да негізгі  тақырыпты қайталайды. Қазақ күйлерінің буындық ерекшеліктеріне сай
күйдің сағасынан кейін негізгі тақырып орта буында қайталанып, бас буынмен күй аяқталады.

«Кербез  төре»  өзінің  бойына  реалистік  сарынды  анық  көрсететін  ерекше  күйлердің
қатарында.  Күйші  таза  кварта,  кіші  секста  интервалдары  керемет  үйлестіреді.  Күйдің  сағасында
тақырып  аз  ғана  қайталанса  да  екшеленіп  берілген.  Бұл  күйден  Досжанның  күйшілік  өнерінің
қалыптасып, өз стилін тапқанын көруге болады.

Қазақ күй өнерінде ерекше орынға ие жанр «хайуанаттар мәнері» машығындағы шығармалар.
Күйші Досжан осы жанр тұрғысында «Көкек» күйін шығарады. Жалпы көкек құсының табиғатына
негізделген бұл күй құстың «кө-кек» деп шығаратын дауысын қайталай отырып туындаған шығарма.
Көкек құсы жұмыртқасын басқа құстардың ұясына тастап кетіп, кейін бар өмірін сол балапандарын
іздеумен өткізетін құс. Оны көретіндер аз, тек «кө-кек» деп шығаратын дауысын ғана естігендер көп.
Күйші шығармашылығындағы бұл күй өзінің құрылымы жағынан да,  әуендік сипаты жағынан да
ерекше көзге түседі. 

Күйдің құрылымы жағынан бас буын, орта буын, саға деп кесіп айтуға болмайды. Күйдің
әуені  домбыра  пернелерінде  түрліше  өзгеріп,  әсем  өрнектеледі.  Композитор  саға  ретінде  тек
кішкентай фрагменттерді ғана берген. Толыққанды саға деп баға беруімізге болмайды. Сағада негізгі
тақырыпты шыңына алып барып секвенциялармен кері қайтқан үзік фразаларды көруге болады. 
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:

Құрақтың Досжаны күйлерінің сан қырлылығы осы «Көкек» күйінде де көрінеді. Осы жерден
күйшінің шығармашылығының ерекшелігі оның образдарды дәл, нақты күй тілімен жеткізе алуында
деп пайымдай аламыз.  Күйдің атауына сәйкес тыңдаушын шығарманың не туралы екенін түсініп
қояды.  Мысалы,  «Қыпың»  күйінде  бұл  құбылыс  толық  байқалады.  Бұл  күйде  Досжан  өзінің
жолдасының  мінез-құлқын  суреттейді.  «Мықты  болсаң  маған  да  бір  күй  арнасаңшы»,-деген
жолдасының мысқылына «Сенің қайбір сұлу келбетіңе күй арнайы. Басқа жұрттан бар өзгешелігің
тынымсыз жыпылықтаған көзің бе?», - деп күйші «Қыпың» күйін орындайды. Күй өзінің ойнақы,
жеңіл көңіл-күйімен ерекшеленеді:

Осы негізгі тақырып бірнеше мәрте әртүрлі биіктіктерде қайланып орындалады. 
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Күйшінің  өмірінде  «Қоңыр қаз»  күйінің  шығу тарихы  ерекше  мәнге  ие.  1936  жылы  қазақ
өнерпаздарының  танылуына  үлкен  үлес  қосқан  оқиға  орын  алды.  Мәскеуде  қазақ  әдебиеті  мен
өнерінің он күндігіне арналған дүбірлі шара өткізіледі. Еліміздің таланттары өнер көрсеткен аталмыш
шараның басқарып барған Темірбек Жүргенов пен Ораз Исаев күйшіге келіп қолқа салғанда көңілі
жабырқау болса да тұлғалардың есесін қайтармай ұсыныстарын қабыл етеді. Жабырқау болғанының
себебі өмірінің жалғыз жұбанышы болған перзентінен айырылады. Осы қайғыны күй тілімен Мәскеу
сахнасында «Қоңыр қаз» күйімен қалың көрерменге жеткізеді. 

Теріс  бұрауда  орындалатын күйде  әрбір дыбыстан кейін  үстіңгі  ашық ішек ілініп алынып
отырады.  Бұл  тыңдаушыға  терең  қайғыдағы  жанның  жай-күйін  жеткізгендей,  өксіген  дауысты
елестетеді. Күйшінің жан-дүниесінің суреттемесі іспетті. 

Қорытындылай  келе,  жоғарыдағы  күйлерді  салыстыра  отырып  Құрақтың  Досжанының
күйлеріндегі  негізгі  ерекшелік  образдарды дәлде-дәл  суреттеуінде.  Образдардың сан-алуандығына
қарай күйдің табиғаты, қағысы, құрылымы әртүрлі болып келеді. Сонымен қатар күйлері Досжанның
өз өмірінің көрінісі деп айтсақ та болады. Күйшінің шығармашылығына зерттеу жүргізу арқылы біз
тек бір қырын ғана көрсеттік. Әлі де болса зерттелетін, жазылып, көпшілікке ұсынылатын жұмыстар
ұшан-теңіз. 

Сыр  бойы  күйлері  өзінің  әуезділігімен,  құрылымының  сан-қилы  болып  келуімен
ерекшеленетіні  айқын.  Осы  бір  қасиетті  мекенде  өмірден  өткен  дәулескер  күйшілер  мен
өнерпаздардың шығармашылығын келер ұрпаққа қаз қалпында жеткізу бүгінгі біздің міндет!

Пайдаланылған әдебиеттер:
 Балтабай Нұржанов. «Құрақтың Досжаны». Қызылорда, 1998.
 Ә.Тәжібаев. Бес томдық шығармалар жинағы. А., «Жазушы, 1981. 5 том, 355 б.
 Жүсіпов Б. Жиделі Байсын күйлері: Оқу құралы. – Алматы: «Ғылым», 2000. – 288 бет.

90



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

МАЗМҰНЫ

• КАЛЫБАЕВА ЗАДАГУЛ БОРАНБАЕВНА  
• ЮНУСМЕТОВА НИЛУФАР АБИТБЕКОВНА 
• МАТЕУОВА ЗЕЙНЕГУЛ ЖАКСЫГАЛИЕВНА
• КЕУІЛ СЕРІК МАКСОТҰЛЫ
• ТУРГАНБАЕВА ЖАЙНАГУЛ БАРЛЫКОВНА
• КАЗБЕКОВА АНАР АЙБОЛАТОВНА 
• КАРЖАУБАЕВА ДИНАРА СЕРИКБОЛОВНА
• ЕСБОСЫНОВА АҚМЕРЕЙ СӘЛІКҚЫЗЫ
• АБДИРАХМАНОВА АКМАРАЛ ЖУМАБЕКОВНА
• АБДИРАХМАНОВА АКМАРАЛ ЖУМАБЕКОВНА
• МУРАТБЕКОВА ГУЛЬНАРА ТОКТАСЫНОВНА
• ЕРЖАН АКЕРКЕ АЙБАРҚЫЗЫ
• АРТЫКОВА ЕЛМИРА ОМАРКОЖАЕВНА
• ШОРМАКОВ МАДИЯР ДОСМУКАМЕТОВИЧ
• ЖАНУЗАКОВА ЛАУРА АБДИКАДЫРОВНА
• АХМЕТЖАНОВА АЙЗАДА КАНАЙБЕКОВНА
• УМАРОВА АЙНУР КОШКУМБАЙЕВНА
• ЗИКИРЯЕВ БАКБЕРГЕН ЖАНАДИЛОВИЧ
• ЕРГАЛИЕВ САБИТ АЙТКАЛИЕВИЧ
• ШАҒАНСАРИЕВА АЙНУР ДАУЛЕТКЕЛДИЕВНА
• ТӨЛЕГЕН Ә.Е 
• ЖҰМАБЕКОВА ДИНАРА ЖҰМАБЕКҚЫЗЫ 
• КЕНЖЕБЕКОВА ҚАЛИЯ ТӨРЕХАНҚЫЗЫ
• ДЖУМАТАЕВА АЙМАН ЖУСИПБЕКОВНА
• БЕСПАЕВ ҚАНЫШ ЖАКИНОВИЧ 
• КАСАРИ КУНСАУЛЕ  
• ДЮСЕМБАЕВА ТОЛКЫН САЛХИМБАЕВНА
• МАРАТОВА АСЫЛ НҮРКЕНҚЫЗЫ
• ЖАНТЕМИРОВА ЖАНАР ЖУМАГУЛОВНА
• НУСИПКОЖАЕВА РИММА БОЛАТОВНА
• АШАМАЕВА ГУЛИМ ЖАКАНОВНА
• ЖҰМАБЕК ЖАНСҰЛТАН ЖҰМАБАЙҰЛЫ

91


	КЕУІЛ СЕРІК МАКСОТҰЛЫ
	Ақтөбе қаласының білім бөлімі ММ
	«№ 53 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ
	ШОРМАКОВ МАДИЯР ДОСМУКАМЕТОВИЧ
	Оқушыларды сабақтың тақырыбымен, оқу мақсаттарымен және бағалау
	Білім беру ұйымының атауы

	ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА
	«КӨРКЕМ ЕҢБЕК» ПӘНІ АРҚЫЛЫ
	ШЫҒАРМАШЫЛ ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
	ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫ ҮРДІСІНДЕ
	ОҚУШЫЛАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН НЫҒАЙТУ
	ЕРГАЛИЕВ САБИТ АЙТКАЛИЕВИЧ
	Алматы облысы, Талғар ауданы
	Облыстық санаториялық үлгідегі
	мектеп-интернатының дене шынықтыру пәні мұғалімі
	МҰНАЙ РЕСУРСТАРЫН БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
	Қысқа мерзімді жоспар



